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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 881, DE 2003

Aprova o ato que renova a autorização outorgada ao Governo do Estado de
Goiás, por intermédio da Agência Goiana de Comunicação - AGECOM, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda curta na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n2 , de 19 de setembro de 2001, que renova

por dez anos, a partir de 25 de abril de 1996, a autorização outorgada ao Governo do Estado de Goiás, por in
termédio da Agência Goiana de Comunicação - AGECOM, outorgada originalmente ao Consórcio de Empre
sas de Radiodifusão e Notícias do Estado, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na ci
dade de Goiânia, Estado de Goiás.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 882, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio e TV Sucesso ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Catende, Estado
de Pernambuco.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n2 306, de 19 de março de 2002, que outorga

permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Catende, Estado de Pernambuco.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 883, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Formoso, Esta
do de Pernambuco.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nQ 282, 19 de março de 2002, que outorga

permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Formoso, Estado de Pernambuco.

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 884, DE 2003

Aprova o ato que renova a permissão da Rádio Atlântida FM de Tramandaí
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Tramandaí, Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nQ 717, de 4 de dezembro de 2000, que reno

va por dez anos, a partir de 9 de fevereiro de 1998, a permissão da Rádio Atlântida FM de Tramandaí Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Tramandaí, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 885, DE 2003

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de Fernan
dópolis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqÜência modulada na cida
de de Fernandópolis, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nQ 357, 24 de julho de 2000, que renova, a

partir de 17 de outubro de 1993, a permissão outorgada à Rádio Cultura de Fernandópolis Ltda. Para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Fernandópolis, Estado de São Paulo.

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 886, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Alto da Serra Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Serrana, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 694, de 14 de novembro de 2001, que ou

torga permissão à Rádio Alto da Serra Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Serrana, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 887, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Radiodifusão Oeste Paulista Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Dracena,
Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 338, de 19 de março de 2002, que outorga

permissão à Radiodifusão Oeste Paulista Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Dracena, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 888, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Cachoeira Alta Telecomunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pe
dra do Indaiá, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 353, de 19 de março de 2002, que outorga

permissão à Cachoeira Alta Telecomunicações Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pedra do Indaiá, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 889, DE 2003

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 11 de outubro de 2000, que renova, a partir

de Iº de novembro de 1993, a concessão da Rádio Uirapuru de Fortaleza Uda. para explorar, por dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 890, DE 2003

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araripe de Cedro Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ciclade de Cedro, Estado do Ceará.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 6 de dezembro de 2000, que renova, a par

tir de 14 de março de 1995, a concessão outorgada à Rádio Araripe de Cedro Uda. para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cedro, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 891, DE 2003

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Diplomata Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Marcos, Estado do Rio
Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 17 de maio de 2002, que renova, a partir de

19 de fevereiro de 1996, a concessão da Rádio Diplomata Uda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Marcos, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

,--------------,
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 892, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Rio Bonito a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bonito, Estado de Pernambuco.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n2 689, de 14 de novembro de 2001, que au

toriza a Associação Rádio Comunitária Rio Bonito a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bonito, Estado de Pernambuco.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 893, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão para o
Desenvolvimento Artístico e Cultural de Paraguaçu a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 166, de 19 de fevereiro de 2002, que auto

riza a Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de Paraguaçu a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 894, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão a Comunicações FM Passos Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Passos, Esta
do de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 428, de 22 de março de 2002, que outorga

permissão à Comunicações FM Passos Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Passos, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 895, DE 2003

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Mogi Mirim Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mogi Mirim, Esta
do de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 16 de maio de 1996, que renova, a partir de

1º de maio de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Mogi Mirim Uda., para explorar, por dez anos, sem dire~o de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 896, DE 2003

Aprova o ato que renova a concessão da Sociedade Pedritense de Rádio
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Dom Pedri
to, Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 17 de fevereiro de 1997, que renova, a

partir de Iº de maio de 1994, a concessão da Sociedade Pedritense de Rádio Uda., outorgada originalmente
Rádio Sulina Uda., para explorar, por dez anos, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Dom Pedrito, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 897, DE 2003

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sompur Vale do Paraíba
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 85, de 13 de março de 1998, que renova, a

partir de 4 de março de 1996, a permissão outorgada à Sompur Vale do Paraíba Radiodifusão Ltda., outorga-

-.."""""'"."....",,....._ ..,,-_._-_•._------------------------
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da originalmente Sompur Radiodifusão Ltda.. , para explorar, por dez anos, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.

Art.2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 898, DE 2003

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de Jales So
ciedade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci
dade de Jales, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n2 99, de 13 de março de 1998, que renova, a
partir de 20 de junho de 1996, a permissão outorgada à Rádio Cultura de Jales Sociedade Ltda., para explo
rar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci
dade de Jales, Estado de São Paulo.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 899, DE 2003

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Medianeira Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n2 de 20 de agosto de 1998, que renova, a
partir de 12 de maio de 1994, a concessão da Rádio Medianeira Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 900 DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Amigos do Brigadeiro a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ervália, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 97, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza

a Associação Cultural Amigos do Brigadeiro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ervália, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 901, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Local de Obras Assistenciais a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ferraz de Vasconcelos, Estado de
São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 84, de 22 de fevereiro de 2001, que autori

za a Associação Local de Obras Assistenciais a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 902, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Fundação Educativa e Cultural de Inhumas (FECI)
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Inhumas, Estado de Goiás.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 410, de 31 de julho de 2001, que autoriza a

Fundação Educativa e Cultural de Inhumas (FECI) a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Inhumas, Estado de Goiás.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nl! 903, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Francisco e Clara
de Assis, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Unhares, Estado do Espírito Santo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 695, de 21 de novembro de 2001, que ou

torga permissão à Fundação Cultural Francisco e Clara de Assis, para executar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Unhares, Estado do Espírito Santo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 904, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária, Edu
cativa e Cultural Integração do Vale Jaguari a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Pedro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n.º 303, de 16 de maio de 2001, que autoriza

a Associação de Comunicação Comunitária, Educativa e Cultural Integração do Vale Jaguari a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Pedro
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 905, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e de Defesa do Ecossis
tema da Bacia do Rio Araguaia - Aruanã - GO a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Aruanã, Estado de Goiás.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 66, de 17 de janeiro de 2002, que autoriza

a Associação Comunitária e de Defesa do Ecossistema da Bacia do Rio Araguaia - Aruanã - GO a executar,
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arua
nã, Estado de Goiás.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 906, DE 2003

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de Nilópolis
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 24, de 24 de janeiro de 1994, que renova, a

partir de 2 de dezembro de 1990, a permissão outorgada à Rádio Cultura de Nilópolis Ltda. para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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SANDRO MABEL (Bloco/PL, GO) - De
sempenho das pequenas e microempresas no
País. Conveniência de adoção de medidas para
estímulo a esse segmento..................................... 62735

LUIZ ALBERTO (PT, BA) - Sugestão ao
Deputado Antonio Carlos Pannunzio de apresen
tação de requerimento de informação à Ministra
da Assistência e Promoção Social, Benedita da
Silva. Criminalização progressiva da infância e
da adolescência no Brasil. Expectativa quanto
aos resultados da CPI destinada à investigação
das ações de grupos de extermínio na Região
Nordeste " """""""'"'''' 62735

PAUDERNEY AVELlNO (PFL, AM) - Pro-
testo contra a elevação, via medida provisória,
da alíquota da CONFINS de 3% para 7,6%. ......... 62736

KELLY MORAES (PTB, RS) - Apoio à
redução da maioridade penal para 16 anos.
Defesa da realização de plebiscito nacional
sobre o tema. 62737



62747

SIGMARINGA SEIXAS (PT, DF) - Rele
vância dos serviços médico-hospitalares presta
dos pela Rede Sarah de Hospitais do Aparelho
Locomotor ..
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GERVÁSIO SILVA (PFL, SC) - Aprecia- DARCfslO PERONDI (PMDB, RS)
ção, pela Casa, do Projeto de Lei nº 3.285, de Indignação com a suspensão, pelo Ministro da
1992, sobre a utilização e proteção da Mata Previdência Social, Ricardo Berzoini, do paga-
Atlântica. Influência de organizações não-gover- mento de benefícios previdenciários a idosos
namentais na elaboração do projeto. Conveniên- maiores de 90 anos e com a exigüidade do prazo
cia de alteração parcial da proposição com vistas para recadastramento de aposentados e pensio-
à garantia da viabilidade econômica de peque- nistas pelo INSS. 62747
nos produtores rurais no interior de Estados das NELSON MARQUEZELLI (PTB, SP)
Regiões Sul e Sudeste. 62738 Excelência da administração do Prefeito João

LUIZ COUTO (PT, PB) - Matéria publica- Carlos Vitte, do Município de Santa Gertrudes,
da pelo jornal Correio da Paraíba sobre denún- Estado de São Paulo. 62748
cia do pistoleiro Rivaldo Vieira Cirino, conheci- VANDER LOUBET (PT, MS) - Baixo índi-
do como China Pau, de participação de políti- ce de acesso à educação superior no País. Ne-
cos e donos de terras no financiamento dos cessidade de aumento da oferta de vagas no en-
grupos de extermínio nos Estados da Paraíba e sino superior, em função do crescimento das ma-
Pernambuco. Conveniência da solicitação, pela trículas no ensino médio. Implementação de polí-
Presidência da Casa, de pedido de transferên- ticas públicas para democratização do acesso à
cia do pistoleiro preso no Município de Timbaú- educação superior no Brasil. 62748
ba, Estado de Pernambuco, bem como sua in- PAULO BALTAZAR (PSB, RJ) - Transcur-
c1usão no Programa de Proteção às Vítimas e so do Dia Nacional da Consciência Negra. 62749
Testemunhas Ameaçadas. 62739 MOREIRA FRANCO (PMDB, RJ) - Anún-

FÁTIMA BEZERRA (PT, RN - Pela ordem) cio de recebimento de royalties, provenientes da
- Apoio à Marcha do Fórum Nacional pela Refor- exploração e produção de petróleo, pelo Municí-
ma Agrária e Justiça no Campo, integrada pelo pio de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Consta-
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tação, pela Agência Nacional do Petróleo, de
pela Comissão Pastoral da Terra e pela Confe- preenchimento, pelo Município, de requisitos pre-
deração Nacional dos Trabalhadores na Agricul- vistos no Decreto nº 1, de 1991, regulamentador
tura. Implementação do Plano Nacional de Refor- da Lei nº 7.990, de 1989, sobre compensação fi-
ma Agrária. 62743 nanceira às Unidades da Federação pelo resulta-

NELSON BORNIER (PMDB, RJ) - Defesa do da exploração de petróleo ou gás natural. ...... 62750
de manutenção do escritório da VALEC - Enge- JOSUÉ BENGTSON (PTB, PA) - Situação
nharia, Construção e Ferrovias S.A. no Estado humilhante imposta aos aposentados da Previ-
do Rio de Janeiro. Matéria do jornal O Dia, do dência Social. .. 62750
Estado do Rio de Janeiro, sobre o trabalho es- CARLOS SOUZA (Bloco/PL, AM) - Cres-
cravo no Estado do Pará. Exploração de cimento da concentração de renda no País. Neces-
mão-de-obra escrava na Região Nordeste em si- sidade de diminuição das desigualdades sociais.
tuações de periculosidade e insalubridade. Solici- Melhoria de acesso à educação, da expectativa de
tação às autoridades competentes de realização vida e queda da mortalidade infantil. 62751
de campanha em prol da erradicação da escravi- EDSON DUARTE (PV, BA) _ Importância
dão no País. 62744 de aprovação, pela Casa, do Projeto de Lei nº

LUIZ BITTENCOURT (PMDB, GO) -Inau- 4.746, de 1998, sobre regulamentação da profis-
guração da TV Rio do Ouro no Município de Po- são de pedagogo, para preenchimento de lacuna
rangatu, Estado de Goiás. 62745 na educação do País. 62752

CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB, FERNANDO GONÇALVES (PTB, RJ) -
PE) - Aprovação, pela Casa, do Projeto de Importância do saneamento básico para qualida-
Lei nº 3.826, de 2000, sobre criação do Bol- de de vida das comunidades. Urgente necessida-
sa-Atleta. Expectativa quanto à urgência na de de liberação de recursos orçamentários pela
tramitação do projeto no Senado Federal. Su- Governadora do Estado do Rio de Janeiro, Rosi-
cesso do projeto Pernambuco Potência Espor- nha Matheus, para realização de obras de sane-
tiva. Importância, para o esporte, do apoio da amento básico na comunidade de Jardim Alvora-
iniciativa privada. 62746 da, no Município de Nova Iguaçu. 62752

V - Grande Expediente

NEY LOPES (PFL, RN) - Tópicos do pare
cer apresentado pelo Deputado Ronaldo Caiado
à Comissão Especial destinada ao exame da re-
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NILTON BAIANO (PP, ES - Pela ordem)
- Solicitação de prorrogação por 6 meses do pra
zo dado pelo Ministério da Previdência Social
para recadastramento de aposentados e pensio
nistas. Tratamento injusto dado aos idosos pelo
Governo Federal. .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rei
teração da convocação dos Deputados ao plená-
rio para início da Ordem do Dia ..

NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL, ES - Pela
ordem) - Aprovação, pela Comissão de Seguran
ça Pública e Combate ao Crime Organizado, Vio
lência e Narcotráfico, de relatório apresentado pelo
grupo de diligência criado pelo Deputado Moroni
Torgan para apuração de denúncias do Presidente
da Confederação dos Policiais Federais do Brasil. .

DEVANIR RIBEIRO (PT, SP - Pela or
dem) - Contestação a pronunciamento do Depu
tado Alceu Collares sobre utilização de critério
político, pelo Partido dos Trabalhadores, para
distribuição de recursos orçamentários a Estados
e Municípios. Conveniência de reexame, pelo
Parlamentar, de sua Administração no Estado do
Rio Grande do Sul, relativamente à distribuição
de verbas a Prefeituras Municipais .

MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL, BA
- Pela ordem) - Indignação com a pena de
aposentadoria compulsória aplicada pela Corte
Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região ao Desembargador Eustáquio da Silvei
ra e à Juíza Vera Carla Silveira, acusados de
envolvimento em esquema de venda de sen
tenças judiciais. Caráter injustificável da oposi
ção do Poder Judiciário à criação de mecanis-
mos de controle externo .
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forma do sistema político-eleitoral. Congratula- CORONEL ALVES (Bloco/PL, AP - Pela
ção ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio dian- ordem) - Transcurso do Dia da Bandeira. .... ....... 62764
te da eleição para a Presidência do Diretório Re- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
gional do PSDB de São Paulo............................... 62753 vocação dos Deputados ao plenário para início

PROFESSOR LUIZINHO (PT, SP) - Ba- da Ordem do Dia. 62764
lanço do primeiro ano do Governo Luiz Inácio ALCEU COLLARES (PDT, RS - Pela or-
Lula da Silva. Perspectiva de nova redução na dem) - Denúncia do jornal Zero Hora sobre assi-
taxa básica de juros pelo Comitê de Política Mo- natura, pelo Governo Federal, de convênios com
netária do Banco Central. Debelação da crise Prefeituras Municipais administradas pelo Partido
macroeconômica herdada do Governo Fernan- dos Trabalhadores no Estado do Rio Grande do
do Henrique Cardoso. Insuficiência dos investi- Sul. Repúdio à situação imposta pelo Governo
mentos do Governo anterior na área social. Irre- petista aos aposentados da Previdência Social
gularidades nos processos de privatização dos com mais de 90 anos de idade.. 62764
setores de telecomunicações e energia elétrica. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rei-
Reestruturação da reforma agrária e fomento à teração da convocação dos Deputados ao plená-
agricultura familiar. Reaquecimento da produção rio para apreciação da Ordem do Dia. 62765
industrial e início da reversão da escalada do WILSON SANTOS (PSDB, MT - Pela or-
desemprego. Abertura de linhas de microcrédito dem) _ Manifestação de pesar pelo falecimento
pelo Banco do Brasil S/A. Êxito do Programa do ex-Vereador Xisto Carvalho, de Cuiabá, Esta-
Fome Zero. Criação da Secretaria Nacional de do de Mato Grosso. 62765
Aqüicultura e Pesca. Relevância diplomática
das viagens oficiais do Presidente da República
ao exterior. .. 62757

PRESIDENTE (Marcelo Guimarães Filho)
- Presença, no plenário da Casa, da Presidenta
da Comissão de Relações Exteriores do Parla
mento Suíço, Deputada Lili Nabholz-Haidegger,
e do Embaixador da Suíça, Jürg Leutert. Mani
festação de boas-vindas a grupo de cidadãos
portugueses presentes na Casa .

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL, MG 
Pela ordem) - Urgente providência da Prefei
tura Municipal de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, contra a escalada de invasões
de construções tombadas pelo Patrimônio His-
tórico Municipal ..

VIGNATTI (PT, SC - Pela ordem)
Chegada a Brasília, Distrito Federal, da Marcha
Camponesa em luta pela Reforma Agrária no
País, organizada pelo Fórum Nacional pela Re
forma Agrária e Justiça no Campo. Apoio à pa
uta de reivindicação das entidades vinculadas
ao Fórum ..

FEU ROSA (PP, ES - Pela ordem. Discur
so retirado pelo orador para revisão.) - Conside-
rações acerca do desarmamento civil. .

ALBERTO FRAGA (PTB, DF - Pela or
dem) - Documento Carta Aberta à Popula
ção, do Governador do Distrito Federal, Joa-
quim Roriz ..

MANATO (PDT, ES - Pela ordem) - Rea
lização, pelo BNDES, de maiores investimentos
no setor produtivo para retomada do crescimento
econômico e geração de novos empregos ..
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ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB, RJ Usou da palavra para discussão da matéria
- Pela ordem) -Inocuidade da mera redução da o Sr. Deputado GASTÃO VIEIRA (PMDB, MA)..... 62778
maioridade penal para contenção da escalada da CARLOS SOUZA (Bloco/PL, AM - Pela
violência no País. Necessidade de ampla discus- ordem) - Conveniência de determinação de en-
são do tema, com ênfase no combate ao crime cerramento dos trabalhos nas Comissões. 62778
organizado, no planejamento familiar e no resga- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
te da credibilidade institucional. Conveniência da terminação de encerramento dos trabalhos nas
alteração de dispositivos do Estatuto da Criança Comissões................. 62778
e do Adolescente sobre o cumprimento de penas
por menores infratores. Importância da aprova- PRESIDENTE (João Paulo Cunha)

- d E t t t do Des rmam to 62769 Encerramento da discussão. 62778çao o s a u o a en .
PAULO MAGALHÃES (PFL, BA _ Pela or- Votação de requerimento de preferência

dem) - Repúdio às acusações contra o Deputa- para o Projeto de Lei nº 475, de 2003, apensado, 62778
di' . ar . 62769 originário do Senado Federal. ..

o nocenclo Ivelra. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA _ Pela
VICENTINHO (PT, SP - Pela ordem) - d ) A .. - d .or em - pOIO a votaçao o proJeto. 62778

Justificativa da ausência do orador na sessão so-
lene marcada para o dia 20 do corrente mês, PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
destinada à homenagem a Zumbi dos Palmares, Aprovação do requerimento de preferência. ......... 62778
ao ensejo do transcurso do Dia Nacional da Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
Consciência Negra. Pesquisa do Departamento JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA)....... 62779
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Eco- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Escla-
nõmicos, intitulada Mulher negra: dupla discrimi- recimento ao Deputado José Carlos Aleluia sobre
nação nos mercados de trabalho metropolitanos.. 62770 o teor do projeto oriundo do Senado Federal. ......... 62779

VI - Ordem do Dia PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB, PE
- Pela ordem) - Homenagem aos Vereadores
brasileiros. Conveniência de rejeição de propos
tas de redução da representatividade em Câma-
ras Municipais........................................................ 62779

ÁTILA LINS (PPS, AM - Pela ordem) 
Apresentação de projetos de lei sobre criação de
distritos industriais nos Municípios de Itaquatiara,
São Paulo de Olivença, Eirunepé e Tabatinga, no
Estado do Amazonas. 62780

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados ALBERTO GOLDMAN (PSDB, SP), JOSÉ
CARLOS ALELUIA (PFL, BA)...... 62780

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sus-
pensão dos trabalhos por 5 minutos. .. 62780

Reabertura da sessão. 62780

Votação e aprovação do Projeto de Lei nº
475, de 2003, do Senado Federal. 62781

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA) - Pe-
dido de verificação de votação. 62781

62781 PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
- Deferimento do pedido do Deputado José Car-
los Aleluia. 62781

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
CARLOS SOUZA (Bloco/PL, AM), DR.
BENEDITO DIAS (PP, AP), JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL, BA), OSMAR SERRAGLlO
(PMDB, PR), JOSÉ MILlTÃO (PTB, MG), B. SÁ
(PPS, PI), DEVANIR RIBEIRO (PT, SP),
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB,
GO), PROFESSOR LUIZINHO (PT, SP). 62781

ALEX CANZIANI (PTB, PR - Pela ordem)
- Defesa de indicação do nome do escritor Do
mingos Pellegrini Júnior para a Academia Brasi-
leira de Letras .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
5.486, de 2001, que concede anistia a dirigen
tes ou representantes sindicais e trabalhadores
punidos por participação em movimento reivin-
dicatório ..

Votação e aprovação de requerimento de
retirada do projeto de pauta ..

PASTOR REINALDO (PTB, RS - Pela or
dem) - Contrariedade ao anunciado fechamento
do Hospital da Guarnição Militar no Município de
Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul. Re
púdio à proposta de redução da maioridade pe-
nai para 16 anos .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
2.379-A, de 1996, que dispõe sobre a transferên-
cia de recursos do salário-educação ..

Votação de requerimento de retirada do
projeto da pauta .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
puta~os PROFESSOR LUIZINHO (PT, SP),
JOSE CARLOS ALELUIA (PFL, BA),
PROFESSOR LUIZINHO (PT, SP) ..

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA - Pela
ordem) - Retirada do requerimento ..
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NELSON PELLEGRINO (PT, BA - Pela
ordem) - Necessidade de correção do painel
eletrônico quanto ao Deputado ocupante da pre-
sidência dos trabalhos. 62782

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado NEIVA
MOREIRA (PDT, MA). 62782

HELENO SILVA (Bloco/PL, SE - Pela or
dem) - Protesto contra a não-adequação, pelos
agentes financeiros, particularmente o Banco do
Nordeste, da lei aprovada no Congresso Nacio
nal sobre o refinanciamento das dívidas dos pro-
dutores rurais............... 62782

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO
ARRUDA (PCdoB, CE), JOSUÉ BENGTSON
(PTB, PA), EDUARDO CAMPOS (PSB, PE),
PASTOR AMARILDO (PSC, TO). 62783

JOÂO ALFREDO (PT, CE - Pela ordem)
- Transcurso do 10º aniversário de falecimento
do professor e ex-Deputado Estadual cearense
Américo Barreira. Regozijo com a chegada a
Brasília, Distrito Federal, da Marcha pela Refor-
ma Agrária. 62783

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Convocação dos Deputados a plenário. Deter
minação de encerramento dos trabalhos das
Comissões. 62784

ALBERTO GOLDMAN (PSDB, SP) - Ques-
tão de ordem sobre inexistência de parecer ao Pro-
jeto de Lei nº 475, de 2003, ora em votação............. 62784

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Inde
ferimento da questão de ordem suscitada pelo
Deputado Alberto Goldman. 62784

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LEONARDO MAnOS (PV, MG). 62784

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP - Pela
ordem) - Manifesto de médicos peritos da Previ
dência Social, com anúncio de greve da categoria
pela inexistência de data certa para cumprimento
de acordo celebrado com o INSS........................... 62785

DURVAL ORLATO (PT, SP - Pela ordem)
- Contrariedade à pretendida redução da maiori
dade penal para 16 anos. Críticas a manifesta
ções do Governador do Estado de São Paulo,
Geraldo Alckmin, sobre a impunidade de meno
res infratores. Crise estrutural das instituições de
reabilitação de crianças e adolescentes.. 62785

CARLlTO MERSS (PT, SC - Pela ordem)
- Aprovação, pela Câmara Municipal de Joinville,
Estado de Santa Catarina, moção de congratula
ções à Coordenadora Nacional da Pastoral da
Criança pelo transcurso do 20º aniversário de
fundação da pastoral. Contrariedade à pretendi-
da redução da maioridade penal para 16 anos. .... 62786

TAKAYAMA (PMDB, PR - Pela ordem) 
Aumento do número de contratações no setor in-
dustrial .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado MARCELO
ORTIZ (PV, SP) ..

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA
Como Líder) - Anúncio da apresentação de pro
jeto de lei, por iniciativa do PFL, PRONA e PPS,
sobre extensão do prazo decadencial para ajui
zamento de ação revisional de benefícios previ-
denciários .

ARY VANAZZI (PT, RS - Pela ordem) 
Truculência da Brigada Militar gaúcha na exe
cução de ordem de despejo de grupo de
sem-teto em Sapucaia do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, e na prisão de Deputado Esta
dual petista. Liberação, pelo Ministro das Cida
des, Olívio Dutra, de recursos para aquisição
de área destinada ao assentamento de famílias
sem~~o .

FRANCISCO TURRA (PP, RS - Pela or
dem) - Realização, pela Comissão de Agricultu
ra e Política Rural, de audiência pública para de-
bate sobre da cultura de trigo no País ..

MAURO PASSOS (PT, SC - Pela ordem)
- Exposição pelo orador, em debate promovido
pelo Fórum Social Europeu, do favorecimento fi
nanceiro a multinacionais atuantes no setor de
energia elétrica brasileiro e do programa do Go
verno Federal de universalização do acesso à
energia elétrica no País .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RODRIGO MAIA (PFL, RJ), PROFESSORA
RAQUEL TEIXEIRA (PSDB, GO) ..

MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB, RS 
Pela ordem) - Esclarecimento sobre motivo da
prisão de Deputado Estadual petista referida em
discurso do Deputado Ary Vanazzi ..

NEIVA MOREIRA (PDT, MA - Como lí
der) - Reportagem da jornalista Denise Assis
sobre a prisão e deportação da religiosa Ma
dre Maurina Borges da Silveira durante o re-
gime militar ..

JOSUÉ BENGTSON (PTB, PA - Pela or
dem) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do Sr. Catulino Novais, genitor do Deputado Ro-
naldo Vasconcellos ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Encerramento da votação .

Aprovação do projeto ..

Declaração de prejudicialidade das demais
proposições .
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Votação e aprovação da redação final. ....... 62800 (Bloco/PL, PA), EDUARDO BARBOSA (PSDB,
Encaminhamento da matéria sanção presi- MG), CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB, GO),

dencial. 62800 JOÃO MAGNO (PT, MG). 62802

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usou da palavra para proferir parecer ao
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO projeto, pela Comissão de Finanças e Tributa-
MAGALHÃES (PFL, BA), LUIZ CARREIRA (PFL, ção, o Sr. Deputado EDUARDO CAMPOS
BA), RONALDO CAIADO (PFL, GO), DA. (PSB, PE).............................................................. 62803
RIBAMAR ALVES (PSB, MA)................................ 62800 Usou da palavra pela ordem, para regis-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis- tro de voto, o Sr. Deputado JOÃO CAMPOS
cussão, em turno único, do Projeto de Lei Com- (PSDB, GO).......................................................... 62803
plementar nº 224-A, de 2001, que dá nova reda- Usou da palavra para proferir parecer ao
ção ao § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça
91, de 1997, que dispõe sobre a fixação dos coe- e de Redação, o Sr. Deputado JOSÉ EDUARDO
ficientes de distribuição dos recursos do Fundo CARDOZO (PT, SP). 62803
de Participação dos Municípios. 62800 PRESIDENTE (João Paulo Cunha)

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo- Encerramento da discussão ..
tação e aprovação de requerimento para retirada Votação e aprovação do projeto .
do projeto de pauta. 62801 Votação e aprovação da redação final. ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis- Encaminhamento da matéria ao Senado
cussão, em turno único, do Projeto de Decreto Federal
Legislativo nº 1.691-A, de 2002, que aprova o . 62804
texto do Acordo entre o Governo da República Usaram da palavra pela ordem, para regis-
Federativa do Brasil e o Governo da República tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO BATISTA
da Turquia sobre isenção de Visto para Titula- (PFL, SP). ALICE PORTUGAL (PCdoB, BA),
res de Passaportes Comuns, celebrado em WASNY DE ROURE (PT, DF), WLADIMIR
Ancara, em 2001. 62801 COSTAJPMDB, PA), BENEDITO DE LIRA (PP,

E t d d' - 62801 AL), JOAO TOTA (Bloco/PL, AC). 62804
ncerramen o a Iscussao. REINALDO BETÃO (Bloco/PL, RJ _ Pela

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ MENDONÇA ordem) - Déficit habitacional no País. Suges

tão de medidas para implantação de política
BEZERRA (PFL, PE).......... 62801 h b't' Ia I aCiona ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo- Usaram da palavra pela ordem, para re-
tação e aprovação do projeto. 62801 gistro de voto, os Srs. Deputados SIMPLíCIO

Votação e aprovação da redação final. 62801 MÁRIO (PT, PI), JOSIAS GOMES (PT, BA),
Encaminhamento da matéria ao Senado DAVI ALCOLUMBRE (PDT, AP), RAFAEL

Federal. 62802 GUERRA (PSDB, MG), JÚNIOR BETÃO (PPS,
Usaram da palavra pela ordem, para regis- AC), OLAVO CALHEIROS (PMDB, AL),

tro de voto, os Srs. Deputados ROBERTO VILMAR ROCHA (PFL, GO), JULIO
PESSOA (Bloco/PL, CE), ONYX LORENZONI SEMEGHINI (PSDB, SP). 62804
(pFL, RS), TARCISIO ZIMMERMANN (PT, RS), PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis-
ATILA LIRA (PSDB, PI). 62802 cussão, em turno único, do Projeto de Decreto

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Dis- Legislativo nº 927, de 2003, que aprova o texto
cussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le- do Acordo sobre Residência para Nacionais dos
gislativo nº 610, de 2003, que aprova o texto do Estados Partes do MERCOSUL, celebrado por
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o ocasião da XXIII Reunião do Conselho do Merca-
Governo da República Federativa do Brasil e o do Comum, realizada em Brasília, nos dias 5 e 6
Governo da República Democrática de Timor-Les- de dezembro de 2002....... 62805
te, celebrado em Dili, em 2002. 62802 Usou da palavra para proferir parecer ao

Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça
projeto, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, e de Redação, o Sr. Deputado OSMAR
Comunicação e Informática, a Sra. Deputada SERRAGLlO (PMDB, PR)..................... 62805
LUIZA ERUNDINA (PSB, SP). 62802 PRESIDENTE (João Paulo Cunha)

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Encerramento da discussão ..
tro de voto, os Srs. Deputados ELlSEU Votação e aprovação do projeto ..
RESENDE (PFL, MG), RAIMUNDO SANTOS Votação e aprovação da redação final. ..
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PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Jus
tificação da ausência do Deputado Ricardo Fiuza
na votação anterior...... 62810

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
DANIEL ALMEIDA (PCdoB, BA. Discurso retirado
pelo orador para revisão.). 62810

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO RUBEM
SANTIAGO (PT, PE), MAURO LOPES (PMDB,
MG), LEONARDO PICCIANI (PMDB, RJ),
CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB, GO),
JAIME MARTINS (Bloco/PL, MG). 62810

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL, BA). 62810

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada THELMA DE OLIVEIRA
(PSDB, MT). 62810

BISPO WANDERVAL (Bloco/PL, SP
Pela ordem) - Orientação da respectiva banca-
da. Registro de voto. 62810

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Aprovação do Projeto de Lei nº 3.757, de 1997.... 62811

Declaração de prejudicialidade das propo-
sições apensadas. 62811

Votação e aprovação da redação final. 62811

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 62811

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra Deputada ANGELA GUADAGNIN
(PT, SP). 62811

JUTAHY JUNIOR (PSDB, BA - Como lí
der) - Importância da aprovação do Projeto
de Lei nQ 3.757-A, de 1997. Crescimento do
trabalho infantil no Governo Luiz Inácio Lula
da Silva. Atraso no repasse de verbas ao Pro
grama de Erradicação do Trabalho Infantil.
Inexistência de recursos orçamentários para o
Programa Agente Jovem. Urgente instalação
da Comissão Especial destinada ao exame da
Proposta de Emenda à Constituição nº 413 so
bre alteração de dispositivos pertinentes ao
menor de idade. 62811

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados DR. EVILÁSIO
(PSB, SP), JOÃO MAGNO (PT, MG) .

PROFESSOR LUIZINHO (PT, SP - Pela
ordem) - Caráter social da medida provisória so
bre prorrogação, por cinco anos, do prazo desti
nado à apresentação de ação pelos aposenta
dos para revisão dos benefícios pagos pela pre-
vidência social. ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ZÉ GERALDO (PT, PA) ..

EDUARDO PAES (PSDB, RJ - Pela or
dem) - Urgente tramitação de projeto de decreto
legislativo, de autoria do orador, sobre revogação
de portaria do Governo Federal sobre a obrigato
riedade da abertura de conta bancária pelo apo-
sentado da Previdência Social. .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
3.757-A, de 1997, que acrescenta parágrafos ao
art. 149 do Código Penal. .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ROGÉRIO
TEÓFILO (PPS, AL), JOSÉ CARLOS ELIAS
(PTB, ES), ODAIR (PT, MG), CUSTÓDIO
MATTOS (PSDB, MG) ..

Usaram da palavra para discussão os Srs.
Deputados ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT,
RJ), EDUARDO VALVERDE (PT, RO) ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados DELEY (PV, RJ),
ALMIR SÁ (Bloco/PL, RR), PAULO PIMENTA
(PT, RS), FERNANDO FERRO (PT, PElo ..

Usou da palavra para discussão da maté
ria o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB, SP) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Encerramento da discussão .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado WALTER PINHEIRO
(PT, BA) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Votação e aprovação da emenda adotada
pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação ..

Votação do Projeto de Lei nº 3.757, de 1997..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputado
ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB, SP),
RICARDO FIUZA (PP, PElo ..

62805
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62805

62805

62805
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62807

62808

62808

62809

62809

62809

62809

62810

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Recebimento de mensagem da Presidência da
República sobre encaminhamento à Casa de
projeto de lei acerca de instituição das normas
gerais para licitação e contratação de Parceria
Público-Privada no âmbito da Administração
Pública .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pro
posta de alteração do Estatuto da Criança e do
Adolescente, apresentada pelo Governador do
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Leitura

62812
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do Ato da Presidência que cria grupo de trabalho
para exame de proposições pertinentes ao tema. 62812

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CARLOS SAMPAIO
(PSDB, SP)............................................................ 62813

CARLOS ALBERTO ROSADO (PFL, RN -
Pela ordem) - Justificativa da ausência na últi-
ma votação. 62813

LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT, SP
- Pela ordem) - Tramitação, no âmbito da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 438,
de 2001, sobre destinação à reforma agrária de
terras pertencentes a exploradores do trabalho
escravo. 62813

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Soli
citação, ao Presidente da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação e ao Relator da Co
missão Especial, de urgência na apreciação da
proposta de emenda à Constituição sobre desa
propriação de propriedades pertencentes a ex-
ploradores de trabalho escravo. 62813

LUCIANO ZICA (PT, SP - Pela ordem) 
Prorrogação do prazo de conclusão do relatório
do grupo de trabalho instituído para análise da
questão da Mata Atlântica. 62813

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Encaminhamento à Corregedoria da Casa de
nota a respeito de episódio envolvendo empresá
rios e membros da CPI instituía para investiga
ção de denúncias de adulteração de combustíveis
e sonegação fiscal. 62814

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ALMIR MOURA
(Bloco/PL, RJ), ALMERINDA DE CARVALHO
(PSB, RJ), CELCITA PINHEIRO (PFL, MT),
LUCIANO ZICA (PT, SP), PERPÉTUA ALMEIDA
(PCdoB, AC), VIGNATII (PT, SC)......................... 62814

Usou da palavra pela ordem, para justifica
tiva de voto, o Sr. Deputado PAULO DELGADO
(PT, MG). 62815

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados LUIS CARLOS
HEINZE (PP, RS), PAULO GOUVÊA (Bloco/PL,
RS), ASDRUBAL BENTES (PMDB, PA), MARIA
DO CARMO LARA (PT, MG), WILSON SANTOS
(PSDB, MT), ZÉ GERALDO (PT, PA). 62815

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP - Pela
ordem) - Afastamento do Deputado Luciano
Zica da Ouvidoria Parlamentar.............................. 62815

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Improcedência da questão de ordem do Deputado
Arnaldo Faria de Sá................... 62815

Usou da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, o Sr. Deputado JOÃO ALMEIDA
(PSDB, BA) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
7.429-A, de 2002, que altera o art. 149 do Decre
to-Lei nº 2.848, de 1940 (Código Penal), para es
tabelecer penas ao crime nele tipificado e indicar
as hipóteses em que se configura condição aná-
loga à de escravo ..

Retirada de requerimento de retirada de pauta.

Encerramento da discussão ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS
ARAÚJO (PFL, BA), CÉSAR MEDEIROS (PT,
MG), ALEXANDRE SANTOS (PP, RJ) ..

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado RICARDO FIUZA (PP, PE).

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pre
sença no plenário da Deputada costa-riquenha
Epsy Carrpbel, participante do 1º Encontro de Par
lamentares Negros das Américas e do Caribe.........

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Votação e rejeição de proposta da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, para
votação do Projeto de Lei nº 292, de 2003,
apensado ..

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA - Pela
ordem) - Descumprimento de acordo de lideran
ças para votação do Projeto de Lei nº 292, de
2003. Solicitação à Presidência de 5 minutos para
inteiração do conteúdo do projeto em votação.......

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado José Carlos Aleluia .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WELlNTON FAGUNDES
(Bloco/PL, MT) ..

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA - Pela
ordem) - Necessidade de esclarecimento ao
Plenário do conteúdo do projeto em votação........

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção do Projeto de Lei nº 7.429, de 2002 ..

Leitura do texto do projeto em votação .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL, BA) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Aprovação do projeto ..

Declaração de prejudicialidade das demais
proposições ..

Votação e aprovação da redação final. ..

Encaminhamento da matéria à sanção pre-
sidencial. ..
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WALTER PINHEIRO (PT, BA - Pela or
dem) - Sugestão à Presidência de celeridade na
apreciação de proposta de emenda à Constitui
ção sobre a redução do período de recesso do
Congresso Nacional. ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Walter Pinheiro ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BABÁ (PT, PA),
CLÓVIS FECURY (PFL, MA), DR. RIBAMAR
ALVES (PSB, MA) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo
tação de requerimento de inversão da pauta para
apreciação preferencial da Proposta de Emenda
à Constituição nº 544, de 2002 .

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA - Pela
ordem) - Retirada do requerimento de inversão
da pauta .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pror-
rogação da sessão por uma hora ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 575-B, de 1998, que
attera o inciso IV do art. 20 da Constituição Federal.

Votação e aprovação de requerimento para
retirada da proposta de pauta, com voto contrário
do Deputado Pedro Fernandes .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 254-B, de 2000, que
altera o art. 42 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, prorrogando, por dez
anos, a aplicação, por parte da União, de per
centuais mínimos do total dos recursos destina
dos à irrigação nas Regiões Centro-Oeste e
Nordeste ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RICARDO BARROS
(PP, PR) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Encerramento da discussão .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
DANIEL ALMEIDA (PCdoB, BA), MANATO (PDT,
ES), RENATO CASAGRANDE (PSB, ES),
GERALDO RESENDE (PPS, MS), PAULO
GOUVÊA (Bloco/PL, RS), PEDRO CORRÊA (PP,
PE), JOÂO CASTELO (PSDB, MA), JOVAIR
ARANTES (PTB, GO), MARCELO ORTIZ (PV,
SP), PASTOR AMARILDO (PSC, TO),
FERNANDO DE FABINHO (PFL, BA), OSMAR
SERRAGLlO (PMDB, PR), WALTER PINHEIRO
(PT, BAl. PROFESSOR LUIZINHO (PT, SP),
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA, SP),
INÁCIO ARRUDA (PCdoB, CE) ..
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EDUARDO VALVERDE (PT, RO - Pela or
dem) - Solicitação à Presidência de instalação de
Comissão Especial destinada a apresentação de
parecer sobre o Estatuto do índio. Transcurso do
Dia Nacional da Consciência Negra. Convite aos
Deputados para participação no 1º Encontro de
Parlamentares Negros das Américas e Caribe........

ALBERTO GOLDMAN (PSDB, SP - Pela
ordem) - Inexistência de queda real na taxa de
juros. Solicitação à Presidência de acordo pré
vio entre as Lideranças partidárias para inser
ção na pauta de matérias em regime de urgên
cia e de divulgação com antecedência da
Ordem do Dia .

REGINALDO LOPES (PT, MG - Pela or
dem) - Edição, pelo Governo Federal, de me
dida provisória sobre prorrogação do prazo aos
aposentados para reivindicação, na Justiça, de
correção dos benefícios pagos pela Previdên
cia Social. Elogio ao Deputado César Medeiros
pela iniciativa do lançamento da Frente Parla
mentar em Defesa dos Centros Familiares de
Formação por Alternância. Redução das taxas
de juros no País .

VIRGíLIO GUIMARÃES (PT, MG - Pela
ordem) - Contestação a pronunciamento do De-
putado Alberto Goldman .

RICARDO FIUZA (PP, PE - Pela ordem)
- Solidariedade ao Ministro da Fazenda, Antonio
Palocci, pela condução da política econômica.
Acerto da redução gradual da taxa básica de ju
ros pelo Comitê de Política Econômica do Banco
Central. ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EDSON DUARTE
(PV, BA), FRANCISCO GARCIA (PP, AM) ..

NILSON MOURÃO (PT, AC - Pela ordem)
- Manifestação de pesar pelo falecimento do Se
cretário de Saúde do Município de Assis Brasil,
Estado do Acre, Sandoval Batista de Araújo.........

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ADÃO PREITO
(PT, RS), HÉLIO ESTEVES (PT, AP), CARLOS
WILLlAN (PSC, MG) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Encerramento da votação ..

Aprovação da proposta em primeiro turno ..
Retorno da matéria à Comissão Especial

para elaboração da redação do segundo turno.....
Usaram da palavra pela ordem, para regis

tro de voto, os Srs. Deputados IRINY LOPES
(PT, ES), AGNALDO MUNIZ (PPS, RO) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 544-B, de 2002, que
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cria os Tribunais Regionais Federais das 6B, 7B,

8ª e gB Regiões ..

Votação de requerimento para retirada da
proposta de pauta .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Aprovação do requerimento .

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA) - Pe-
dido de verificação da votação ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
ferimento do pedido de verificação .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
CARLOS ALELUIA (PFL, BA), CARLOS
WILLlAN (PSC, MG), MARCELO ORTIZ (PV,
SP), MANATO (PDT, ES), ENÉAS (PRONA, SP),
ZONTA (PP, SC), ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB, SP), CARLOS WILLlAN (PSC, MG).........

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARCOS DE JESUS
(Bloco/PL, PE) ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputa'!os
OSMAR SERRAGLlO (PMDB, PR), JOAO
MAGNO (PT, MG), RENATO CASAGRANDE
(PSB, ES), ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL, BA) ..

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado JOÃO TOTA (Bloco/PL, AC)....

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado PROFESSOR
LUIZINHO (PT, SP) ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AIRTON ROVEDA
(PMDB, PR) ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
CARLOS SOUZA (Bloco/PL, AM), CEZAR
SILVESTRI (PPS, PR) ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SEVERIANO ALVES
(PDT, BA) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Iní-
cio da votação nominal. ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EDUARDO
SEABRA (PTB, AP), NARCIO RODRIGUES
(PSDB, MG), OSVALDO BIOLCHI (PMDB, RS),
SÉRGIO MIRANDA (PCdoB, MG) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do CARLOS WILLlAN (PSC, MG) .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ZENALDO COUTINHO
(PSDB, PA) .
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WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL, MT 
Pela ordem) - Riscos de conflito armado entre
posseiros e índios da etnia xavante, no Estado
de Mato Grosso, motivado pela posse de área ti-
tulada em nome da União. 62832

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado PROFESSOR
LUIZINHO (PT, SP). 62833

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JÚLIO CESAR
(PFL, PI), MARINHA RAUPP (PMDB, RO),
AGNALDO MUNIZ (pPS, RO). 62833

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado PAUDERNEY
AVELlNO (PFL, AM). 62833

PAULO DELGADO (PT, MG - Pela or
dem) - Reclamação contra a ineficiência de
programa de computador para auxílio na pre
paração das emendas ao Orçamento Geral da
União..................................................................... 62833

RENATO CASAGRANDE (PSB, ES - Pela
ordem) - Redução das taxas de juros pelo Co-
mitê de Política Monetária do Banco Central. ....... 62833

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LUIZ BASSUMA (PT, BA). 62833

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
GERALDO THADEU (PPS, MG), JOSÉ MÚCIO
MONTEIRO (PTB, PE). 62834

CHICO ALENCAR (PT, RJ - Pela ordem)
- Publicação, pela Biblioteca Nacional, de coletâ
nea de artigos intitulada Nossa História. Decisão
do Supremo Tribunal Federal pela declaração de
inconstitucionalidade da deliberação, pela Casa,
acerca do Regime Geral de Previdência para os
Parlamentares. 62834

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NEUCIMAR FRAGA
(Bloco/PL, ES). 62834

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado EDUARDO
SEABRA (PTB, AP). 62834

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RICARDO BARROS
(PP, PR). 62834

NELSON PELLEGRINO (PT, BA - Pela
ordem) - Redução da taxa de juros pelo Comitê
de Política Monetária do Banco Central. 62834

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado INÁCIO
ARRUDA (PCdoB, CE). 62835

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL, BA - Pela ordem) - Orientação
da respectiva bancada. Redução da taxa de



62847

62847

62846

62846

62845

MILTON CARDIAS (PTB, RS - Pela or
dem) - Transcurso do 166º aniversário de cria
ção da Brigada Militar do Estado do Rio Grande
do Sul. Dimensão do trabalho realizado pela cor-
poração .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NELSON BORNIER
(PMDB, RJ) .

FERNANDO FERRO (PT, PE - Pela or
dem) - Nota da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE a respeito do tra
balho infantil no País. Contestação às informa-
ções do PSDB sobre o assunto .

Usou a palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALCESTE ALMEIDA
(PMDB, RR) .

FÉLIX MENDONÇA (PFL, BA - Pela or
dem) - Inexistência de motivos para comemora-
ção da queda dos juros .

JEFFERSON CAMPOS (PMDB, SP
Pela ordem) - Apresentação de proposições.
Alerta sobre a aquisição de imóveis pelo sistema
financeiro. Aplausos ao Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva pela reabertura de linha de crédito
imobiliário. Alocação de maiores recursos orça-

62842

62841

62842

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Professor Luizinho .

Comunicado do Presidente do Congresso
Nacional, José Sarney, sobre a realização de
sessão conjunta no plenário do Senado Federal
no dia 20 de dezembro de 2003, às 12h .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FÁTIMA
BEZERRA (PT, RN), JORGE ALBERTO (PMDB,
SE), NELSON BORNIER (PMDB, RJ), JAMIL
MURAD (PCdoB, SP) ..

Apresentação de proposições: LUIZ
ANTONIO FLEURY, ROBSON TUMA, JOVAIR
ARANTES, MORONI TORGAN, JOÃO LYRA,
CABO JÚLIO, MOACIR MICHELETTO, FEU
ROSA, CARLOS ALBERTO ROSADO, WILSON
SANTOS, NILTON BAIANO, WILSON SANTOS,
ÁTILA LINS, JEFFERSON CAMPOS, JOÃO
ALFREDO, DURVAL ORLATO, REINALDO
BETÃO, SERAFIM VENZON, GILBERTO
NASCIMENTO, JOSÉ CARLOS ALELUIA,
ALICE PORTUGAL, GERSON GABRIELLI,
ALMEIDA DE JESUS, CARLOS SOUZA,
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juros anunciada pelo COPOM. Expectativa de LEANDRO VILELA, EDUARDO CAMPOS, JOSÉ
retomada do crescimento da economia, com ROBERTO ARRUDA, IVAN RANZOLlN,
geração de emprego e renda, a partir do iní- ANTONIO CARLOS MENDES THAME. 62842
cio de 2004. 62835 NELSON PELLEGRINO (PT, BA - Pela

Usaram da palavra pela ordem, para re- ordem) - Esclarecimento ao Plenário sobre o
gistro de voto, os Srs. Deputados WLADIMIR posicionamento do Partido dos Trabalhado-
COSTA (PMDB, PA), RONALDO DIMAS res quanto à criação de Tribunais Regionais
(PSDB, TO). 62835 Federais. 62844

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Usaram da palavra pela ordem, para regis-
Encerramento da votação. 62836 tro de voto, os Srs. Deputados HERCULANO

Aprovação do requerimento para retirada ANGHINETTI (PP, MG), ENÉAS (PRONA, SP),
da matéria de pauta............................................... 62840 JOSÉ ROCHA (PFL, BA), ARMANDO

TELMA DE SOUZA (PT, SP _ Pela ordem) MONTEIRO (PTB, PE), IVO JOSÉ (PT, MG),
_ Registro de voto. Justificativa da ausência da LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB, SP), SANDRO

MABEL (Bloco/PL, GO), NELSON BORNIER
oradora da Câmara dos Deputados. 62840 (PMDB, RJ), WASHINGTON Luís (PT, MA),

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo- FRANCISCO APPIO (PP, RS), MILTON
tação de requerimento de urgência para aprecia- BARBOSA (PFL, BA)............................................. 62844
ção da Mensagem nº 803, de 2002. 62840 JOÃO GRANDÃO (PT, MS _ Pela or-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado dem) _ Convite à sociedade para participação
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA)....... 62841 na sessão solene da Câmara dos Deputados

Usou da palavra pela ordem, para registro ao ensejo do transcurso do Dia Nacional da
de voto, o Sr. Deputado LUIZ SÉRGIO (PT, RJ).. 62841 Consciência Negra e na abertura do 1º Encon-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- tro de Parlamentares Negros das Américas e
do ALBERTO GOLDMAN (PSDB, SP). 62841 do Caribe. Criação do Instituto Martin Luther

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) King no Estado do Mato Grosso do Sul, por ini-
Esclarecimento ao Plenário sobre retirada das ciativa do advogado Aleixo Paraguassu Neto.
matérias de pauta em caso de inexistência de Criação, pela Sociedade Afro-Brasileira de De

senvolvimento Sócio-Cultural, da Faculdadeacordo para votação. 62841
Zumbi dos Palmares. 62844

PROFESSOR LUIZINHO (PT, SP - Pela
ordem) - Argüição da possibilidade de votação
das matérias mesmo sem acordo. 62841



62853

62853

62852

ADELOR VIEIRA (PMDB, SC - Pela or
dem) - Registro de voto. Solicitação ao IBAMA
de liberação de lote de madeira pertencente à
comunidade da reserva indígena de Chapecó, no
Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina...

WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL, MT 
Pela ordem) - Escolha da cidade de Cuiabá,
Mato Grosso, no Lançamento do Encontro Inter
nacional dos Negócios da Pecuária (ENIPEC
2004), em Brasília, Distrito Federal. Potencial na
área de agricultura e pecuária do Estado de Mato
Grosso ..

MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL, MG 
Pela ordem) - Necessidade de providências do
Governo Federal para amenização da angustian
te situação vivida pelos Municípios brasileiros.
Visita de Prefeitos Municipais ao Vice-Presidente
da República, José Alencar ..

VII - Encerramento

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO CONFÚCIO MOURA (PMDB, RO 
Como Líder) NO PERíODO DESTINADO AO
GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº
263, REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE
2003 - RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO: Entrevista do geógrafo David
McGrath, da Universidade Federal do Pará, so
bre a viabilidade da conciliação do desenvolvi
mento socioeconômico com a preservação ambi-

62850

62850

62851

62850

62849

62849

62849

62849

62848

62848

62848

L1NDBERG FARIAS (PT, RJ - Pela or
dem) - Redução da taxa de juros pelo Comitê
de Política Monetária............................................. 62851

GUSTAVO FRUET (PMDB, PR - Pela or
dem) - Registro do voto contrário à retirada da
pauta da proposta de criação de Tribunais Regio-
nais Federal. 62851

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado BENEDITO DE LIRA
(PP, AL). 62851

JOVINO CÂNDIDO (PV, SP - Pela ordem)
- Regozijo com o início dos debates sobre a re-
forma política ..

Usou da palavra pela ordem, para registo
de voto, o Sr. Deputado MIGUEL DE SOUZA
(Bloco/PL, RO) ..

WALTER PINHEIRO (PT, BA - Pela or
dem) - Improbidades administrativas praticadas
pelo Prefeito Demósthenes Soares Santos Filho,
do Município de Mundo Novo, Estado da Bahia...

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LUCIANO ZICA (PT, SP)...

JOÃO MAGNO (PT, MG - Pela ordem) 
Aplausos ao Presidente João Paulo Cunha pela
autorização da viagem de Parlamentares aos
Estados Unidos da América para estudo da situ
ação de cidadãos brasileiros presos no país ........

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados TEREZINHA
FERNANDES (PT, MA), LUIZ PIAUHYLINO
(PTB, PElo ..

CLÓVIS FECURY (PFL, MA - Pela ordem)
- Protesto contra o tratamento dispensado por
autoridades governamentais aos trabalhadores
aposentados no País .

LUIZ COUTO (PT, PB - Pela ordem) 
Registro de voto. Denúncia de ameaça de morte
contra o Vereador Manuel Matos, do Município
de Itambé, no Estado de Pernambuco .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO BAUER
(PFL, SC), CEZAR SILVESTRI (PPS, PR) ..

LEONARDO MATTOS (PV, MG - Pela or
dem) - Publicação, pela Receita Federal, da
Instrução Normativa nº 367, disciplinadora da
compra de automóveis com isenção do IPI por
portadores de deficiência .

VICENTINHO (PT, SP - Pela ordem) 
Razões da ausência do orador em votações an-
teriores .
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mentários para o Ministério das Cidades. Desafio LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB, SP - Pela
do Governo Federal de oferecimento de moradia ordem) - Justificação de voto contrário a projeto
aos brasileiros. 62847 de lei sobre instituição de regime disciplinar dife-

renciado a presos faltosos.. 62851

BABÁ (PT, PA - Pela ordem) - Repres-
são a manifestação do Sindicato dos Trabalha-
dores Químicos do Município de São José dos
Campos, Estado de São Paulo, pela segurança
da empresa Johnson&Johnson. 62851

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO GOUVÊA
(Bloco/PL, RS), MAURíCIO RABELO (Bloco/PL,
TO), JOÂO TOTA (Bloco/PL, AC). 62852

WAGNER LAGO (PP, MA - Pela ordem.
Discurso retirado pelo orador para revisão.) 
Lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos
Centros Familiares de Formação por Alternância. 62852

ANDRÉ ZACHAROW (PDT, PR - Pela or-
dem) - Pedido à Casa para aprovação do proje-
to sobre criação de Tribunais Federais. 62852

PAUDERNEY AVELlNO (PFL, AM - Pela
ordem) - Necessidade de alocação de recursos
para instalação de Tribunais Regionais nos Esta-
dos do Paraná, Minas Gerais, Bahia e Amazo-
nas. 62852
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ental na região amazônica, publicada pela revista
Veja. Artigo sobre o tema, de autoria do Gerente
de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia,
Emanuel Fulton Madeira Casara, publicado pelo
jornal Como vai Rondônia. 62888

COMISSÕES

3 - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão Parlamentar de Inquérito com
a finalidade de Investigar Denúncias de Irregula
ridades na Prestação de Serviços por Empresas
e Instituições Privadas de Planos de Saúde, * 20ª
Reunião (Ordinária), em 2.10.03, * 21 ª Reunião
(Ordinária), em 14-10-03 e * 22ª Reunião (Ordi-
nária), em 21-10-03. 62889

b) Comissão Parlamentar de Inquérito com
a finalidade de "Investigar as Atividades da

SERASA - Centralização de Serviços dos Ban
cos S/A", * 7ª Reunião, em 10-7-03, * 8ª Reu
nião, em 16-7-03, * 9ª Reunião, em 22-7-03, *
10ª Reunião, em 23-7-03, * 11ª Reunião, em
29-7-03, * 12ª Reunião, em 30-7-03, * 13ª Reu
nião, em 7-8-03, * 14ª Reunião, em 12-8-03, *
15ª Reunião, em 13-8-03 e * 16ª Reunião, em
19-8-03. 62981

* Atas com notas taquigráficas

4 - PARECERES - Propostas de Emenda
à Constituição nºs 2-A/03 e 39-A/03; Projetos de
Lei nºs 236-A/03, 483-A/03, 696-A/03,
1.210-A/03, 1.320-A/03 e 1.352-C/03; Projeto de
Resolução nº 99-A/00.. 63267

5 -MESA
6 - LíDERES E VICE-LíDERES
7 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
8 - COMISSÕES
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Ata da 266ª Sessão, Solene, Matutina,
em 19 de novembro de 2003

Presidência dos Srs. Gonzaga Patriota, 1ºSuplente de Secretário; Mauro Benevides,
Eunício Oliveira, Marcondes Gadelha, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 Horas e 30 Minutos)

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - De
claro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. EDSON DUARTE, servindo como 20 Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. MAURO BENEVIDES, servindo como 10

Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Aviso n
Q

2.713/SGS/TCU

Brasília-DF, 22 de outubro de 2003

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Federal João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci

mento, cópia do Acórdão 1.569/2003, aprovado pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do
Plenário de 22-10-2003, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam (TC n

Q

016.757/2003-7) e, ainda, das instruções e do Relató
rio de Inspeção do TC - 007.58212002-1.

Respeitosamente, Valmir Campelo, Presidente.

GRUPO I - CLASSE 11 - Plenário
TC- 016.757/2003-7

Natureza: Solicitação do Congresso Nacional
Unidades: Sociedade de Navegação, Portos e Hi
drovias do Estado do Amazonas - SNPH; Secretaria
de Transportes Aquaviários do Ministério dos.
Transportes; Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - Antaq

Interessados: Deputado João Paulo Cunha, Presi
dente da Câmara dos Deputados; Deputada Vanes
sa Grazziotin
Surnário:Solicitação de informações acerca de audi
toria realizada por este Tribunal no Porto de Manaus.
Assunto tratado em processo específico com realiza
ção de inspeção e diligências pela Secex/AM. Envio
das informações aos interessados. Apensamento
destes autos ao processo que trata da matéria.

Relatório

Trata-se de solicitação encaminhada pelo Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
João Paulo Cunha, requerendo informações sobre
"auditoria realizada no Porto de Manaus pela Secre
taria de Fiscalização de Desestatização" deste Tribu
nal.

2. Este processo originou-se da Solicitação de
Informação n 9/03, de autoria da Deputada Vanessa
Grazziotin, que fundamenta seu pleito na existência
de diversas ações judiciais questionando o convênio
de delegação firmado entre o Ministério dos Trans
portes e o Estado do Amazonas a fim de transferir ao
Estado a administração e a exploração do Porto de
Manaus. Ao final, a parlamentar informa que obteve
notícia de que este Tribunal havia realizado diligênci
as com vistas a fiscalizar a execução do convênio,
motivo pelo qual solicitou cópia do relatório de audito
ria produzido.

3. Os autos foram instruídos pela Secretaria de
Fiscalização de Desestatização - SEFID, que regis
trou que o convênio em tela não havia sido objeto de
auditoria realizada por aquela Unidade Técnica.

4. No entanto, a instrução anotou que se encon
tra em tramitação nesta Corte o TC -007.582/2002-1,
tratando de solicitação formulada pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, acolhendo o Requerimento n

Q
26/2002,

de iniciativa da Deputada Vanessa Grazziotin, para
que este Tribunal realizasse auditoria na Sociedade
de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Ama
zonas- SNPI-I, a fim de verificar a regularidade da in
tegralização de ações do capital social da empresa
Terminal Portuário Equatorial SA e dos procedimen
tos licitatórios relativos à Concorrência Pública n

Q
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01/01, levados a efeito para atender o arrendamento
da área do Porto de Manaus e a implantação do pro
jeto de Estação Hidroviária do Amazonas e de Revita
lização do Porto de Manaus.

5. Conforme apurado pela Sefid, a SecexlAM
realizou inspeção no Porto de Manaus no período de
12 a 14/08/2002 com escopo na implantação do ter
minal portuário, na realização da Concorrência nº
01/2001 e na execução do Convênio de Delegação nº
01/1997. Acrescentou a Unidade Técnica que o pro
cesso se encontra atualmente no Ministério Público
junto ao TCU para emissão de parecer.

É o relatório.

Voto

A presente solicitação preenche os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 71, VII, da Constitui
ção Federal e no art. 38, inciso 11, da Lei nº 8.443/92,
podendo ser conhecida.

2. Conforme consignado pela Sefid, a matéria
objeto desta solicitação vem sendo tratada em pro
cesso de minha relataria, o TC-007.582/2002-L. Após
a instrução preliminar do processo, foi realizada ins
peção e, posteriormente, diligências com o fito de se
obter os elementos necessários à correta avaliação
das questões trazidas aos autos. A vista dos resulta
dos alcançados, solicitei a oitiva do MP'TCU.

3. Assim, entendo que, além das informações
contidas no Relatório que acompanha este Voto, de
vam ser encaminhadas à Presidência da Câmara dos
Deputados cópias do relatório de inspeção e das ins
truções lavradas no TC-007.582/2002- 1.

Diante do exposto, submeto a deliberação que
ora proponho à apreciação deste Colegiado.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2003. 
Augusto Sherman Cavalcanti, Relator.

ACORDÃO Nº 1.569/2003 - TCU - PLENÁRIO

1. Processo: TC-016.757/2003-7
2.Grupo I - Classe de Assunto: 11 - Solicitação do
Congresso Nacional
3. Interessados: Deputado João Paulo Cunha, Pre
sidente da Câmara dos Deputados; Deputada Va
nessa Grazziotin
4. Unidades: Sociedade de Navegação, Portos e Hi
drovias do Estado do Amazonas - SNPH; Secretaria
de Transportes Aquaviários do Ministério dos Trans
portes; Agência Nacional de Transportes Aquaviári
os-ANTAQ
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Ca
valcanti

6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade técnica: Secretaria de Fiscalização de
Desestatização - SEFID
8. Advogado constituído nos autos: não atuou
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de soli
citação encaminhada pelo Sr. Presidente da Câma
ra dos Deputados. Deputado João Paulo Cunha, re
querendo informações sobre auditoria realizada no
Porto de Manaus pela Secretaria de Fiscalização de
Desestatização deste Tribunal,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão Plenária, em:
9.1. conhecer da presente solicitação por preencher
os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71.
VII, da Constituição Federal e no art. 38, inciso 11, da
Lei nº 8.443/92;
9.2. informar à Presidência da Câmara dos Deputa
dos que a matéria objeto desta solicitação vem sen
do tratada no TC-007.582/2002-1, tendo este Tribu
nal realizado inspeção e diligências com o fito de
obter os elementos necessários à correta avaliação
das questões discutidas naqueles autos;
9.3. enviar à Presidência da Câmara dos Deputados
cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e
do Voto que o fundamentam, bem como das instru
ções e do relatório de inspeção integrantes do
TC-007.582/2002- 1;
9.4. apensar este processo ao TC-007.582/2002-1.
10. Ata nº 41/2003 - Plenário
11 . Data da Sessão: 22-10-2003 - Ordinária
12. Especificação do quórum:
12.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (Presi
dente), Humberto Guimarães Souto, Walton Alencar
Rodrigues, Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar,
Benjamin Zymler e os Ministros-Substitutos Lincoln
Magalhães da Rocha, Augusto Sherman Cavalcanti
(Relator) e Marcos Bemquerer Costa.
Valmir Campelo, Presidente - Augusto Sherman
Cavalcanti - Ministro-Relator.
Fui presente:
Dr. Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral.

Encaminhem-se os Anexos à Solicitan
te, Publique-se o Aviso e, após,

Arquive-se-o.
Em: 19-11-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.
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SGMIP nº 2.601/03

Brasília, 19 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Robson Turna
Anexo IV - Gabinete nº 834
Nesta

Senhor Deputado,

Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo nº
1001 , de 2003, de sua autoria, que "Convoca plebisci
to para consulta popular da redução da maioridade".

Informo a Vossa Excelência que não será possí
vel dar seguimento à proposição em apreço, uma vez
que a referida matéria deve ser regulada em decreto
legislativo, proposto por um terço, no mínimo, dos
membros que compõem qualquer das Casas do Con
gresso Nacional, de conformidade com o art. 3º, in
fine, da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998,
que "regulamenta a execução do disposto nos incisos
I, 11 e 111 do art. 14 da Constituição Federal".

Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o
Projeto de Decreto Legislativo nº 1001/03, nos termos
do artigo 137, § 1º, inciso I, do Regimento Interno.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Exce
lência protestos de apreço e consideração. - João
Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 1.001/03

(Do Sr. Robson Turna)

Convoca Plebiscito para consulta
popular da redução da maioridade.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica convocado Plebiscito, na forma da

Lei, para consulta popular da redução da maioridade
no Brasil.

Art. 2º A Justiça Eleitoral através do Tribunal Supe
rior Eleitoral e seus respectivos Tribunais Regionais Elei
torais organizarão a consulta prevista nesse Decreto.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação. - Deputado Robson
Tuma.
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Relatório de Verificação de Apoiamento

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.001/03

Confirmadas 146
Não Conferem 17
Fora do Exercício -
Repetidas 13
Ilegíveis -
Retiradas -
TOTAL 176
MíNIMO 171
FALTAM 25

POC-1001/2003

ROBSONTUMA
18111/2003

Convoca Plebiscito para consulta popular
da redução da maioridade

Possui Assinaturas Suficientes: NÃO

Totais de Assinaturas:

Proposição:
Autor da Proposição:
Data de Apresentação:
Ementa:

Assinaturas Confirmadas

Nome do Parlamentar Partido UF

1 Affonso Camargo
2 Alberto Fraga
3 Atceste Almeida
4 Alceu Collares
5 Alexandre Santos
6 Almerínda de Carvalho

7 Almir Moura
8 André de Paula
9 André Luiz

10 Antonio Carlos Magalhães Neto
11 Antonio Cruz
12 Arnaldo Faria de Sá
13 Bernardo Ariston
14 Bispo Wanderval
15 Bonifácio de Andrada

PSDB
PTa
PMDB
POT
PP
PMDB
PL
PFL
PMDB
PFL
PTB
PTB
PMDB
PL
PSDB

PR
DF
RR
RS
RJ
RJ
RJ
PE
RJ
BA
MS
SP
RJ
SP
MG

~-~"-_ .._-"_._------------------------
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16 Bosco Costa

17 Carlos Meltes
18 Carlos Nader

19 Carlos Sampaio

20 Carlos Souza

21 Carlos Willian

22 Celcita Pinheiro

23 César Bandeira

24 Chico Alencar

25 Cláudio Magrão

26 Cleonãncio Fonseca

27 Clóvis Fecury

28 Corauci Sobrinho

29 Coriolano Sales

30 Costa Ferreira

31 Custódio Mattos

32 Darci Coelho

33 Delfim Netto

34 Dr. Benedito Dias

35 Dr. Evilásio

36 Dr. Francisco Gonçalves

37 Edmar Moreira

38 Eduardo Cunha

39 Eduardo Sciarra

40 Elaine Costa

41 Elimar Máximo Damasceno

42 Eliseu Resende

43 Enéas

44 Félix Mendonça

45 Fernando Gonçalves

46 Fernando Lopes

47 Feu Rosa

48 Francisco Garcia

49 Francisco Turra

50 Geraldo Resende

51 Gervásio Silva

52 Giacobo

53 Gilberto Kassab

54 Gonzaga Mota

55 Gustavo Fruet
56 Homero Barreto

57 Humberto Michiles

58 IIdeu Araujo

59 Inaldo Leitão

PSDB

PFL

PFL

PSDB

Pl
PSC

PFL

PFL

PT

PPS

PP

PFL

PFL

PFL

PSC

PSOB

PFL

PP

PP

PSB

PTB

PL

PMOB

PFL

PTB

PRONA

PFL

PRONA

PFL

PiB
PMOB

PP

PP

PP

PPS
PFL

Pl
PFL
PSOB
PMDB

PTB

PL

PRONA

PL

SE
MG

RJ
SP

AM
MG

MT

MA
RJ

SP

SE
MA
SP
BA

MA

MG

TO

SP

AP

SP
MG

MG

RJ
PR

RJ

SP

MG

SP

BA

RJ
RJ

ES
AM
RS
MS

se
PR

SP
CE
PR

TO

AM
SP

PB
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60 Itamar Serpa

61 Ivan Ranzolin

62 Jair Bolsonaro
63 Jefferson Campos

64 João Campos

65 João Castelo

66 João Fontes
67 João Leão

68 João Matos

69 João Paulo Gomes da Silva

70 João Tota

71 Jonival Lucas Junior

72 Jorge Boeira

73 Jorge Pinheiro

74 José Carlos Elias

75 José Divino

76 José Múcio Monteiro

77 José Roberto Arruda

78 Josias Quintal

79 Josué Bengtson

80 Jovair Arantes

81 Júlio Cesar

82 Júlio Delgado

83 Julio Lopes
84 Júlio Redecker

85 Leandro Vilela

86 Leodegar Tiscoski

87 Leonardo Mattos

88 Leonardo Picciani

89 Lincoln Portela

90 Luciano Leitoa

91 Luciano Zica
92 Luis Carlos Heinze

93 Luiz Carlos Santos

94 Luiz Carreira
95 Manato
96 Marcelino Fraga
97 Marcello Siqueira
98 Marcelo Guimarães Filho

99 Marcelo Ortiz
100 Mário Assad Júnior

101 Mário Heringer
102 Mário Negromonte
103 Mauro Benevides

PSOB

PP
PTS
PMDB

PSOB
PSDS
PT

PL
PMDS

PL

PL
PTB

PT

PL

PTS

PMOB
PTB
PFL

PMDB
PTB

PTS
PFL

PPS
PP
PSDB

PMOS

PP
PV

PMOS

PL

PSB
PT

PP
PFL

PFL
por
PMOB
PMOB
PFL
PV
PL
POT
PP
PMOB

RJ

SC
RJ

SP
GO
MA

SE
BA
se
MG

AC
BA

SC

DF

ES

RJ
PE

OF

RJ
PA

GO
PI

MG
RJ
RS

GO
se
MG

RJ

MG
MA

SP
RS
SP
BA
ES
ES
MG
BA
SP
MG

MG
BA
CE
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104 Mauro Lopes
105 Mauro Passos
106 Mendonça Prado
107 Milton Barbosa
108 Milton Monti
109 Moraes Souza

110 Moreira Franco
111 Moroni Torgan
112 Neiva Moreira

113 Nelson Bornier
114 Neucimar Fraga
115 Nilton Baiano
116 Pastor Pedro Ribeiro
117 Pauderney Avelino
118 Paulo Afonso

119 Paulo Kobayashi
120 Paulo Rocha

121 Rafael Guerra

122 Reginaldo Germano
123 Reinaldo Betão

124 Renato Casagrande
125 Ricardo Rique
126 Roberto Brant
127 Robson Tuma
128 Rodrigo Maia
129 Rogério Teófilo
130 Romel Anizio
131 Rommel Feijó

132 Ronaldo Caiado
133 Rose de Freitas
134 Rubens Otoni
135 Rubínelli
136 Sandro Matos
137 Sebastião Madeira
138 Takayama
139 Vanderlei Assis

140 Vanessa Grazziotin
141 Wagner Lago
142 Walter Feldman
143 Wellington Roberto
144 Wilson Santos
145 Zé Gerardo
146 Zelinda Novaes

PMOB
PT
PFL
PFL
PL
PMOB
PMOB
PFL
POT
PMOB

PL
PP
PMOB
PFL
PMOB

PSOB
PT
PSOB

PFL
PL

PSB
PL
PFL
PFL
PFL

PPS
PP
PTB

PFL
PMOB
PT
PT
PTB
PSOB
PMOB
PRONA

PCdoB
PP
PSOB
PL
PSOB
PMOB
PFL

MG

SC
SE
BA

SP
PI
RJ
CE
MA

RJ
ES
ES
CE
AM

SC

SP
PA

MG
BA
RJ

ES
PB
MG
SP
RJ

AL
MG
CE

GO
ES
GO
SP
RJ

MA
PR
SP
AM
MA
SP
PB
MT
CE
BA
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Assinaturas que Não Conferem

Nome do Parlamentar

1 Antonio Carlos Mendes Thame

2 Aracely de Paula

3 Carlos Dunga

4 Edison Andrino

5 Francisco Dornelles

6 Gilberto Nascimento

7 Hamilton Casara

8 Helena Silva

9 Henrique Afonso

10 Isaias Silvestre

11 João Grandão

12 João Mendes de Jesus

13 Maria Lucia

14 Murilo Zauith

15 Ney Lopes

16 Promotor Afonso Gil

17 Waldemir Moka

Assinaturas Repetidas

Partido

PSD8
PL

PT8

PMDB
PP

PMDB

PSDB

PL

PT

PSB

PT
PSL

PMDB
PFL

PFL
PDT

PMDB

Novembro de 2003

UF

SP

MG
PB

SC
RJ
SP

RO

SE
AC

MG

MS
RJ

RJ

MS

RN
PI

MS

Nome do Parlamentar Partido UF Assinaturas Repetidas
._............................

1 André de Paula PFL PE 1

2 Cláudio Magrão PPS SP 1

3 Giacobo PL PR 1

4 Gonz.aga Mota PSOB CE 1

5 José Carlos Elias PTB ES 1

6 Josias Quintal PMDB RJ 1

7 Maria Lucia PMDB RJ 1

8 Mário Heringer PDT MG 1

9 Milton Barbosa PFL BA 1

10 Moraes Souza PMDB PI 1

11 Paulo Kobayashi PSDB SP 1

12 Rubens Otoni PT GO 1

13 Zé Gerardo PMDB CE 1

Devolva-se a Proposição por cOntrariar o disposto no art. 3° da
Lei nO 9.709/98 c/co art. 137 § 1°, inciso I do RICD. Oficie-se e,
após. publique-se.

tramitação:

Em 1...2 liL 12003
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Brasília, 18 de novembro de 2003

Brasília, 12 de novembro de 2003.

Of. nº953/03-LBP

Exmo. Sr.
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, o Senhor Deputado José Militão (PTB/MG), na
qualidade de Suplente, para integrar o Grupo de Tra
balho, destinado a examinar o Projeto de Lei nº
3.285/92, que dispõe sobre a utilização e proteção da
Mata Atlântica e dá outras providências, e os parece
res a ele oferecidos pelas Comissões Técnicas.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 19-11-2003 - João Paulo Cunha,

Presidente.

Exmº Sr.
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados Nesta
Nesta

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exa que o Bloco

PUPSL indica, na qualidade de titulares, os Deputados
João Paulo Gomes da Silva (PUMG) e Linceln Portela
(PUMG) e, na qualidade de suplentes, os Deputados
Inaldo Leitão (PUPB) e Oliveira Filho (PUPR), para inte
grarem a Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nº 03-A, de 1999,
"altera os artigos 27,28,29,44 e 82 da Constituição Fe
deral, e introduz disposições transitórias, de forma a fa
zer coincidir os mandatos eletivos que menciona e atri
buir-lhes novo período de duração".

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.

Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Blo
co PUPSL.

Devolva-se a Proposição por contrariar Ofício nº 1.268/03
o disposto no art. 3º da Lei nº 9.709/98 c/c o
art. 137, § 1º, inciso I do RICO. Oficie-se e,
após, publique-se.

Em 19-11-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

OF/GAB/I/Nº 963-A

Oficio nº 1621Plen

Brasília, 19 de novembro de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar, como titulares, os Deputados Luciano
Zica, PT/SP, Mauro Passos, PT/SC, João Alfredo,
PT/CE, e Zezéu Ribeiro, PT/BA, em substituição aos
Deputados Adão Preto. Ângela Guadagnin, Anselmo e
Nelson Pellegrino, no Grupo de Trabalho para examinar
o Projeto de Lei nº 3.285, de 1992 (Mata Atlântica).
Como suplente, indico o Deputado Femando Gabeira.

Atenciosamente, - Deputado Nelson Pelegri
no, Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 19-11-2003 - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, de outubro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Pastor Pedro Ribeiro e a Deputada Sandra Rosado
passam a participar, na qualidade de Suplentes, da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
"Investigar a ação criminosa das milícias privadas e
dos grupos de extermínio em toda a Região Nordes
te", em vagas existentes.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Eunfcio Oliveira, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se
Em 19-11-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.

Publique-se.
Em 19/11/03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF. L1D/PPS nQ411/03

Novembro de 2003

Brasília, 19 de novembro de 2003

ExmQSr.
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Heleno Silva (PUSE),
na qualidade de titular, em substituição ao Deputado
Coronel Alves (PUAP), para integrar a Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a "investigar a ação
criminosa das milícias e grupos de extermínio do Nor
deste".

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.

Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Blo
co PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 19-11-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. NQ 1.030/03-LBP

Brasília, 18 de novembro de 2003

ExmQSr.
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Heleno Silva (PUSE),
na qualidade de titular, e o Deputado João Leão
(PUBA), na qualidade de suplente, em substituição
aos anteriormente indicados, para integrarem o Gru
po de Trabalho destinado a examinar as emendas
apresentadas ao Projeto de Lei n

Q
3.285, de 1992,

que "dispõe sobre a utilização e proteção da Mata
Atlântica e dá outras providências".

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.

Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Blo
co PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 19/11/03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 18 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Cezar

Silvestri-PPS/PR, em substituição à Deputada Maria
Helena-PPS/RR na vaga de titular para integrar o
Grupo de Trabalho destinado a examinar as emendas
apresentadas ao Projeto de Lei nQ3.285, de 1992,
que "dispõe sobre a utilização e proteção da Mata
Atlântica e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Roberto Freire,
Líder do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 19-11-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/AlPSB/876/03

Brasília, 18 de novembro de 2003

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

deputado Maurício Quintella Lessa como titular da
Comissão Mista Especial para estudar e propor medi
das quanto à consolidação legislativa, nos termos do
disposto nos arts. 13 e 14 da Lei Complementar nQ95,
de 26 de fevereiro de 1998. (Requerimento nQ14 CN,
do Senhor Marco Maciel).

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos, Líder do PSB.

Publique-se.
Em 19-11-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF.lAlPSB/NQ 877/03

Brasília, 19 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os

deputados Alexandre Cardoso e Renato Casagrande

. ..•........ " -- -- .. ---------------------
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para a vaga de titular da Comissão Especial destina
da a proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti
tuição nll 349-A, de 2001 , do Sr. Luiz Antonio Fleury
que "altera a redação dos arts. 52, 53, 55 e 66 da
Constituição Federal para abolir o voto secreto nas
decisões da Câmara dos Deputados e do Senado Fe
deral".

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos, Líder do PSB.

Publique-se.
Em 19-11-03

OF/A/PSB/Nº 879/03

Brasília, 19 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os

deputados Renato Casagrande e Reto Albuquerque
como titular e como suplente do Grupo de Trabalho
destinado a examinar as emendas apresentadas ao
Projeto de Lei nº 3285, de 1992, que "dispõe sobre a
utilização e proteção da Mata Atlântica e dá outras
providências", em substituição ao já indicado.

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos, Líder do PSB.

Defiro. Publique-se
Em 20-11-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 385/PDT

Brasília, 19 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado André

Zacharow para integrar o Grupo de Trabalho, na con
dição de Titular, que examinará o Projeto de Lei nº
3.285, de 1992, que dispõe sobre a utilização e prote
ção da Mata Atlântica, e os pareceres a ele oferecidos
pelas Comissões Técnicas e, ao final, fornecer às Li
deranças e à Casa indicativo a respeito da delibera
ção a ser feita pelo Plenário, em minha substituição.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Deputado Neiva Moreira - Líder do PDT.

Defiro. Publique-se.
Em 19-11-03. João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. Nº 546-P/2003 - CCJR

Brasília, 13 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor

Deputado João Paulo Cunha

DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda
à Constituição nº 39/03, apreciada por este Órgão
Técnico, em 11 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração.

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

Publique-se.

Em 19-11-03. João Paulo Cunha,
Presidente.

OF. Nº 548-P/2003 - CCJR

Brasília, 13 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor

Deputado João Paulo Cunha

010. Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, os Projetos de Resolu
ção nºs 99/00 e 176/01, apensado, apreciados por
este Órgão Técnico, em 11 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração.

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

Publique-se.

Em 19-11-03 - João Paulo Cunha,
Presidente.
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OF. Nº 550 - P/2003 - CCJR

Brasília, 13 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda
à Constituição nº 02/03, apreciada por este Órgão
Técnico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração.

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

Publique-se.
Em 19-11-03, João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. Nº 553-P/2003 - CCJR

Brasília, 18 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº
1.352-B/03.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Cordialmente, - Deputada Juíza Denise Fros
sard, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 19-11-03, João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. P - nº 219/2003

Brasília, 18 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a reconstituição,

por motivo de extravio, do Projeto de Lei nº 7.244/02,
do Sr. Ronaldo Vasconcellos, que "altera o Capítulo

VII-B da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com
a redação dada pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro
de 2001".

Cordiais Saudações. - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 19-11-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. Preso nº 238/03

Brasília, 5 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 1.320, de 2003.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Sandro Mabel,
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 19-11-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. Preso nº 243/03

Brasília, 5 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 236 de 2003.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido, projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, Deputado Sandro Mabel,
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 19-11-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

..•._..•__.._---------------------
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Of. Preso nº 245/03

Brasília, 5 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nQ 1.210 de 2003.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, Deputado Sandro Mabel,
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 19-11-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. Preso nº 248/03

Brasília, 5 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao
disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação,
por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nQ 483 de 2003.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, Deputado Sandro Mabel,
Presidente em exercício.

Publique-se.

Em 19-11-03 - João Paulo Cunha,
Presidente.

Of. Preso nº 249/0 3

Brasília, 5 de novembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a

apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 696 de 2003.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, Deputado Sandro Mabel,
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 19-11-03, João Paulo Cunha,

Presidente .

REQUERIMENTO N2 1.375, DE 2003
(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 104 do RICD, a Re

tirada de Tramitação do Projeto de Resolução nQ

227/2002, que institui Comissão Parlamentar de
Inquérito com o objetivo de identificar os responsáve
is pelo avanço da epidemia da dengue.

Sala das sessões, 11 de novembro de 2003. 
Deputado Alexandre Cardoso.

Indefiro a retirada do PRC. nQ

227/02, haja vista tratar-se de proposição
de iniciativa coletiva, cujo requerimento
de retirada de tramitação exige quorum
qualificado, nos termos do artigo 104, §
2º, do RICD. Oficie-se e, após, publi
que-se.

Em 19-11-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N2 1.386, DE 2003
(Do Sr. José Roberto Arruda)

Requer a tramitação Propostas de
Emenda n2s 349/2003 e 39/2003.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos dos arts. 142

e 143 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, a apensação da PEC nQ 39/2003, de minha
autoria, à PEC nQ 349/2001, do Deputado Luiz
Antônio Fleury, por se tratarem de matérias aná
logas.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2003. _
Deputado José Roberto Arruda.

Defiro. Apense-se a PECo nQ 39/03 à
PEC nº 349/01. Oficie-se. Publique-se.

Em 19-11-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.
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MENSAGEM Nº 586, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Aviso nº 1.189 -SUPAR/C. Civil

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo sobre
Cooperação em Assuntos Relacionados
à Defesa entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Turquia, celebrado em Brasí
lia, em 14 de agosto de 2003.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54 RICO))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
do Acordo sobre Cooperação em Assuntos Relacio
nados à Defesa entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da Turquia.
celebrado em Brasília, em 14 de agosto de 2003.

Brasília, 31 de outubro de 2003. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

EM Nº 314/DIM/DAI/DAF - li/DE -1- MRElCVIS

Brasília, 10 de outubro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o

anexo texto do Acordo sobre Cooperação em Assun
tos Relacionados a Defesa entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República
da Turquia, celebrado em Brasília, em 14 de agosto
de 2003, por ocasião da visita ao Brasil do Ministro da
Defesa daquele país, Vecdi GÕnul.

2. O referido Acordo favorece uma maior parce
ria econômica e militar com a Turquia, buscando in
crementar a cooperação no âmbito da defesa. Deve
rá, ainda, estimular visitas mútuas de delegaçôes
com representantes de alto nível, reuniões entre insti
tuições militares equivalentes, intercâmbio de pesso
al de ensino e treinamento, visitas de navios e aero
naves militares, bem como a troca de experiências
adquiridas no campo militar, inclusive em co~exão

com operações internacionais de manutençao da
paz.

3. Com vistas ao encaminhamento do assunto à
apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa
Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Con-

gresso Nacional, juntamente com cópias autentica
das do Acordo em pauta.

Respeitosamente,

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO EM ASSUNTOS
RELACIONADOS A DEFESA ENTRE O GOVERNO

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DA TURQUIA

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Turquia Uuntos do

ravante referidos como as "Partes" e separadamente
como a "Parte"),

Tendo em mente seus interesses comuns na
paz e segurança internacionais, baseados na Carta
das Nações Unidas;

Desejando incrementar as boas e cordiais rela
ções entre as partes, assim como os laços de coope
ração;

Reconhecendo que o fortalecimento da demo
cracia abre uma significativa oportunidade para incre
mentar e intensificar a cooperação entre ambos;

Aspirando fortalecer várias formas de colabora
ção entre as Partes, tendo como base o estudo recí
proco de assuntos de interesse mútuo;

Concordam com os seguintes tópicos:

ARTIGO I
Objetivo

1.1 O objetivo deste Acordo é o de incrementar a
cooperação no âmbito da defesa, identificando os fun
damentos para o intercâmbio de experiência e conhe
cimento para o uso e benefício de ambas as Partes.

ARTIGO 11
Âmbito de Cooperação

2.1 As Partes identificarão áreas de cooperação
e troca de informação e promoverão cooperação em
assuntos de defesa, de acordo com os termos deste
Acordo, sujeito às leis nacionais de cada Parte, regu
lamentos e contratos ou obrigações internacionais.

2.2. As Partes promoverão o estabelecimento
de canais de comunicação em assuntos de defesa e
proverão a troca de informações no campo de mútuo
interesse.

2.3. Este Acordo não prejudicará qualquer acor
do bilateral ou multilateral existente ou restringirá
pactos ou acordos operacionais que possam ter sido
assinados anteriormente por cada Parte.

2.4. As Partes envidarão esforços para se en
contrar anualmente, ou com outra periodicidade a ser
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mutuamente acordada, custeando as próprias despe
sas e de acordo com a disponibilidade de verbas, com
vistas a trocar informações sobre matérias de mútuo
interesse relativas à defesa, e em base de reciproci
dade.

2.5. As áreas e as formas de cooperação serão,
principalmente:

2.5.1 visitas mútuas de delegações com repre
sentantes de alto-nível;

2.5.2 reuniões entre instituições militares equi
valentes;

2.5.3 intercâmbio de pessoal de ensino e de trei
namento;

2.5.4 participação em cursos, treinamentos prá
ticos, seminários, conferências e simpósios;

2.5.5 visitas de navios e aeronaves militares;

2.5.6 troca de informações sobre as áreas ope
rativas mencionadas neste Acordo ou estabelecidas
em anexos; e

2.5.7 troca de experiências adquiridas no cam
po de equipamento militar, inclusive em conexão com
operações internacionais de manutenção da paz;

ARTIGO 111
Implementação

3.1. A cooperação será estabelecida de acordo
com programas separados, os quais serão detalha
dos a cada ano e identificarão os principais tópicos
para o ano subseqüente.

3.2. O Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República da Turquia proverão
apoio administrativo às Delegações e à preparação
do programa de cooperação anual.

3.3. Quando preciso for, as áreas de coopera
ção referidas no Artigo 11, parágrafo 2.5.6 serão obje
tos de anexos aditivos.

3.4. Outras visitas além das oficiais, tais corno
intercâmbio de delegações, serão conduzidas de
acordo com as disposições previstas em anexo aditi
vo, a ser estabelecido por ambas as Partes, regulan
do as condições para a organização de visitas infor
mais e de trabalho.

3.5. As despesas para implementação deste
Acordo deverão ser acordadas pelas Partes e defini
das em entendimentos e programas subseqüentes, fi
cando sua efetivação dependendo da disponibilidade
de recursos orçamentários.

ARTIGO IV
Liberação de Informação Sigilosa

4.1. A proteção, revelação e transmissão de infor
mação sigilosa, produzida ou trocada dentro dos funda
mentos deste Acordo serão processadas e salvaguar
dadas de acordo com as leis e regulamentos nacionais
das Partes. Um anexo aditivo será firmado entre as Par
tes antes de medidas relativas ao assunto.

4.2. As Partes admitem que urna informação re
cebida não será usada, em qualquer tempo, para pro
pósitos distintos daqueles autorizados pelo detentor
da informação.

4.3. A Parte receptora não liberará informação
sigilosa para qualquer governo, organização nacional
ou outra entidade de uma terceira parte, sem a prévia
consulta à Parte que a originou.

4.4. A informação sigilosa será transferida so
mente por meio de canais governamentais ou por in
termédio de canais aprovados por autoridades de se
gurança credenciadas.

ARTIGO V
Controvérsias

5.1. Quaisquer controvérsias a respeito da inter
pretação ou aplicação deste Acordo serão resolvidas
amigavelmente por consulta entre as Partes.

ARTIGO VI
Entrada em Vigor e Término

6.1. O presente Acordo entrará em vigor na data
de recebimento, pela respectiva Parte, da última Nota
na qual se comunica o cumprimento dos requisitos le
gais internos necessários à sua entrada em vigor.

6.2. As respectivas responsabilidades e obriga
ções das Partes quanto a providências de segurança
e de proteção de dados técnicos, informação e mate
rial continuarão aplicáveis não obstante o término
deste Acordo.

ARTIGO VII
Texto e Assinatura

7. Em testemunho do que, os abaixo assinados,
devidamente autorizados por seus respectivos Gover
nos, assinam este Acordo em duas vias, nos idiomas
português, turco e inglês, todas igualmente autênticas.
No caso de divergência sobre a interpretação ou aplica
ção do texto, prevalecerá a versão inglesa.

Feito em Brasília, em 14 de agosto de 2003, em
dois exemplares originais, nos idiomas português,
turco e inglês, sendo todos os textos igualmente au
tênticos.
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Pelo Governo da República Federativa do Bra
sil, José Viegas Filho, Ministro da Defesa.

Pelo Governo da República da Turquia, M. Vec
di Gõnül, Ministro da Defesa Nacional.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 181, DE 2003

(Do Senhor Josias Quintal e outros)

Altera o art. 144 da Constituição Fe
deral relativo a Segurança Pública e
acrescenta o art. 90 aos Atos das Dispo
sições Constitucionais Transitórias.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3Q do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional

Art. 1Q O Art. 144 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 144 ..

§ 4Q As polícias civis, dirigidas por de
legados de polícia de carreira, compete,
ressalvada a competência da União:

I - a polícia ostensiva;

II - a polícia judiciária;

111 - a apuração de infrações penais,
exceto as militares;

IV - a preservação da ordem pública.
§ 5Q As polícias militares, comandadas

por oficial da ativa do último posto, compete:

I - a polícia ostensiva;

11 - a polícia judiciária;
111- a apuração de infrações penais;
IV - a preservação da ordem pública;
§ 5QA- Aos corpos de bombeiros milita

res, além das atribuições definidas em lei,
compete a execução de atividades de defe
sa civil.

§ 8Q OS municípios poderão constituir
guardas municipais destinadas à proteção
de seus bens, serviços, instalações e cola
borar de maneira suplementar na segurança

pública, na forma da Lei, e mediante convê
nio com o Estado.

Art. 2Q É incluído o art. 90 aos Atos
das Disposições Constitucionais Transitóri
as, com a seguinte redação:

"Art. 90. Para o atendimento do pre
visto no art. 144, §§ 4Q e 5Q

, os Entes Esta
tais disporão de seis anos, a contar da pro
mulgação desta Emenda ConstitucionaL"

Art. 3Q Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

No Brasil, nos últimos vinte anos, com o recru
descimento da violência e da criminalidade, as ques
tões referentes à segurança pública têm ocupado po
sição de destaque nas preocupações da sociedade
brasileira. De ponta a ponta do país o agravamento
do problema inspira um visível sentimento de insegu
rança em todos os estratos sociais, quase que em
dose de síndrome coletiva. Em algumas cidades bra
sileiras, especialmente nos grandes centros urbanos,
a insegurança já assola a população em níveis que
poderiam ser considerados calamitosos. O aumento
alarmante do uso e do tráfico de drogas ilícitas, a im
pressionante quantidade de armas de alto poder des
trutivo em mãos de bandidos, a sofisticação do crime
organizado e a impunidade estão contribuindo sobre
maneira para o aumento desta sensação de insegu
rança.

Esta situação extremamente crítica torna ina
diável a reavaliação do sistema de controle da violên
cia e da criminalidade em funcionamento no país.
Trata-se de um modelo sem dúvida obsoleto, princi
palmente em virtude de aceleradas transformações
sociais que não recebem a atenção devida. Não tem
havido nada além de discussões inócuas como con
trapartida para enfrentar um problema que se apre
senta cada vez mais fora de controle. Falta, com efei
to, ação política transparente e corajosa diante do
problema; sobram corporativismos e discursos de
pessoas e instituições pseudo-salvadoras da pátria,
enquanto a grave situação se amplia e se aprofunda
perniciosamente na tessitura social brasileira.

Em meio a diversas instituições que formam (ou
deveriam formar) um sistema de segurança pública
(abrangendo os três níveis de poder - federal, esta
dual e municipal - e com real função sistêmica, ou
seja, uma entidade conceitual e física interagindo, in
teratuando e se inter-relacionando entre si e com o
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ambiente), a polícia surge como instituição singular
em razão da posição central que ocupa no sistema de
convivência coletiva, o que os doutrinadores costu
mam se referir corno "convivência pacífica e harmoni
osa da população", sobrelevando, pois, a idéia de paz
e de harmonia muito além do mero cumprimento de
leis ou da coerção quando do seu descumprimento
por delinqüentes contumazes. Também sobreleva a
idéia de polícia corno entidade mais ampla e formada
por subsistemas diversos que atuam segundo suas fi
nalidades específicas (Polícia Federal, Polícia Rodo
viária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia
Técnica etc.).

A legitimidade de um governo depende, em
qualquer país, da sua capacidade de manter a ordem
pública no seio das diversas comunidades e no terri
tório juridicamente submetido à autoridade do Esta
do, visto como um poder legitimado e legalmente
constituído. Se a ordem pública não for garantida,
não há de existir o Estado, pois é a prestação de se
gurança (entendida como garantia da ordem) uma in
transferível "função-síntese" do Estado corno entida
de maior que as instituições que o compõem. Portan
to, sobreleva o interesse do Estado em atender às ne
cessidades sociais, em detrimento de qualquer cor
porativismo isolado.

A polícia, em face de sua visibilidade e da coer
cibilidade que lhe é inerente, naturalmente motiva de
bates vários quanto à melhoI maneira coibir a violên
cia e o crime e qual o modelo organizacional ideal
para se atingir tal fim. Quando tudo corre bem (ou cor
re mal sem que ninguém note), pouco se fala da ou na
polícia. Porém, em períodos de conturbação social é
para ela que se volta em avassaladora e muitas vezes
desavisada cobrança a sociedade.

Infelizmente, a cultura da polícia brasileira está
muito mais voltada para a proteção do próprio Estado
do que para a proteção do cidadão. Trata-se, com
efeito, de delicada questão a se enfrentar, especial
mente porque impera nas instituições policiais e em
outras que se situam como subsistemas do sistema
maior de segurança pública ou de justiça criminal
(como preferem alguns doutrinadores) um ferrenho
corporativismo, de tal modo que, no caso do sistema
policial brasileiro, a própria Carta Magna cristalizou o
mesmo modelo já defasado, carcomido pelo tempo e
incapaz de atender aos reclamos dos brasileiros por
uma segurança real (atualmente este anseio dos ci
dadãos brasileiros, que deveria ser finalidade precí
pua do Estado, se demonstra irrealizável) e pelo res
peito aos direitos humanos e às liberdades individua
is. Como informam muitos estudiosos, nenhuma polí-

cia voltada prioritariamente para os interesses do
Estado consegue desenvolver ações saudáveis em
defesa do cidadão.

No Brasil, a atividade policial é voltada para a
defesa do Estado. Mudar, pois, essa cultura, sem re
modelar as estruturas policiais, passa a ser uma pre
tensão utópica. Portanto, não se há mais que pensar
em mudanças de atitudes e comportamentos num
sentido evolucionário. Há de se pensar, isto sim, em
mudanças revolucionárias, o que só se consegue
pela imposição de novas estruturas e atividades esta
tais por meio de boas leis. E boas leis são as que
atendem precípua e genericamente ao interesse pú
blico e ao bem-estar social.

Na realidade, a discussão sobre a necessidade
de mudança do modelo policial brasileiro geralmente
se acirra quando cidadãos pertencentes às classes
mais abastadas são atingidos por algum ato de vio
lência. Aí todos concordam que urge a revisão estru
turai da polícia. Mas logo prevalecem as idiossincrasi
as institucionais no sentido da manutenção do "status
quo", e o esforço se esvai diante de poderosos meca
nismos de lobby.

Entretanto, no mundo real as instituições polici
ais, premidas por necessidades inadiáveis, fogem
acintosamente de suas funções impropriamente cris
talizadas na Constituição Federal e partem ao aleato
rismo e à invasão de competência, formando assim
um imbróglio de difícil compreensão. Pois o que mais
se vê é uma corporação policial invadindo as atribui
ções da outra, e vice-versa, desrespeitando ambas a
ordem constitucional e legal.

Não é por outra razão que a cada dia surgem
grupos de policiais civis trajando uniformes improvi
sados para dar ostensividade às suas ações operaci
onais, tanto da Polícia Federal como das Polícias Ci
vis - GARRA (SP), CORE (RJ) e outros; nas Polícias
Militares a investigação policial se desenvolve nas
chamadas P/2, ocorrendo deste modo o inverso, ou
seja, os que deveriam estar fardados retiram as far
das e os que deveriam estar sem farda, colocam-nas.
Mas não se trata da vontade de uns usurparem as
funções de outros. É outro o imperativo, ou seja, a ne
cessidade inerente ao próprio serviço a ser executa
do. Exemplo mais contundente, e visto constante
mente na tevê, é a ação da Polícia Federal em zonas
de selva, ocasião em que muitos agentes públicos
daquela instituição, por uma questão de natureza táti
ca se obrigam ao uso do uniforme camuflado, tornan
do-se "militares". Todos, enfim, buscam o melhor de
si para dar à sociedade a resposta que ela merece,
mas também se vendo no direito de se protegerem e
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de atuarem conforme determina a situação real.
Como atuar na selva de terno e gravata e sapato co
mum?

Não há também como negar que milhares de
policiais-militares investigam, de modo formal ou in
formalmente, em apoio à Polícia Civil, ou por absoluta
necessidade mesmo, não se podendo pensar no con
trário - policiais civis fardados de PM.

Atualmente as Polícias Militares exercem fun
ções de polícia judiciária atuando em ciclo completo
quando ocorrem fatos que a legislação penal estabe
lece como crimes de baixo potencial ofensivo - Lei n°
9.099/95 e Lei n° 10.259/01 - assim como nos crimes
de trânsito previstos na Lei 9503/97, como se sabe
ocorrer nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e
Rio Grande do Sul. Demais, elas também atuam
como polícia judiciária, lavrando flagrantes e instau
rando inquéritos nos casos de crimes militares. O rito
é, portanto, conhecido e praticado pelos policiais-mili
tares. E é praticamente o mesmo.

É inegável que o modelo atual de polícia está
superado. Daí tanto improviso, tanto aleatorismo, e,
por via de conseqüência, tantos conflitos. O Brasil é o
único país onde o funcionamento da polícia é incom
pleto. As duas funções, que no seu conjunto sistêmi
co traduzem a atividade policial no seu todo (polícia
administrativa e polícia judiciária), são inexplicavel
mente separadas e geridas por instituições diferentes
e limitadas em seus misteres funcionais. Ora, as fun
ções de polícia administrativa e de polícia judiciária
são interagentes, interatuantes e inter-relacionadas.
Ambas traduzem, como subsistemas afins, um siste
ma único da atividade policial. Mas as instituições po
liciais civis e militares atuam como frações de uma
equação incapaz de produzir um só resultado. Não se
somam, quando, na verdade, deveriam se somar até
globalisticamente. E quando se fala em globalismo
conclui-se que o todo deve ser maior que a soma das
partes, e não como é hoje, em que o todo é menor
que esta soma, se é que se pode dizer que existe al
guma soma. Ora, com essas polícias atuando pela
metade, elas acabam por se confundir em vista de
suas respectivas competências, deste modo gerando
espaços para a penetração do tráfico de influência,
da ineficiência, da ineficácia, da iniqüidade, da cor
rupção, da impunidade etc.

Diversas iniciativas de alteração da Constitui
ção Federal e da legislação infraconstitucional trami
tam em ambas as Casas Legislativas faz muitos
anos. Mas o que se observa, quase sempre, é uma
elevada dose de corporativismo e de ressentimentos.
Há, sim, conflitos corporativistas e até irracionais, to-

dos, na verdade, buscando consolidar poderes volta
dos para a própria instituição e não para o interesse
público. Daí é que se observa o surgimento de pre
conceitos vários e de sofismas maliciosamente elabo
rados pelos lados conflitantes, cada qual tentando
desmerecer a mais e mais seu "concorrente". Isto é
simplesmente absurdo!

Os discursos são vários e atingem um tal grau
de bizantinice que chega a assustar. E se vão prolife
rando sugestões bizarras, desviando-se, assim, o
foco do assunto, que se poderia aqui resumir num
consagrado aforismo da Teoria Geral da Administra
ção: "A forma deve seguir a função". Em outras pala
vras, a estrutura deve existir para atender aos objeti
vos da organização, e estes somente podem existir
se voltados para os interesses maiores da sociedade.

Na verdade, não existe no mundo um modelo
estrutural como o da polícia brasileira (tanto civil
como militar). São polícias partidas, incompletas e
voltadas para a própria sobrevivência, quando deveri
am se voltar para a população como um todo e para a
proteção do cidadão em particular.

A Emenda em questão procura estabelecer, a
nível estadual, o funcionamento das polícias civis e
militares contemplando a possibilidade de atuação de
ambas em todas as funções policiais (polícia adminis
trativa e polícia judiciária). Propõe, também, um tem
po máximo de seis anos para a definição de suas atu
ações, que poderá ser por tipo de delito, por tipo de
pena, por circunscrição, atuando em conjunto no
mesmo espaço físico etc.

Com esta alteração constitucional pretende-se
consagrar as diversas tentativas de dotar o país de
uma polícia que respeite a multiplicidade cultural, so
cial e econômica existente no território nacional, per
mitindo que os reais administradores da segurança
a União, os Estados e o Distrito Federal - tenham fle
xibilidade para adotar o modelo que atenda às res
pectivas peculiaridades locais.

Finalmente, cabe acrescentar que, além do
compromisso do presidente Lula, há um consenso
nacional no sentido da mudança, consubstanciado
em programas de partidos políticos, mormente da
queles que dão sustentação ao governo.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2003. 
Deputado Josias Quintal, PMDB - RJ.

Proposição: PEC-181/2003
Autor: Josias Quintal e Outros
Data de Apresentação: 16/10/2003
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Ementa: Altera o art. 144 da Constituição Federal rela- 36 - BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ)
tivo a Segurança Pública e acrescenta o art. 90 aos 37 - BISMARCK MAIA (PSDB - CE)
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. 38 - BONIFÁ<?IO DE ANDRADA (PSDB - MG)
Possui Assinaturas Suficientes: SIM 39 - CABO JULIO (PSC - MG)
Total de Assinaturas: 40 - CARLlTO MERSS (PT - SC)
Confirrnadas:254 41 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
Não Conferem:11 42 - CARLOS MOTA (PL - MG)
Fora do Exercício:O 43 - CARLOS NADER (PFL - RJ)
Repetidas:11O 44 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
lIegíveis:O 45 - CELCITA PINHEIRO (PFL - MT)
Retiradas:O 46 - CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS)
Assinaturas Confirmadas 47 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)

1 - ABELARDO LUPION (PFL _ PR) 48 - CIRO NOGUEIRA (PFL - PI)
2 - ADÃO PREITO (PT _ RS) 49 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO)
3 - ADELOR VIEIRA (PMDB _ SC) 50 - CORIOLANO SALES (PFL - BA)
4 - ALBERTO FRAGA (PTB _ DF) 51 - CORONEL ALVES (PL - AP)
5 - ALCEU COLLARES (PDT _ RS) 52 - COSTA FERREIRA (PSC - MA)
6 - ALEXANDRE SANTOS (PP _ RJ) 53 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG)
7 - ALICE PORTUGAL (PCdoB _ BA) 54 - DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA)
8 - ALMEIDA DE JESUS (PL _ CE) 55 - DARCI COELHO (PFL - TO)
9 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB _ RJ) 56 - DELEY (PV - RJ)
10- ALMIR MOURA (PL _ RJ) 57 - DELFIM NETTO (PP - SP)
11 - ALMIR SÁ (PL _ RR) 58 - DILCEU SPERAFICO (PP - PR)
12 - AMAU~I ROBLEDO GASQUES (PRONA _ SP) 59 - DA. EVILÁSIO (PSB - SP)
13 - ANDRE DE PAULA (PFL _ PE) 60 - DA. F~ANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
14 - ANDRÉ LUIZ (PMDB _ RJ) 61 - DA. HELIO (PDT - SP)
15 - AN~RÉ ZACHAROW (PDT _ PR) 62 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
16 - ANIBAL GOMES (PMDB _ CE) 63 - EDMAR MOREIRA (PL - MG)
17 - ANN PONTES (PMDB _ PA) 64 - EDNA MACEDO (PTB - SP)
18 - ANSELMO (PT _ RO) 65 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
19 - ANT?NIO CAMBRAIA (PSDB _ CE) 66 - EDUARDO CAMPOS (PSB - PE)
20 - ANTONIO CARLOS BIFFI (PT _ MS) 67 - EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)
21 - ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT _ RJ) 68 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
22 - ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL 69 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ)
_ BA) 70 - EDUARDO SCIARRA (PFL - PR)

23 - ANTONIO CRUZ (PTB _ MS) 71 - ELAINE COSTA (PTB - RJ)
24 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB _ CE) 72 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA -

25 - ARMANDO MONTEIRO (PTB _ PE) SP)
26 - ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB _ SP) 73 - ELlSEU PADILHA (PMDB - RS)
27 - ARNON BEZERRA (PTB _ CE) 74 - ELlSEU RESENDE (PFL - MG)
28 - ASDRUBAL BENTES (PMDB _ PA) 75 - ENIO BACCI (PDT - RS)
29 - ~SSIS MIGUEL DO COUTO (PT _ PR) 76 - ~NIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
30 - ~TILA LINS (PPS _ AM) 77 - ERICO RIBEIRO (PP - RS)
31 - ATILA LIRA (PSDB _ PI) 78 - FÉLIX MENDONÇA (PFL - BA)
32 - AUG~STO NARDES (PP _ RS) 79 - FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)
33 - BABA (PT _ PA) 80 - FERNANDO DINIZ (PMDB - MG)
34 - BARBOSA NETO (PSB _ GO) 81 - FERNANDO FERRO (PT - PE)
35 - BENEDITO DE LIRA (PP _ AL) 82 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
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83 - FRANCISCO APPIO (PP - RS) 131 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
84 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM) 132 - JOVAIR ARANTES (PTB - GO)
85 - GERALDO RESENDE (PPS - MS) 133 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
86 - GERALDO THADEU (PPS - MG) 134 - JÚLIO CESAR (PFL - PI)
87 - GERVÁSIO SILVA (PFL - SC) 135 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
88 - GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP) 136 - JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
89 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL) 137 - LEANDRO VILELA (PMDB - GO)
90 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE) 138 - LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE)
91 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) 139 - LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC)
92 - GUSTAVO FRUET (PMDB - PR) 140 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
93 - HAMILTON CASARA (PSDB - RO) 141 - LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ)
94 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL) 142 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
95 - HELENO SILVA (PL - SE) 143 - LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE)
96 - HENRIQUE AFONSO (PT - AC) 144 - L1NCOLN PORTELA (PL - MG)
97 - HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - RN) 145 - L1NDBERG FARIAS (PT - RJ)
98 - HERCULANO ANGHINETTI (PP - MG) 146 - LOBBE NETO (PSDB - SP)
99 - HOMERO BARRETO (PTB - TO) 147 - LUCIANO ZICA (PT - SP)
100 -IBRAHIM ABI- ACKEL (PP - MG) 148 - LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS)
101 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP) 149 - LU IZ ALBERTO (PT - BA)
102 -INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE) 150 - LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO)
103 - INALDO LEITÃO (PL - PB) 151 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
104 - ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG) 152 - MANATO (PDT - ES)
105 -IVAN RANZOLlN (PP - SC) 153 - MANOEL SALVIANO (PSDB - CE)
106 - IVO JOSÉ (PT - MG) 154 - MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
107 - JAIME MARTINS (PL - MG) 155 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
108 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ) 156 - MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)
109 - JOÃO BATISTA (PFL - SP) 157 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
110 - JOÃO CALDAS (PL - AL) 158 - MARCOS ABRAMO (PFL - SP)
111 - JOÃO CORREIA (PMDB - AC) 159 - MARCOS DE JESUS (PL - PE)
112 - JOÃO FONTES (PT - SE) 160 - MARIA HELENA (PPS - RR)
113 - JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG) 161 - MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PL - MG)
114 - JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ) 162 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
115 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG) 163 - MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)
116 - JOÃO TOTA (PL - AC) 164 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
117 - JOAQUIM FRANCISCO (PTB - PE) 165 - MAURíCIO RABELO (PL - TO)
118 - JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB - BA) 166 - MAURíCIO RANDS (PT - PE)
119 - JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL - BA) 167 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
120 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES) 168 - MAURO LOPES (PMDB - MG)
121 - JOSÉ CHAVES (PTB - PE) 169 - MAX ROSENMANN (PMDB - PR)
122 - JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ) 170 - MEDEIROS (PL - SP)
123 - JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS) 171 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
124 - JOSÉ L1NHARES (PP - CE) 172 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
125 - JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG) 173 - MILTON BARBOSA (PFL - BA)
126 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE) 174 - MILTON CARDIAS (PTB - RS)
127 - JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA) 175 - MILTON MONTI (PL - SP)
128 - JOSÉ ROCHA (PFL - BA) 176 - MOACIR MICHELETIO (PMDB - PR)
129 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) 177 - MOREI RA FRANCO (PMDB - RJ)
130 - JOSIAS QUINTAL (PMDB - RJ) 178 - MUSSA DEMES (PFL - PI)
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179 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
180 - NELSON BORNIER (PMDB - RJ)
181 - NELSON MEURER (PP - PR)
182 - NELSON PROENÇA (PPS - RS)
183 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
184 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
185 - NILSON MOURÃO (PT - AC)
186 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
187 - NILTON BAIANO (PP - ES)
188 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
189 - ODAIR (PT - MG)
190 - ODíLlO BALBINOTTI (PMDB - PR)
191 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG)
192 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
193 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
194 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)
195 - PAES LANDIM (PFL - PI)
196 - PASTOR AMARILDO (PSC - TO)
197 - PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)
198 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
199 - PAULO BALTAZAR (PSB - RJ)
200 - PAULO BAUER (PFL - SC)
201 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
202 - PAULO GOUVÊA (PL - RS)
203 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
204 - PAULO LIMA (PMDB - SP)
205 - PAULO MARINHO (PL - MA)
206 - PAULO ROCHA (PT - PA)
207 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
208 - PEDRO FERNANDES (PTB - MA)
209 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
210- POMPEO DE MATTOS (PDT - RS)
211 - RAFAEL GUERRA (PSDB - MG)
212 - RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
213 - RAUL JUNGMANN (PPS - PE)
214 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
215 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
216 - RICARDO BARROS (PP - PR)
217 - RICARDO IZAR (PTB - SP)
218 - RICARDO RIQUE (PL - PB)
219 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
220 - RODRIGO MAIA (PFL - RJ)
221 - ROGÉRIO SILVA (PPS - MT)
222 - ROMEL ANIZIO (PP - MG)
223 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
224 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
225 - RONIVON SANTIAGO (PP - AC)
226 - RUBENS OTONI (PT - GO)

227 - RUBINELLI (PT - SP)
228 - SALVADOR ZIMBALDI (PTB - SP)
229 - SANDES JÚNIOR (PP - GO)
230 - SARAIVA FELIPE (PMDB - MG)
231 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
232 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
233 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA)
234 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
235 - SILAS CÂMARA (PTB - AM)
236 - TAKAYAMA (PMDB - PR)
237 - TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS)
238 - VALDENOR GUEDES (PSC - AP)
239 - VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP)
240 - VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM)
241 - VICENTE ARRUDA (PSDB - CE)
242 - VIEIRA REIS (PMDB - RJ)
243 - VILMAR ROCHA (PFL - GO)
244 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG)
245 - WAGNER LAGO (PP - MA)
246 - WASHINGTON LUIZ (PT - MA)
247 - WELLlNGTON ROBERTO (PL - PB)
248 - WILSON SANTOS (PSDB - MT)
249 - ZÉ GERARDO (PMDB - CE)
250 - ZÉ LIMA (PP - PA)
251 - ZELlNDA NOVAES (PFL - BA)
252 - ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA)
253 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)
254 - ZONTA (PP - SC)
Assinaturas que Não Conferem
1 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)
2 - DA. HELENO (PP - RJ)
3 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
4 - ENIO TATICO (PTB - GO)
5 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)
6 - LAVOISIER MAIA (-)
7 - PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)
8 - PROMOTOR AFONSO GIL (PDT - PI)
9 - ROBERTO MAGALHÃES (PTB - PE)
10- TATICO (PTB - DF)
11 - ZÉ GERALDO (PT - PA)
Assinaturas Repetidas
1 - ABELARDO LUPION (PFL - PR)
2 - ADÃO PRETTO (PT - RS)
3 - ALBERTO FRAGA (PTB - DF)
4 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
5 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
6 - ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
7 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
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8 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
9 - ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA)
10- BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
11 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)
12 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
13 - CARLOS NADER (PFL - RJ)
14 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
15 - CELCITA PINHEIRO (PFL - MT)
16 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)
17 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO)
18 - CORONEL ALVES (PL - AP)
19 - COSTA FERREIRA (PSC - MA)
20 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG)
21 - DA. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
22 - DA. HÉLIO (PDT - SP)
23 - DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
24 - EDMAR MOREIRA (PL - MG)
25 - EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)
26 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
27 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)
28 - ELlSEU RESENDE (PFL - MG)
29 - FÉLIX MENDONÇA (PFL - BA)
30 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
31 - FRANCISCO APPIO (PP - RS)
32 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)
33 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
34 - GUSTAVO FRUET (PMDB - PR)
35 - HELENO SILVA (PL - SE)
36 - HERCULANO ANGHINETTI (PP - MG)
37 - IBRAHIM ABI- ACKEL (PP - MG)
38 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
39 -INALDO LEITÃO (PL - PB)
40 - ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG)
41 - JAIME MARTINS (PL - MG)
42 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
43 - JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG)
44 - JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ)
45 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
46 - JOÃO TOTA (PL - AC)
47 - JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB - BA)
48 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES)
49 - JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
50 - JOSÉ L1NHARES (PP - CE)
51 - JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG)
52 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
53 - JÚLIO CESAR (PFL - PI)
54 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)

55 - LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC)
56 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
57 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
58 - LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE)
59 - L1NCOLN PORTELA (PL - MG)
60 - LOBBE NETO (PSDB - SP)
61 - MANATO (PDT - ES)
62 - MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
63 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
64 - MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PL - MG)
65 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
66 - MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)
67 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
68 - MAURíCIO RANDS (PT - PE)
69 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
70 - MILTON CARDIAS (PTB - RS)
71 - MILTON MONTI (PL - SP)
72 - MOACIR MICHELEno (PMDB - PR)
73 - MUSSA DEMES (PFL - PI)
74 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
75 - NELSON MEURER (PP - PR)
76 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
77 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
78 - NILTON BAIANO (PP - ES)
79 - ODAIR (PT - MG)
80 - OSMÃNIO PEREIRA (PTB - MG)
81 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
82 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
83 - PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)
84 - PAULO FEIJó (PSDB - RJ)
85 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
86 - PAULO LIMA (PMDB - SP)
87 - PAULO MARINHO (PL - MA)
88 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
89 - PEDRO FERNANDES (PTB - MA)
90 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
91 - POMPEO DE MAnOS (PDT - RS)
92 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
93 - RICARDO RIQUE (PL - PB)
94 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
95 - ROGÉRIO SILVA (PPS - MT)
96 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
97 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
98 - RUBINELLI (PT - SP)
99 - SALVADOR ZIMBALDI (PTB - SP)
100 - SARAIVA FELIPE (PMDB - MG)
101 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
102 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
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103 - TATICO (PTB - DF)
104 - VALDENOR GUEDES (PSC - AP)
105 - VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP)
106 - WAGNER LAGO (PP - MA)
107 - WASHINGTON LUIZ (PT - MA)
108 - ZÉ GERARDO (PMDB - CE)
109 - ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA)
Seção de Registro e Controle e de Análise de Pro
posições

Ofício nº 255 /2003

Brasília, 6 de novembro de 2003

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário - Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Senhor Deputado Josias
Quintal e outros, que "Altera o art. 144 da Constitui
ção Federal relativo a Segurança Pública e acrescen
ta o art. 90 aos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias", contém número suficiente de signatári
os, constando a referida proposição de:

assinaturas confirmadas; 254
Assinaturas não confirmadas; 011
Assinaturas repetidas. 11 O
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 182, DE 2003

(Do Senhor Marcos de Jesus e outros)

Altera a redação do inciso 111 do pa
rágrafo único do artigo 95 da Constitui
ção Federal.

Despacho: À Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo 1!1 Esta proposta de emenda à Constitui
ção altera a redação do inciso 111 do parágrafo único
do artigo 95 da Constituição Federal, com vistas a
permitir que o membro da magistratura exerça ativi
dade político - partidária nos casos previstos na sua
lei orgânica.

Artigo 2!1 O inciso 111 do parágrafo único do artigo
95 da Constituição Federal passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 95 .

Parágrafo único .

111 - exercer atividade político partidá
ria, salvo exceções previstas na lei." (NR)

Artigo 3!1. Esta emenda à Constituição passa a
viger na data da sua publicação.

Justificação

Esta proposição visa a dar tratamento isonômi
co entre os Magistrados e os membros do Ministério
Público.

Com efeito, aos integrantes do "parquet" é auto
rizado o licenciamento para disputar ou exercer man
dato eletivo, podendo, assim, findo o mandato ou se
derrotado no pleito retornar à sua função institucional,
ex vi, art.128, § 5!1, 11, CF.

Aos juízes, entretanto, a Constituição Federal
veda expressamente o exercício de atividade político
- partidária, sem qualquer ressalva, de modo que, se
pretender disputar o pleito, terá que se afastar definiti
vamente da judicatura (art. 95, parágrafo único, inciso
111, CF).

Tem, portanto, a proposta de emenda constitu
cional, que ora submetemos ao crivo de nossos emi
nentes pares, inconteste relevância, pois permitirá ao
Magistrado participar da vida política nacional desde
que esteja afastado, por licença, do exercício desse
munus. Afinal, o desempenho dessa atividade políti
ca poderá contribuir para a maior aproximação do juiz
à realidade nacional.

Nesse sentido, propomos a presente alteração
ao texto constitucional, a qual, esperamos, venha a
merecer a aprovação dos ilustres parlamentares.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2003. 
Deputado, Marcos de Jesus.

Proposição: PEC - 182/2003
Autor: MARCOS DE JESUS E OUTROS
Data de Apresentação: 22/1 0/2003
Ementa: Altera a redação do inciso 111 do parágrafo
único do artigo 95 da Constituição Federal.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas:189
Não Conferem:15
Fora do Exercício:O
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Repetidas: 10
Ilegíveis:1
Retiradas:O

Assinaturas Confirmadas

1 - ABELARDO LUPION (PFL - PR)
2 - ADELOR VIEIRA (PMDB - SC)
3 - ALBERTO FRAGA (PTB - DF)
4 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
5 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
6 - ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA)
7 - ALMEIDA DE JESUS (PL - CE)
8 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
9 - AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP)
10 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
11 - ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
12 - ANN PONTES (PMDB - PA)
13 - ANSELMO (PT - RO)
14 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
15 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
16 - ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
17 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
18 - ARNON BEZERRA (PTB - CE)
19 - ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA)
20 - ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)
21 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
22 - BABÁ (PT - PA)
23 - BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
24 - BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ)
25 - BISMARCK MAIA (PSDB - CE)
26 - BISPO RODRIGUES (PL - RJ)
27 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)
28 - CABO JÚLIO (PSC - MG)
29 - CARLlTO MERSS (PT - SC)
30 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
31 - CARLOS MOTA (PL - MG)
32 - CARLOS NADER (PFL - RJ)
33 - CELCITA PINHEIRO (PFL - MT)
34 - CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
35 - CHICO ALENCAR (PT - RJ)
36 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)
37 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO)
38 - COSTA FERREIRA (PSC - MA)
39 - DARCI COELHO (PFL - TO)
40 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
41 - DELEY (PV - RJ)
42 - DA. EVILÁSIO (PSB - SP)
43 - DA. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)

44 - DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
45 - EDSON DUARTE (PV - BA)
46 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
47 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
48 - ELlSEU MOURA ( - )
49 - ELlSEU PADILHA (PMDB - RS)
50 - ENIO BACCI (PDT - RS)
51 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
52 - FÉLIX MENDONÇA (PFL - BA)
53 - FERNANDO DINIZ (PMDB - MG)
54 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
55 - FRANCISCO APPIO (PP - RS)
56 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)
57 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR)
58 - GASTÃO VI EIRA (PMDB - MA)
59 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)
60 - GERALDO THADEU (PPS - MG)
61 - GERVÁSIO SILVA (PFL - SC)
62 - GILBERTO KASSAB (PFL - SP)
63 - GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP)
64 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
65 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
66 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
67 - HAMILTON CASARA (PSDB - RO)
68 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
69 - HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - RN)
70 - HOMERO BARRETO (PTB - TO)
71 - IBRAHIM ABI - ACKEL (PP - MG)
72 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
73 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
74- IVAN RANZOLlN (PP - SC)
75 - JACKSON BARRETO (PTB - SE)
76 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
77 - JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
78 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
79 - JOÃO CALDAS (PL - AL)
80 - JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
81 - JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG)
82 - JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ)
83 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
84 - JOÃO PIZZOLATII (PP - SC)
85 - JOÃO TOTA (PL - AC)
86 - JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB - BA)
87 - JOSÉ BORBA (PMDB - PR)
88 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES)
89 - JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
90 - JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS)
91 - JOSÉ L1NHARES (PP - CE)
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92 - JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG)
93 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
94 - JÚLIO CESAR (PFL - PI)
95 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
96 - LAVOISIER MAIA ( - )
97 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
98 - LEONARDO MONTEIRO (PT - MG)
99 - LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ)
100 - LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE)
101 - L1NCOLN PORTELA (PL - MG)
102 - L1NDBERG FARIAS (PT - RJ)
103 - LUCIANA GENRO (PT - RS)
104 - LUCIANO LEITOA (PSB - MA)
105 - LUCIANO ZICA (PT - SP)
106 - LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO)
107 - LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT - SP)
108 - MANATO (PDT - ES)
109 - MANOEL SALVIANO (PSDB - CE)
110- MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
111 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)
112 - MARCOS ABRAMO (PFL - SP)
113 - MARCOS DE JESUS (PL - PE)
114 - MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS)
115 - MARIA HELENA (PPS - RR)
116 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
117 - MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)
118 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
119 - MAURíCIO RABELO (PL - TO)
120 - MAURíCIO RANDS (PT - PE)
121 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
122 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
123 - MILTON BARBOSA (PFL - BA)
124 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)
125 - MOACIR MICHELETIO (PMDB - PR)
126 - MUSSA DEMES (PFL - PI)
127 - NEIVA MOREIRA (POT - MA)
128 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
129 - NELSON MEURER (PP - PR)
130 - NELSON PROENÇA (PPS - RS)
131 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
132 - NILSON MOURÃO (PT - AC)
133 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
134 - NILTON BAIANO (PP - ES)
135 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
136 - ODAIR (PT - MG)
137 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG)
138 - PASTOR AMARILDO (PSC - TO)
139 - PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)

140 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
141 - PAULO BALTAZAR (PSB - RJ)
142 - PAULO BAUER (PFL - SC)
143 - PAULO BERNARDO (PT - PR)
144 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
145 - PAULO GOUVÊA (PL - RS)
146 - PAULO ROCHA (PT - PA)
147 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
148 - PEDRO FERNANDES (PTB - MA)
149 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
150 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
151 - POMPEO DE MATIOS (PDT - RS)
152 - RAFAEL GUERRA (PSDB - MG)
153 - RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
154 - REGINALDO LOPES (PT - MG)
155 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
156 - RICARDO IZAR (PTB - SP)
157 - ROBERTO BRANT (PFL - MG)
158 - ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)
159 - ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ)
160 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
161 - RODRIGO MAIA (PFL - RJ)
162 - ROGÉRIO SILVA (PPS - MT)
163 - ROMEL ANIZIO (PP - MG)
164 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
165 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
166 - RONIVON SANTIAGO (PP - AC)
167 - ROSE DE FREITAS (PMDB - ES)
168 - SANDES JÚNIOR (PP - GO)
169 - SARAIVA FELIPE (PMDB - MG)
170 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
171 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
172 - SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE)
173 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
174 - SILAS CÂMARA (PTB - AM)
175 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
176 - TADEU FILlPPELLI (PMDB - DF)
177 - VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP)
178 - VICENTE ARRUDA (PSDB - CE)
179 - VICENTINHO (PT - SP)
180 - VIEIRA REIS (PMDB - RJ)
181 - VIGNATII (PT - SC)
182 - VILMAR ROCHA (PFL - GO)
183 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG)
184 - WAGNER LAGO (PP - MA)
185 - WASNY DE ROURE (PT - DF)
186 - WELLlNGTON ROBERTO (PL - PB)
187 - ZELlNDA NOVAES (PFL - BA)
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188 - ZEOUINHA MARINHO (PSC - PA)
189 - ZONTA (PP - SC)

Assinaturas que Não Conferem
1 - ADÃO PRETTO (PT - RS)
2 - B. SÁ (PPS - PI)
3 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
4 - CARLOS WILLlAN (PSC - MG)
5 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
6 - ENIO TATICO (PTB - GO)
7 - HERCULANO ANGHINETII (PP - MG)
8 - ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG)
9 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
10- ORLANDO DESCONSI (PT - RS)
11 - PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)
12 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
13 - ROMMEL FEIJÓ (PTB - CE)
14 - TATICO (PTB - DF)
15 - VALDENOR GUEDES (PSC - AP)

Assinaturas Repetidas
1 - ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
2 - BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
3 - GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP)
4 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
5 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO)
6 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
7 - MAURíCIO RABELO (PL - TO)
8 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
9 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
10 - TATICO (PTB - DF)

Seção de Registro e Controle e de Análise de Pro
posições

Ofício nº 248 /2003

Brasília, 11 de novembro de 2003

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário - Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Senhor Deputado Marcos
de Jesus e outros, que "Altera a redação do inciso 111
do parágrafo único do artigo 95 da Constituição Fede
ral", contém número suficiente de signatários, cons
tando a referida proposição de:

assinaturas confirmadas; 189
Assinaturas não confirmadas; 015
Assinaturas repetidas; 010

Assinatura ilegível. 001
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 183, DE 2003

( Do Senhor Maurício Ouintella Lessa e outros)

Dá nova redação aos §§ 32 e 52 do
artigo 128 da Constituição Federal.

Despacho: APENSE - SE ESTA À
PEC - 59/1995.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º Os §§ 3º e 5° do art. 128 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.128 (........)
(........)
§ 3º O Procurador - Geral de Justiça

dos Ministérios Públicos dos Estados e do
Distrito Federal serão eleitos pelos integran
tes da carreira, dentre um dos seus compo
nentes, assegurado, além do disposto na lei
respectiva, o seguinte:

I - candidatura de qualquer um dos in
tegrantes maiores de trinta e cinco anos, in
dependentemente do tempo de exercício na
carreira;

II - mandato por um período de dois
anos, permitida uma recondução;

111- ocorrida vacância, convocar - se
á, em até trinta dias, nova eleição para pre
enchimento do cargo;

IV - A Chefia do Ministério Público Esta
dual ficará a cargo, interinamente, no período
compreendido entre a declaração de vacância
e a posse do novo Procurador - Geral de
Justiça a que se refere o inciso anterior, de
um integrante da carreira, escolhido pelo Co
légio de Procuradores, por maioria simples,
presente a maioria absoluta. (NR)

(........ )
§ 5º Leis complementares da União e

dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos
respectivos Procuradores - Gerais, estabe
lecerão, observadas as limitações expres
sas no § 3° deste artigo, a organização, as
atribuições e o estatuto de cada Ministério
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Público, preservando, relativamente a seus
membros:" (NR)

( )
Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em vi

gor na data de sua publicação.

Justificação

O art. 127 da Constituição Federal estabelece
como missão institucional do Ministério Público de
fender a ordem jurídica, preservar o regime democrá
tico e, fundamentalmente, zelar e defender os interes
ses sociais e individuais indisponíveis.

Para cumprir integralmente essa missão, o dis
positivo constitucional elenca como princípios institu
cionais do Ministério Público a unidade, a indivisibili
dade e a independência funcional e assegura autono
mia funcional e administrativa.

Contudo, no artigo seguinte, fulcro da modifica
ção em tela, tocante à escolha dos Procuradores 
Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
esta independência e autonomia são relativisadas, já
que transfere a nomeação do Chefe do Ministério PÚ
blico nas unidades da Federação para governador lo
cai, a partir de lista tríplice escolhida dentre os inte
grantes da carreira. Tira dos integrantes da carreira,
numa ambiência de independência, a prerrogativa de
indicar, dentre eles, qual componente mais represen
ta a missão da instituição.

Esta ingerência do Poder Executivo turba, no
mais das vezes, a liberdade da instituição e, de forma
velada, restringe a atuação profissional de seu agen
tes, conquanto lhe é conferida autonomia de ações.

Para assegurar, de forma cabal, a independên
cia e autonomia da instituição e de seu quadro, apre
sentamos a presente Proposta de Emenda à Consti
tuição, alterando os §§ 32 e 52 do art. 128, estabele
cendo, de um lado, normas de acesso e eleição do
Procurador - Geral de Justiça dos Estados, por meio
de eleição direta pelos integrantes da carreira, elimi
nando a lista tríplice e a nomeação pelo Poder Execu
tivo. De outro, inserindo limitações à Lei Complemen
tar Estadual, impedindo, de forma insofismável, reda
ções legislativas que promovam prorrogações de
mandatos, por qualquer período além da expressão
constitucional, gestões tampão, discricionariedade
na fase de candidaturas e, fundamentalmente, repre
sentação desvinculada da consecução final do Minis
tério Público.

Sala das Sessões, 23-10-2003. - Deputado
Maurício Quintella Lessa possible - AL

Proposição: PEC - 183/2003

Autor: MAURíCIO QUINTELLA LESSA E OUTROS
Data de Apresentação: 23/1 0/2003
Ementa: Dá nova redação a06 §§ 32 e 52 do artigo
128 da Constituição Federal.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas:180
Não Conferem: 16
Fora do Exercício:O
Repetidas: 124
lIegíveis:O
Retiradas:O

Assinaturas Confirmadas

1 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
2 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
3 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
4 - ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
5 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
6 - ANN PONTES (PMDB - PA)
7 - ANSELMO (PT - RO)
8 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
9 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
10 - ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
11 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
12 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
13 - ARNON BEZERRA (PTB - CE)
14 - ARY VANAZZI (PT - RS)
15 - ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA)
16 - ÁTILA LIRA (PSDB - PI)
17 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
18 - B. SÁ (PPS - PI)
19 - BABÁ (PT - PA)
20 - BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
21 - BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ)
22 - BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)
23 - BISPO RODRIGUES (PL - RJ)
24 - CABO JÚLIO (PSC - MG)
25 - CARLlTO MERSS (PT - SC)
26 - CARLOS MOTA (PL - MG)
27 - CARLOS NADER (PFL - RJ)
28 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
29 - CARLOS SOUZA (PL - AM)
30 - CARLOS WILLlAN (PSC - MG)
31 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)
32 - CIRO NOGUEIRA (PFL - PI)
33 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO)
34 - CORIOLANO SALES (PFL - BA)
35 - DARCI COELHO (PFL - TO)
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36 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
37 - DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)
38 - DR. BENEDITO DIAS (PP - AP)
39 - DA. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
40 - DR. HÉLIO (PDT - SP)
41 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
42 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
43 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ)
44 - EDUARDO SCIARRA (PFL - PR)
45 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP)
46 - ENIO BACCI (PDT - RS)
47 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
48 - ÉRICO RIBEIRO (PP - RS)
49 - FÉLIX MENDONÇA (PFL - BA)
50 - FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)
51 - FERNANDO DINIZ (PMDB - MG)
52 - FERNANDO GABEIRA (PT - RJ)
53 - FEU ROSA (PP - ES)
54 - FRANCISCO APPIO (PP - RS)
55 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)
56 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA)
57 - GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP)
58 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
59 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
60 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
61 - GUSTAVO FRUET (PMDB - PR)
62 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
63 - HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - RN)
64 - IBRAHIM ABI - ACKEL (PP - MG)
65 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
66 - IRIS SIMÕES (PTB - PR)
67 - JACKSON BARRETO (PTB - SE)
68 - JAIME MARTINS (PL - MG)
69 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
70 - JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
71 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
72 - JOÃO CALDAS (PL - AL)
73 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
74 - JOÃO PIZZOLATII (PP - Se)
75 - JOÃO TOTA (PL - AC)
76 - JORGE ALBERTO (PMDB - SE)
77 - JOSÉ BORBA (PMDB - PR)
78 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES)
79 - JOSÉ CARLOS MARTINEZ ( - )
80 - JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
81 - JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)
82 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
83 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)

84 - JOVAIR ARANTES (PTB - GO)
85 - JOVINO CÃNDIDO (PV - SP)
86 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
87 - JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
88 - KELLY MORAES (PTB - RS)
89 - LAVOISIER MAIA ( - )
90 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
91 - LEONARDO MONTEIRO (PT - MG)
92 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
93 - LEÕNIDAS CRISTINO (PPS - CE)
94 - LOBBE NETO (PSDB - SP)
95 - LUCIANO CASTRO (PL - RR)
96 - LUCIANO LEITOA (PSB - MA)
97 - LUCIANO ZICA (PT - SP)
98 - LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS)
99 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO)
100 - LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
101 - LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT - SP)
102 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
103 - MANATO (PDT - ES)
104 - MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
105 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
106 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)
107 - MARCOS DE JESUS (PL - PE)
108 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
109 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
110- MAURíCIO RABELO (PL - TO)
111 - MAURíCIO RANDS (PT - PE)
112 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
113 - MAURO LOPES (PMDB - MG)
114 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
115 - MILTON BARBOSA (PFL - BA)
116 - MILTON MONTI (PL - SP)
117 - MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)
118 - MUSSA DEMES (PFL - PI)
119 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
120 - NÉLlO DIAS (PP - RN)
121 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
122 - NELSON MEURER (PP - PR)
123 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
124 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
125 - NILSON MOURÃO (PT - AC)
126 - NILTON BAIANO (PP - ES)
127 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
128 - ODAIR (PT - MG)
129 - ORLANDO DESCONSI (PT - RS)
130 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
131 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)

--------_.,--"'~.,~,~ ..,..,..._._... ",.,,",._-_.,--------
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132 - OSVALDO REIS (PMDB - TO) 180 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)

133 - PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR) Assinaturas que Não Conferem
134 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE) 1 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
135 - PASTOR REINALDO (PTB - RS) 2 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
136 - PAULO BAUER (PFL - SC)
137 _ PAULO BERNARDO (PT _ PR) 3 - CARLOS SOUZA (PL - AM)
138 _ PAULO FEIJÓ (PSDB _ RJ) 4 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)
139 _ PAULO KOBAYASHI (PSDB _ SP) 5 - DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)
140 _ PAULO MARINHO (PL _ MA) 6 - EDMAR MOREIRA (PL - MG)
141 _ PAULO PIMENTA (PT _ RS) 7 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
142 _ PAULO RATIES (_) 8 - FERNANDO FERRO (PT - PE)
143 PAULO U 9 - FRANCISCO TURRA (PP - RS)

- R BEM SANTIAGO (PT - PE) 10- ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG)
144 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO) 11 -IVAN RANZOLlN (PP - SC)
145 - PEDRO CORRÊA (PP - PE)
146 _ PEDRO FERNANDES (PTB _ MA) 12 - JOSÉ RAJÃO ( - )
147 _ PEDRO NOVAIS (PMDB _ MA) 13- PAULO MARINHO (PL - MA)
148 _ PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB _ AC) 14 - SILAS CÂMARA (PTB - AM)
149 _ POMPEO DE MATIOS (PDT _ RS) 15 - W~LLlNGTON ROBERTO (PL - PB)
150 _ PROMOTOR AFONSO GIL (PDT _ PI) 16 - ZE GERARDO (PMDB - CE)

151 - RAFAEL GUERRA (PSDB - MG) Assinaturas Repetidas
152 - RAIMUNDO SANTOS (PL _ PA) 1 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
153 - REINALDO BETÃO (PL _ RJ) 2 - AN~RÉ ZACHAROW (PDT - PR)
154 - RENATO CASAGRANDE (PSB _ ES) 3 - ANIBAL GOMES (PMDB - CE)
155 - RENILDO CALHEIROS (PCdoB _ PE) 4 - ANN PONTES (PMDB - PA)
156 - ROBERTO PESSOA (PL _ CE) 5 - ANSELMO (PT - RO)
157 - ROMEU QUEIROZ (PTB _ MG) 6 - ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
158 - ROMMEL FEIJÓ (PTB _ CE) 7 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
159 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB _ MG) 8 - ARI~STO HOLANDA (PSDB - CE)
160 - RONIVON SANTIAGO (PP _ AC) 9 - B. SA (PPS - PI)
161 - RUBENS OTONI (PT _ GO) 10- BABÁ (PT - PA)
162 - SALVADOR ZIMBALDI (PTB _ SP) 11 - BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ)
163 - SANDES JÚNIOR (PP - GO) 12 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
164 - SELMA SCHONS (PT - PR) 13 - CARLOS MOTA (PL - MG)
165 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC) 14 - CARLOS NADER (PFL - RJ)
166 - SEVERIANO ALVES (PDT _ BA) 15 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
167 - SILAS BRASILEIRO (PMD8 _ MG) 16 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)
168 - TAKAYAMA (PMDB _ PR) 17 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO)
169 - TARCISIO ZIMMERMANN (PT _ RS) 18 - DARCI COELHO (PFL - TO)
170 - VALDENOR GUEDES (PSC - AP) 19 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
171 - VANDERLEI ASSIS (PRONA _ SP) 20 - DA. BENEDITO DIAS (PP - AP)
172 - VICENTE ARRUDA (PSDB _ CE) 21 - DA. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
173 - VIGNATII (PT - SC) 22 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
174 - VILMAR ROCHA (PFL - GO) 23 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ)
175 - WAGNER LAGO (PP _ MA) 24 - EDUARD~ VALVERDE (PT - RO)
176 - WLADIMIR COSTA (PMDB - PA) 25 - ELlMAR MAXIMO DAMASCENO (PRONA- SP)
177 - Y~DA CRUSIUS (PSDB - RS) 26 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
178 - ZE GERALDO (PT _ PA) 27 - FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)
179 - ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA) 28 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)
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29 - GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP)
30 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
31 - GUSTAVO FRUET (PMDB - PR)
32 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
33 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
34 - JOÃO PIZZOLAnl (PP - SC)
35 - JOÃO TOTA (PL - AC)
36 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES)
37 - JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
38 - JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)
39 - JOSÉ RAJÃO ( - )
40 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
41 - JOVAIR ARANTES (PTB - GO)
42 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
43 - LAVOISIER MAIA ( - )
44 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
45 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
46 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO)
47 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
48 - MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
49 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
50 - MAURíCIO RABELO (PL - TO)
51 - MAURO LOPES (PMDB - MG)
52 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
53 - MOACIR MICHELETIO (PMDB - PR)
54 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
55 - NELSON MEURER (PP - PR)
56 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
57 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
58 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
59 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
60 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
61 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
62 - POMPEO DE MAnOS (PDT - RS)
63 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
64 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
65 - RENILDO CALHEIROS (PCdoB - PE)
66 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
67 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
68 - RONIVON SANTIAGO (PP - AC)
69 - SANDES JÚNIOR (PP - GO)
70 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
71 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA)
72 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
73 - TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS)
74 - VALDENOR GUEDES (PSC - AP)
75 - WAGNER LAGO (PP - MA)
76 - WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)

77 - ZÉ GERALDO (PT - PA)
78 - ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA)
79 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)

Ofício nº 249 12003

Brasília, 11 de novembro de 2003

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda à Constituição do Senhor Deputado Maurí
cio Quintella Lessa e outros, que "Dá nova redação
aos §§ 3º e 5º do artigo 128 da Constituição Federal",
contém número suficiente de signatários, constando
a referida proposição de:

assinaturas confirmadas; 180

Assinaturas não confirmadas; 016

Assinaturas repetidas; 124

Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,
Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 185, DE 2003

(Do Senhor Pedro Henry e outros)

Dá nova redação ao inciso XIII do
artigo 52, XXIV do artigo 21, IX do artigo
103 e XII do artigo 109 da Constituição
Federal e dá outras providências.

Despacho: À Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º Os incisos XIII, do artigo 5º e XXIV do ar
tigo 21, IX do artigo 103 e XII do artigo 109 da Consti
tuição Federal, passam a vigorar com a seguinte re
dação:

Art. 5º .
"XIII - é livre o exercício de qualquer

trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabe
lecer, cabendo a fiscalização dessas ativida
des aos conselhos de profissões regula-

-----_.._,---,-,_.~--_..---_._~,---.,.
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mentadas, respeitadas suas áreas específi
cas de atuação nos termos da lei;" (NR)

Art.21 .
XXIV - organizar, manter e executar a

inspeção do trabalho, ressalvada a compe
tência dos conselhos de profissões regula
mentadas, quando reguladas as atividades
respectivas, nos termos da lei;" (NR)

Art. 103 ..
IX - confederação sindical, entidade

de classe de âmbito nacional e os conse
lhos federais de profissões regulamenta
das;" (NR)

Art. 109 .
XII - as causas de interesse das profis

sões regulamentadas, ou que envolvam o in
teresse dos conselhos de profissões no âmbi
to de sua área específica de atuação, nos ter
mos da lei, ressalvada a competência prevista
no artigo 114 desta Constituição." (NR)

Art. 22Fica acrescido, no artigo 39, o § 92, com
a seguinte redação:

Art. 39 .
§ 92 Os servidores ocupantes de car

gos nos conselhos de profissões regula
mentadas têm relação de emprego regida
Consolidação das Leis Trabalhistas, asse
gurado o regime de previdência de geral;

Art. 32 . Inclua-se um parágrafo, a ser numera
do como § 22, passado o atual parágrafo único para
§ 12, no art. 149, da Constituição Federal:

Art. 149 ..
§ 2º - Os conselhos federais de pro

fissões regulamentadas, respeitada a previ
são do caput deste artigo, poderão fixar
suas contribuições no âmbito de suas áreas
específicas de atuação.

Justificação

A presente proposta de emenda constitucional
tem a finalidade de corrigir distorções levantadas no
tocante ao efetivo papel dos conselhos de profissões
regulamentadas no País.

O Estado não pode se privar do controle das
profissões e da responsabilidade à proteção ao cida
dão.

O Supremo Tribunal Federal suspendeu a efi
cácia do artigo 58, da Lei Federal n.2 9.649/98, que
tentava alterar a personalidade jurídica dos conse
lhos de profissões regulamentadas.

Torna-se imperativo, portanto, que seja definida
e delimitada a autonomia desses conselhos e a não
vinculação dos mesmos à União Federal, ou à Admi
nistração Pública Direta ou Indireta, respeitando-se
porém o seu papel fiscalizador e auxiliar do Estado no
tocante ao exercício profissional.

As alterações nos incisos XIII, do artigo 52, e
XXIV do artigo 21 e a inclusão de um parágrafo ao ar
tigo 39 da Constituição Federal, delimitando o papel
fiscalizador dos conselhos profissionais, no tocante
às suas áreas específicas de atuação, visam a corre
ta aplicabilidade da legislação vigente.

Também as alterações introduzidas aos artigos
103 e 109 da Constituição Federal reforçando o im
prescindível papel do Estado no controle das ativida
des profissionais, são medidas que visam beneficiar a
defesa da Sociedade e a preservação das instituições
democráticas.

Finalmente, há na presente proposta, dispositi
vo para dar nova redação ao artigo 149 da Constitui
ção Federal, no tocante à diferenciação do múnus de
instituir tributos e contribuições, receitas mantenedo
ras das atividades desses conselhos, e o poder de fi
xar as suas próprias contribuições no âmbito de suas
áreas de atuação, o que contribuirá para estagnar
inúmeros processos judiciais que discutem a legalida
de das contribuições desses conselhos com diver
gências de decisões no âmbito da jurisdição dos Tri
bunais Regionais Federais e Tribunais Superiores.

Brasília-DF,24 de outubro de 2003. - Pedro
Henry, Deputado Federal PP-MT.

Proposição: PEC-185/2003
Autor: Pedro Henry e Outros
Data de Apresentação: 24/10/2003
Ementa: Dá nova redação ao inciso XIII do artigo 5º ,
XXIV do artigo 21, IX do artigo 103 e XII do artigo 109
da Constituição Federal e dá outras providências.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas:171
Não Conferem:5
Fora do Exercício:O
Repetidas:1
lIegíveis:O
Retiradas:O

Assinaturas Confirmadas
1-ABELARDO LUPION (PFL - PR)
2 - AIRTON ROVEDA (PMDB - PR)
3 - ALBERTO FRAGA (PTB - DF)
4 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
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5 - ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ)
6 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
7 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
8 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
9 - ANSELMO (PT - RO)
10- ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
11 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
12 - ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
13 - ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
14 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
15 - ARNON BEZERRA (PTB - CE)
16 - ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA)
17 - ATHOS AVELlNO (PPS - MG)
18 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
19 - B. SÁ (PPS - PI)
20 - BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ)
21 - BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)
22 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
23 - CARLOS MOTA (PL - MG)
24 - CARLOS NADER (PFL - RJ)
25 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
26 - CELCITA PINHEIRO (PFL - MT)
27 - CELSO RUSSOMANNO (PP - SP)
28 - CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
29 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)
30 - CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG)
31 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)
32 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO)
33 - COSTA FERREIRA (PSC - MA)
34 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG)
35 - DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA)
36 - DARCI COELHO (PFL - TO)
37 - DELEY (PV - RJ)
38 - DILCEU SPERAFICO (PP - PR)
39 - DA. BENEDITO DIAS (PP - AP)
40 - DURVAL ORLATO (PT - SP)
41 - EDMAR MOREIRA (PL - MG)
42 - EDSON DUARTE (PV - BA)
43 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
44 - EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)
45 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
46 - EDUARDO SCIARRA (PFL - PR)
47 - EDUARDO SEABRA (PTB - AP)
48- EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
49 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)
50 - ELlSEU RESENDE (PFL - MG)
51 - ENIO BACCI (PDT - RS)

52 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
53 - FÉLIX MENDONÇA (PFL - BA)
54 - FERNANDO FERRO (PT - PE)
55 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
56 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)
57 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR)
58 - FRANCISCO TURRA (PP - RS)
59 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA)
60 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)
61 - GERALDO THADEU (PPS - MG)
62 - GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP)
63 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
64 - GUSTAVO FRUET (PMDB - PR)
65 - HELENO SILVA (PL - SE)
66 - HERCULANO ANGHINETTI (PP - MG)
67 - HOMERO BARRETO (PTB - TO)
68 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
69 -ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG)
70 - IVAN RANZOLlN (PP - SC)
71 - JAIME MARTINS (PL - MG)
72 - JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
73 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
74 - JOÃO CALDAS (PL - AL)
75 - JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
76 - JOÃO CORREIA (PMDB - AC)
77 - JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG)
78 - JOÃO MATOS (PMDB - SC)
79 - JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ)
80 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
81 - JOÃO TOTA (PL - AC)
82 - JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB - BA)
83 - JOSÉ BORBA (PMDB - PR)
84 - JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA)
85 - JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL - BA)
86 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES)
87 - JOSÉ CHAVES (PTB - PE)
88 - JOSÉ L1NHARES (PP - CE)
89 - JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG)
90 - JOSIAS QUINTAL (PMDB - RJ)
91 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
92 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
93 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
94 - JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP)
95 - JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
96 - LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC)
97 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
98 - LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ)
99 - LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE)
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100 - L1NCOLN PORTELA (PL - MG)
101 - LOBBE NETO (PSDB - SP)
102 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP)
103 - LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO)
104 - LU IZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
105 - MANATO (PDT - ES)
106- MANOEL SALVIANO (PSDB - CE)
107 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
108 - MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)
109 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)
110- MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
111 - MARCUS VICENTE (PTB - ES)
112 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
113 - MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)
114 - MAURíCIO RABELO (PL - TO)
115 - MAURíCIO RANDS (PT - PE)
116 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
117 - MAURO PASSOS (PT - SC)
118 - MAX ROSENMANN (PMDB - PR)
119 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
120 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
121 - MILTON BARBOSA (PFL - BA)
122 - MOACIR MICHELETIO (PMDB - PR)
123 - MUSSA DEMES (PFL - PI)
124 - NÉLlO DIAS (PP - RN)
125 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
126 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
127 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
128 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
129 - ODAJR (PT - MG)
130 - ODíLlO BALBINOTII (PMDB - PR)
131 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG)
132 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
133 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
134 - PAES LANDIM (PFL - PI)
135 - PASTOR AMARILDO (PSC - TO)
136 - PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)
137 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
138 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
139 - PAULO BALTAZAR (PSB - RJ)
140 - PAULO BAUER (PFL - SC)
141 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
142 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
143 - PAULO ROCHA (PT - PA)
144 - PEDRO HENRY (PP - MT)
145 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
146 - RAFAEL GUERRA (PSDB - MG)
147 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)

148 - RICARDO IZAR (PTB - SP)
149 - RICARDO RIQUE (PL - PB)
150 - RICARTE DE FREITAS (PTB - MT)
151 - ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ)
152 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
153 - ROMEL ANIZIO (PP - MG)
154 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
155 - RONIVON SANTIAGO (PP - AC)
156 - ROSE DE FREITAS (PMDB - ES)
157 - RUBENS OTONI (PT - GO)
158 - SARAIVA FELIPE (PMDB - MG)
159 - SELMA SCHONS (PT - PR)
160 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
161 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA)
162 - SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE)
163 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
164 - VADÃO GOMES (PP - SP)
165 - VALDENOR GUEDES (PSC - AP)
166 - VIEIRA REIS (PMDB - RJ)
167 - VILMAR ROCHA (PFL - GO)
168 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG)
169 - WILSON SANTIAGO (PMDB - PB)
170 - ZELlNDA NOVAES (PFL - BA)
171 - ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA)
Assinaturas que Não Conferem
1 - ADÃO PRETTO (PT - RS)
2 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)
3 - LUIZ CARREIRA (PFL - BA)
4 - MORONI TORGAN (PFL - CE)
5 - TATICO (PTB - DF)

Assinaturas Repetidas
1 - MANATO (PDT - ES)
Seção de Registro e Controle e de Análise de Pro
posições

Ofício nº 250 /2003

Brasília, 12 de novembro de 2003

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário - Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Senhor Deputado Pedro
Henry e outros, que "Dá nova redação ao inciso XIII
do artigo 5º, XXIV do artigo 21, IX do artigo 103 e XII
do artigo 109 da Constituição Federal e dá outras pro-
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vidências", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

assinaturas confirmadas; 171
Assinaturas não confirmadas; 005
Assinatura repetida. 001
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

PROJETO DE lEI Nº 2.428, DE 2003
(Do Sr. João Batista)

Acrescenta o Capítulo IV - A ao Título
X da Consolidação das leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto - lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dispor sobre a defe
sa dos interesses ou direitos difusos, cole
tivos e individuais homogêneos.

Despacho: Às Comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público e Constituição e Justiça e de
Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24
11 Publicação Inicial Art. 137, caput - RICO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q A Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto -lei nQ 5.452, de 1Q de maio de
1943, passa a vigorar acrescida do Capítulo IV - A,
inserido no Título X que trata "Do Processo Judicial
do Trabalho":

"CAPíTULO IV - A

"Da Defesa dos Interesses ou Direi
tos Difusos, Coletivos e Individuais Ho
mogêneos.

"Art. 875 - A O Ministério Público e os
Sindicatos têm legitimidade concorrente
para exercerem judicialmente a defesa de
interesses ou direitos difusos, coletivos e in
dividuais homogêneos, pertinentes às rela
ções trabalhistas.

"Art. 875 - B Para exercício do dispos
to no Artigo anterior são aplicáveis à Justiça
do Trabalho todas as ações capazes de pro
piciar a adequada e efetiva tutela, incluindo
a Ação Civil Pública, de que dispõe a Lei nQ

7.347, de 24 de julho de 1985, e a Ação Ci
vil Coletiva de que trata a Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Código de Defesa
do Consumidor), aplicáveis, subsidiariamen
te, ao processo trabalhista.

"Art. 875 - C Compete às Varas do
Trabalho processar e julgar originariamente
a Ação Civil Pública e a Ação Civil Coletiva.

"Parágrafo único. Na hipótese do caput
deste Artigo, a competência territorial das
Varas é fixada em função da extensão do
dano ocorrido ou iminente, sendo atribuída:

a uma das Varas do lugar do dano,
quando de âmbito local;

a uma das Varas da Capital do Estado,
quando o dano for regional;

a uma das Varas do Distrito Federal,
quando o dano for nacional.

"Art. 875 - O A sentença produzirá
efeitos conforme a extensão do dano. "

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Por meio do presente Projeto intentamos afas
tar os empecilhos processuais à efetividade da Ação
Civil Pública e da Ação Civil Coletiva para a defesa de
interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos perante a Justiça do Trabalho. O pro
cesso não é fim, mas meio. Daí por que não pode im
pedir que se atinja o fim maior da atuação jurisdicio
nal, que é dar a cada um o que é seu por direito.

Uma das inovações da Carta de 1988 consiste
na previsão dos direitos básicos dos trabalhadores,
capitulados como "Direitos Sociais" (Artigos 6Q a 11),
objetivando a melhoria de sua condição social, como
corolário dos fundamentos da República Federativa do
Brasil, notadamente a dignidade da pessoa humana e
os valores sociais do trabalho (Art. 1Q

, incisos III e IV).
Mas, ante a inexistência de mecanismos que

possibilitem a sua reivindicação em juízo, quando
ameaçados ou desrespeitados, a consagração cons
titucional dos direitos sociais resta dissociada da efe
tiva garantia de acesso à justiça, inviabilizando a pró
pria fruição desses direitos e esvaziando o sentido do
Estado Democrático de Direito.

Por meio da Justiça do Trabalho, dotada de
competência material para dirimir os litígios entre tra
balhadores e empregadores e conflitos conexos pre
vistos em lei, tem - se um canal efetivo para a ressal
va dos direitos sociais. Essa Justiça Especializada,
no entanto, acha - se quase inviabilizada, assoberba
da de reclamações individuais em todos os graus de
jurisdição: estatísticas disponibilizadas pelo Tribunal
Superior do Trabalho dão conta que, em 2001, foram
solucionados por essa Corte Superior 102.778 pro-
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cessos, sobejando um resíduo de 155.970; os 24 Tri
bunais Regionais solucionaram, no mesmo ano,
478.104 processos e as Varas do Trabalho do País
dirimiram mais de 1.800.000 processos. Esses núme
ros, certamente, se multiplicarão com a ampliação da
competência da Justiça do Trabalho prevista na
Emenda Constitucional que cuida da reforma do Po
der Judiciário.

Faz - se necessário, não só para desafogar a
Justiça do Trabalho, mas para implementar a efetiva
garantia constitucional de acesso à Justiça, trazer
para esse ramo do Judiciário o sistema de defesa co
letiva de direitos meta - individuais, seguindo a onda
contemporânea da prestação jurisdicional ampla
mente utilizada na Justiça Comum.

O Ministério Público e os Sindicatos têm legiti
midade para Ações públicas e coletivas, com funda
mento jurídico nos Arts. 127 e 129, inciso 111, da C.F.;
83, incisos I e 111 da LC nº 75, de 20/05/93 e Art. 8º, in
ciso 111, da C.F.. Mas ainda existem dúvidas e insegu
ranças surgidas no dia - a - dia forense acerca das
ações coletivas trabalhistas, buscando - se, com a
presente medida, superar as dificuldades processua
is para a efetividade destas ações nesta esfera do Ju
diciário.

A Proposta, portanto, opta pela adaptação da
sistemática vigente na Justiça Comum, em vez de
construir outras ações ou novos procedimentos. Para
tanto, busca - se apoio nas práticas reinantes e nas
correntes majoritárias de jurisprudência e doutrina,
com as necessárias adequações de rumo. Com isso,
aproveita - se não apenas a rica experiência obtida
pela prática na esfera Cível, mas também a própria
experiência, ainda que vacilante, do Judiciário Traba
lhista.

A Ação Civil Pública, além de ser merecedora
de prestígio junto à expressiva maioria dos doutrina
dores, acha - se reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal como instrumento hábil, por excelência, à de
fesa dos interesses coletivos na Justiça do Trabalho,
com a largueza de seu conceito constitucional (RE 
213.015 - DF, ReI. Min. Néri da Silveira, DJU DE
24/05/2002).

Na lição de Marcus Oriane Gonçalves Correia, por
lidar com interesses coletivos, esta modalidade de ação
"reveste - se de uma essencialidade vista em poucas
ações na preservação do Estado Democrático de Direi
to. A sua utilização, por seu turno, envolvendo direitos
sociais, somente faz avolumar o seu valor na constru
ção dessa modalidade de Estado." (In Teoria e Prática
do Poder na Defesa dos Direitos Sociais, São Paulo :
Ltr, 2002, p 107). No âmbito trabalhista, a Ação Civil

Pública serve, por exemplo, para tutelar o meio ambien
te do trabalho (interesse difuso), para coibir a discrimi
nação salarial, a exploração de trabalhadores em condi
ções análogas à escravidão e cobrar o respeito ao salá
rio mínimo (interesses coletivos).

A Ação Civil Coletiva, por sua vez, tem sido alvo
de incompreensões, havendo, na doutrina, quem du
vide da sua aplicação na Justiça Laboral (Carlos Hen
rique Bezerra Leite) e, por outro lado, quem a admite
exatamente para ressalva dos interesses individuais
homogêneos trabalhistas (Ives Gandra da Silva Mar
tins Filho, hoje Ministro do Tribunal Superior do Tra
balho), como na hipótese de indenizações por danos
morais e materiais destinadas aos trabalhadores em
condições degradantes ou análogas à escravidão.

A jurisprudência também tergiversa sobre a de
fesa dos referidos interesses individuais, a ponto de
negar legitimidade ao Ministério Público do Trabalho
e extinguir a Ação sem exame do mérito, como no
caso do TST - E - RR - 411.239/97.8, ReI. Juiz con
vocado Georgenor de Souza Franco Filho, DJU de
29/11/2002. É bem oportuno, no caso, o pensamento
de José Carlos Barbosa Moreira: "quando porventura
nos pareça que a solução técnica de um problema eli
mina ou reduz a efetividade do processo, desconfie
mos, primeiramente, de nós mesmos. É bem possível
que estejamos confundindo com os limites da técnica
os da nossa própria capacidade de dominá - la e de
explorar -lhe a fundo as virtualidades" (in Efetividade
do Processo e Técnica Processual, Revista de Pro
cesso: RT, São Paulo, n2 77, pág. 175). Com isso, dá
- se maior importância ao "meio" (processo) do que
ao ''fim'' (direito a ser tutelado), deixando - se ao de
sabrigo da proteção judicial milhares de trabalhado
res que poderiam ser tutelados em um mesmo pro
cesso coletivo e negando - se o acesso à justiça.

Ainda assim, o Ministério Público do Trabalho
tem sido o grande propulsor dessas ações coletivas
na Justiça do Trabalho: em 2001 promoveu 629
Ações Civis Públicas e 28 Ações Civis Coletivas, ten
do realizado 1.953 Inquéritos Civis e 12.750 Procedi
mentos Investigatórios, colhendo 4.980 Termos de
Ajustamento de conduta dos investigados (Cf. Relató
rio do Exercício de 2001 do Ministério Público do Tra
balho, produzido em CD - Rom pela Procuradoria
Geral do Trabalho, p.58). Note - se que a legislação
ordinária já vem reconhecendo a relevância dessa
atuação, a exemplo da Lei n2 9.958/2000, que alterou
o Art. 876 da Consolidação das Leis do Trabalho, tra
zendo para a Justiça Laboral as execuções de título
extrajudicial constantes dos Termos de Ajuste de
Conduta colhidos pelo Ministério Público do Trabalho.
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Mas é preciso consolidar, por exemplo, o enten
dimento da legitimidade dessas Ações - Pública e
Coletiva - para o Sindicato, para todo o tipo de inte
resse coletivo. Tal medida é fundamental para a efeti
va defesa desse interesse, já que o Ministério Públi
co, com toda excelência de atuação, não é suficiente
para dar conta da grande demanda para a defesa da
ordem pública que se vislumbra na realidade traba
lhista de nosso País.

Outra questão que merece atenção no Projeto,
por ser das mais polêmicas, é a determinação da com
petência para processar e julgar, originariamente, as
ações ali especificadas: consolida - se a competência
funcional e territorial, conforme moderno entendimento
que prepondera na Justiça do Trabalho (TST - ACP
92.867/93, ReI. Min. João Oreste Dalazen, DJU de
22/11/2002). Assim, em se tratando de lesão de âmbito
local, competente será a Vara do Trabalho do lugar do
dano. Para os casos de dano com repercussão nacio
nal e regional, fixa - se a competência para uma das
Varas do Distrito Federal e da Capital do Estado, res
pectivamente, conforme prevê o Art. 93, inciso 11, do Có
digo de Defesa do Consumidor.

Assegura - se, pois, a igualdade de tratamento
aos jurisdicionados que se achem sob a mesma situa
ção jurídica, quando a lesão for produzida por uma
empresa de porte nacional ou regional, atingindo, nas
mesmas proporções, a interesses de trabalhadores
que prestem serviços em estabelecimentos ou filiais
espalhados em várias cidades.

Finalmente, nos termos propostos para o Art.
875 - D, não se deve restringir os efeitos da decisão
aos limites da competência territorial (contrariamente
ao que dispõe o Art. 16 da LACP), pois que é próprio
deste tipo de ação a prorrogação da competência,
pelo instituto da prevenção. Aliás, a despeito da Lei nº
9.494/97, que deu nova redação ao Art. 16 da LACP
- Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, a tendência do
Judiciário, reconhecendo a verdadeira natureza da
ação coletiva, tem sido no sentido de emprestar eficá
cia erga omnes ou ultra partes à decisão proferida na
Ação Civil Pública, transcendendo, assim, o âmbito
territorial originário do órgão prolator. A própria di
mensão da lide objeto da Ação Civil Pública, envol
vendo direitos coletivos ou direitos difusos, pressu
põe correlata projeção coletiva da eficácia subjetiva
da coisa julgada, conforme diretriz já adotada em nos
so ordenamento jurídico.

Essa a melhor orientação técnica e jurídica para
a questão relativa aos efeitos da coisa julgada nessas
Ações, evitando - se a repetição de ações coletivas
idênticas em inúmeras Varas quando a lesão for pro-

duzida pelo mesmo empregador, e aliviando - se a
sobrecarga do Poder Judiciário.

Tratando - se, portanto, de medida que objetiva
corrigir importante lacuna em nossa legislação pro
cessual trabalhista, esperamos, contar com o apoio
dos Ilustres Congressistas, a fim de garantir aos juri
dicionados dessa Justiça Especializada, maior efeti
vidade de Justiça na defesa de seus direitos.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 2003. 
Deputado, João Batista.

PROJETO DE LEI Nº 2.434, DE 2003
(Do Sr. João Mendes de Jesus)

Obriga as instituições privadas de
ensino superior, médio e fundamental, a
aplicar, no mínimo, 10% de seu fatura
mento líquido anual na execução de bol
sas de estudos a estudantes afrodescen
dentes, comprovadamente carentes.

Despacho: Às Comissões
de:Educação e Cultura;Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput
- RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam as instituições privadas de ensino

superior, médio e fundamental, obrigadas a aplicar, no
mínimo, 10% de seu faturamento líquido anual na desti
nação de bolsas de estudos a estudantes afrodescen
dentes, que sejam, comprovadamente, carentes.

Art 2º A autorização, reconhecimento, assim
como o credenciamento e sua renovação periódica,
dependerão, no caso das instituições de que trata
esta lei, do cumprimento do disposto no art 1º.

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

Justificação

Atualmente no Brasil as instituições de ensino,
em todos os níveis, são as que mais têm auferido lu
cros no setor de serviços. No passado as instituições
de ensino privado receberam vários incentivos e be
nefícios por parte dos militares, estimulando assim, a
expansão desse setor no Brasil. Por outro lado, os
nossos jovens estudantes afrodescendentes ainda
são os mais penalizados no que diz respeito ao as
pecto de aprendizado em nossa sociedade. As esco
las públicas, única forma de ensino para os negros, já
não possuem a mesma qualidade de ensino como no
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Justificação

Art. 103 ..

§ 5º A Agência manterá serviço de
atendimento telefônico gratuito, para infor
mação ao consumidor sobre as tarifas de li
gações de longa distância e internacionais,
praticadas pelas operadoras de telefonia
nessas modalidades.

§ 62 O serviço de que trata o § 52 des
te artigo deverá informar para as localidades
de origem e destino da ligação, as tarifas
aplicáveis e o número de unidades tarifárias
por minuto de ligação."

Art. 32 O serviço de que trata esta lei será im
plantado em cento e vinte dias, contados da publica
ção desta lei.

Art. 42Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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passado, situação que os coloca em uma situação de Art. 22O art. 103 da Lei nº 9.472, de 16 de julho
desvantagem dentro da sociedade. de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes pa-

Esta lei, no seu bojo, pretendente propiciar a rágrafos:
uma parcela dos jovens afrodescendetes uma melhor
qualidade de ensino e fazer cumprir os objetivos fun
damentais da República do Brasil, consagrado em
seu art. 3º, incisso 111, da nossa Carta Magna, qual
seja, a redução das desigualdades sociais. Ela tam
bém tem o escopo de fazer com que as instituições de
ensino privado venham participar da inclusão dos es
tudantes negros em suas salas de aulas, possibilitan
do a eles uma melhor qualidade de ensino.

A proposição vem, assim, ao encontro da justa
aspiração dos afrodescendentes em verem resgata
da, de forma efetiva, a isonomia de oportunidades.
Não se trata aqui de benefício ou privilégio, mas sim
de nivelamento, levando - se em conta as desvanta
gens sociais, históricas e econômicas que afligiram e
continuam a vitimar os afrodescendentes.

Certo de que a proposição se reveste de grande
alcance político e consiste em medida propiciadora
de justiça social, aguardo confiante a sua aprovação.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2003. 
João Mendes de Jesus, Deputado Federal
(PSURJ).

PROJETO DE LEI N2 2.436, DE 2003
(Do Sr. Elimar Máximo Damasceno)

Modifica a Lei n2 9.472, de 16 de ju
lho de 1997, determinando a criação de
serviço que informe o número de pulsos
de ligações de longa distância.

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
Ciência e Tecnologia,Comunicação e
Informática Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput
- RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei modifica a Lei nº 9.472, de 16 de

julho de 1997, que "dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e funciona
mento de um órgão regulador e outros aspectos insti
tucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8,
de 1995", determinando a criação de serviço que in
forme o número de pulsos de ligações de longa dis
tância.

A competição entre operadoras de telefonia
para prestação de serviços de longa distância, em
princípio benéfica ao consumidor, trouxe como com
plicador uma diversidade de opções de tarifas, que di
ficulta a escolha do usuário quanto à operadora que
lhe seja mais conveniente em cada caso.

Ciente dessa dificuldade, a Anatel colocou em
seu site na Internet, informações sobre preços de li
gações DDD e DDI. Nos dias atuais, a Internet encon
tra - se disponível a um grande número de usuários
domésticos, em grande parte oriundo das classes
mais abastadas. O cidadão de baixa renda, que deve
ria ser privilegiado na obtenção de informações, fica
então sem alternativas de escolha mais adequadas.

Buscando ajustar essa situação, oferecemos
proposta de criação de um serviço telefônico gratuito,
mantido pelo regulador que informa as várias tarifas
para cada localidade de origem e destino desejados.
Por entendermos que a iniciativa estimula a competi
ção e concorre para a redução das tarifas, pedimos
aos ilustres colegas parlamentares que lhe assegu
rem o apoio indispensável à sua aprovação.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2003. 
Deputado Elimar Máximo Damasceno, PRONA 
SP.
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PROJETO DE LEI NQ 2.437, DE 2003
(Do Sr. Elimar Máximo Damasceno)

Proíbe o uso de emblemas oficiais
em veículos particulares.

Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial Art. 137, caput
- RICO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É vedada a utilização de emblemas ofici

ais sob a forma de crachás de estacionamento ou de
adesivos fixados no pára - brisa de automóveis parti
culares.

Parágrafo único. Para efeitos desta lei, conside
ram - se emblemas oficiais as Armas da República e
os símbolos adotados pelos órgãos públicos, nas nor
mas legais que os instituíram ou em suas normas in
ternas ou regimentos.

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta lei
é considerado infração de trânsito de natureza leve e
implica a aplicação das seguintes sanções:

I - apreensão do crachá de estacionamento ou
do adesivo; e

li-aplicação de multa no valor de 50 (cinqüenta)
UFIR.

Justificação

Tem aumentado, de forma assustadora, o uso
por veículos particulares de crachás de estaciona
mento ou de adesivos fixados no pára - brisa de auto
móveis, nos quais estão impressos as Armas da Re
pública ou o símbolo que identifica um órgão oficial,
como os símbolos da polícia federal, das polícias es
taduais, dos órgãos legislativos federais e estaduais,
do Ministério Público ou de Tribunais do Poder Judi
ciário.

Esse uso indiscriminado de símbolos oficiais em
carros particulares se constitui em um privilégio inde
vido e inaceitável, uma vez que, não raras vezes, os
motoristas desses veículos particulares deles se va
Iem para obterem facilidades de acesso, de desloca
mento ou de liberação em fiscalizações de rua, feitas
por órgãos policiais. Além disso, tem - se, ainda, a
possibilidade de que criminosos, utilizando esses em
blemas oficiais - furtados ou falsificados - ,se valham
dos mesmos benefícios concedidos aos seus proprie
tários legítimos.

Vale a pena recordarmos que, num passado
não muito distante, alguns traficantes de drogas usa
ram adesivos de órgãos oficiais para evitar fiscaliza
ções em barreiras policiais, gerando profunda desmo
ralização das autoridades e dos órgãos responsáveis
por sua emissão.

Para impedir que voltem a ocorrer situações se
melhantes, estamos apresentando a presente propo
sição que veda a utilização por veículos particulares,
de emblemas oficiais, seja sob a forma de crachás de
estacionamento, seja sob a forma de adesivos a se
rem fixados no pára - brisa.

Para assegurar eficácia à medida proposta, es
tamos, também, qualificando o uso indevido de em
blemas oficiais como uma infração de trânsito leve, a
qual terá como conseqüência a aplicação de multa no
valor de 50 (cinqüenta) UFIR e a apreensão do cra
chá de estacionamento ou do adesivo.

Certos da compreensão dos nobres Pares da
importância da medida proposta, esperamos contar
com o apoio necessário para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2003. 
Deputado Elimar Máximo Damasceno PRONA - SP

PROJETO DE LEI NQ 2.443, DE 2003
(Da Comissão de Legislação Participativa)

Sugestão nQ 26/03

Dispõe sobre a responsabilidade
dos prepostos, modificando o Art. 1.177
do Código Civil.

Despacho: À Comissão de: Constitui
ção e Justiça e de Redação.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário. Publicação Inicial
Art. 137, caput - RICO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a responsabilidade

dos prepostos, modificando o Art. 1.177 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil.

Art. 2º O Parágrafo Único do Artigo 1.177, da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1.177 ..
Parágrafo único. No exercício de suas

funções, os prepostos, juntamente com os
preponentes, são pessoalmente responsá
veis pelos atos culposos, e, perante tercei
ros, solidariamente pelos atos dolosos.
(NR)"

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

-
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Justificação

O novo Código Civil está ensejando muitas dúvi
das, decorrentes de redações nem sempre perfeitas
dos novos dispositivos. No caso do Art. 1.177, tra
ta-se de dúvida quanto aos limites da responsabilida
de dos contabilistas.

A lei exige a responsabilidade de empresário, di
retor, gestor, administrador e contabilista pelo ato de
gestão e seus registros. A redação do novo Código
Civil pode ensejar a transferência de responsabilida
de apenas para o contabilista, que, a rigor, só é res
ponsável pelo fiel registro das operações contábeis, a
partir de dados passados pelos administradores. Por
isso a nova redação proposta para o art. 1.177 do Có
digo Civil, que explícita os exatos limites em que res
ponderão os contabilistas.

Por tratar-se de lei que visa ao aperfeiçoamento
do novo Código Civil, conclamamos os Nobres Pares
a aprovarem esta proposição.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2003. - Depu
tado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

SUGESTÃO LEGISLATIVA N9 26, DE 2003

Dá nova redação ao parágrafo único
do Art. 1.177 da Lei n9 10.496, de 10 de ja
neiro de 2002 - Código Civil.

Autor: MEM - Movimento Ecumênico
Mundial

Relator: Deputado Feu Rosa

I - Relatório

Trata-se de Sugestão Legislativa encaminhada
pelo MEM-Movimento Ecumênico Mundial, acerca de
nova redação ao parágrafo único do Art. 1.177, da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, novo Código Ci
vil. Justifica a proposição com argumentos de que os
contabilistas estariam sendo prejudicados pela deter
minação do supracitado parágrafo, que diz respeito à
responsabilidade civil de empresários e contabilistas.

A sugestão veio acompanhada dos documentos
exigidos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A sugestão legislativa proposta consiste em mo
dificar a o art. 1.177 do Código Civil, a fim de transfor
mar o sistema de distribuição de responsabilidade ci-

vil por ato de preposto contabilista e preponente em
presário.

Na atual redação, o parágrafo único estabelece
que há responsabilidade do contabilista perante o
preponente por atos culposos e responsabilidade de
ambos, solidariamente, perante terceiros, pelos atos
dolosos.

A proposição sugerida modificaria essas dispo
sições para o seguinte: responsabilidade dos prepo
nentes e prepostos por atos culposos, bem como res
ponsabilidade solidária perante terceiros por atos do
losos.

Logo salta a vista que ambas as normas, a em vi
gor e a ora sugerida, são idênticas no que tange à res
ponsabilidade solidária por dolo perante terceiros.
Assim, a inovação seria em relação à primeira parte,
ou seja, somente quanto à responsabilidade por culpa.

A lei exige a responsabilidade de empresário, di
retor, gestor, administrador e contabilista pelo ato de
gestão. A redação do novo Código Civil pode ensejar
a transferência de responsabilidade apenas para o
contabilista, que, a rigor, só é responsável pelo fiel re
gistro das operações contábeis. Por isso a nova reda
ção proposta para o art. 1.177 do Código Civil.

Sobre o mérito da medida, cremos ser oportuno
melhor explicitar os limites pelos quais respondem os
contabilistas. A profissão exige alto grau de responsa
bilização, pela própria natureza da função que exer
cem, mas não é justo responsabilizá-los por atos fora
de sua esfera de controle.

Por todo o exposto, somos pela apresentação
da referida proposta, nos termos do Projeto de Lei
anexo.

Sala da Comissão, - Deputado Feu Rosa, Relator.

PROJETO DE LEI N9 ,DE 2003
(Da Comissão de Legislação Participativa)

Dispõe sobre a responsabilidade
dos prepostos, modificando o Art. 1.177
do Código Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a responsabilidade

dos prepostos, modificando o Art. 1.177 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil.

Art. 2º O Parágrafo Único do Artigo 1.177, da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1.177 ..
Parágrafo único. No exercício de suas

funções, os prepostos, juntamente com os
preponentes, são pessoalmente responsáveis
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pelos atos culposos, e, perante terceiros, soli
dariamente pelos atos dolosos. (NR)"

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

Justificação

O novo Código Civil está ensejando muitas dúvi
das, decorrentes de redações nem sempre perfeitas
dos novos dispositivos. No caso do Art. 1.177, tra
ta-se de dúvida quanto aos limites da responsabilida
de dos contabilistas.

A lei exige a responsabilidade de empresário, di
retor, gestor, administrador e contabilista pelo ato de
g~~tão e seus registros. A redação do novo Código
CIvil pode ensejar a transferência de responsabilida
de apenas para o contabilista, que, a rigor, só é res
ponsável pelo fiel registro das operações contábeis a
partir de dados passados pelos administradores. Por
isso a nova, redação proposta para o art. 1.177 do
Código Civil, que explícita os exatos limites em que
responderão os contabilistas.

Por tratar-se de lei que visa ao aperfeiçoamento
do novo Código Civil, conclamamos os Nobres Pares
a aprovarem esta proposição.

Sala de Reuniões, de de 2003 - Deputado Feu
Rosa.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Legislação Participativa, em re
união ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen
te a Sugestão nº 26/2003, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Feu Rosa.

Estiveram presentes as Senhores Deputados:
André Luiz e Eduardo Gomes - Vice-Presidentes, Ary
Vanazzi, Carlos Mota, Enivaldo Ribeiro, Feu Rosa,
João Mendes de Jesus, Leonardo Monteiro, Luiza
Erundina, Marcelo Castra, Mário Assad Júnior, Murilo
Zauith, Eduardo Barbosa, Marcelo Guimarães Filho
Reginaldo Lopes e Sitas Brasileiro. '

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2003. - Depu
tado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 2.504, DE 2003
(Do Poder Executivo)
Mensagem n2 406/03

Aviso 866/2003 - Supar - C. Civil

Dispõe sobre os depósitos judiciais e
extrajudiciais de tributos, no âmbito dos
Municípios, e dá outras providências.

Despacho: Declaro a Prejudicialidade,
Nos Termos do Art. 164, Inciso li, do

Regimento Interno, do PI 2.504/03, em Face
da aprovação pelo plenário, em 13 de
novembro do corrente ano, do pl 1.661/03,
do senhor Rodrigo Maia, Que "Dispõe sobre
o depósito judicial e extrajudicial de valores
referentes a créditos tributários municipais e
dá outras providências". Publique-se.

O Congresso Nacional decreta:
.Art.. 1° Os depósitos judiciais e extrajudiciais,

em dinheiro, referentes a tributos de competência dos
Mu~icípios serã? efetuados, a partir da data da publi
caça0 desta Lei, em instituição financeira oficial da
União ou do Estado a que pertença o Município, me
?iant~. a utilização de instrumento transação que
Identifique sua natureza tributária.

§ 1° É facultado aos municípios instituir, medi
ant~ lei mu~i~ip_al, fundo de reserva destinado a ga
rantir a restltUlçao da parcela dos depósitos referidos
no caput que lhes seja repassada nos termos desta
Lei.

§ 2° Ao município que instituir o fundo de reser
va de que trata o § 1°, serão repassadas pela institui
ção financeira referida no caput as seguintes parce
las dos depósitos de natureza tributária nela realiza
dos a partir da vigência desta Lei:

I - cinqüenta por cento no caso de Município
com população igualou superior a quinhentos mil ha
bitantes;

11 - quarenta por cento no caso de Município
com população igualou superior a cem mil e inferior a
quinhentos mil habitantes;

111- trinta por cento no caso de Município com
população inferior a cem mil habitantes.

§ 3° A parcela dos depósitos não repassada nos
termos do § 2° será mantida na instituição financeira
recebedora, que a remunerará segundo os critérios
originalmente atribuídos aos depósitos.

Art. 2° A habilitação do município ao recebimen
to das transferências referidas no § 2° do art. 1° fica
condicionada à previsão na lei municipal de que trata
o § 1° daquele artigo:

I - da manutenção do fundo de reserva na insti
tuição financeira responsável pelo repasse das par
celas referidas no § 2° do art. 1° e seus incisos;

11- da destinação automática ao fundo de reser
va do valor correspondente a vinte por cento da par
cela dos depósitos judiciais e extrajudiciais mantida
na instituição financeira nos termos do § 3° do art. 1°,
condição esta a ser observada a cada transferência
recebida na forma do § 2° do art. 1°;

---------_.'"-'"-..."-"."".,-""' ..,...""',,.,....,,_.,~"".,"_ ..._.__._-_.._._-
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111- da manutenção no fundo de reserva de sal
do jamais inferior ao maior dos seguintes valores:

a) vinte por cento da parcela dos depósitos judi
ciais e extrajudiciais mantida na instituição financeira
nos termos do § 3° do art. l2, acrescida da remunera
ção que lhe foi originalmente atribuída;

b) a diferença entre a soma dos cinqüenta maio
res depósitos efetuados nos termos do art. 12 e a
soma das parcelas desses depósitos mantidas na
instituição financeira na forma do § 3° do mesmo art.
1°, ambas acrescidas da remuneração que lhes foram
originalmente atribuídas;

IV - da autorização para a movimentação do
fundo de reserva para os fins do disposto nos arts. 4°
e 6° desta Lei; e

V da recomposição do fundo de reserva pelo
Município, em até vinte e quatro horas, após comuni
cação da instituição financeira, sempre que o seu sal
do estiver abaixo dos limites estabelecidos no inciso
111 deste artigo.

§ 12 Os fundos de reserva instituídos pelas leis
municipais de que trata o § 1°do art. 1° terão remune
ração de juros equivalente à taxa referencial do Siste
ma Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para tí
tulos federais.

§ 22 Compete à instituição financeira gestora do
fundo de reserva de que trata este artigo manter es
crituração individualizada para cada depósito efetua
do na forma do art. 12 , discriminando:

I - o valor total do depósito, acrescido da remu
neração que lhe foi originalmente atribuída;

11 - o valor da parcela do depósito mantido na
instituição financeira, nos termos do parágrafo único
do art. 1°, acrescida da remuneração que lhe foi origi
nalmente atribuída; e

111- o montante do depósito transferido ao fundo
de reserva nos termos do § 12 do art. 22 , acrescido da
remuneração que lhe foi originalmente atribuída.

Art. 3° Os recursos repassados na forma desta
Lei aos Municípios, ressalvados os destinados ao
fundo de reserva de que trata o § 1° do art. 1°, serão
aplicados exclusivamente no pagamento de precató
rios judiciais relativos a créditos de natureza alimen
tar, após prévia autorização na lei orçamentária muni
cipal.

Art. 42 Encerrado o processo litigioso ou admi
nistrativo com ganho de causa para o depositante,
mediante ordem judicial ou, no caso de depósito ex
trajudicial, da autoridade administrativa competente,
o valor do depósito efetuado nos termos desta Lei,
acrescido da remuneração que lhe foi originalmente

atribuída, será colocado à disposição do depositante
pela instituição financeira responsável, observada a
seguinte composição:

I - a parcela que foi mantida na instituição finan
ceira nos termos do § 3° do art. 1°, acrescida da remu
neração que lhe foi originalmente atribuída será de
responsabilidade direta e imediata da instituição de
positária;

II - a diferença entre o valor referido no inciso I e o
total devido ao depositante nos termos do caput será
debitada no fundo de reserva de que trata o art. 22 .

§ 12 Na hipótese de o saldo do fundo de reser
va, após o débito referido no inciso I, ser inferior ao
valor mínimo estabelecido no inciso 111 do art. 22 , o
Município será notificado para recompô-lo na forma
do inciso V do mesmo art. 2°.

§ 22 Na hipótese de insuficiência de saldo no
fundo de reserva para o débito do montante devido
nos termos do inciso 11, a instituição financeira restitui
rá ao depositante o valor disponível no fundo, acresci
do do valor referido no inciso I.

§ 3° Na hipótese referida no § 2°, a instituição fi
nanceira notificará a autoridade expedidora da ordem
de liberação do depósito, informando a composição
detalhada dos valores liberados, sua atualização mo
netária, a parcela efetivamente disponibilizada em fa
vor do depositante, e o saldo a ser cobrado junto ao
Município.

Art. 52 Nos casos em que o Município não re
compuser o fundo de reserva até o saldo mínimo refe
rido no inciso 111 do art. 2°, ficará suspenso o repasse
das parcelas referentes a novos depósitos até a regu
larização do saldo.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no
caput, na hipótese de descumprimento por três ve
zes da obrigação referida no inciso V do art. 2°, ficará
o município excluído da sistemática de que trata o § 2°
do art. 12 .

Art.6º Encerrado o processo litigioso ou admi
nistrativo com ganho de causa para o Município,
ser-Ihe-á transferida a parcela do depósito mantida
na instituição financeira nos termos do § 3° do art. l2,
acrescida da remuneração que lhe foi originalmente
atribuída.

§ 12 Na situação prevista no caput, é facultado
ao Município sacar junto ao fundo de reserva a parce
la do depósito nele depositada nos termos do inciso 11
do art. 22 , acrescida da remuneração que lhe foi origi
nalmente atribuída.

§ 22 O saque da parcela de que trata o § 1° so
mente poderá ser realizado até o limite máximo do
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qual não resulte saldo inferior ao mínimo exigido no
inciso 111 do art. 2º.

§ 3º Na situação prevista no caput, serão trans
formados em pagamento definitivo, total ou parcial,
proporcionalmente à exigência do correspondente tri
buto, inclusive seus acessórios, os valores deposita
dos na forma do caput do art. 1°, acrescidos da remu
neração que lhes foi originalmente atribuída.

§ 4º Será esterilizada no orçamento do municí
pio a receita correspondente à diferença entre o total
contabilizado nos termos do § 3° e o valor efetivamen
te recebido na forma do caput e dos §§ 1° e 2° deste
artigo.

Art. 7º Os repasses referidos no § 2° do art. 1°
serão iniciados, para cada município, no prazo de trin
ta dias contados da publicação da lei municipal de
que tratam o § 1° do art. 1° e o art. 2° desta Lei.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,

E.M. n2. 32-A

Em 21 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A União, os Estados e o Distrito Federal têm cre

ditados nas contas dos respectivos Tesouros recur
sos oriundos dos depósitos realizados por contribuin
tes, que recorrem de cobranças de tributos em esfera
judicial ou administrativa. Tal mecanismo não se apli
ca atualmente aos Municípios, configurando trata
mento diferenciado e discriminatório em relação a um
dos entes federativos.

Assim, a presente lei estende aos Municípios o
depósito judicial e extrajudicial relativo à cobrança de
tributos. A lei tem o cuidado de assegurar mecanismo
que garanta a existência de recursos no caso de a
lide ser vencida pelo contribuinte, que é o fundo de re
serva. A autorização, por lei municipal, para saque na
conta recebedora do Fundo de Participação dos Mu
nicípios, mediante ordem judicial ou da autoridade
administrativa, é também forma de garantia para a
eventual restituição ao contribuinte.

Diferentemente dos casos da União e dos Esta
dos, não é estipulada data inicial para vigorar o crédi
to nas contas dos Tesouros Municipais, uma vez que
o volume de recursos depositados é muito menor que
os da União ou dos Estados, além de que, na esfera
municipal, não há depósitos antecipados em recursos
administrativos.

O projeto de lei em questão vem propiciar trata
mento isonômico do ponto de vista federativo aos Mu-

,---_._,,--

nicípios, fortalecendo as contas municipais, sem ne
nhum impacto sobre metas de política econômica fe
derais.

Estas, Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, as razões que me levam a submeter o pre
sente projeto ao elevado crivo de Vossa Excelência.

Respeitosamente, José Dirceu de Oliveira e
Silva Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 958, DE 2003

(Do Sr. José Carlos Aleluia)

Susta o bloqueio de pagamento de
benefício a segurados do INSS, constan
te do Memorando Circu
lar/INSS/DIRBENINº 29 de 28 de outubro
de 2003, subscrito pelo Diretor de Benefí
cios Sr. BENEDITO ADALBERTO
BRUNCA.

Despacho: À Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustado o Memorando Circu-

larIlNSS/DIRBEN/Nº 29 de 28 de outubro de 2003
subscrito pelo Diretor de Benefícios Sr. BENEDITO
ADALBERTO BRUNCA, na parte que determina o
bloqueio de pagamento de benefícios a segurados do
INSS maiores de 90 anos de idade e com mais de 30
anos de contribuição ou com mais de 100 anos de
idade.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação

A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso 11
estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou de
ixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

A Lei nº 8.213 de 1991, que dispõe sobre os be
nefícios da Previdência Social e a forma de pagamen
to desses benefícios, em seu art. 109 institui:

"Art. 109. O benefício será pago direta
mente ao beneficiário, salvo em caso de au
sência, moléstia contagiosa ou impossibili
dade de locomoção, quando será pago a
procurador, cujo mandato não terá prazo su
perior a doze meses, podendo ser renova
do. (grifo nosso)"
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A própria lei ordinária fixa que o benefício será
pago por procuração, em determinados casos. Hie
rarquicamente, não tem um Memorando Circular for
ça maior que aquela, não podendo, por conseqüên
cia, bloquear o pagamento de benefício ao seu procu
rador legal em conformidade com a legislação.

Sequer há uma causa concreta para tamanha
injustiça. O Ministério não possui uma forma de con
trole de segurados. Se estão vivos ou mortos, quan

tos são, etc. Desta forma, acabam por serem penali
zados, por mera presunção, aqueles com nula ou res
trita capacidade de ir ou vir.

Por seu caráter aleatório e arbitrário, o ato extra
pola a competência regulamentar do Executivo, atro
pelando o art. 49, inciso V, da Constituição Federal e
impõe, por conseqüência, a intervenção congressual
para o restabelecimento da legalidade.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2003.
Deputado José Carlos Aleluia.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 960, DE 2003

(Do Senado Federal)
PDS 668/03 -SF

Ofício nº 1997/03 (SF)

Aprova as Contas dos Presidentes
da Justiça Federal, relativas ao exercício
de 2000.

Despacho: Publique-se. Submeta-se
ao Plenário.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Com fundamento no inciso IX do art. 49
da Constituição Federal e no art. 56 da Lei Comple
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, são aprovadas
as Contas dos Presidentes da Justiça Federal, refe
rentes ao exercício financeiro de 2000, recomendan
do-se que as Cortes busquem adequação aos limites
estatuídos pelos arts. 71 e 72 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 1º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 7 de novembro de 2003. 
Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício de Presidência.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 993, DE 2003

(Do Senado Federal)
PDS n2656103 - SF

Ofício nº 1.809/03 (SF)

Aprova as Contas dos Presidentes
do Supremo Tribunal Federal, relativas
ao exercício de 2001.

Despacho: Publique-se. Submeta-se
Ao Plenário.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Com fundamento no inciso IX do art. 49

da Constituição Federal e no art. 56 da Lei Comple
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, são aprovadas
as Contas dos Presidentes do Supremo Tribunal Fe
deral, referentes ao exercício financeiro de 2001, re
comendando-se que a Corte busque adequação aos
limites estatuídos pelo art. 71 da Lei Complementar nº
101/2000, para o incremento da relação entre despe
sa total com pessoel e receita corrente líquida.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 21 de outubro de 2003. 
Senador José Sarney

Art. 3º Presidente do Senado Federal

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 95, DE 2003
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.)

Dispõe sobre a assessoria do Partido
Verde, do Partido de Reedificação da Ordem
Nacional e do Partido Social Cristão.

Despacho: (Submeta-se ao Plenário.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Fica estabelecida, na forma do anexo

desta Resolução, a composição da assessoria do
Partido Verde - PV, do Partido da Reedificação da
Ordem Nacional PRONA, e do Partido Social Cristão
-PSC.

Art. 2° As despesas decorrentes da aplicação
desta Resolução correrão à conta das dotações orça
mentárias da Câmara dos Deputados.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala de Reuniões, 12 de novembro de 2003. 
Deputado João Paulo Cunha Presidente

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Fin
da a leitura do expediente, passa-se à
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mEXO I
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(6

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Esta
sessão solene, requerida pelos nobres Deputados
Mauro Benevides e Eunício Oliveira, futuro Ministro,
nosso Líder do PMDB, destina-se a homenagear o
Departamento Nacional de Obras Contra a Seca 
DNOCS.

Convido para compor a Mesa dos trabalhos o
Dr. Pedro Brito do Nascimento, representando o Sr.
Ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes (pal
mas); o ex-Deputado Eudoro Walter de Santana, Di
retor-Gerai do DNOCS (palmas); o Dr. César Augusto
Pinheiro, Diretor de Infra-Estrutura Hídrica do
DNOCS (palmas); o Dr. Luiz Hernani de Carvalho,
técnico aposentado do DNOCS, representando todos
os servidores da ativa e aposentados da instituição.
(Palmas.)

Convido todos para ouvirem, de pé, o Hino Naci
onal.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) -ilus

tríssimo Dr. Pedro Brito do Nascimento, que repre
senta o Sr. Ministro da Integração Nacional, Ciro Go
mes; caro amigo Eudoro Walter de Santana, Dire
tor-Gerai do DNOCS; Dr. César Augusto Pinheiro, Di
retor de Infra-Estrutura Hídrica do DNOCS; Dr. Luiz
Hernani, representando os aposentados e servidores
do DNOCS; Sras. e Srs. Deputados; senhoras e se
nhores, eu os cumprimento em nome dos Deputados
Mauro Benevides e Eunício Oliveira, autores do re
querimento para a realização desta sessão solene.

O Presidente João Paulo Cunha apresenta suas
desculpas por não poder, neste instante, estar aqui.

Na história do Nordeste brasileiro é da maior im
portãncia o papel exercido pelo Departamento Nacio
nal de Obras Contra as Secas - DNOCS. Ao requerer
esta sessão solene, com que a Cãmara dos Deputa
dos homenageia a instituição, que luta há quase 1 sé
culo pela prosperidade nordestina, os ilustres Depu
tados Mauro Benevides e Eunício Oliveira dão voz ao
sentimento de toda a Casa, testemunhas que somos
do gigantesco esforço da autarquia rumo ao progres
so econômico e ao desenvolvimento social a que têm
direito a Região e o povo que nela vive e trabalha.

Mais antigo departamento federal em atuação
no Nordeste, do DNOCS traduz a coragem e a firme
za, a resistência e a obstinação com que o sertanejo
sobrevive à adversidade, certo de que pode construir
um futuro melhor, economicamente mais justo e soci
almente mais digno.

Não há como proceder à avaliação histórica da
autarquia sem antes desmistificar algumas crenças,
elucidar certos enganos. Entre eles o de que não pas
sa o Nordeste de uma Região desde sempre escravi
zada à pobreza e à miséria, ao sofrimento e à desgra
ça. Ora, na formação do Brasil avulta o elemento nor
destino. É impensável compreender a história econô
mica e social do nosso País sem a contribuição valio
sa do Nordeste. Lembremo-nos de que não foi outra a
região mais rica e mais povoada do Brasil Colônia,
sustentáculo da administração e fundamento da eco
nomia brasileira ao longo dos séculos XVI e XVII.

Outra falácia é supor o Nordeste uma Região
eternamente condenada ao flagelo da seca, ao suplí
cio da estiagem, à inclemência do sol causticante.
Muito mais do que fenômeno climático, é a seca hoje
questão política, problema econômico a ser enfrenta
do e vencido com determinação, competência e rigor
administrativo.

Criada em 1909, a Inspetoria de Obras Contra
as Secas acrescentou oficialmente ao seu nome, 10
anos depois, o termo "Federal", até receber, em 1945,
a denominação que se resume na sigla DNOCS 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas;
obras tão diversas quanto açudes e estradas, pontes
e ferrovias, portos e campos de pouso, usinas hidroe
létricas, linhas de transmissão de energia, redes tele
gráficas e até hospitais. Não surpreende que espec
tro assim tão variado e amplo se tenha prestado à ex
ploração política e ao controle das fortunas econômi
cas locais, em detrimento do interesse comum e das
reivindicações coletivas.

Pouco a pouco, conscientizaram-se as cabeças
pensantes do Nordeste de que a culpa pelo subde
senvolvimento e pelo atraso não cabia à seca, mas ao
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sistema político e econômico que por 3 séculos pre
valecera contra o potencial da região e o futuro do
povo nordestino.

Aí, pôde o DNOCS começar a cumprir o seu ver
dadeiro e importante papel, a grandiosa missão para
a qual fora idealizado: fazer do homem não um pedin
te, à espera da misericórdia do latifundiário e da ajuda
do Governo, mas um cidadão, capaz de viver com
dignidade e com decência; dar ao trabalhador condi
ções para que passe de objeto das incertezas do tem
po a senhor do próprio destino, na luta que todos tra
vamos por um mundo melhor, mais humano e mais
feliz.

Essa a mensagem de confiança com que a Câ
mara dos Deputados saúda o Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas. Que o semi-árido e o ser
tão nordestinos sejam a terra em que o DNOCS conti
nue a plantar a semente do respeito, do trabalho e da
cidadania, para que possamos colher os frutos do de
senvolvimento econômico e da justiça social a que
tem direito o povo do Nordeste. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Con
vido o nobre Deputado Mauro Benevides, do PMDB
do Ceará, a fazer uso da palavra, na condição de um
dos autores do requerimento para a realização desta
sessão solene.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente desta sessão, no
bre Deputado Gonzaga Patriota, certamente por sua
condição de nordestino nascido nos sertões de Per
nambuco, ao lado de outras razões que o justificariam
plenamente, o Presidente João Paulo Cunha delegou
a V.Exa. competência para dirigir esta sessão solene,
que se realiza em patrocínio compartilhado com o lí
der de meu partido, o nobre Deputado Eunício Oliveira.

Sr. Pedro Brito, que representa nesta solenida
de o Ministro da Integração Nacional, Dr. Ciro Gomes,
cuja Pasta se vincula ao Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas; Exmo. Sr. Eudoro Walter de
Santana, Diretor-Geral do DNOCS, que ascendeu a
este posto pela sua competência, talento e luta indor
mida em favor das liberdades públicas; Exmo. Sr. Dr.
César Pinheiro, que compõe a equipe do DNOCS
com a responsabilidade de dirigir a área de infra-es
trutura; Exmo. Sr. Dr. Luiz Hernani, que representa a
ASSECAS - Associação dos Servidores Aposenta
dos do DNOCS; Sras. e Srs. Deputados, servidores,
senhoras e senhores, no dia exato em que transcor
reu o 94º aniversário do DNOCS realcei, desta mes
ma tribuna, o magno acontecimento, testemunhando
gratidão a uma entidade que, ao longo de sua mar
cante trajetória, prestou os mais relevantes serviços

ao nosso País, atuando numa região alcançada por
sucessivas e periódicas calamidades, as quais justifi
caram institucionalmente a sua criação, nos idos de
1909, sob a denominação de Inspetoria Federal de
Obras Contra as Secas.

Já na vida pública, aspirando uma vaga na
Assembléia Legislativa do Ceará, em 1958, recolhi,
Sras. e Srs. Deputados e demais convidados, a mais
dolorosa impressão do flagelo, o que me compeliu a
trabalhar para garantir, nas áreas de minha atuação,
o atendimento de algumas centenas de rurícolas dis
postos a enfrentar os sacrifícios de desumanas fren
tes de serviço - modalidade adotada pelo Governo de
então para oferecer sobrevivência às populações
atingidas pela intempérie.

Naquela ocasião, empenhei-me para obter or
dens de trabalho emanadas do Diretor-Geral, o sau
doso engenheiro José Cândido de Paula Pessoa, a
fim de que não morressem à mingua conterrâneos
desvalidos, aptos a mourejar para obter o sustento
semanal de suas respectivas famílias.

Verdadeiros campos de concentração, em ple
no Brasil democrático, serviam para acomodar os
operários, que somente retornavam às suas casas no
final de semana, levando mantimentos e escassos re
cursos para enfrentar os encargos do quotidiano.

Quando ascendi ao Congresso Nacional, em
1975, por força do milagre das urnas, trazia comigo o
compromisso inarredável de buscar outras alternati
vas assistenciais que pusessem termo àquele quadro
dantesco, imposto à nossa gente como única alterna
tiva para evitar migrações, como as que no passado
ocorriam em massa, na busca da Amazônia - quando
da saga da exploração da borracha - ou do Sul e Su
deste, apontadas, com justa razão, como capazes de
assegurar emprego digno aos que demandavam o
Brasil rico.

Debatíamos, no Congresso, com Virgílio Távo
ra, Wilson Gonçalves, Dinarte Matriz, Petrônio Porte
la e tantos outros os novos rumos que deveríamos
buscar, evitando que as frentes de trabalho ainda per
durassem, como meio de manter o trabalhador nor
destino em seu próprio hábitat.

O DNOCS continuava, com seus técnicos quali
ficados, a cumprir os respectivos encargos institucio
nais, construindo reservatórios de médio e grande
portes, como o Orós - de Juscelino, Anastasio e José
Cândido - o Banabuiú, o Petencoste, denominado de
Pereira de Miranda, o General Sampaio, o Fogareiro,
na terra de Eudoro Santana, o Quixeramobim, Muni
cípio a que me vinculei por laços familiares e pela
identificação com os sentimentos que tiveram em
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Antônio Conselheiro o ícone de uma luta contra as
desigualdades sociais.

Por imposição do destino, em 3 oportunidades
vi-me compelido a defender a manutenção do
DNOCS, quando ardilosas investidas despontaram
para fazê-lo desaparecer da estrutura organizacional
do Poder Executivo Federal: a primeira, em 1987,
quando o Ministro da Fazenda, Luis Carlos Bresser
Pereira, a pretexto de enxugamento da máquina go
vernamental, listou o Departamento no elenco dos
que mereciam a implacável extinção; a segunda, em
plena era Collor, quando a Secretaria de Assuntos
Regionais entendeu como recomendável a supres
são do DNOCS, transferindo-lhe as atribuições para a
SUDENE, quando o Diretor-Geral de então, o enge
nheiro Luis Nogueira Marques, instou-me a reagir, o
que fiz vigorosamente, ao tempo em que presidia o
Senado Federal, em 1991, sensibilizando, felizmente,
o Presidente da República, que adotou imediatas pro
vidências para impedir a iníqua e esdrúxula determi
nação; e a terceira, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, Sr. Pedro Brito do Nascimento, que representa
o Ministro Ciro Gomes, Sr. Eudoro Santana - é preci
so que V.Exa. também conheça a fundo a história da
quela instituição, que agora dirige -, ocorreu quando
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, em mo
mento de infeliz inspiração, assinou a Medida Provi
sória nº 1.795, que esbarrou diante de nossa banca
da, obrigando-a a rechaçar a investida desproposita
da, após alguns meses de batalha incessante, sob as
vistas atentas de uma autarquia atônita, sem identifi
car os motivos de tamanha felonia.

Naquela ocasião - atentem, senhoras e senho
res, para isso -, ainda se pretendeu mesclar o deba
te com a tese da transposição de águas do São Fran
cisco, o que nos levou a cancelar, até como forma de
garantir a aprovação do projeto como desejávamos,
dentre as atribuições do DNOCS, a transição de baci
as, a fim de sepultar uma aspiração, que agora renas
ce, ainda claudicante, mas em meio às mais fagueiras
esperanças, alimentadas pelo idealismo do Vice-Pre
sidente José Alencar.

Tivemos de aceitar, Sr. Diretor-Geral do
DNOCS, a supressão, dentre as atribuições do
DNOCS, da palavra "transposição", mesmo que fosse
transposição de bacias do Orós para o Banabuiú e
deste para o Orós. Nem isso o DNOCS, no momento,
teria condições ou terá condições de processar, em
razão daquilo que decorreu de uma imposição de li
deranças que se contrapuseram à tese da transposi
ção do Rio São Francisco.

Tudo isso é história viva, que me não poderia
escusar de referenciá-Ia, até mesmo porque, dentre
os presentes, talvez seja eu o único a ter tido o privilé
gio de compor o Conselho de Administração do
DNOCS, compartilhando de suas estratégias, na con
dição de Presidente que era do Banco do Nordeste,
compulsório integrante daquele colegiado.

Sr. Presidente Gonzaga Patriota, Sras. e Srs.
Deputados, demais convidados, toda esta rememora
ção serve para comprovar a minha proximidade com
este órgão quase centenário, cuja tradição de lutas,
de Arrojado Lisboa, em 1909, a Eudoro Walter de
Santana, em 2003, haverá de servir de roteiro para
um processo de modernização de sua estrutura, a fim
de que lhe possam ser conferidas outras prerrogati
vas, ao lado da SUDENE, do Banco do Nordeste, da
CODEVASF, enfim, do Ministério da Integração Naci
onal, cujo titular, Ciro Gomes, é a certeza de que o
Departamento prosseguirá numa linha de altanaria e
competência, deixando para trás os pregoeiros de
sua alegada e injusta ineficiência.

O DNOCS é um autêntico patrimônio da nordes
tinidade, somente lhe faltando disponibilidades orça
mentárias para pôr em prática o idealismo e a visão
aquilina de seus administradores.

Numa sintonia com o próprio Ministro Ciro Go
mes - diretamente vinculado ao Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva - ninguém lhe imporá normas de tra
balho que não sejam as de cabal cumprimento de
uma tradição que jamais será maculada por distor
ções que descaracterizem o rumo de sua destinação
histórica.

O DNOCS não é de ninguém; não é de partidos;
não é de grupos oligárquicos; é, isto sim, uma con
quista de todos nós, que nos honramos por havê-lo
prestigiado, decididamente, em instantes cruciais de
sua fecunda existência.

(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Re

gistramos a presença dos Srs. Reno Ximenes Ponte,
Procurador-Geral do DNOCS, e José Marcionilio Ro
cha, Coordenador do DNOCS no Estado de Sergipe.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Com
a palavra o nobre Deputado Eunício Oliveira, Líder do
PMDB e autor desta homenagem.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Depu
tado Gonzaga Patriota, também nordestino; Sr. Dire
tor-Gerai do DNOCS, Eudoro Walter de Santana; Sr.
Pedro Brito do Nascimento, Chefe de Gabinete do Mi
nistério da Integração Nacional, representando o Mi-

---_._--_ , ", ,,--,_._._,_ ----..- ..__._._-_._.
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nistro Ciro Gomes; Sr. César Augusto Pinheiro, meu
companheiro do PMDB e Diretor de Infra-Estrutura do
DNOCS; Sras. e Srs. Deputados; Sr. Luiz Hernani,
em nome de quem quero saudar todos os que traba
lham nessa instituição maravilhosa e provedora do
sentimento nordestino, minhas senhoras e meus se
nhores, a vida do sertanejo é uma permanente luta do
homem contra a seca, a fome e a miséria.

O habitante do Polígono das Secas sempre teve
a sua vida forjada pela resistência a essa flagelo que
humilha, oprime e ameaça a sobrevivência de mi
lhões de brasileiros e opõe-se ao desenvolvimento de
uma vasta região que abrange 9 Estados nordestinos
e o norte de Minas Gerais.

Quem jamais presenciou um seca dificilmente
consegue imaginar a extensão da tragédia. O escritor
Rodolfo Teófilo descreveu em estilo realista a seca de
1877, particularmente severa no meu Estado, o Cea
rá. Ele conta como os flagelados cozinhavam solas
de sapato e animais venenosos, numa busca ávida
por todos os tipos de raízes, e chegavam até mesmo
a praticar atos de antropofagia para sobreviver.

Nos últimos 94 anos, o Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS tem sido o prin
cipal aliado do sertanejo contra as secas. Este órgão
do Governo, dedicado ao combate sistemático dos
efeitos da seca, está há mais de 9 décadas construin
do açudes, abrindo poços e criando importantes alter
nativas econômicas para o nordestino, como a pisci
cultura e a agricultura irrigada.

Fundado em 1909 como Inspetoria de Obras
Contra as Secas, o DNOCS começou a ser concebido
algumas décadas antes, por ocasião da terrível seca
que castigou a região de 1877 a 1879. Esta seca co
moveu o imperador Pedro 11, que designou uma co
missão de engenheiros para estudar o problema. A
comissão concluiu pela necessidade de construção
de 2 açudes na área atingida, e o primeiro deles, feito
no Município cearense de Quixadá, denominou-se
Açude do Cedro.

Cedro foi o primeiro dos 291 açudes públicos
construídos pelo DNOCS nos seus 94 anos de exis
tência, com capacidade de armazenamento de mais
de 15,3 bilhões de metros cúbicos de água. O
DNOCS também incentivou a construção de 593 açu
des em regime de cooperação, com capacidade para
mais de 1,2 bilhão de metros cúbicos de água, e per
furou mais de 23 mil poços tubulares profundos em
toda a região, aproveitando as valiosas reservas de
água presentes no subsolo nordestino.

Nos seus primeiros 50 anos de vida, o DNOCS
foi praticamente a única agência governamental fede-

ral executora de obras de engenharia na região e che
gou a ser conhecido como a maior empreiteira da
América Latina. Além dos açudes e dos poços, o
DNOCS construi também estradas, pontes, portos,
ferrovias, hospitais e até campos de pouso, deixando
sua marca em todo o Polígono das Secas.

No Ceará, fomos contemplados com grandes
açudes, como o de Orós, Banabuiú, Pentecoste, Ge
neral Sampaio, Fogareiro e Castanhão, que já está
sendo concluído, entre outros, que representam a au
têntica redenção para milhares de cearenses. Nas re
giões onde se localizam esses açudes, o sofrimento,
a miséria e a incerteza foram substituídos por prospe
ridade e esperança, graças à ação firme e eficaz do
DNOCS.

A atuação do órgão no campo da piscicultura fez
com que estes e outros açudes nordestinos recebes
sem espécies nobres de peixes, oriundas dos Rios
Parnaíba, Amazonas, Nilo e Congo, na África. Hoje,
os açudes públicos do DNOCS são responsáveis por
17 mil toneladas anuais de pescado, o que represen
ta 9,3% da produção nacional de pescado em água
doce.

Merece registro, ainda, um aspecto que enten
do relevante do trabalho do DNOCS - desde a sua
fundação, este órgão sempre teve a louvável preocu
pação de imprimir cunho científico a suas opçôes. O
primeiro diretor do DNOCS, engenheiro Miguel Arro
jado Lisboa, começou promovendo minucioso levan
tamento da região atingida pelas secas. Para isso,
contratou renomados cientistas e engenheiros, nacio
nais e estrangeiros, responsáveis pela realização de
importantes estudos de cunho geográfico, geológico,
climático, botânico, social e econômico.

Este aprofundado saber sobre a região do Polí
gono das Secas, acumulado pelo DNOCS por quase
1 século, tem sido fundamental na bem-sucedida luta
do órgão contra os perversos resultados dos ciclos
climáticos. É lamentável, pois, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que, ainda hoje, após tantas déca
das de significativos serviços prestados pelo DNOCS
à região das secas, haja tentativas de extinção do ór
gão, como aconteceu no final do Governo anterior.

Na homenagem que esta Casa hoje presta ao
DNOCS faço um apelo a todos os meus colegas Par
lamentares para que participem dos esforços da ban
cada nordestina pelo fortalecimento do órgão, contri
buindo para destinação de verba orçamentária que
lhe permita modernizar-se, contratar mais técnicos e
funcionários, voltar a investir na qualificação do seu
pessoal e fazer mais obras para minorar o sofrimento
de nossa gente.
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A modernização e o fortalecimento do DNOCS
são de interesse de toda a Nação. Num país como o
nosso, em que as agudas desigualdades regionais
comprometem o desenvolvimento nacional, é de va
lor inestimável o trabalho realizado por um órgão
como o DNOCS numa das regiões mais carentes do
Brasil. O DNOCS tem sido, ao longo de quase um sé
culo, o principal indutor do progresso do semi-árido
nordestino, contribuindo de maneira significativa e
objetiva para a diminuição do fosso que separa essa
região de outras áreas desenvolvidas e prósperas
deste País.

Hoje, pois, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quando a Câmara dos Deputados se reúne para
prestar tão merecida homenagem ao DNOCS, quero
saudar o Dr. Eudoro Santana, seu Diretor-Geral, in
cansável batalhador pela piscicultura e pelas causas
hídricas, na busca pelo desenvolvimento do Nordeste
brasileiro. Quero saudar também os demais diretores,
aqui representados pelo Dr. César Augusto Pinheiro.
Quero cumprimentar todos os técnicos e funcionári
os, que dedicam suas vidas e seus melhores esforços
no combate à seca, atuando de forma decisiva na
busca do desenvolvimento do semi-árido nordestino.

A todos, meu muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Con

vido o Deputado Mauro Benevides, primeiro subscri
tor do requerimento para realização desta sessão, a
assumir a Presidência.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Pi
mentel, pelo PT.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
inicialmente, gostaria de cumprimentar os Deputados
Mauro Benevides e Eunício Oliveira, ilustres autores
do requerimento de realização desta sessão solene.

Saúdo o Dr. Eudoro Santana, nosso amigo e
companheiro de partido, hoje na importante função
de Diretor-Geral do DNOCS; saúdo Pedro Brito do
Nascimento, companheiro bancário, que tem desen
volvido grande trabalho à frente das instituições de
bancos públicos, atualmente no Ministério da Integra
ção Nacional e representando aqui o Ministro Ciro
Gomes; saúdo César Augusto Pinheiro, Diretor de
Infra-Estrutura Hídrica do DNOCS, nosso companhe
iro do Ceará e, em seu nome, os servidores e demais
diretores desse importante órgão.

O DNOCS - Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas completou em 21 de outubro passa
do 94 anos de atividade em prol do Nordeste. Tra
ta-se da mais antiga agência governamental na re-

gião, que desde 1909 trava verdadeira luta pela re
denção do semi-árido brasileiro.

Nesse período é interminável a lista de realiza
ções do DNOCS, que abrange os mais variados cam
pos de atividades, orientadas para promover o desen
volvimento do Nordeste. Região que tem apenas 5%
da água doce do Brasil e aproximadamente 29% da
população brasileira, sendo, portanto, o semi-árido de
maior índice populacional do mundo. Dispõe, porém,
de baixa quantidade de água doce. E o DNOCS é,
para nós, a fábrica de fazer água de beber para as fa
mílias daquela região.

De toda a água doce do Nordeste, 68% estão no
Vale do Rio São Francisco, e a região tem apenas
17,5% da população nordestina; e 8%, no Vale do
Parnaíba, onde residem 7% da população nordesti
na. Este o contingente de nordestinos que estão no
semi-árido, onde não há água suficiente. E o DNOCS
é responsável pelo abastecimento de água nessa lo
calidade, pelo seu armazenamento e bom gerencia
mento.

Todos nós, filhos do Nordeste, e mesmo aque
les que passam pela região, temos clareza do que
isso representa para a nossa vida.

Padre Cícero nos ensinava que quem nega um
copo de água a um cristão não merece o reino dos
céus. E o DNOCS tem oferecido água em abundância
àqueles que necessitam matar a sede. Suas obras
tornaram possível a vida em grande parte dos sertões
e, seguramente, bem mais de 1 milhão de pessoas vi
vem hoje em função dos açudes públicos e particula
res, através das vazantes, da pesca, da irrigação, dos
rios perenizados e dos poços.

Para se ter idéia, os 300 açudes públicos cons
truídos pelo DNOCS no Polígono das Secas perfa
zem uma capacidade de acumulação igual a 15,3 bi
lhões de metros cúbicos. Foram perfurados mais de
30.000 poços; mais de 600 açudes construídos em
cooperação com Governos Estaduais, o que repre
senta 20 bilhões de metros cúbicos de água; implan
tados 177 sistemas de abastecimento público de
água nas cidades do interior, beneficiando mais de 5
milhões de pessoas; instaladas 8 usinas hidrelétricas
de pequeno porte; perenizados mais de 3.000 quilô
metros de rios intermitentes, possibilitando a irrigação
de 85.000 hectares em projetos públicos e proprieda
des privadas.

Sua atuação no campo da pesca interior e no fo
mento à piscicultura nos açudes do Nordeste, através
da introdução e aclimatação de espécies oriundas
dos Rios Parnaíba, Amazonas e, mais recentemente,
dos Rios Nilo e Congo, da África, permitiu o povoa-
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mento desses açudes com espécies nobres de que
careciam nossos rios, talvez pela sua não perenida
de. Hoje, as 17.000 toneladas anuais de pescado ori
undas dos açudes públicos do DNOCS representam
9,3% da produção nacional de pescado em água
doce.

No passado, também foi notável o seu trabalho
na implantação de infra-estrutura física em obras ro
doviárias, aeroportuárias e de eletrificação rural. Fo
ram 16.000 quilômetros de rodovias e cerca de 800
de linhas de transmissão de energia elétrica, além de
89 campos de pouso. Tudo isso, apesar da exigüida
de de recursos recebidos durante esses anos.

Vê-se que o DNOCS não corresponde àquela re
partição que acumulou um passado de muitos escân
dalos e pouca eficácia, mas, sim, a um dos órgãos pú
blicos que muito produziram neste País. Até a metade
de sua existência, praticamente todos os estudos, pro
jetos e a própria execução eram sempre realizados pe
los próprios técnicos do órgão. Firmas de construção
eram raras; de planejamento, raríssimas. Mas o
DNOCS foi vítima de um processo de desmonte.

Nos últimos anos, a ausência de vontade políti
ca e de recursos comprometeram a capacidade de
planejamento, reciclagem, treinamento e renovação
de recursos humanos, deixando esse Departamento
à míngua. E, em 4 de janeiro de 1999, foi extinto por
medida provisória, sem qualquer discussão com as
comunidades envolvidas, com esta Casa e com a so
ciedade brasileira.

Aquele talvez tenha sido um ato, embora muito
dolorido para todos nós, importante para que o Con
gresso Nacional e a sociedade brasileira colocassem
na ordem do dia o debate sobre o DNOCS.

Lembro que em março de 1999 realizamos ses
são para discutir a recriação do DNOCS, da qual par
ticiparam mais de 120 Parlamentares, a fim de hipote
car solidariedade a esse importante órgão. A disposi
ção de luta da bancada nordestina fez com que o Go
verno retrocedesse e, em 30 de abril do mesmo ano,
foi editada a Medida Provisória nQ 1.825, convertida
posteriormente na Lei nQ 10.204, de 2001. Nesse pro
cesso, foi decisiva a participação do Congresso, ofe
recendo emendas que asseguraram os pressupostos
legais para a reestruturação do órgão.

Não resta dúvida de que o DNOCS teve e terá
importante papel a cumprir na administração dos
usos da água, na gestão dos recursos hídricos, na
pesquisa e fomento à piscicultura, na formulação de
projetos, estudos e gerenciamento da política de irri
gação para o Nordeste. Tanto como executor das
obras indispensáveis à nossa infra-estrutura hídrica,

como no papel de agente de desenvolvimento da re
gião. Nem toda a crise por que passa consegue ofus
car o trabalho desempenhado pelo DNOCS ao longo
de seus 94 anos de existência.

A importância da política de recursos hídricos
no Nordeste sempre despertou grande interesse de
todos quantos sabem o valor que tem a água numa
região em que as restrições hídricas são uma realida
de quase permanente. Seja em pequenos, médios ou
grandes reservatórios, a estratégia de acumulação de
água para o consumo humano deve ser encarada
pelo Poder Público brasileiro como imprescindível à
sobrevivência das populações do semi-árido e, em fu
turo breve, de todas as populações do planeta.

Por tudo isso, a importância do DNOCS não se
restringe ao trabalho realizado no passado ou ao atu
ai e ingente esforço de sua reestruturação, levado a
efeito pelo companheiro Eudoro Santana e por par
cela significativa de seu corpo funcional que, apesar
das dificuldades, não se têm deixado abater e conti
nuam a acreditar que aquela instituição poderá sobre
pujar todas as dificuldades impostas por anos de des
compromisso.

Os desafios colocados para a Região Nordeste,
e mesmo para o Brasil, convocam o DNOCS ao cená
rio de uma atuação futura e decisiva e lhe asseguram
papel de destaque no desenvolvimento econômico e
humano do Nordeste e do Brasil, especialmente no
que se refere à geração e gestão de nossos recursos
hídricos.

Na implementação da nova filosofia de desen
volvimento regional integrado e sustentado do Gover
no Lula, o DNOCS é peça fundamental, juntamente
com a SUDENE, CODEVASF, BNB, CHESF e outros
órgãos federais e regionais, para revitalização da re
gião.

A bancada do Partido dos Trabalhadores estará
sempre ao lado do DNOCS, porque a Região Nordes
te precisa contar com as ações desenvolvidas por
esse importante órgão.

Eudoro Santana, receba o nosso abraço e con
fie em nós. Saiba que ninguém irá sugerir a extinção
do DNOCS, principalmente quando souber que
V.Sa., o Ministro Ciro Gomes e o Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva defendem a interligação de bacias.

A todos os servidores desse Departamento e,
em especial, àqueles cujo compromisso os coloca no
papel de irrigantes de novas idéias e semeadores de
um novo DNOCS, meus parabéns!

Vida longa para todos nós.
Muito obrigado. (Palmas.)
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Durante o discurso do Sr. José Pimen
tel, assumem sucessivamente a Presidência
os Srs. Mauro Benevides e Eunício Oliveira,
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Jorge Alberto, que
falará em nome da Liderança do PMDB.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, cum
primento os membros da Mesa, na pessoa do Depu
tado Eunício Oliveira, que neste momento preside
esta sessão solene comemorativa do transcurso dos
94 anos do DNOCS; o Sr. Eudoro Walter de Santana,
Diretor-Geral do DNOCS; o Dr. César Pinheiro, Dire
tor de Infra-Estrutura Hídrica do DNOCS; o Dr. José
Marcionilio da Rocha, Coordenador Estadual do
DNOCS em Sergipe; o Sr. Luís Hernandez, represen
tante dos funcionários do DNOCS; o Sr. Pedro Brito
do Nascimento, representante do Sr. Ministro Ciro
Gomes; Sras. e Srs. Deputados e demais presentes,
o mais antigo órgão federal concebido para atuação
prioritária no Nordeste completou, no dia 21 de outu
bro, 94 anos de existência. Pelo pioneirismo e pela
longevidade já se justificariam louvores da sociedade
brasileira, mas esse órgão, o Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas, DNOCS, fez muito mais
para merecê-los: construiu boa parte da infra-estrutu
ra da região, prestou assistência à população nordes
tina nos momentos mais difíceis e se reorganiza para
desempenhar papel destacado na estratégia de de
senvolvimento definida pelo atual Governo.

Neste momento, é importante recordar a histó
ria do DNOCS, ainda que de forma resumida, porque
ela aponta para resultados expressivos, a despeito do
menosprezo com que esse órgão tantas vezes foi tra
tado nas outras regiões do País. Criado em 1909
como Inspetoria de Obras Contra as Secas, tornou-se
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas em
1919, e assumiu o atual nome em 1945. Em seus pri
meiros 50 anos de atividade, foi praticamente a única
agência pública federal executora de obras de enge
nharia na Região Nordeste e, por isso, fez muito mais
do que cuidar diretamente de obras contra as secas.

Rápido inventário dessas realizações chega a
surpreender pela variedade e quantidade.

De 1909 a 1919, o Instituto de Obras Contra as
Secas promoveu estudos de levantamento e reconhe
cimento do semi-árido. De 1919 a 1945, a Inspetoria
Federal de Obras Contra as Secas construiu barra
gens, poços, adutoras, canais, estradas, ferrovias,
portos, campos de pouso, pequenas hidrelétricas e re-

des de eletrificação, além de se dedicar ao refloresta
mento e à piscicultura. A partir de 1945, o DNOCS evo
luiu para o aproveitamento hídrico, visando ao abaste
cimento de água, irrigação, pesca e aqüicultura.

Nesses 94 anos, foram construídos 22.600 qui
lômetros de estradas, 8 hidrelétricas, 795 quilômetros
de linhas de transmissão. Acampamentos de obras
viraram cidades. O Nordeste ganhou 325 açudes
construídos pelo DNOCS, mais outros 622 em regime
de cooperação e 27.192 poços, formando um sistema
que atende a mais de 2 milhões de usuários no interi
or e, por meio das concessionárias estaduais, a mais
de 5 milhões nas grandes cidades. Existem, ainda, 7
estações de piscicultura e 2 centros de pesquisa.
Mais de 3.600 quilômetros de rios perenizados repre
sentam 68.300 hectares de terras irrigáveis, e 38 perí
metros de irrigação abrangem 129 mil hectares de
terras irrigáveis e 116 mil hectares de terras de se
queiro.

O DNOCS e as Inspetorias que lhe deram ori
gem acumularam ainda invejável patrimônio de co
nhecimento da ecologia e formas de convivência com
o semi-árido e significativo acervo histórico e docu
mentaI. Nem por isso, contudo, deixaram de ser com
batidos e de estar ameaçados de extinção, como no
Governo Arthur Bernardes e, mais tarde, nas déca
das de 80 e 90.

Felizmente, tais períodos de incompreensão ou
má vontade parecem superados. Sob a direção-geral
de Eudoro Santana, o DNOCS acaba de apresentar
seu planejamento para uma nova fase, denominada
Gestão para uma civilização com as cores do ambiente.

Esse trabalho, produzido conforme a orientação
estratégica do Ministério da Integração Nacional, pre
vê programas balizados por 6 objetivos: garantir e de
mocratizar a oferta de água, mediante a gestão inte
grada, participativa e descentralizada dos recursos
hídricos; assegurar o abastecimento humano; desen
volver a irrigação, a pesca e a aqüicultura; aproveitar
as áreas de sequeiro desapropriadas; ampliar as
fronteiras do conhecimento técnico-científico sobre o
semi-árido nordestino; alcançar essas metas preser
vando o meio ambiente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o novo
DNOCS já está espelhado no Plano Plurianual, em
tramitação no Congresso Nacional, que prevê investi
mentos para ampliação, recuperação e moderniza
ção do seu patrimônio, colocando-o ainda mais a ser
viço da população. Ao contrário do que muitas vezes
foi dito ou insinuado, esse órgão ocupou espaço im
portante ao longo de quase um século de existência.



Novembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 62697

No momento em que cumprimentamos seus di
rigentes e funcionários, desejamos que o DNOCS,
em sua nova fase, continue representando garantia
de muito trabalho pelo desenvolvimento do Nordeste.

Sr. Presidente, quero deixar registrada toda a
administração central do DNOCS: Sr. Eudoro Walter
de Santana, Diretor Geral; Sr. Fernando Antônio Frei
re de Andrade, Procurador-Geral; Sr. José Tupinam
bá Cavalcante de Almeida, Diretor Administrativo; Sr.
Heraldo José Teixeira, Coordenador de Recursos Hu
manos; Sr. Eduardo Henrique Corrêa de Paula, Coor
denador de Recursos Logísticos; Sr. Antônio Ponce
de Leão Filho, Coordenador de Recursos Financei
ros; Sr. Airton Jorge de Sá, Coordenador de Orça
mento e Planejamento Operativo; Sr. José Eduardo
Veríssirno Gadelha, Coordenador de Modernização e
Informação; Sr. César Augusto Pinheiro, Diretor de
Infra-Estrutura Hídrica; Sr. Joaquim Manoel de Arru
da, Coordenador de Estudos e Projetos; Sr. Amilcar
de Oliveira Magalhães, Coordenador de Obras; Sr.
Leão Humberto Montezuma Filho, Diretor de Desen
volvimento Tecnológico e Produção; Sr. Deodato Ma
chado Pinheiro, Coordenador de Tecnologia e Opera
ção Agrícolas; Sra. Renata Teles Polary Borrigueiro,
Coordenadora de Pesca e Agricultura; e o Sr. José Mar
cionilio Rocha, Coordenador Estadual de Sergipe.

Portanto, ao encerrar minhas palavras, deseja
ria tecer comentários sobre tudo o que o DNOCS fez
ao longo de sua existência no Estado de Sergipe,
mas seria uma redundância, em virtude de tudo o que
já foi dito. Como o tempo de que disponho é escasso,
trago apenas a solidariedade do meu partido, o
PMDB.

Afirmo aos senhores que, na condição de Depu
tado Federal pelo PMDB de Sergipe, somarei esfor
ços com todos aqueles que pretendem fazer com que
o DNOCS continue prestando relevantes serviços ao
Nordeste brasileiro como fez ao longo desses 94
anos.

Parabenizo a todos e agradeço o Líder Eunício
Oliveira a oportunidade de falar em nome da Lideran
ça do PMDB. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Fernando de Fabinho,
pelo PFL.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é uma honra muito grande poder subir a
esta tribuna neste momento para falar em nome da Li
derança do PFL e ter a oportunidade de homenagear
o DNOCS, que tanto fez e faz pelo Brasil, principal
mente pelo Nordeste.

Sempre me causou grande impressão quando,
jovem aluno, lia nos livros as ações desenvolvidas
pelo DNOCS. Mas aqui viemos, nesta manhã, home
nagear o DNOCS por tudo o que tem feito e contar um
pouco da sua história.

E começamos pelo ano de 1790, em que se re
gistrou a primeira seca no Nordeste, chamada a
Grande Seca. Foram quatro anos de morte, de fome,
de dor, desagregação familiar e sofrimentos.

Em 1824, a seca retoma a terras nordestinas,
agora apenas por 2 anos, metade do tempo da prime
ira. Contudo, não veio sozinha, mas acompanhada de
violenta epidemia de varíola: quem não morria de
fome morria da doença.

Era 1877. A Abolição da Escravatura estava
prestes a acontecer, e a seca, até hoje não abolida,
retoma - agora, por 1 ano, é verdade, metade da an
terior; além disso, sem varíola. Foi, contudo, a que
mais prejuízo trouxe até então!

Até que, 6 anos antes da famigerada seca de
1915, de que se origina o romance O Quinze, da re
cém-falecida Rachei de Queiroz, cria-se, em pleno
meado da Primeira República, a Inspetoria de Obras
contra as Secas - IOCS: era 21 de outubro de 1909.
Pouco depois, em 1919, tornou-se Inspetoria Federal
de Obras Contra as Secas, o IFOCS.

De IFOCS a Caixa Especial de Obras de Irriga
ção de Terras Cultiváveis do Nordeste Brasileiro, em
1921, foi um passo, enfim, para a transformação em
Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o
DNOCS, em 1945. Merecidamente autarquia, a partir
de 1963.

Aos 94 anos, recém-completados, o DNOCS,
se tivesse "imperfeição", seria a inadequação dos no
mes aos feitos de vida. Não lhe fazem justiça à glória,
infinitamente maior. Enquanto as denominações se
restringem a denotar seca, ou algo que a conote em
contraponto, como irrigação, as realizações do home
nageado vão muito além.

Não só açudagem, à evidência o carro-chefe,
como não poderia deixar de ser, o DNOCS fez - de
moto próprio ou em cooperação - também a constru
ção de estradas de porte como a Transnordestina e a
Bahia-Brasília, pois DNER não havia (Chateaubri
and chegou a dizer que as estradas do IFOCS acaba
ram com o cangaço no Brasil). E, não parando por aí,
construiu 89 pistas de pouso no interior dos Estados
do Polígono das Secas.

E mais: na inexistência de Paulo Afonso, o ho
menageado instalou turbinas em açudes, gerando
energia para 30 cidades do interior da Paraíba e do
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Ceará. Era a energia, a par do transporte e da comu
nicação, como subproduto do combate às secas.
Com pleno sucesso.

E, considerando a irrigação como coroamento
da açudagem, no embalo daquela, em terra firme, de
senvolveu a piscicultura nas águas das represas. Daí
à pesquisa agrícola e ictiológica foi um segundo pas
so econômico, a que se agregou construção de por
tos, ferrovias, linhas de transmissão. Sem esquecer a
atividade principal, o DNOCS, na ausência de órgãos
especializados, até 1960, assumiu todos esses en
cargos, para não falar nos sociais, como escolas, ma
ternidades, hospitais, clubes agrícolas, campos para
esportes, etc.

DNOCS é um patrimônio de 320 açudes para 18
bilhões de metros cúbicos d'água; são 38 perímetros
irrigados; 129 mil hectares de área irrigável; 7 esta
ções de piscicultura; 2 centros de pesquisa e, mais
importante, um potencial comprovado de geração de
390 mil empregos. Um universo de realizações pelo
Nordeste.

O Departamento chega aos 94 anos distribuin
do 3,1 mil servidores nas 9 Coordenadorias Estadua
is de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe,
além da Administração Central em Fortaleza. É um
pré-centenário vitorioso.

A restauração da antiga sede do loes, o Solar
Carvalho Mota, naquela cidade, segundo as coorde
nadas do IPHAN - uma vez que o Solar é patrimônio
histórico e artístico nacional-, em comemoração à
efeméride de que se trata, é significativo tento pelo
restauro em si e porque a casa abrigará o Centro de
Referência e Documentação do Semi-Árido, digitali
zado, além de um museu com acervo de equipamen
tos antigos do órgão, no combate à seca.

Para um país que se diz de memória curta, o
DNOCS ampara pesquisa em publicações em 10%
do território nacional, onde vivem 18 milhões de brasi
leiros.

Um órgão que realiza o que dele se espera e,
mais do que dele se espera, que vence no que se re
fere ao cumprimento do objetivo para o qual foi criado
e que se desvela ao apresentar seu acervo de infor
mações, na antevéspera de completar um século de
lendária existência, mais do que parabéns, merece os
votos de que chegue aos 100 anos, e os ultrapasse,
perseverando na trilha de que é exemplo para todos
nós, de competência, de trabalho e de sucesso.

Sr. Presidente, essa a minha homenagem ao
DNOCS e a do glorioso PFL.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Marcondes Gade
lha, que falará pelo PTB.

O SR. MARCONDES GADELHA (PTB-PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a história do DNOCS se confunde com a
própria história da convivência com a seca no Nor
deste. Nenhum outro organismo o excedeu nesse
mister ou sequer se aproximou da sua ação redento
ra, quando se fala em resultados.

O DNOCS juntou a saga de desbravadores de
todos os escalões sociais, com o talento dos seus ci
entistas, engenheiros e agrônomos e a coragem dos
seus administradores, para estabelecer uma cultura
regional de insubmissão aos caprichos da natureza e
tirar proveito das próprias vicissitudes corográficas
em favor do ser humano.

Eu falei "coragem" e não "arrojo", para não ficar
óbvio demais o jogo de palavras. É importante ressal
tar que seu primeiro diretor foi o engenheiro Arrojado
Lisboa, homem arrojado, determinado, audacioso e
dotado de uma visão extraordinária, que, desde logo,
imprimiu um estilo que ficou como herança por muito
tempo, permeando as normas procedimentais da en
tidade.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Roberto Pessoa.

O Sr. Roberto Pessoa - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral Eudoro Walter de
Santana, funcionários do DNOCS, tive a honra de
presidir a Comissão Especial Mista desta Casa, con
cebida para ressuscitar essa instituição, e sei, Depu
tado Marcondes Gadelha, da sua luta para recupe
rá-Ia. O DNOCS foi recuperado pelo Governo Lula e
tem na sua Direção o ex-Deputado Eudoro Santana,
homem competente que faz um trabalho muito sério.
Pela primeira vez, a bancada do Nordeste destina
uma de suas 2 emendas ao Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS, para que esse
órgão revitalize as ações de infra-estrutura hídrica do
Estado. Na visão do novo diretor do DNOCS, essas
águas passarão a ter aproveitamento para a socieda
de nordestina por meio da piscicultura e da irrigação.
Esperamos que o DNOCS não seja apenas aquele
órgão que armazena o espelho d'água, mas que faça
com esse produto tão escasso no semi-árido nordes
tino seja realmente a redenção para os agricultores e
o povo da região. Muito obrigado e parabéns.

O SR. MARCONDES GADELHA - Muito obri
gado, Deputado Roberto Pessoa. V.Exa. revelou-se
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um grande líder das causas nordestinas e um defen- privados, acumulando mais de 1,2 bilhão de metros
sor intransigente deste sopro de renovação que que- cúbicos. Implantou ainda cerca de 25 mil poços arte-
remos para o DNOCS. sianos e inúmeras obras de arte, no campo dos recur-

Como se sabe, o DNOCS foi criado, em 1909, sos hídricos.
por ato do Ministro Nilo Peçanha, com o nome de Junto com a açudagem veio a irrigação, em que
Inspetoria de Obras Contra as Secas. Em 1919, foi também o DNOCS foi pioneiro no Nordeste; veio a
transformado em IFOCS e, em 1945, por fim, recebeu piscicultura, que deu ao mundo o expoente da ativida-
seu nome atual. Mas aqui trataremos sua história de- de, o cientista Rodolpho Von Ihering, descobridor do
baixo de uma mesma sigla, porque, em verdade, nun- mecanismo da hipofisação artificial, em 1935, hoje a
ca houve solução de continuidade em suas ações base de toda a aqüicultura. Vieram ainda o abasteci-
desde Arrojado Lisboa, que sempre abominou o em- mento, o reflorestamento, a pesquisa agronômica,

pirismo. com Guimarães Duque e José Augusto Trindade, o
Por isso, sua primeira atitude foi dar um trata- turismo e o lazer.

mento científico ao fenômeno da seca, o que o levou
a articular-se com grandes centros de tecnologia da Há quem critique a açudagem, Sr. Presidente,
época, em especial com a Universidade de Stanford, mas afirmo que seria difícil conceber o semi-árido do
nos Estados Unidos. Nordeste sem ela. Os melhores resultados da açuda-

O DNOCS, desde então, realizou incontáveis gem, decorrentes da sua utilização integral, ainda es-
estudos e sistematizou um cabedal enorme de co- tão para acontecer. Aaçudagem preencherá todos os
nhecimentos em registros, textos, levantamentos, es- reclamos da sua lógica quando se realizar a integra-
tatísticas, cartografia, relatórios, livros, documentári- ção de bacias do Nordeste, ou seja, quando se reali-
os e toda sorte de referências, que, enfim, ainda hoje zar a transposição de águas do Rio São Francisco,
são a base para uma apreensão conceitual do que a ela se adapta como a mão à luva, como a pane-
semi-árido. Ia ao texto, como a corda à caçamba.

Mas foi na realização de grandes obras de en- Explico, Sr. Presidente. Na atual situação, não
genharia civil que o DNOCS assentou definitivamente se podem utilizar em toda a sua plenitude as águas
a sua história. Engana-se quem associa a história do acumuladas, pela simples razão de não se ter certeza
DNOCS apenas à chamada solução hídrica, que, em de que choverá no fim do ano. Ligando-se, porém,
verdade, merece referência muito especial. uma torneira do São Francisco a essas barragens, te-

O DNOCS fez também estradas em quantidade. remos segurança hídrica necessária e suficiente para
Antes do DNER, ele rasgou o sertão adusto com ro- usar exaustivamente as suas águas e realizar, enfim,
dovias cascalhadas que levavam a civilização e os todos os propósitos para os quais foram projetados
marcos da modernidade para aqueles descampados. há tantos anos.
Dizia Assis Chateaubriand que o DNOCS acabou Poderemos promover o manejo integrado des-
com o cangaço no Nordeste, com suas estradas de sas barragens e aí, sim, elas poderão exibir a sua ló-
penetração; construiu ainda ferrovias e campos de gica em todo o seu esplendor.
pouso; cuidou das comunicações, estendeu redes te-

Por isso, advogo a participação relevante do
legráficas e o fornecimento de energia elétrica, seja
na transmissão ou na geração, antes da CHESF. Cui- DNOCS em todas as ações de integração de bacias
dou também da infra-estrutura social, implantou agro- ou transposição de águas no Nordeste na presente
vilas, construiu hospitais e escolas, promoveu o abas- hora.
tecimento, criou cooperativas, estimulou o associati- Injustiçado, vilipendiado, esquecido, por vezes,
vismo e realizou o atendimento direto aos flagelados o DNOCS pede apenas passagem para se renovar.
da seca, antes da SUDENE. Aos 94 anos, a instituição exige mais do que respeito

O capítulo açudagem se insere, pois, neste con- pelos seus cabelos brancos; exige o reconhecimento
junto, nesta panóplia de grandes realizações com na- pela experiência acumulada no trato com o semi-ári-
turalidade, com harmonia, mas com destaque, como do; exige o direito de prosseguir, com novos métodos
a jóia da Coroa. e com novas propostas, a sua luta exemplar; exige,

O DNOCS construiu 291 grandes barragens, segundo palavras de São Paulo: ''Apenas o direito de
acumulando 15 bilhões de metros cúbicos de água e continuar combatendo o bom combate'.
mais de 600 açudes, em parceria com proprietários Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con- São enormes as responsabilidades do DNOCS
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Cambraia, no sentido de garantir e democratizar a oferta de água
que falará em nome do PSDB. com qualidade para o consumo humano, desenvolver

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB-CE. Sem a irrigação, a pesca e a aqüicultura, aproveitar as áre-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- as de sequeiro desapropriadas, ampliar o conheci-
putados, senhores convidados, inicialmente, parabe- mento técnico-científico do semi-árido nordestino e,
nizo os Deputados cearenses Eunício Oliveira, que ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente.
ora preside esta sessão, e Mauro Benevides, pela ini- Ao finalizar minhas palavras, Sr. Presidente, pa-
ciativa de propor a realização desta homenagem ao rabenizo a atual direção do DNOCS nas pessoas de
DNOCS. seu Diretor-Geral, Sr. Eudoro Santana, de seu Diretor

Neste justo preito ao Departamento Nacional de de Infra-Estrutura, meu conterrâneo de Senador
Obras Contra as Secas, em nome do PSDB, expres- Pompeo, Sr. César Augusto Pinheiro, assim como ci-
samos nosso reconhecimento ao trabalho empreen- entistas, pesquisadores, engenheiros, demais servi-
dido com vigor, paciência e coragem e, sobretudo, dores e humildes trabalhadores que, ao longo desses
perseverança para enfrentar os mais urgentes desafi- anos, têm prestado imprescindíveis serviços ao Nor-
os. São 94 anos de luta, de grandiosa história de su- deste, e a todos que concorreram ou concorrem para
peração de obstáculos e de extraordinários serviços engrandecer a história de lutas e de conquistas no in-
prestados em benefício da população nordestina. tuito da ocupação produtiva e sustentável do

O DNOCS venceu inclusive ameaças de extin- semi-árido pelo homem.
ção, constituindo-se hoje na mais antiga instituição Ao enaltecer todas as anteriores administra-
federal em atividade no Nordeste. Atuando em toda ções, cabe-me lembrar as personalidades de Arroja-
região semi-árida, o DNOCS, além do conhecimento do Lisboa, Rodolpho Von Ihering, Francisco Aguiar,
científico acumulado nessa área, tem construído, ao Guimarães Duque e outras. Nossa especial homena-
longo de todos esses anos, grandes barragens, po- gem a esses notáveis e dedicados empreendedores
ços, açudes, adutoras, canais, estradas, ferrovias, que pintaram de verde as manchas cinzentas da caa-
portos, campos de pouso, pequenas hidrelétricas, re- tinga.
des de distribuição, bem como, comprova sua contí- Por fim, Sr. Presidente, defendo o fortalecimen-
nua evolução, responde pela implementação de pro- to do DNOCS, para que continue prestando relevan-
jetos de irrigação, pesca e apicultura. tes serviços em benefício do nosso Nordeste e pro-

Mesmo possuindo patrimônio material e imateri- porcione solução aos graves problemas da região, a
ai de proporções tão consideráveis, o rendimento do fim de garantir melhores condições de vida para nos-
DNOCS apresenta resultados aquém das suas po- sa população.
tencialidades, devido às grandes limitações que lhe Muito obrigado. (Palmas.)
são impostas ao seu trabalho, especialmente à ca- O SR. BISMARCKMAIA-Sr. Presidente, peço
rência de recursos. a palavra pela ordem.

Ouço, com prazer, o Deputado Léo Alcântara. O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
O Sr. Léo Alcântara - Sr. Diretor-Geral do V.Exa. a palavra.

DNOCS, ex-Deputado Eudoro Santana, Sr. Presi- O SR. BISMARCK MAIA (PSDB-CE. Pela or-
dente, Eunício Oliveira, desejo congratular-me com o demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes
Deputado Antonio Cambraia por parabenizar o da manifestação do nobre Deputado Severino Caval-
DNOCS pelo transcurso dos seus 94 anos. O Depar- canti, conterrâneo de V.Exa., queria prestar minha
tamento Nacional de Obras contra as Secas é res- homenagem a esse órgão tão importante para o Nor-
ponsável por importantes obras estruturais para o Ce- deste, especialmente para o Estado do Ceará. Apro-
ará, com a construção de açudes, como o Açude Pen- veito para homenagear todos os diretores e funcioná-
tecostes, e perímetros irrigados, que permitem inclu- rios do DNOCS que aqui estão, além de todos os fun-
sive termos importantes itens na pauta de exportação cionários que, ao longo de sua vida, tanto se dedica-
daquele Estado, como a fruticultura. Assim, por ser ram a esse órgão a serviço do Nordeste e do Brasil.
muito importante, nós, do Ceará, não poderíamos de- Nosso dever de justiça, como Parlamentares - e
ixar de prestigiar esta sessão solene. trata-se de um movimento de toda a bancada do Cea-

O SR. ANTONIO CAMBRAIA - Obrigado, De- rá e do Nordeste -, é fortalecer o órgão neste pano-
putado Léo Alcântara. rama que se nos apresenta, com um novo Governo,
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dando-lhe condições principalmente financeiras, or
çamentárias, para que faça o trabalho devido em fa
vor dos nordestinos.

Parabenizo, em nome de todos os meus compa
nheiros, o Diretor-Geral Eudoro Santana que, com
certeza, a partir de 2004, disporá de recursos não só
oriundos das emendas das bancadas dos Estados,
mas da bancada do Nordeste, que fortalecerão bas
tante aquele órgão.

Manifesto ainda minha confiança no Ministério
ao qual o órgão é vinculado, porque tem à frente uma
pessoa que, além do sentimento de cearensidade, é
um nordestino firme, brioso e corajoso: o nosso Minis
tro Ciro Gomes.

Muito obrigado, Deputados Severino Cavalcanti
e Eunício Oliveira. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Para
falar em nome do PP, concedo a palavra ao nobre
Deputado Severino Cavalcanti.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PP-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs. De
putados, dignos componentes da Mesa, a bancada
do Partido Progressista associa-se, por meu intermé
dio, às homenagens prestadas ao Departamento Na
cional de Obras Contra as Secas pelo transcurso dos
seus 94 anos de existência.

Foi muito feliz a iniciativa dos Deputados Mauro
Benevides e Eunício Oliveira, que preside os traba
lhos neste momento, posto que, ao longo dos anos, o
DNOCS tem sido alvo de injustiças e incompreen
sões, às vezes por desinformação, mas muitas vezes
em razão de arraigados e odiosos preconceitos.

Enaltecer a mais antiga instituição federal com
atuação no Nordeste é colocar em evidência as desi
gualdades regionais, que permanecem inalteradas
apesar dos mandamentos constitucionais; é impedir
que argumentos e conceitos fundados em históricas
distorções prevaleçam sobre os fatos e deturpem a
realidade.

Em outras oportunidades, já cuidei da trajetória
do DNOCS, especialmente em 1999, quando podero
so jomal do Sudeste pregou a extinção da autarquia
estribado em inconsistente e falaciosa interpretação
da sua obra, aproximando-se de um século.

Aproveitei, à época, a postulação essencial
mente antinordestina, para demonstrar o quanto se
ludibriava a opinião pública com a publicação seletiva
de números e dados que contrariavam a verdade. Dei
um exemplo de como o Nordeste tinha sido prejudica
do na divisão dos recursos nacionais: as verbas do
DNOCS, órgão execrado pela grande imprensa do

Sul e do Sudeste, desde a sua fundação, em 1909,
até 1984, totalizavam 3,2 bilhões de dólares com cor
reção monetária, enquanto só em Itaipu tinham sido
gastos 18 bilhões de dólares. Afirmei, então, que se
gastou em 76 anos, para resolver gravíssimos proble
mas sociais e econômicos de 9 Estados, 5,6 vezes
menos que em uma única obra, em um único Estado.

Faço essa remissão porque a situação continua
inalterada. Na verdade, as disparidades de recursos
orçamentários continuam cada vez mais gritantes.

Existe agora a esperança de um Governo que
acena com a revitalização do Rio São Francisco e a
transposição de suas águas, que deverão constituir o
grande passo para a modificação do cenário nordesti
no, intermitentemente agravado pelas longas estia
gens.

O aniversário do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas deve ser comemorado, a nos
so ver, com a renovação do debate sobre o drama da
seca, que volta a assolar consideráveis áreas do Nor
deste, com a reprodução daquelas cenas conhecidas
de todo o País, marcadas pela dor e pelo desespero
da vítimas do flagelo.

Até 1959, é oportuno ressaltar, o DNOCS fez de
tudo na região, quase que exclusivamente: construiu
açudes, estradas, pontes, portos, ferrovias, hospitais
e campos de pouso; implantou redes de energia elé
trica e telegráfica e usinas hidrelétricas. Até o surgi
mento da SUDENE, constituiu o único ponto de apoio
e de socorro às populações flageladas pelo fenôme
no cíclico da seca.

Numa perspectiva histórica, pode-se assegurar,
com toda segurança, que a presença do DNOCS no
Nordeste não resolveu todos os problemas, não cor
respondeu a todas as expectativas que gerou, mas foi
decisiva para minorar os efeitos calamitosos da seca
através da construção de açudes, de planos de irriga
ção e de medidas de infra-estrutura, que permitiram,
por exemplo, que a SUDENE pudesse fazer o que fez
em termos de industrialização.

Os planos e projetos de irrigação não prospera
ram, em inúmeras situações, em conseqüência dos
cortes de verbas. Sem os necessários aportes finan
ceiros e orçamentários, era impossível concluir em
preendimentos estruturadores da economia, como
até hoje vem ocorrendo.

Entendo que o DNOCS precisa ser revitalizado,
e não enfraquecido. Acredito que o momento é opor
tuno para tal modificação posto que se aguarda a vo
tação, pelo Congresso Nacional, do projeto de refun-
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dação da SUDENE, promessa do Presidente da Re
pública que parece esquecida.

Com uma SUDENE forte e revigorada, cuidan
do da estratégia econômico-social, como órgão indu
tor e estimulador da atividade produtiva de acordo
com a vocação regional, caberia ao DNOCS - atuan
do em parceria, e não em concorrência - cuidar direta
e objetivamente do combate à seca e às suas conse
qüências.

Com satisfação, ouço, se o Presidente assim
permitir, o Deputado João Alfredo.

O Sr. João Alfredo - Sr. Presidente, Sr. Depu
tado Severino Cavalcanti, primeiramepte quero agra
decer a oportunidade que V.Exa. me abre neste ins
tante. Talvez não haja mais nada a dizer diante de um
pronunciamento tão extenso e tão bem fundamenta
do, mas penso que a esse novo DNOCS, que tem à
frente o nosso companheiro Eudoro Santana, estão
reservados muitos desafios. A fase do DNOCS toca
dor de obras, que construiu uma infra-estrutura hídri
ca importante na nossa região; do DNOCS que cons
truiu uma massa crítica na área de engenharia e de
recursos hídricos talvez dê lugar a uma outra fase, so
bre a qual tem-se debruçado a nova direção. Essa
fase é justamente a de incorporar a essa nova gestão
as matrizes social e ambiental sob a perspectiva de
uma gestão planejada, democrática e ambientalmen
te sustentável dos nossos recursos hídricos. Assim, o
que temos acumulado nesse setor poderá, efetiva
mente, contribuir para o grande programa do Gover
no Lula, de combate à fome, o qual o DNOCS, com
toda a certeza, tanto na área de irrigação como na de
piscicultura e de informação, poderá apoiar. Agrade
cendo mais uma vez a oportunidade, quero, através
da pessoa do Dr. Eudoro Santana, parabenizar todos
os dirigentes, técnicos, funcionários da ativa e apo
sentados desse glorioso Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, o qual temos certeza que ain
da vai prestar muitos, grandes e relevantes serviços à
Nação brasileira e à nossa região. Obrigado, Deputa
do Severino Cavalcanti.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi
dente, que coincidência notável. Falou aqui um filho
da cidade cearense: o Deputado João Alfredo. Com
este aparte S.Exa. mostra que todo o Nordeste presti
gia o DNOCS. Agradeço a V.Exa. o aparte, que en
grandece meu pronunciamento. Eu o levarei para mi
nha cidade. V.Exa. vem aqui prestigiar esta data tão
significativa para todos nós, nordestinos, a do aniver
sário do DNOCS.

Sr. Presidente, é lamentável constatar que a
nova SUDENE está ameaçada de esvaziamento, em

decorrência de concessões feitas nas discussões
com os Governadores sobre reforma tributária.

Tenho ainda esperança de que o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva encontrará, junto com o Mi
nistro da Integração Nacional, o bravo cearense Ciro
Gomes, uma solução que não destrua o sonho da
nova SUDENE, pois, se tal vier a ocorrer, o Nordeste
sofrerá frustração com implicações desastrosas.

Neste momento, que é de festejo e satisfação,
cumprimento a direção do DNOCS, seus valorosos
técnicos e funcionários, augurando à autarquia vitóri
as e êxitos, que serão não apenas dos nordestinos,
mas também dos brasileiros.

Aproveitemos o momento de confraternização
para reafirmar nosso compromisso com o Nordeste,
por meio de união de forças e esforços acima dos par
tidos e doutrinas.

Prezado Presidente, obrigado pela tolerância.
Sei que V. Exa. e o Deputado Mauro Benevides foram
os grandes autores deste requerimento. Muito obriga
do, Deputado Eunício Oliveira. V.Exa. interpreta o
pensamento de gratidão do Nordeste ao DNOCS, pe
los bons serviços prestados a sua gente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Obri
gado, Deputado Severino Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Reinaldo Betão, que fa
lará pelo PL.

O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas é uma das mais importantes agênci
as governamentais que atuam no Nordeste. Além de
ser a mais antiga, o que já lhe confere os méritos do
pioneirismo, é também responsável por algumas das
intervenções mais lúcidas e conseqüentes na já longa
luta pela melhoria das condições de vida da popula
ção sertaneja.

As secas, corno todos sabemos, foram e ainda
são, em muitos lugares, fenômenos da mais alta re
percussão na vida de boa parte dos nordestinos.
Seus efeitos desastrosos podem produzir a morte de
pessoas e animais, desorganizar a economia de re
giões inteiras e causar prejuízos cuja recuperação é
sempre lenta e sofrida. No Brasil, foi também respon
sável por grande parte do êxodo rural, cujos impactos
socioeconômicos são bem conhecidos.

Muito já se escreveu sobre as secas, muitos es
tudos e teorias foram desenvolvidos e até o conceito
de "indústria da seca" foi criado para tentar explicar o
fenômeno.

- • •.,~ ,,, _._,, __._•• _._u _
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Nesse contexto, nunca é demais ressaltar os
brilhantes feitos do DNOCS, que foi, ao longo dos
seus 94 anos de existência, um órgão visceralmente
comprometido com a luta em prol dos nordestinos.
Suas intervenções produziram efeitos concretos e de
monstraram, antes de mais nada, que é possível ven
cer a guerra contra as secas.

Os resultados dessa atuação estão presentes
em todo o Nordeste e proporcionam um espetáculo
de produtividade e esperança em áreas que abrigam
produtores rurais capazes não só de garantir sua so
brevivência, mas também de contribuir para a expan
são econômica e o desenvolvimento das comunida
des a que pertencem.

Sabemos que a água está sendo considerada a
commodity do século XXI, pois a disputa em torno
dela deverá causar grandes conflitos de interesse e
poderá mesmo ser a causa de guerras entre os po
vos. O crescimento da população mundial e a degra
dação do meio ambiente deverão acirrar os conflitos.

No Brasil, onde há situações extremas, com
abundância de água em algumas áreas e grande es
cassez em outras, o manejo dos recursos hídricos é
questão fundamental para o desenvolvimento equili
brado do País, que, como é amplamente divulgado,
sofre com uma péssima distribuição de renda entre
pessoas e regiões.

É nesse ponto, nas ações que pretendem tornar
disponível água para consumo humano, de animais e
também para irrigação, que o DNOCS tem colhido
seus melhores frutos. Alguns poucos números são
suficientes para dimensionar as realizações: 300 açu
des públicos construídos no Polígono das Secas e
600 em cooperação com os Estados; 30 mil poços
perfurados; 170 sistemas de abastecimento público
de água em cidades do interior; perenização de 8 mil
quilômetros de rios. Isso para não falar dos estudos
técnicos realizados nas regiões afetadas pela seca,
nas estradas, nas usinas hidrelétricas, nas pistas de
pouso, na piscicultura e na agropecuária de irrigação,
na assistência técnica aos produtores rurais.

Trata-se de um benefício incalculável que essa
grandiosa instituição proporcionou às áreas afetadas
pelas secas, benefício que extrapola os limites da
mera contabilidade localizada e se projeta no conjun
to dos grandes feitos que tornaram possível a cons
trução da Nação brasileira.

Quando olhamos para o futuro, quando nos da
mos conta do quanto é possível fazer no manejo dos
recursos hídricos brasileiros, não temos qualquer dú
vida de que o DNOCS deve ser prestigiado e fortaleci
do.

Daqui para a frente, caberá ao órgão intensificar
suas intervenções na gestão das questões ambienta
is e multiplicar os efeitos positivos da utilização do co
nhecimento acumulado, que é seu grande e inaliená
vel patrimônio.

Por tudo isso, gostaria de deixar registrados nos
Anais desta Casa os votos do Partido Liberal, para
que o Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas continue a realizar esse trabalho grandioso,
com o qual tanto tem contribuído para o progresso da
civilização brasileira.

Parabenizo o nobre autor do requerimento desta
sessão. Apesar de ser do Sudeste, tenho uma grande
admiração pelos nossos irmãos nordestinos, esse povo
maravilhoso, lutador, trabalhador e guerreiro.

Obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Reinaldo Be
tão, o Sr. Eunício Oliveira, § 2º do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mar
condes Gadelha, § 2º do art. 18 do Regi
mento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra, para falar em nome do PPS, ao
nobre Sr. Deputado B. Sá.

O SR. B. SÁ (PPS-PI. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Deputado Marcondes Gadelha; Sr. Di
retor-Gerai do DNOCS, Dr. Eudoro Santana; Sr. Pe
dro Brito, Chefe do Gabinete do Ministro Ciro Gomes,
que nesta cerimônia o representa; Sr. Diretor do
DNOCS, Dr. César Augusto Pinheiro; prezado amigo
e engenheiro do DNOCS, Dr. Luís Hernandez, ao sa
udá-lo, cumprimento todos os funcionários desse ór
gão que aqui se encontram - o Dr. Luís Hernandez,
para quem não sabe, talvez seja uma das maiores re
ferências do mundo em termos de cálculo de barra
gem. Quero cumprimentar o Deputado Estadual piau
iense Edson Ferreira, da região de São Raimundo
Nonato, uma das mais secas do Estado. Cumprimen
to também os colegas Deputados ainda remanescen
tes no plenário e aqueles que eventualmente nos es
cutam neste momento.

Lamentavelmente, a TV Câmara não transmite
esta sessão ao vivo - oxalá o faça em outro horário
-, para que Brasil inteiro pudesse saber que nesta
data um punhado de Deputados prestou esta home
nagem ao Departamento Nacional de Obras contra
as Secas.

Falar por último é vantajoso, pela chance de po
der fazer uma síntese de tudo o que foi dito, mas tam
bém desvantajoso, pelo cansaço da platéia, pelo ris-
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co de ser repetitivo num assunto profundamente con
sabido por aqueles que conhecem a problemática
maior do Nordeste: a seca e os problemas candentes
da região semi-árida.

O DNOCS, desde sua fundação, em 21 de outu
bro, há 94 anos, evoluiu em 3 etapas. De 1909, quan
do criado pelo Presidente Nilo Peçanha, até 1911 fez
o trabalho de reconhecimento da área, sob a inspira
ção do seu primeiro Diretor, Arrojado Lisboa, época
em que foram desenvolvidas as primeiras incursões e
caravanas, até certo ponto poéticas, pelos sertões
adentro, a lombo de burro e de jumento, com azêmo
las carregando equipamentos que permitiram fazer
estudos de cartografia, de avaliação de solo, de cli
ma, de precipitação de chuvas e assim por diante.

Esse período foi de 1909 a 1919, quando, já sob
Epitácio Pessoa, o DNOCS recebeu mais um F e pas
sou a se chamar Inspetoria Federal de Obras Contra
as Secas. Nesse período, tem início a grande fase
obreira do DNOCS, fase em que o DNOCS foi, no
Nordeste, a autarquia federal por excelência e única a
executar obras por 50 anos, de 1909 até 1959.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Leônidas
Cristino.

O Sr. Leônidas Cristino - Sr. Presidente Depu
tado Eunício Oliveira, meus parabéns a V.Exa. pela
iniciativa de realização desta sessão solene, prêmio
para todos nós, nordestinos. Nobre Deputado B. Sá,
graças a sua inteligência, V.Exa. está revelando o
que o DNOCS tem feito em seus 94 anos de existên
cia. Aliás, Deputado B. Sá, o DNOCS já foi considera
do a maior empreiteira da América do Sul, o que, sem
dúvida nenhuma, demonstra o incansável trabalho
desse órgão em benefício do Nordeste brasileiro. O
DNOCS levou água potável a mais de 200 Municípios
do interior nordestino, além de ter levado energia elé
trica a mais de 30 cidades. São feitos sociais da maior
importância que não podemos jamais esquecer. Por
isso parabenizo V.Exa. por seu pronunciamento, as
sim como o Diretor-Geral do DNOCS por seu exce
lente trabalho de revitalização do órgão, liderado pelo
Presidente Lula e pelo Ministro Ciro Gomes. Para
béns ao DNOCS, órgão importantíssimo para o de
senvolvimento do Nordeste brasileiro.

O SR. B. SÁ - Obrigado, Deputado Leônidas
Cristino.

Prossigo, Sr. Presidente.
Entre 1919 e 1945, foi IFOCS e, depois, em

1945, com Getúlio Vargas, passou a ter a designação
que mantém até hoje: Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas.

Foi nessa fase que, além de continuar execu
tando obras hídricas, o DNOCS passou a implemen
tar uma série de ações visando à utilização dessa
água no abastecimento humano e animal, em proje
tos de piscicultura, na agricultura e no desenvolvi
mento dos perímetros irrigados, principalmente na
produção de frutas.

Ainda criança, nos sertões do Estado do Piauí,
vi um tio meu - a quem presto homenagem nesta ses
são -, diretor da primeira diretoria do DNOCS, Valmor
Carvalho, determinar a abertura da estrada de Oeiras
a Floriano, a perfuração de poços tubulares, osprime
iros da região, a construção de pequenas barragens
em grotas, em pequenos riachos. Em 1983 - ele ain
da diretor do DNOCS -, por uma dessas felizes coin
cidências da vida, o Dr. Valmor, o Dr. Luís Hernandez
e eu estivemos com o Prefeito da minha cidade natal,
Oeiras. Então, caminhando 4, 5 quilômetros dentro
de uma chapada, em pleno mês de setembro, vi uma
das gargantas idealizadas pelas expedições pionei
ras do DNOCS para desenvolver no local uma barra
gem.

Foram 6 anos de luta, desde que fui eleito Depu
tado Federal, para colocar recursos no Orçamento da
União, juntamente com o DNOCS. Finalmente, a bar
ragem está pronta há 3 anos, e representa, para os
padrões do Piauí, verdadeiro mar - são quase 400
milhões de metros cúbicos de água -, que desse
denta, que dá peixe e em cujas margens produz mi
lho, arroz, feijão, batata, abóbora, melancia para mais
de 300 varzenteiros que vivem em torno da Barragem
de Salinas.

O DNOCS não teve vida fácil, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores. Ao
contrário, teve uma trajetória de lutas, uma extraordi
nária saga. Dito hoje, ao olhar para trás e verificar que
ele fez 320 açudes no Nordeste, quase 30 mil poços
tubulares, um sem-número de redes de eletrificação
rural e de fios telefônicos, hospitais, pode-se até pen
sar que o dinheiro fluía facilmente. Em absoluto. Bas
ta acompanhar a trajetória dos recursos destinados à
região para ver que eles eram liberados de forma es
pasmódica, à maneira das sístoles cardíacas: sempre
que havia seca, 2 ou 3 anos depois o DNOCS recebia
um pouco mais de dinheiro.

Pela Lei nº 3.965, do grande paraibano Epitácio
Pessoa, Presidente da República de 1919 a 1922, fi
cava o Governo Federal autorizado a contrair em
préstimo no exterior, até o máximo de 200 mil contos
de réis, para construção de açudes, barragens e ca
nais de irrigação. Nessa época, foram iniciadas as
construções dos açudes: no Ceará, Manguape, Qui-
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xeramobim, Poço dos Paus, Orós; no Rio Grande do
Norte, Gargalheiras e Parelhas; na Paraíba, São
Gonçalo, Pilões e Piranhas.

Durante o Governo Epitácio Pessoa, os dispên
dios, quase todos vinculados a obras, atingiram, entre
1921 e 1922, 15% da receita total do País. Aplicou-se
no Nordeste, entre 1919 e 1923, o equivalente a 150
milhões de dólares, a preços de 1963.

Chamo a atenção para esse aspecto, Sr. Presi
dente, e enfatizo Epitácio Pessoa, porque, se fizer
mos uma análise, foi ele talvez o único Presidente da
República brasileiro que mandou se tomasse dinheiro
emprestado no exterior para aplicar em obras de
combate à seca no Nordeste. Não há outro exemplo
na história do Brasil.

Dias atrás, em reunião com o Sr. Vice-Presiden
te da República, presente o Deputado Marcondes
Gadelha, em que se lançou a discussão sobre a
transposição do Rio São Francisco ou do Tocantins,
ou dos 2, para o Nordeste setentrional- Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba -, levantada a questão
sobre onde buscar o dinheiro, eu disse a S.Exa.:

"É a oportunidade de o Presidente Lula fazer
essa recuperação histórica da região, porque, segun
do se tem conhecimento, o único Presidente da Re
pública a buscar dinheiro no exterior para aplicar em
obras hídricas no Nordeste foi o Presidente Epitácio
Pessoa n

•

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essas
observações, todas elas, são coincidentes para cha
mar atenção do País para a importância desse órgão,
o DNOCS, que teve muitos erros na sua trajetória,
mas certamente teve muito mais acertos. Não pode
mos ser engenheiros de obras feitas. Se o DNOCS
teve erros, certamente foi porque, lá atrás, quando foi
fazer as coisas, era o único que sabia fazê-Ias. E se
depois houve algum outro erro foi por conta de admi
nistrações que ultrapassaram a vontade daqueles
que constituíam o seu núcleo substantivo: seus funci
onários, do mais alto ao mais baixo escalão, sempre
operosos e dedicados, honrando, com sua luta e seu
trabalho, esse importantíssimo órgão inserido não só
na história do Nordeste, mas na do Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, no momento em que prestamos homenagem ao
DNOCS por seus 94 anos de existência confiamos no
acerto do Presidente da República e na capacidade
diligente do seu atual diretor, que saberá, com a hu
mildade que lhe é própria, entrelaçar-se com outros
órgãos que atuam na região, da CODEVASF ao Ban
co do Nordeste e tantas outras instituições, inclusive
a SUDENE, que estamos recriando, para que o De-

partamento volte a ser o reprogramador não só desta
ou daquela região, deste ou daquele Estado, mas de
todo o patrimõnio hídrico, o que já está constituído e o
que ainda há por se constituir.

Que possamos, de mãos dadas, trabalhar para,
de uma vez por todas, se não abolir os efeitos da seca
na região - que esse fenômeno ocorrerá é a única
certeza que têm os que lá moram, além do fato de que
um dia vão morrer, pelo menos ensinar o nordestino,
através da tecnologia, a conviver com a natureza
adusta e semi-árida que alcança boa parte do solo da
região.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. B. Sá, o Sr.
Marcondes Gadelha, § 2fl do art. 18 do Re
gimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Eunício Oli
veira, § 2fl do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem a
palavra o nobre Deputado Gonzaga Patriota, pelo
PSB.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, amigo Eudoro Santana, Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Obras contra as Secas,
servidores do DNOCS, ouvi atentamente todos os
discursos pronunciados - eu, inclusive, já fiz meu dis
curso técnico, na abertura dos trabalhos, como Presi
dente.

O dia de hoje é muito importante para os nor
destinos que nos estão assistindo neste instante,
para saber que, nos últimos anos - penso que tudo
começou em 1986, 1987, na Assembléia Nacional
Constituinte, de que tive o prazer de participar -, os
Deputados do Nordeste juntaram-se aos Senadores,
foram buscar apoio de Deputados de outras regiões,
como é o caso do Norte e do Centro-Oeste, e come
çaram a conquistar algo para essas regiões. A banca
da do Nordeste já foi mais ampla - eram Norte, Nor
deste e Centro-Oeste. Conseguimos aqui, a duras
penas, o Fundo Constitucional do Nordeste, do Norte
e do Centro-Oeste, que já começou a promover o de
senvolvimento dessas regiões.

O DNOCS, a SUDENE e a SUDAM foram extin
tos, mas foi a bancada do Nordeste que mostrou aos
Governos que a solução dos problemas não consistia
em extinguir órgão tão importante como o DNOCS.

A partir desta homenagem que prestamos ao
DNOCS, devemos fazer uma grande corrente. Va
mos conseguir apoio, principalmente porque temos o
Ministro Ciro Gomes à frente do Ministério da Integra-



62706 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2003

ção Nacional, para resolver os problemas do Nordes
te, sem a indústria da seca, sem a indústria da vergo
nha, sem dinheiro para carro-pipa, e sim aproveitan
do o potencial de água do Rio Tocantins para o Rio
São Francisco. E aí a transposição de águas para o
Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte. O DNOCS
deve fazer esse trabalho juntamente com a
CODEVASF.

Esta homenagem não vai ficar apenas na festa.
Temos um diretor que não é apenas homem público,
honesto. S.Sa. conhece o DNOCS e todos os proble
mas da Região Nordeste. Temos a faca e o queijo nas
mãos para resolver o problema: o Presidente da Re
pública é nordestino, o Líder do PMDB, Deputado Eu
nício Oliveira também - S.Exa. é do Ceará.

Vamos aproveitar esta homenagem para fazer
uma parceria de trabalho e acabar com essa vergo
nha. Alguém pode dizer: "Será possível que o Nor
deste tem de levar 3 milhões de reais em cada seca?
Para quê? Para viciar mais as pessoas?" Não, temos
que gastar 3 milhões para levar água e colocar o povo
para trabalhar, como trabalha em Petrolina, região
que exporta uva e manga para outros países - e es
tão ganhando muito dinheiro, é o PIB mais alto do
Nordeste.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Pastor Pedro Ribeiro.

O Sr. Pastor Pedro Ribeiro - Nobre Deputado
Gonzaga Patriota, faço menção a este livro especial
chamado Bíblia Sagrada para dizer que tudo tem o
seu tempo determinado e há tempo para todo propó
sito debaixo do céu. Passei estes minutos todos a ou
vir pronunciamentos que me fortaleceram e anima
ram. Os oradores que me antecederam falaram com
muita propriedade sobre esse riquíssimo órgão, o
DNOCS. Mas agora que tenho a oportunidade de
apartear V.Exa., quero parabenizar o Líder Eunício
Oliveira, que preside a sessão nesta manhã. Deixo
ainda o meu abraço ao Deputado Mauro Benevides,
já ausente, e cumprimento o Sr. Pedro Brito, repre
sentante do Ministro Ciro Gomes, e a Diretoria do
DNOCS, especialmente o Diretor-Geral Eudoro Wal
ter de Santana, em quem confio plenamente. A inter
venção de V.Exa. veio na hora certa, e faz desta ho
menagem uma catapulta para que sejamos práticos e
nos juntemos ao DNOCS, de tão bela história, que,
embora seja um ancião, é robusto, cheio de vigor, a
fim de que ele se fortaleça e desenvolva de forma mu
ito mais pujante o trabalho no semi-árido do Nordeste
brasileiro. Já estive no gabinete do Diretor-Geral em
Fortaleza e ouvi considerações acerca da estrutura
que tem levantado. S.Sa. está empenhando toda a

sua força para que de fato a instituição opere e cum
pra seu desiderato nesta gestão. Parabéns, meu caro
Diretor Eudoro Santana, meu caro Líder Eunício Oli
veira, e a V.Exa., Deputado Gonzaga Patriota, que
lança esse projeto, o qual perfilho, para ajudar em
tudo o que for possível, a fim de que o DNOCS não te
nha de distribuir, mas construir, de tal forma que esta
Nação seja beneficiada, especialmente o semi-árido.
No transcurso dos 94 anos do DNOCS, registro a ho
menagem de todos que pertencem à bancada do
PMDB do Ceará. Muito obrigado.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Pastor Pedro
Ribeiro, agradeço a V.Exa.

Sr. Presidente, em nome do Partido Socialista
Brasileiro, presidido pelo cearense Miguel Arraes de
Alencar, liderado por Eduardo Campos, encerro meu
pronunciamento juntando-me não apenas ao Nordes
te, mas a todo o Brasil nesse grande projeto, apoian
do o Ministro Ciro Gomes, o Presidente da República,
os Líderes e Presidentes de partidos do Nordeste,
para que se concluam tão importantes obras, como a
Adutora do Oeste, para que participemos com o
DNOCS da Ferrovia Transnordestina e de tantos pro
jetos importantes.

Quando era menino, Sr. Presidente, dizia-se as
sim: "Sebastião, está bom lá na tua terra?" Respon
dia-se: "Está não, que o açude do DNOCS não en
cheu".

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Deputado Edson Duarte, pelo PV.
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
senhores diretores e outros funcionários do Departa
mento Nacional de Obras contra as Secas, demais
presentes, em nome do Partido Verde, faço-lhes mi
nha saudação.

Nenhum órgão, nenhuma instituição pública
neste País tem uma sintonia tão perfeita como o
DNOCS tem com sua gente e com a região que repre
senta. A longa vida do DNOCS, tantas vezes repetida
daqui desta tribuna, lembra a longevidade do próprio
povo nordestino do semi-árido. Vive o DNOCS como
vive o povo do sertão. Resistente, valente e forte esse
DNOCS, como o sertanejo de Euclides da Cunha,
que, antes de qualquer coisa, é forte, assim como o
DNOCS, que resistiu a tantas investidas e se mantém
de pé como o povo do sertão, do semi-árido brasilei
ro. Abandonado em boa parte de sua história, como o
povo do sertão, como o povo do semi-árido. Abando
nado pelas políticas públicas que não garantiam a
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esse povo tratamento digno, com uma visão ampla,
que pudesse atender àqueles anseios, no contexto
de uma política de desenvolvimento, e não apenas no
contexto de uma política assistencialista, como vimos
em quase toda a história do semi-árido.

A visão reducionista, simplista apresentada pe
los Governos para resolver os problemas do semi-ári
do nordestino lembra a visão dos Governos em rela
ção ao papel do DNOCS. A começar pelo próprio
nome: Departamento Nacional de Obras contra as
Secas. Primeiro porque o semi-árido e a solução para
seus problemas não passa unicamente pelas obras.
Uma visão conservadora de que para o Nordeste se
desenvolver, especialmente o semi-árido, precisáva
mos única e simplesmente das obras, limitando a vi
são de desenvolvimento às obras, aos investimentos
de empreiteiras. Quantas pessoas enricaram no
semi-árido em detrimento do povo nordestino?

Jamais poderíamos ser contra as secas. Mas,
desde o início, teria de ser implementada uma política
de convivência com a seca. No entanto, não foi essa
a visão dos governos deste País em relação ao
semi-árido nordestino e brasileiro.

Assim como a caatinga, que depois de uma
seca brutal parece morta, e, depois de uma chuva,
ressurge verde, vigorosa, forte e bonita, é o DNOCS.
Quando parece que está morto, acabado, abandona
do à própria sorte, ressurge forte e vigoroso, como
agora no Governo Lula, com força, importância e a
dedicação que precisa ter para enfrentar esse drama.

O Brasil não pode continuar tratando o semi-ári
do como sempre tratou. E quero aqui destacar a figu
ra do Dr. Eudoro Walter de Santana, engenheiro
agrônomo que saiu de Barbalha, no Ceará, para con
quistar o Brasil com sua competência, profissionalis
mo e ampla visão, como a visão da Ora. Tânia Bace
lar, que redesenha novo formato para a SUDENE,
adequado às exigências atuais. Não a SUDENE con
corrente, mas a formuladora de políticas públicas,
que tem como objetivo a integração de todas as insti
tuições públicas e da sociedade civil organizada, para
a construção de uma diretriz única de desenvolvimen
to sustentável do semi-árido.

Assim como o sertão é o DNOCS, que parabeni
zo pelas grandes e importantes obras. Parabenizo o
DNOCS que resistiu; o DNOCS que continua vivo; o
DNOCS que teve e terá grande e importante papel na
história do Brasil, conduzindo especialmente as políti
cas e a implementação da Convenção de Combate à
Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca.

Defendi recentemente em Bogotá, na Colômbia,
na reunião regional da América Latina e Caribe, que o

Brasil deveria assumir e cumprir urgentemente o seu
papel nessa convenção, da qual é signatário, e que
teria de colocar o DNOCS como órgão executor des
sa nova visão e dessa nova política para o semi-árido,
com a participação de todas as instituições e o esta
belecimento de um modelo de desenvolvimento am
plo e geral de integração de toda essa gente adapta
da às condições ambientais. É preciso saber conviver
com a seca, reduzindo as desigualdades, garantindo
água, desenvolvimento, saúde, educação e todo o
necessário ao semi-árido.

Ouço, com prazer, o Deputado Serafim Venzon.
O Sr. Serafim Venzon - Deputado Edson Duar

te, cumprimento V.Exa. pelo entusiasmo como expõe
os projetos, os seus e os de tantos colegas desta Câ
mara dos Deputados, que usam como instrumento o
DNOCS, órgão que tanto fez para o Brasil em seus 94
anos de existência. Em nome dos catarinenses, es
pecialmente dos moradores do Vale do Rio Itajaí,
faço um agradecimento. O Vale do Rio Itajaí é uma
das regiões que sempre, em sua história, sofreu mui
to com os efeitos das enchentes. Várias obras foram
executadas graças ao DNOCS e por isso agora os
efeitos da enchentes são menores. Na década de 60,
a minha cidade, Brusque, foi quase que varrida por
uma grande enchente. Lá o DNOCS executou obra
de tamanha monta, que ainda hoje os mais antigos
até duvidam como o País conseguiu realizá-Ia. De lá
para cá o efeito das enchentes foi muito menor. Para
benizo V.Exa. pelo entusiasmo, pelos projetos que
tem pela frente. E nós, de Santa Catarina, e os dema
is membros da Casa haveremos de nos somar aos
seus esforços. Nesta homenagem aos 94 anos do
DNOCS, agradeço à instituição tudo aquilo que já foi
feito, especialmente por Santa Catarina e pela minha
região. Muito obrigado.

O SR. EDSON DUARTE - Agradeço ao Depu
tado Serafim Venzon o aparte, que incorporo ao meu
pronunciamento.

O meu entusiasmo, emoção e a forma de me
posicionar em relação às políticas para o semi-árido
decorrem do fato de eu ser filho de vaqueiro das caa
tingas de Juazeiro, na Bahia, onde estão até hoje os
meus parentes. Sei o que é isso, conheço esse dra
ma. Por isso, pronuncio-me dessa forma ao homena
gear o DNOCS, na qualidade de nordestino do
semi-árido.

Parabéns ao nobre Deputado Mauro Benevides
pela grande iniciativa de propor a realização desta
sessão. Voltaremos aqui todas as vezes que se fize
rem necessárias para participar de homenagens
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como esta, dedicada ao povo nordestino e para o
bem do nosso País.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Deputado Inácio Arruda, que falará
em nome do PCdoB.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, meu caro Pedro Brito do Nascimento, que repre
senta o Exmo. Sr. Ministro Ciro Gomes, do Ministério
da Integração Nacional; caro amigo de muitas jorna
das e colega de Parlamento estadual Eudoro Santa
na, Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas; companheiro César Augusto
Pinheiro, Diretor dessa importante instituição na área
de infra-estrutura hídrica; companheiro aposentado
engenheiro Luiz Hernani, que, digamos assim, aqui
representa todo o conjunto de funcionários dessa ins
tituição quase centenária do nosso País; senhoras e
senhores, são poucas as instituições que duram tan
tas décadas, o DNOCS é uma delas.

Caro Presidente, V.Exa. foi protagonista da luta
em defesa dessa instituição quando, diante das difi
culdades que o Pais atravessava, tentavam limitar as
instituições, particularmente uma que nasceu para
ajudar o País a resolver crucial dilema do Nordeste
brasileiro. Essa grande região do nosso território que
possui regime de chuvas completamente irregular, di
ferente de qualquer outro semi-árido do mundo. Não
há paralelo entre o nosso e os outros semi-áridos,
como o israelense, o chinês e o americano.

O DNOCS nasceu com grande responsabilida
de, e seus quase 100 anos foram dedicados não só a
resolver o problema de falta d'água. O DNOCS for
mou um conjunto de profissionais do Brasil, foi uma
escola; é, digamos assim, a nossa universidade do
semi-árido. Isso é o DNOCS, que lutou bastante.

Os seus funcionários, servidores públicos dedi
cados, estão empenhados no êxito da Instituição, dos
seus programas, de seus projetos, no esforço gigan
tesco de desenvolver aquela região do Brasil e suprir
as suas dificuldades hídricas, que persistem até hoje.

No Conselho Estadual de Meio Ambiente defen
di que o Castanhão fosse construído com 4 ou 5 bar
ragens para melhor distribuição. Foi essa a tese que
defendemos no Conselho Estadual de Meio Ambien
te do Estado do Ceará. Não mudamos completamen
te de idéia, mas, hoje, quando chegamos à barragem
do Castanhão, no interior do Estado do Ceará, temos
de tirar o chapéu para a engenharia brasileira, para a

capacidade do povo da região semi-árida do Nordes
te, que tem demonstrado sua eficiência e potencial.

Hoje homenageamos a instituição, nesta ses
são requerida e presidida, de forma muito elegante,
pelo Deputado Eunício Oliveira.

Cumprimentamos a Direção do DNOCS, na
pessoa do Sr. Eudoro Walter de Santana. Os comu
nistas do Brasil estão empenhados em defender essa
instituição, para que ela cumpra sua grande missão
de combater a seca. Aliás, a expressão "combate à
seca" faz menção à luta do povo nordestino contra a
seca, mas o seu sentido real é o de conviver melhor
com ela.

Em uma de suas passagens pelo interior do Ce
ará, o Presidente emérito da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência, Aziz Ab'Saber, disse
que se pudesse nascer de novo gostaria que fosse no
meio das pedras de Quixadá.

Cientistas estrangeiros de uma missão científi
ca de vários países disseram que muitos vivem em
regiões que deveriam suportar pouca população e
perguntaram como aquelas pessoas viviam e se
mantinham no semi-árido nordestino. A bravura e a
resistência são marcas do povo nordestino - e elas
foram citadas por Euclides da Cunha -, apesar da
grande diáspora que nos tem levado a todos os rin
cões do mundo.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Arnon Be
zerra.

O Sr. Amon Bezerra - Deputado Inácio Arruda,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu caro Eu
doro Santana, Superintendente do DNOCS, asso
cio-me a todos, não só aos Parlamentares, mas à so
ciedade nordestina e à população brasileira como um
todo neste momento em que o DNOCS comemora
mais um aniversário. Construído ao longo de sua his
tória com muito trabalho e luta, em muitos momentos
sofreu grave crise - e não por sua culpa. Agora, para
promover a alegria e o bem-estar da comunidade nor
destina, vemos o DNOCS ressurgir. E, para tanto,
como V.Exa. muito bem disse, com suas palavras
sempre inteligentes, essa importante instituição, que
faz do Nordeste uma região à parte, bonita apesar de
todas suas agruras, contou com a participação da so
ciedade, da bancada cearense, da bancada nordesti
na. A exemplo do que relatou V.Exa. acerca da per
gunta dos cientistas, vou contar o que disse a um ami
go meu, engenheiro eletrônico nos Estados Unidos,
na área de telecomunicações. Quando ele me per-
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guntou se o povo que vivia naquelas cidades tão po
bres, como as do Ceará e de Pernambuco, eram feli
zes, respondi: "Aqui tem gente, e gente feliz, que tra
balha, que acredita, que tem sonhos e que constrói
essa realidade". Portanto, meu caro Eudoro Santana,
associo-me a esta homenagem e levo o meu abraço a
todos os que fazem o DNOCS, do mais humilde ao
mais graduado funcionário; manifesto a alegria de es
tar na Casa do povo para comemorar mais um aniver
sário do DNOCS e parabenizo o Deputado Eunício
Oliveira, um dos grandes baluartes em defesa não só
do DNOCS, mas das causas nordestinas, ao lado dos
Deputados Inácio Arruda, José Pimentel e tantos ou
tros da nossa bancada. Parabéns e muito obrigado.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Deputado Arnon Be
zerra, acrescento o aparte de V.Exa. ao meu pronun
ciamento.

Ao encerrar, meu caro Eudoro Santana, coloco
nosso partido à disposição dessa instituição - repito
quase centenária. Muito aprendemos com o DNOCS,
que pode ajudar o Brasil, em intenso trabalho de de
bate e discussão, com viés hoje mais amplo, mais de
mocrático, mais aberto, de corno deve cumprir sua
missão naquela região.

Um grande abraço a todos, a V.Sa. e também
ao Deputado Eunício Oliveira, que conduziu os tra
balhos desta homenagem no dia de hoje. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Líder da base aliada e do Governo
nesta Casa, Deputado Aldo Rebelo.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente dos trabalhos e autor
do requerimento, Deputado Eunício Oliveira, cumpri
mento V.Exa. pela feliz iniciativa de lembrar, com ge
nerosidade, 2 vezes o Nordeste: o Nordeste, propria
mente, e, dentro dele, exatamente a mais sofrida e
mais heróica região nordestina, que é o sertão e o
semi-árido.

Prezado companheiro Eudoro Walter de Santa
na, Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas; Sr. Pedro Brito do Nascimen
to, representando o Ministro Ciro Gomes; companhei
ro César Augusto Pinheiro, Diretor de Infra-Estrutura
Hídrica do DNOCS; Sr. Luiz Hernani de Carvalho, que
representa parte da história dos que fizeram o
DNOCS e da sua atividade.

Dizia o poeta Geraldo Amâncio que, sem o Bra
sil, a América não é nada, e completava o poeta cea
rense, dizendo: "Sem Nordeste, o Brasil não é Brasil
e, sem sertão, o Nordeste não é nada".

Quando Euclides da Cunha revelou o Brasil ao
Brasil, com seu romance- reportagem e obra sociológi
ca Os Sertões, quando contemplou em Canudos a obra
de um cearense, Antonio Conselheiro, foi corno se ti
vesse redescoberto o Brasil. Mostrou que o Brasil não
era apenas a cultura, nem o homem, nem os hábitos,
nem os costumes do litoral. O Brasil profundo, verdadei
ro, original era exatamente o sertão do Brasil.

As características, os traços do homem nordes
tino devem ser buscadas principalmente no homem
do sertão. O traço do nordestino do litoral se distingue
de área para área. Os cidadãos de Salvador, de Ma
ceió, de Fortaleza ou de Natal obedecem, muitas ve
zes, até traços de sotaques, da culinária, dos costu
mes.

O sertão é um só, inicia-se em Minas Gerais e
avança até as fronteiras do Piauí e do Maranhão.

O sertanejo tem a humildade dos seus hábitos,
da sua cultura, da sua religiosidade e da sua culinária.
E deu-se exatamente pouco, pelo tipo de ocupação,
pela pujança do ciclo do gado. Permanece a luta he
róica do sertanejo para sobreviver nessa região do
Brasil. É evidente que houve, ao longo da história, a
preocupação de homens públicos, de estadistas,
desde D. Pedro 11, com o sertão.

Infelizmente, o problema de se fazer justiça aos
sertanejos nunca foi enfrentado com profundidade
suficiente para proporcionar ao heróico povo do
semi-árido ou do Nordeste condições semelhantes
adquiridas por outros povos.

Esse o compromisso do Governo Lula, do Presi
dente nordestino, que é de Garanhuns, local meio
semi-árido e agreste. S.Exa. indicou para a Direto
ria-Gerai do DNOCS um sertanejo de Quixeramobim,
muito querido em Barbalha, homem de compromisso,
que conhece a vida e as necessidades do sertão, do
semi-árido - e o companheiro Eudoro Santana de
monstra isso ao conduzir essa instituição.

Nobre Deputado Eunício Oliveira, homem
brasileiro de elevado espírito público, naturalmen
te preocupado com o Nordeste e com o sertão,
esta sessão solene, requerida por V.Exa., nos dá a
oportunidade de reafirmarmos nosso compromis
so com o Nordeste e com o semi-árido e de agra-
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decermos, mais vez, o heroísmo, a tenacidade e o
patriotismo dos nordestinos e dos nossos valoro
sos sertanejos. Parabéns!

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Agra
deço a todos, especialmente aos Diretores do
DNOCS e ao Dr. Pedro Brito do Nascimento, repre
sentante do Sr. Ministro Ciro Gomes, a presença.

v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 58
minutos.)

Ata da 267ª Sessão, em 19 de novembro de 2003

Presidência dos Srs. João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º
Vice-Presidente; Milton Barbosa e Marcelo Guimarães Filho,

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Gonzaga Patriota
Wilson Santos
Confúcio Moura

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PLPL/PSL
LUCIANO CASTRO PLPUPSL
MARIA HELENA PPS
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PLPUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
Total de Amapá: 6

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB

ASDRUBAL BENTES PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉBENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PLPUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
ZÉ GERALDO PT
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 12

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PLPUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSDB
MIGUEL DE SOUZA PLPUPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB

------ _.__._-----_._----_."
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PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
Total de Acre: 4

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
HOMERO BARRETO PTB
MAURíCIO RABELO PLPUPSL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
DA. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
LUCIANO LEITOA PSB
NEIVA MOREIRA PDT
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PP
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PLPUPSL
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ROBERTO PESSOA PLPUPSL
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 16

PIAuf

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
MUSSA DEMES PFL
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

CARLOS ALBERTO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
IBERÊ FERREIRA PTB
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAfBA

ADAUTO PEREIRA PFL
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PLPUPSL
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PLPUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PLPUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

ARMANDO MONTEIRO PTB
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PLPUPSL
MAURíCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PEDRO CORRÊA PP
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO FREIRE PPS
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
Total de Alagoas: 3
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SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PLPUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 8

BAHIA

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PLPUPSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PLPUPSL
REGINALDO GERMANO PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 32

MINAS GERAIS

ARACELY DE PAULA PLPUPSL
ATHOS AVELlNO PPS

BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSC
CARLOS MELLES PFL
CARLOS WILLlAN PSC
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DA. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PLPUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
HERCULANO ANGHINETTI PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PLPUPSL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PLPUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PLPLlPSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PLPLlPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PLPUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 44

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB

-----------------------'
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MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PLPUPSL
NILTON BAIANO PP
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS NADER PFL
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DA. HELENa PP
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdeB
JOÃO MENDES DE JESUS PSLPUPSL
JORGE BITIAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JuíZA DENISE FROSSARD PSDB
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PLPUPSL
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdeB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PLPUPSL
CELSO RUSSOMANNO PP
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETIO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. HÉLIO PDT
DA. PINOTII PFL
DURVAL ORLATO PT
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdeB
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTA PFL
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PLPUPSL
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBSON TUMA PFL
VALDEMAR COSTA NETO PLPUPSL
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 45

MATO GROSSO

CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB



RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 22

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 360 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

PSDB

MATO GROSSO DO SUL

ANTONIO CRUZ PTB
VANDER LOUBET PT
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CHICO DA PRINCESA PLPLlPSL
GIACOBO PLPLlPSL
GUSTAVO FRUET PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
MAX ROSENMANN PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTTI PMDB
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 16

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
ENIO TATICO PTB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEONARDO VILELA PP
LUIZ BITIENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA
ROBERTO BALESTRA PP
Total de Goiás: 9
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WELlNTON FAGUNDES PLPUPSL SANTA CATARINA

Total de Mato Grosso: 5 ADELOR VIEIRA PMDB

CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PP
JORGE BOEIRA PT
MAURO PASSOS PT
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 13

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PTB
JORGE PINHEIRO PLPUPSL
MANINHA PT
SIGMARINGA SEIXAS PT
TADEU FILlPPELLI PMDB
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 7

._---_._....,.---,----------
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o Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. WALTER PINHEIRO, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Car10s Nader.
O SR. CARLOS NADER (PFL-RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, todos os dias, quando abrimos os principais
jornais do País, vemos notícias que nos chamam a
atenção pelo contraditório. Por exemplo: 2003 está
chegando ao fim, e o Governo Federal não gastou se
quer 8% do Orçamento em investimentos. Da previ
são de 14 bilhões e 200 milhões de reais, foram libe
rados pouco mais de 1 bilhão de reais. Verbas que já
deveriam ter sido destinadas a programas sociais, à
saúde e ao meio ambiente estão retidas, apesar de
membros do Governo prometerem que serão libera
das ainda neste ano ou no início de 2004.

Enquanto o Governo segura investimentos, di
versas entidades sofrem com a falta de recursos, em
especial as que estavam contando com as verbas
previstas no Orçamento.

Ao mesmo tempo, vemos a informação de que
o Presidente da República pretende perdoar a maior
parte da dívida da Bolívia com o Brasil, num total de
53 milhões de dólares. Há poucos dias, em visita à
África, o Presidente também anunciou o perdão de dí
vidas daquele país.

Pelo visto, Sr. Presidente, o Brasil está nadando
em dinheiro. Enquanto por aqui Municípios sofrem
com a falta de ajuda do Governo Federal para cons
truir moradias, postos de saúde, redes de água e es
goto e outras benfeitorias essenciais para o cidadão,
o Presidente aproveita o fim de ano para bancar o Pa
pai Noel de nações que têm também as suas dificul
dades, como reconhecemos, mas nós também temos
as nossas, que não são poucas.

Nem colocamos em discussão as razões políticas
que geralmente cercam atitudes desse tipo. Mas o Bra-

sil passa por um momento em que tais benesses não
se justificam, pelos motivos que acabamos de citar.

Barra Mansa, minha cidade, por exemplo, sofre
com os problemas causados por um pátio de mano
bras ferroviárias no centro da cidade. E foi um custo
incluir a liberação de recursos para remover esse pá
tio, no Orçamento de 2004. Da mesma forma, outras
cidades têm demandas urgentes, obras essenciais
para a população, que não saem do papel porque não
há recursos federais disponíveis para atendê-Ias.

É difícil explicar para as pessoas que bebem
água sem tratamento, que não têm rede de esgoto,
que não têm um posto de saúde na sua comunidade,
que essas obras não saem porque não há recursos,
enquanto o Governo brasileiro vai perdoando dívidas
mundo afora.

Se fôssemos um país rico, se não tivéssemos
tantas desigualdades que melhorias pendentes há
anos poderiam amenizar, poderíamos entender essa
disposição do Governo de sair por aí a perdoar dívi
das. Mas, dentro da conjuntura brasileira, não há
como entender, muito menos explicar.

Por último, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que
autorize a divulgação do meu pronunciamento em A
Voz do Brasil e nos outros meios de comunicação da
Casa.

O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, na semana passada, servi-me desta tribuna
para denunciar o ensinamento revolucionário minis
trado nos centros de formação do MST. Hoje, trago
matéria de Ricardo Westin, publicada da Folha de
SPaulo, que aponta algumas ONGs estrangeiras que
financiam suas atividades. Segundo o levantamento,
o cofre administrado pelo MST recebe doações vin
das do exterior que, a cada ano, somam o equivalente
a pelo menos R$ 752 mil.

O MST, que mantém suas fontes de renda em se
gredo, recebe ajuda de, no mínimo, oito ONGs e agên
cias de cooperação. Entre elas encontram-se a alemã
Caritas (doa o equivalente a R$ 396 mil por ano), a ca
nadense Développement et Paix (R$162 mil), a britâni
ca Christian Aid (R$143 mil) e a americana Grassroots
Intemational (R$ 51 mil). Outras organizações ajudam a
engrossar a lista de "patrocinadores", mas a Folha não
teve acesso a informações sobre as cifras. São a FMST
(Friends of the MST), dos EUA, a Fróvãnnerna, da Sué
cia, o Conselho Mundial de Igrejas, com sede na Suíça,
e a Mani Tese, da Itália.

Os dirigentes, além de não revelarem os nomes
das entidades estrangeiras, tratam de minimizar o



62716 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2003

peso do apoio internacional em seu orçamento. "Não
temos cifra exata, mas, nos últimos anos, a média (de
doações vindas do exterior) não representou mais
que 5% do financiamento do MST", afirma Geraldo
Fontes, diretor do setor de Relações Internacionais
do MST.

Parte dessas centenas de milhares de reais
sustenta a outra face menos conhecida do MST: a
manutenção da complexa hierarquia burocrática de
coordenações, direções e secretarias nacionais, es
taduais e regionais com tentáculos em todo o País.
Em todos os casos, o MST é obrigado a fazer periodi
camente uma prestação de contas. "Nunca tivemos
problemas com isso", diz Wolfgang Hees, da Caritas,
ligada à Igreja Católica, que freqüentemente vem ao
Brasil. Os R$ 400 mil que a ONG alemã destina aos
sem-terra são depositados num fundo, administrado
em conjunto pelo MST, pela CPT e pela Caritas brasi
leira.

Fora essas doações que são depositadas regu
larmente no caixa dos sem-terra, o MST conta com
uma ajuda milionária vinda da parceria entre a Cari
tas, a francesa Freres des Hommes e até a União Eu
ropéia, para levantar seu centro de formação política
e técnica de militantes em Guararema (SP). A futura
Escola Nacional Florestan Fernandes deverá consu
mir até a inauguração, prevista para o ano que vem, o
equivalente a mais de R$ 7,3 milhões. Do total, cerca
de R$ 2,5 milhões são bancados pelo próprio MST.

Se as doações externas representam cerca de
5% do caixa do movimento, deduz-se que a receita
anual gira, no mínimo, em torno de R$ 15 milhões.
Procurando minimizar a importância do orçamento,
Mário UI!, da coordenação do Rio Grande do Sul, diz
que o MST não é rico. ':As vezes, cria-se uma para
nóia a respeito do dinheiro. Fazemos um trabalho po
bre e sofrido. O que nos move é mais a dignidade que
o dinheiro." (Folha de SPaulo, 2/11/03)

Em outra matéria do mesmo jornal, Eduardo
Scolese mostra que "Movimento não divulga seus ba
lanços". Doações vindas de pastorais, de ONGs do
Brasil e do exterior, dos assentados da reforma agrá
ria, de políticos e de sindicatos formam o caixa do
MST.

O movimento, porém, não apresenta seus ba
lanços, justamente por ser uma entidade que inexiste
juridicamente. Como não existe oficialmente, usa a
ANCA (Associação Nacional de Cooperação Agríco
la) e a CONCRAB (Confederação das Cooperativas
de Reforma Agrária do Brasil) para receber doações e
fazer convênios.

A partir de meados dos anos 90, com o aumento
de famílias assentadas no Governo de Fernando
Henrique Cardoso, a arrecadação do movimento tam
bém cresceu. Os recursos passaram a vir também
dos assentados, com doações ao MST de um percen
tual (1 % a 2%) de seus créditos do Governo. Além
disso, o movimento conta com as verbas públicas re
passadas às suas cooperativas.

Atualmente, coordenadores estaduais e nacio
nais recebem urna espécie de ajuda de custo que va
ria de um a três salários mínimos. Políticos também
colaboraram com o movimento, emprestando imóveis
e financiando o pagamento de funcionários. Até para
invadir terras o MST precisa de caixa: aluguel de ca
minhões para o transporte dos sem-terra e compra de
madeiras e lonas para a montagem dos acampamen
tos, além de alimentos e remédios. Para manter os
acampamentos, o MST conta com a ajuda dos traba
lhadores já assentados, que passam a doar parte de
sua produção para o sustento dos sem-terra. As ces
tas básicas distribuídas pelo Governo são insuficien
tes para atender à atual demanda.

Sr. Presidente, os produtores rurais, verdadei
ros bandeirantes de nosso País, precisam de paz e
respeito ao direito de propriedade para continuar pro
duzindo alimentos, gerando empregos e desenvol
vendo a nossa economia. Pedimos agilidade da CPI
sobre o MST para conhecermos a origem dos recur
sos e os crimes que estão sendo cometidos em nome
de tal movimento revolucionário e muito pouco social.

Por último, Sr. Presidente, peço a V.Exa. autori
ze a divulgação do meu discurso no programa A Voz
do Brasil e nos outros órgãos de comunicação da
Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, é importante regis
trar a luta do médicos-peritos da Previdência Social.

Depois de longa negociação - que envolveu, no
ano passado, a Liderança do PT, representada pelo
Deputado João Paulo Cunha -, com base na Medida
Provisória nº 46, realizou-se acordo para a reestrutu
ração da carreira desses profissionais.

Tal processo foi retomado por intermédio do
Aviso Ministerial nº 361, de 24 de outubro de 2003, di
rigido ao Ministro do Planejamento. No entanto, os
trabalhadores da área estão preocupados com a fina
lização do projeto que tratará do tema e com seu en
vio a esta Casa.

Aproveito a oportunidade para cobrar dos Minis
térios da Previdência Social e do Planejamento,
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Orçamento e Gestão e da Casa Civil que trabalhem Sr. Presidente: com a Proclamação da Repúbli-
com o objetivo de cumprir o acordo firmado em 2002, ca, durante quatro dias a Bandeira brasileira foi cópia
para que possamos, ainda neste ano, ver apresenta- da norte-americana, numa espécie de seqüestro da
do e apreciado o projeto de lei que tratará da reestru- nossa criatividade artística. Felizmente, o trabalho
turação da carreira dos médicos-peritos da Previdên- conjunto de Teixeira Mendes, Miguel Lemos e do de-
cia Social, função fundamental para o funcionamento senhista Décio Vilares resultou, há 114 anos, no "Iin-
daquele órgão e para o bom atendimento ao povo do pendão da esperança" que todos respeitamos.
brasileiro. Afinal, algumas outras carreiras já foram Ali estão o azul do céu, que a poluição atmosfé-
beneficiadas por tal medida. rica nem sempre deixa ver, as estrelas representando

Externo, portanto, meu apoio e empenho para os Estados, dispostas como eram vistas no Rio de Ja-
que esses trabalhadores tenham a reestruturação da neiro, naquele novembro do final do século XIX, e os
carreira aprovada por esta Casa e sancionada pelo dizeres "Ordem e Progresso" na faixa branca, da al-
Presidente da República. mejada paz. Aliás, além da nossa, só a bandeira da

Muito obrigado, Sr. Presidente. Arábia Saudita tem um dístico ("Só há um Deus e Ma-
O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Pronuncia o omé, seu profeta'/, pois este símbolo é essencial-

mente visual, pictórico, sensitivo. Pena que nesses
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- 114 anos de existência do lema os donos do poder te-
putados e todos que assistem a esta sessão ou nela nham reservado, em geral, ordem para os de baixo e
trabalham, falo aqui, neste 19 de novembro, de amor
à Bandeira e do "Amor" na nossa Bandeira. Isso tem a progresso só para os de cima.

Mas a frase está incompleta. O resumo do idealver com o espírito humano, com nossa capacidade
singular de criar símbolos, signos, significados. positivista de Augusto Comte, que inspirava os repu

blicanos, é "o amor por princípio, a ordem por base, o
Aqui quase todos mantemos aquela curiosidade progresso por fim': Por isso, muitos brasileiros que-

de criança, ao olhar as 193 diferentes bandeiras dos rem acrescentar a esquecida (logo ela!) palavra amor
países, da auriverde rubro-negra do Zimbábue à alvi- na nossa Bandeira. Apresentei projeto com essa fina-
marrom do Catar. Esses símbolos são bonitos por lidade, Sr. Presidente. Seria uma dica para colocar-
que resumem, em cores e desenhos, onde há muitas mos mais fraternidade e solidariedade no cotidiano
estrelas, luas, sóis, pássaros e árvores, os valores e a dos brasileiros, além de reparação do lema histórico.
história de cada nação. Poetas e Músicos como Olavo Bilac e Francisco Bra-

Bandeiras afirmam pátrias e soberanias. Por ga foram mais inspirados: no seu belo Hino à Bandei-
isso, no Brasil, o pavilhão de outro país só pode ser ra há justiça, paz e amor, mas não ordem ou progres-
hasteado, fora de embaixadas e consulados, tendo so, que só são mesmo rima e solução junto a outras
ao seu lado direito o nosso, em posição mais elevada expressões. Dê bandeira, patrício e patrícia: ame!
e do mesmo tamanho. Bandeira rasgada não pode vi- Muito obrigado.
rar pano de chão. Ela deve ser entregue a uma unida- O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pronuncia o se-
de militar e solenemente incinerada no 19 de novem- guinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

bro. tados, quero anunciar o fim de uma polêmica em Mi-
Bandeira é identidade coletiva de cada cidadão. nas Gerais, com a decisão do Governador Aécio Ne-

Há países, como Cuba, México e EUA, só para ficar ves de apoiar a reestruturação da Companhia Ener-
na América, que estimulam a colocação dela em cada gética de Minas Gerais - CEMIG. A medida favorece
moradia e não apenas em repartições públicas. No a região do Vale do Aço mineiro, que estava ameaça-
Brasil esse saudável hábito ainda não chegou, a não do de perder a única agência de atendimento, res-
ser em época de Copa do Mundo. ponsável por um público de aproximadamente 180

A Bandeira brasileira nem sempre foi esta. O mil consumidores.
pintor francês Debret, em 1822, sugeriu o verde e o No final do Governo Itamar Franco, a direção da
amarelo, por representarem as famílias de Bragança CEMIG iniciou uma política de centralização adminis-
e Habsburgo, do casal imperial, mas também certa- trativa, fechando diversas agências no interior minei-
mente impressionado com as vivas tonalidades da ro. Na época, chegou a ser anunciado que a agência
natureza tropical. As cores básicas continuam até de Ipatinga, no Vale do Aço, seria transferida para
hoje, lembrando nossas matas, crescentemente der- Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Os pre-
rubadas, e nosso rico solo, tão cobiçado, ou mesmo o juízos advindos desse processo logo serviram para
generoso sol tropical, cuja energia é mal aproveitada. mobilizar os políticos, empresários, sindicatos, enti-
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dades populares e toda a comunidade, numa campa
nha de mobilização pela permanência da CEMIG no
Vale do Aço.

O Vale do Aço é apontado como uma das re
giões mais promissoras de Minas Gerais, com uma
população estimada em 600 mil habitantes. Empre
sas do porte da USIMINAS, Companhia ACESITA,
CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira e Cimentos
Cauê estão instaladas lá, gerando milhares de em
pregos e altas somas de impostos arrecadados pelos
Municípios, o Estado e a União.

Para se ter idéia, a regional da CEMIG em Ipa
tinga arrecada R$ 32 milhões por mês, enquanto a re
gional de Valadares consegue faturamento mensal
de R$ 5 milhões. Por isso, manter o funcionamento
regular dos serviços prestados pela agência no Vale
do Aço significa valorizar ainda mais os trabalhadores
da empresa e a população consumidora.

Desde o início da polêmica, conforme levanta
mentos do Sindicato dos Eletricitários de Minas Gera
is, muitos trabalhadores foram prejudicados; alguns
foram obrigados a mudar de cidade com suas famílias
e outros preferiram pedir demissão, por não concor
darem em sair da região. Com a decisão do Governa
dor Aécio Neves, respaldando políticas elaboradas
pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Eco
nômico e pela direção da empresa, a CEMIG adota o
bom senso.

A agência do Vale do Aço, cuja área de abran
gência anteriormente incluía cidades-pólos importan
tes como Caratinga, João Monlevade e Itabira, pas
sará a cuidar exclusivamente da população residente
nos Municípios do colar metropolitano regional. Por
outro lado, novas agências serão fortalecidas no Mé
dio Piracicaba (João Monlevade) e Vertente Ociden
tal do Caparaó (Caratinga), entre outras regiões, de
modo a garantir a oferta de serviços com qualidade
para o público consumidor.

A CEMIG é uma empresa do povo mineiro, que
gera lucros e pode servir de exemplo para outras es
tatais do setor elétrico. A meta de racionalização das
suas atividades é louvável, desde que isso não preju
dique o atendimento público.

Por último, Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. e
solicito a divulgação do meu pronunciamento nos ór
gãos de comunicação da Casa e em A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Asdrúbal Bentes.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
ASDRUBAL BENTES QUE, ENTREGUE À

REWSÃO DO ORADO~ SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

o SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero fazer um registro sobre a passa
gem do 163º aniversário de emancipação político-ad
ministrativa de Vitória da Conquista, fato ocorrido no
dia 9 do corrente mês.

O Município de Vitória da Conquista nasceu
com vocação para constituir-se em elo entre o litoral e
o São Francisco, estabelecendo exatamente no "Ser
tão da ressaca" um ponto de ligação e, ali, começou a
surgir o futuro Município de Vitória da Conquista.

Então, de Arraial da Conquista, após as vitórias
de João da Silva Guimarães e do Capitão João Gon
çalves da Costa, ocorridas no período de 1752, até a
criação da Imperial Vila da Vitória, pela Lei Provincial
de 19 de maio de 1840, ocorreu a instalação do Muni
cípio em 9 de novembro do mesmo ano, data em que
é comemorado o dia da cidade. Naquela ocasião
deu-se a posse da primeira Câmara de Vereadores.

Em 31 de dezembro de 1943, por meio do De
creto Estadual nº 141. o Município passou a denomi
nar-se Vitória da Conquista, em substituição a Imperi
al Vila da Vitória.

É na década de 60, contudo, com a abertura da
BR-116, que hoje corta a cidade ao meio, que se inicia
o surto de desenvolvimento econômico e social de Vi
tória da Conquista, que fez dele o 3º maior Município
da Bahia, assinalando, assim, uma nova fase na his
tória econômica e, mais tarde político-social daquela
importante comuna baiana.

Outra nova fase da Vila de Vitória da Conquista
se inicia com a criação da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia, com sede naquela Cidade, de na
tureza multicampi, com quase 30 cursos e cerca de 8
mil alunos, que veio garantir um novo surto de desen
volvimento econômico para o Município e toda a re
gião do sudoeste da Bahia, dando à Vitória da Con
quista a condição de capital regional e de centro de
prestação de serviços, notadamente nas áreas de
educação, de saúde e de metalurgia, com um comér
cio pujante e crescente, constituindo-se em centro
cultural expressivo de milhares de pessoas.

Hoje com cerca de 300 mil habitantes e centro
regional de um população de cerca de 2 milhões de
pessoas, aos poucos o Município começa a sentir um
novo impulso econômico com a instalação de novas
indústrias de peso, movimento que tem tido o apoio
do Governador da Bahia, Dr. Paulo Souto, e de outras
expressivas lideranças políticas, dentre elas o Sena-
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dor Antonio Carlos Magalhães, como meio de intensi
ficar as políticas de geração de emprego e de renda.
Nessa nova fase, intensificam-se, também, a amplia
ção das políticas de educação e de saúde, que mar
cam um novo momento das fronteiras de prestação
de serviços à população local e da região sudoeste da
Bahia.

Outra nova faceta na vida do Município de Vitó
ria da Conquista é o fato de capitanear a luta pela
busca de ahernativas financeiras capazes de assegu
rar, minimamente, um sistema de poupança local
para gerar desenvolvimento local, com a criação de
Cooperativas de Crédito e de Associações de Crédi
to, Cooperativas de Trabalho e de Desenvolvimento
Industrial, políticas que objetivam instituir bases de
cooperação, de solidariedade e desenvolvimento
sustentável.

Agora, o futuro está por vir mais intenso com no
vas reivindicações para atender aos desafios de uma
população crescente, que aspira melhor qualidade de
vida, mais emprego, mais renda, menos violência e
criminalidade, mais progresso, caminhos para a paz e
para a felicidade de uma comunidade que fez do tra
balho a base do seu desenvolvimento.

Parabéns, Vitória da Conquista, pela passagem
dos seus 163 anos de vida!

Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. determinas
se a publicação deste pronunciamento nos meios de
comunicação da Casa. Agradeço a V.Exa.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, esta Casa, mais uma vez, fez justiça aos
Municípios Brasileiros ao aprovar, na data de ontem,
o requerimento de urgência para apreciação do Pro
jeto nº 4.285, de 2001.

Esta proposta, apensada a uma outra do Sena
do Federal, prevê que a quota estadual do Salário
Educação que cabe aos Municípios seja repassada a
estes independente de lei estadual que o estabeleça.

Hoje a quota estadual é dividida em 50% para
as redes de ensino estadual e municipal. Já existe um
substitutivo do Governo que prevê que a Rede Muni
cipal deverá receber 90% dos recursos do salá
rio-educação que cabe aos Estados e Municípios.

Vamos analisar todas as propostas. Mas o que
eu quero ressaltar é que esse Parlamento tem assu
mido uma postura de permitir aos Municípios o finan
ciamento das ações que estão sob suas responsabili
dades.

Neste ano foi aprovada a Lei nº 10.709, de
2003, que repassou para os Estados os custos do

transporte escolar dos alunos da rede estadual, o que
antes era bancado, na quase totalidade dos casos,
pelas Prefeituras.

Ao repassar os recursos diretamente para os
Municípios, estaremos dando um importante passo
para mudar o panorama do ensino fundamental brasi
leiro, pois se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
determina como prioridade para os Municípios o ensi
no fundamental e a educação infantil, é necessário
que estes recebam a parte que lhes cabe dos recur
sos, garantindo uma relação de continuidade no aten
dimento das ações financiadas com tais verbas.

A proposta, corrige assim, uma falha na Legisla
ção que deixou as Prefeituras à mercê da vontade po
lítica de cada Estado, e somente 6 Estados da Fede
ração aprovaram as respectivas leis e estão repas
sando o salário-educação.

Quero ressaltar meu apoio ao projeto de lei, e
afirmar que estarei sempre disposto a contribuir para
o desenvolvimento dos nossos Municípios, sobretudo
em um segmento tão importante como a Educação.

Peço Senhor Presidente, que o meu pronuncia
mento seja registrado nos anais desta Casa e divul
gado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL-BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o projeto da ALCA vigente até o momento
não tem tratado apenas de redução ou eliminação de
barreiras tarifárias e não-tarifárias, pois a ALCA "so
nhada" abrange temas que transcendem as relações
estritamente comerciais, de exportação e importação
de bens, e busca estabelecer compromissos sobre
outras matérias, como, por exemplo, a uniformização
de normas sobre compras governamentais, proprie
dade intelectual, investimentos estrangeiros e presta
ção de serviços.

Diante disso, cada país, segundo o perfil e di
mensão de sua própria economia, possui interesses
distintos no contexto da ALCA. Aos Estados Unidos e
ao Canadá, países ricos e desenvolvidos, interessa a
regulamentação das matérias relacionadas ao co
mércio que citamos, sendo que, em cada caso, por di
ferentes razões, por exemplo:

- quanto às normas sobre propriedade intelec
tual, os EUA, sendo o país que mais dispõe de recur
sos e que mais investe em pesquisa e desenvolvi
mento, é também o que mais registra patentes em
todo o mundo e tem todo o interesse em garantir o
respeito aos direitos sobre a propriedade intelectual
fora de suas fronteiras;
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- quanto às compras governamentais, é eviden
te o interesse dos EUA e do Canadá de proporcionar
às suas empresas, mais eficientes na maioria dos se
tores, a possibilidade de participação em concorrênci
as públicas realizadas pelos demais países, abrin
do-lhes espaço em um mercado normalmente mono
polista e que é manipulado pelas nações como instru
mento desenvolvimentista;

- quanto aos investimentos, os EUA, como de
tentores de capital e investidores maciços, possuem
interesses múltiplos, relacionados às garantias de li
vre expatriação do capital investido e dos lucros.
Aliás, nesse aspecto, chega-se ao ponto de pro
por-se, no texto do acordo da ALCA, o estabeleci
mento de disciplina para solução de controvérsias por
meio de arbitragem internacional, cabendo, no caso,
aos Estados, abrir mão de parcela de sua soberania
ao admitir o afastamento das lides do âmbito de sua
competência jurisdicional; e

- quanto à liberalização dos serviços, a questão
também refere-se à eficiência das empresas nor
te-americanas e o interesse dos EUA reside em ga
rantir o livre acesso dessas empresas aos ainda inci
pientes e pouco explorados mercados de serviços
dos países latino-americanos.

Muito obrigada.
O SR. JAIR BOLSONARO (PTB-RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, primeiramente gostaria de congratular-me com o
Deputado Asdrubal Bentes, que acaba de fazer bri
lhante pronunciamento.

Há alguns dias tive o desprazer de tomar conhe
cimento da libertação de José Rainha e de sua espo
sa, Diolinda. Falo desprazer porque são marginais
conhecidos, invasores de terra, seqüestradores. No
gabinete de alguns Parlamentares do PT há um car
taz com a Diolinda usando a fotografia de seu filho
menor - pelo que deveria ser processada novamente
-, cujo título é o seguinte: "Liberdade aos presos polí
ticos". É brincadeira!!

Sr. Presidente, o que me traz à tribuna no dia de
hoje é um assunto nobre que, infelizmente, afeta a
vida de pessoas de bem, no qual nós, Parlamentares,
podemos colocar um freio, uma vez que um ponto fi
nal é impossível. Trata-se da delinqüência juvenil.

Neste momento, parabenizo o Partido Traba
lhista Brasileiro na figura do seu Líder, Deputado
José Múcio Monteiro, que ontem, desta tribuna, assu
miu a bandeira da redução da maioridade penal.
S.Exa., entretanto, deixou bem claro que essa não é
uma luta exclusiva do PTB; qualquer outro partido

pode se somar a nós. Também aproveito a oportuni
dade para louvar a iniciativa do Deputado Luiz Anto
nio Fleury que está apresentado um projeto de decre
to legislativo propondo a realização de um plebiscito
sobre a matéria. S.Exa. me disse que esse projeto
também não é monopólio do nosso partido; outros po
dem apresentar reivindicação no mesmo sentido.

Agradeço ao Líder do meu partido que encam
pou essa luta junto à Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação. Faremos esforços regimentais no
sentido de que as 12 propostas que lá estão, sendo a
mais antiga a de autoria do então Deputado Benedito
Domingos, sejam discutidas, tenham aprovada sua
admissibilidade e seja criada, atendendo a um clamor
popular, uma comissão especial para, no ano que
vem, começarmos com o pé direito o 29 ano desta Le
gislatura, aprovando a redução da maioridade penal.

A imprensa tem dado destaque muito especial a
esse episódio. Temos assistido, bastante consterna
dos, ao Sr. Ari Friedenbach participar de programas,
como o da Hebe Camargo e o da Ana Maria Braga, e
pedir à população que acorde o Congresso Nacional.

Há poucos dias, o Deputado Luiz Eduardo Gre
enhalgh disse que 82% da população pedia a aprova
ção do Estatuto do Desarmamento e que os Deputa
dos do bem deviam ouvir o povo e votá-lo. Então usa
ram uma pesquisa nesse sentido. Agora, qualquer
pesquisa dá mais de 90% favorável à redução da mai
oridade penal. Será que o PT vai continuar surdo a
esse clamor popular?!

O Sr. Ari Friedenbach, pai de Liana, tem convo
cado a população para participar, no próximo sábado,
em São Paulo, de um movimento voltado para os Par
lamentares, para que passemos a discutir e votar
uma proposta da redução da maioridade penal, como
deseja a sociedade.

Coloquem-se na situação desse pai. Precisa
mos esperar que algo aconteça com nosso filho para
tomar providências?! Está em nossas mãos a discus
são e a aprovação dessa proposta. Não podemos fi
car dando ouvidos a entidades que defendem direitos
humanos no País, pois sabemos que só defendem os
direitos de marginais.

Assistimos também, nesses dias, a um programa
do Gilberto Leão, em que Zezé di Camargo e Luciano
disseram que, por ocasião do seqüestro do irmão para
plégico, que durou 3 meses, nenhuma entidade de dire
itos humanos foi vistlar os familiares. Mas quando pren
deram os vagabundos, no mesmo dia estavam lá várias
entidades de direitos humanos para saber se os se
qüestradores seriam ou não ma~ratados.
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Direitos humanos, assim não!
Lugar para esse pessoal que defende direitos

humanos é num Carandiru, num grande presídio jun
to com os marginais. Afinal de contas, tanto os defen
dem que deveriam viver ao lado deles.

Quero dizer mais ainda: mais do que a certeza
da impunidade que esses jovens assassinos têm é a
certeza de que não faltarão integrantes do PT ou de
entidades de direitos humanos para defender os que
estão presos.

Então, Sr. Presidente, concluo, reportando-me
ao editorial do jomal O Globo, de 3 de novembro, que
se refere àqueles que são contra a redução da maiori
dade penal. Diz o editorial: "Os argumentos não con
solam os familiares. Esses só ficam 3 nos, se não fo
gem antes, na FEBEM. Não servem de resposta à so
ciedade. E o ECA está cada vez mais distante da rea
lidade':

O apelo que fazemos é nesse sentido, meus co
legas: aprovar o mais rápido possível a redução da
maioridade penal, um clamor da sociedade, um cla
mor de todo pai e mãe responsável. Não podemos
continuar dando ouvidos a defensores de direitos hu
manos de marginais!

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a imprensa do Pará divulgou notí
cia ontem com a seguinte manchete: Dez mil desem
pregados de janeiro para cá no setor florestal e made
ireiro.

Já por 3 vezes falei desta tribuna sobre o proble
ma de se colocarem políticos para dirigir órgãos técni
cos. O IBAMA do Pará foi criado para ser administra
do por pessoas que não são do ramo, pessoas que
não estão na carreira do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Con
seqüentemente, os projetos de manejo sustentável
foram abandonados. As ATPFs deixaram de existir.
Se a empresa madeireira não pode trabalhar com ma
deira nem transportá-Ia, obviamente a corda acabará
arrebentando no lado do trabalhador.

Em 10 meses, 10 mil empregados do setor flo
restal e madeireiro foram demitidos no Estado. Enviei
ofício ao Ministro José Dirceu pedindo audiência com
o setor produtivo e a classe política do Pará e estou
aguardando resposta. Este problema tem que ser so
lucionado, porque enquanto o Governo Lula tenta - e

nós o apoiamos - gerar empregos, o IBAMA do Pará
está causando desemprego.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra à Deputada Thelma de Oliveira.
A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB-MT.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho nesta tribuna registrar
minha preocupação com a polêmica levantada sobre
a tese da redução da maioridade penal para 16 anos,
relativamente aos adolescentes infratores.

Desejo manifestar minha solidariedade ao sofri
mento dos pais e famílias atingidas por essas situa
ções. Entretanto, nestes momentos graves e críticos
é que precisamos ter mais calma e ponderação nas
decisões a serem tomadas. Por isso, Sr. Presidente,
é que não iremos apoiar nenhum projeto que vise re
duzir a maioridade penal para adolescentes infrato
res.

Existem alguns equívocos neste debate, e o pri
meiro deles é supor que o Estatuto da Criança e do
Adolescente não pune aqueles que infringem a lei.
Pelo contrário, o ECA não prega a impunidade; ele
prega a severidade na imposição das penas. Mas
também se baseia no princípio da justiça e da huma
nidade.

O ECA prevê 6 tipos de medidas socioeducati
vas para os adolescentes infratores, que vão desde a
advertência até a internação. No entanto, difundiu-se
no imaginário da população a idéia de que o menor
não se sujeita a nenhuma medida corretiva. Alguns
até argumentam que o ECA estaria a proteger ou até
mesmo a estimular a prática de atos anti-sociais.

Todas estas suposições estariam criando, Sr.
Presidente, condições favoráveis a uma proposta
perversa na direção da imputabilidade penal, como
se somente a repressão penal fosse capaz de res
ponder a uma situação muito mais complexa e que
está intrinsecamente ligada à situação social do nos
so País.

Há que se constatar o fato verdadeiro da exis
tência de crianças e adolescentes que experimentam
condições reais de vida tão adversas, insuperáveis
pelos meios tidos como legítimos, que acabam impul
sionados para a criminalidade.

O único caminho para resolver o problema da
delinqüência juvenil seria o Estado assumir responsa
bilidades, dispensando um tratamento adequado
para esses jovens.

É necessário que cada um assuma sua respon
sabilidade. Que o Estado cuide desses adolescentes
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e crianças; que o Judiciário evite conceder excessos
de benefícios; e que a sociedade os reincorpore.

Nesse sentido, desejo cumprimentar o Gover
nador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin, pelo
grandioso trabalho em prol desta causa.

Além dos investimentos financeiros, da parceria
estabelecida com a sociedade civil, ele demonstra
preocupação e comprometimento com este tema, ao
entregar a esta Casa, ao Presidente João Paulo, uma
proposta séria, equilibrada sobre a questão dos jo
vens infratores.

Longe de apoiar incondicionalmente a tese da
redução da maioridade penal, a proposta do Gover
nador Alckmin é no sentido de promover um amplo
debate, para a busca de caminhos que possam con
duzir a todos para uma sociedade livre, justa e solidá
ria, onde a criança e o adolescente tenham prioridade
absoluta.

Muito obrigada.
O SR. HENRIQUE AFONSO (PT-AC. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no dia 17 de novembro, o Estado do Acre
completou 100 anos de integração ao território brasi
leiro com o Tratado de Petrópolis. Está num momento
bastante propício para comemorações diversas. Nes
se sentido, trago à tribuna e aos prezados pares 2 as
suntos importantes.

Primeiro, a nossa satisfação no avanço das polí
ticas implementadas pelo Governador Jorge Viana: o
Governo da Floresta. Uma pesquisa, realizada pela
empresa Brasmarket sobre política no Brasil, divul
gou na revista Veja avaliação dos melhores Governa
dores e Prefeitos pelo "Fator de Excelência Adminis
trativa". Para nossa satisfação, o Governo do Acre
está entre as 5 melhores gestões do País, entre os
mais empenhados em reduzir as desigualdades soci
ais, combater a miséria, a corrupção e estimular o de
senvolvimento. Um dos mais honestos e capazes do
Brasil, com destaque, ainda, em educação e saúde, e
o melhor em segurança pública.

Parabenizamos toda a equipe do Governo do
Acre, em especial o Sr. Fernando Melo, Secretário de
Segurança do Estado. O Acre ostenta o título de me
lhor segurança no Brasil. Com uma política acertada
de segurança pública para o País é possível conse
guirmos alguns avanços nessa área.

Quero externar minha opinião sobre um assunto
que sabemos estar na Ordem do Dia desta Casa: a
questão da responsabilidade criminal aos 16 anos.

A partir do momento em que estivermos focali
zando nosso olhar para a questão do crime hediondo,

podemos deixar de lado a questão da idade para pu
nir o crime. Temos que ter muita responsabilidade
para tratar dessa questão; senão vamos estar aqui fo
calizando a questão da punição apenas pela idade e
legitimando, por exemplo, um crime hediondo pratica
do por meninos de 14, 13 ou 12 anos. O Congresso
precisa se debruçar sobre o problema da punição ao
crime. Para crime hediondo não tem idade. Todos sa
bemos que o assassinato de 2 adolescentes em São
Paulo chocou o País. Portanto, o assunto merece es
pecial atenção.

Em segundo lugar, registro a visita que recebe
mos hoje, no meu gabinete e no do Senador Tião Via
na, do Ministro-Conselheiro José Rivera, da Embai
xada do Peru, em resposta aos nossos esforços, do
Governador do Acre e do Ministério das Relações
Exteriores para darmos um passo decisivo no sentido
de oficializarmos o intercâmbio entre a região do Alto
Juruá, no Acre, cujo principal Município é Cruzeiro do
Sul, e a região do Ucayali, no Peru, cujo principal Mu
nicípio é Pucalpa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, realiza
remos encontro bilateral até janeiro de 2004, cuja
missão será chefiada pelo Governador do Acre e pelo
Governador de Ucayali, com presença de empresári
os e autoridades da região, para consolidarmos o in
tercâmbio de nossos produtos agrícolas, pecuários,
produtos industrializados, questões de segurança de
fronteira entre o Brasil e o Peru, ligação física entre as
regiões, meio ambiente, intercâmbio de universida
des na área de pesquisa, dentre outros assuntos de
relevância para o Alto Juruá, para o Acre, para o Bra
sil e para esta nova relação entre os países latinos
que o Governo Lula vem tão bem conduzindo. Isto
significa um passo histórico e de extrema relevância
para o desenvolvimento das regiões diretamente en
volvidas.

Além disso, o Governo do Estado tem abraçado
a proposta de implantação da Universidade da Flo
resta, a nossa universidade do século XXI, na região
do Juruá, que se está concretizando graças aos es
forços da Secretaria de Educação Superior do MEC,
do Ministério da Ciência e Tecnologia, dos Senadores
Tião Viana, Sibá Machado e Geraldinho Mesquita, e
de universidades parceiras como UFAC, UnB,
UNICAMP, Universidade Federal de Viçosa, INPA.

Este conjunto de ações, Sr. Presidente, confir
ma o compromisso do Governo Lula e do Governo do
Acre com o desenvolvimento sustentável da Amazõ
nia e do País.
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Sr. Presidente, solicito que este pronunciamen
to seja publicado nos meios de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Antes de passar a palavra ao próximo orador, a Presi
dência tem o prazer de anunciar a presença em ple
nário, acompanhada do nosso colega Álvaro Dias, de
delegação de médicos anestesistas do Brasil, que
participam, em Brasília, de um congresso de aneste
siologia, tendo à frente um colega meu de Serra Ta
lhada, Dr. Clóvis Carvalho Filho. O Dr. Carvalho, um
grande anestesista, fez muitas anestesias quando eu
era médico.

É com satisfação que a Câmara dos Deputados
os saúda neste instante.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra à nobre Deputada Professora Ra
quel Teixeira.

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA
(PSDB-GO. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, reafirmo os cumprimentos de boas-vindas aos mé
dicos anestesistas.

Aproveito a oportunidade para informar que a
bancada feminina tem feito vários eventos sobre o
Dia Internacional de Combate à Violência contra a
Mulher - 25 de novembro. É importante lembrar que,
apesar de estarmos no século XXI, ainda hoje, no
Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é espanca
da, 30% das primeiras relações sexuais das mulheres
brasileiras são forçadas, 52% sofrem assédio sexual
e 69% foram agredidas ao longo da vida. Isso sem
contar que apenas 10% delas têm coragem de fazer
denúncias.

Associo-me às mulheres em seu clamor pelo
combate à violência e exalto o Centro de Valorização
da Mulher- CEVAM do meu Estado, uma casa-abrigo
que, com muita luta, tem acolhido mulheres que fo
gem de seus agressores.

Muito obrigada.
O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ano após ano as safras agrícolas
brasileiras vão batendo recordes. Contra os 123 mi
lhões de toneladas de grãos, neste ano, prevê-se que
se consiga um montante de 130 milhões de toneladas
para 2004. E as exportações de produtos agrícolas
atingiram, em 2002, 19 bilhões e 500 milhões de dóla
res, o que, sem sombra de dúvida, é um resultado
mais que auspicioso.

Mas não é só. Se examinarmos a situação de
toda a infra-estrutura aí envolvida podemos admitir
que se trata de quase um milagre. Até as ferrovias,
agora sendo reconstruídas e modernizadas, enfren
tam dificuldades sem fim. A indústria brasileira não
está em condições de atender pedidos de vagões e
acessórios, o que obrigou somente uma empresa, a
Vale do Rio Doce, a importar 900 vagões da distante
China, para impedir o colapso no transporte de grãos
até os portos.

As estradas de rodagem estão esfarrapadas. As
dificuldades enfrentadas pelos caminhoneiros para
chegar aos locais de exportação aumentam a cada
dia, majorando, no mesmo passo, os custos adiciona
is com esse tipo de transporte.

E para maior desespero, nossa rede de arma
zéns, quase inteiramente obsoleta, não está em con
dições de garantir a silagem necessária.

E aí temos que buscar na CONAB as razões
para esse descalabro. A companhia afirma que está
remontando 82 armazéns de sua rede, até agora qua
se que completamente desativados. Mas esse total
poderá armazenar apenas uns 2 milhões de tonela
das de grãos, um montante irrisório diante de toda a
safra nacional.

Com isso - este o exemplo mais assustador - a
safra de algodão de Mato Grosso, a maior do País, fi
cará armazenada a céu aberto, o que é profundamen
te lamentável.

Alega a CONAB que o País tem capacidade
para armazenar 90 milhões de toneladas. Parece mu
ito, mas ainda apresenta grande defasagem diante do
total a ser colhido. Os técnicos da Confederação Na
cional da Agricultura - CNA discordam desse número
e garantem que a capacidade oficial mal conseguirá
guardar 30% de toda a safra.

_ O tempo urge. A colheita se aproxima, as expor
taçoes de produtos agrícolas têm importante valor es
tratégico a meio de nossas trocas comerciais. O total
de problemas sérios, muito sérios, enfrentados por
produtores e transportadoras, faz-se a cada instante
mais ameaçador. A CONAB, órgão governamental
dedicado exclusivamente a essa área de nosso setor
produtivo, parece estar dormindo no ponto. E se for
mos examinar as verbas orçamentárias, destinadas a
essa importante tarefa de armazenagem de uma
imensa safra, vamos descobrir que parcela pouco
significativa foi até agora utilizada. E com essa desí
dia sofre todo o País, principalmente se considera
mos que se trata de produção a ser levada à mesa de
todos os brasileiros.
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Sr. Presidente, passo a tratar de outro assunto.
É lugar-comum dizermos que o Município repre

senta a concretitude da presença do Poder Público. É
no Município que as pessoas vivem, trabalham, criam
seus filhos. Existe pois uma relação muito próxima
entre o cidadão e as esferas de poder municipal.

Contudo, uma instituição encerra em si a atribui
ção, a função essencial de aproximar o munícipe do
centro das decisões pertinentes ao seu dia-a-dia,
constituindo-se na cellula mater do exercício da de
mocracia, da participação popular nas definições dos
rumos da vida em sociedade: trata-se da Câmara de
Vereadores, instituição política do ordenamento de
mocrático de um Estado de Direito, a qual, quando
bem conduzida, torna-se legitimamente a "Casa do
povo".

É exatamente isso o que acontece na Capital do
Estado do Mato Grosso do Sul. A Câmara Municipal
de Campo Grande é um exemplo de resguardo firme
da presença do cidadão no poder. É um espelho no
qual devem se mirar tantas outras Câmaras do Brasil.

Símbolo maior de sua condição de estabilidade
política, foi a galhardia com que emergiu diante dos
abalos que recentemente sofreu. A estatura alcança
da pela Câmara Municipal de Campo Grande, do alto
de seus 100 anos de exercício da democracia, não
permitiu que sua imagem fosse sequer arranhada.

É certo que essa fortaleza política veio como re
sultado da nobre história iniciada em 1903 e que, no
decorrer desse centenário, enfrentou momentos de
grande conturbação político-social, que exigiram ex
trema sapiência e maturidade, como nos tempos da
ditadura militar, quando, aos citadinos das Capitais
brasileiras, era sonegado o legítimo direito de exerce
rem seus direitos políticos através do voto. Restava
então à sociedade local contar com a Câmara Munici
pal para minimamente, naquele triste período, influ
enciar nos rumos de seu Município.

Hoje, a "Casa do povo campo-grandense" dá si
nais cada vez mais claros de independência com rela
ção a outras esferas do Poder Público, reafirmando
seu compromisso com a democracia e a cidadania.
Exemplo disso é o fato de serem as sessões da Câ
mara transmitidas ao vivo por televisão, instrumento
de aproximação daquela Casa com a comunidade a
que serve, sem medo, sem subterfúgios, demons
trando uma postura moderna e atuante.

Uma Câmara conduzida dessa maneira é bas
tião de poder local, constituindo-se em verdadeiro
instrumento da descentralização do Poder Público,

colocando-o nas mãos de seu único e legítimo deten
tor: o povo.

Trouxemos a lume passagens sombrias e feli
zes, para mostrar que o povo de Campo Grande tem
bons motivos para comemorar, neste 19 de novem
bro, o centenário de uma instituição que merece to
das as nossas homenagens.

Temos certeza de que a festa preparada para
marcar essa gloriosa data será digna da grandeza da
história e do presente daquela Casa de leis.

Cabe-nos congratular, na pessoa de seu ilustre
Presidente, Vereador Youssef Domingos, com todos
os Vereadores que nestes 100 anos tiveram a honro
sa deferência popular de atuarem na Câmara Munici
pal de Campo Grande e, acima disso, parabenizar os
campo-grandenses que sempre demonstram sabe
doria ao escolher seus representantes.

Gratos pela atenção.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, temos a sa
tisfação de registrar aqui a aprovação, pela Comissão
de Finanças e Tributação desta Casa, de projeto de
nossa autoria que prevê a criação de um programa de
desenvolvimento para a região do Vale do Ribeira, lo
calizada entre os estados de Paraná e São Paulo.
Pela proposta aprovada, o Governo Federal deve
conceder benefícios fiscais, linhas de crédito favore
cidas e criar fundos de capitalização para estimular
investimentos na região, que por conta do isolamento
se tornou uma das mais pobres do País.

Trata-se de uma grande chance para resgatar a
esperança de toda uma região que passou décadas
esquecida, e com a qual nós temos um compromisso
pessoal de lutar para que ela possa se desenvolver.

a projeto parte do princípio de que o Governo
Federal já prevê, dentro do Plano Plurianual
2000/2003, o Programa de Desenvolvimento de Me
sorregiões Diferenciadas, pelo qual 13 regiões de vá
rios pontos do País que têm baixos índices de desen
volvimento social e econômico receberiam incentivos
com vistas ao combate às desigualdades regionais.

A mesorregião do Vale do Ribeira, localizada
entre os Estados do Paraná e São Paulo, foi uma das
áreas selecionadas pelo programa para atenção prio
ritária.

a Vale do Ribeira forma-se a partir da bacia hi
drográfica do Ribeira do Iguape, onde se encontra a
maior parte de remanescentes florestais contínuos da
Mata Atlântica, ou seja, os melhores e mais extensos
trechos remanescentes de Mata Atlântica da Região
Sudeste.
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A presença de cobertura vegetal fez com que re
cebesse o título de Patrimônio Mundial, concedido
pela UNESCO.

O problema é que a combinação das restrições
à exploração econômica de áreas de preservação,
com o isolamento provocado pela falta de acesso
adequado, tem inibido os investimentos na região, fa
zendo com que ela acumulasse graves problemas so
ciais, mesmo estando localizada entre dois estados
considerados ricos como o Paraná e São Paulo.

No Paraná, o Vale do Ribeira apresenta um dos
mais baixos índices de desenvolvimento do Estado e
indicadores socioeconômicos e demográficos desfa
voráveis, como mortalidade infantil, abastecimento
de água, coleta e tratamento de esgotos, além de
condições de habitação e níveis de renda e de esco
laridade.

É uma região pouco urbanizada, com grande
parcela da população vivendo em áreas rurais e de
senvolvendo atividades agrícolas de subsistência e
extrativistas.

Já no Estado de São Paulo, a região localiza-se no
sul do Estado e possui 17.000 quilômetros quadrados.

A capital regional do Vale do Ribeira é o municí
pio de Registro, localizado a menos de 200 quilôme
tros da região metropolitana de São Paulo.

A região apresenta vários problemas sociais,
fundiários e econômicos, agravados pelas freqüentes
inundações.

Possui também uma das piores malhas rodoviá
rias do País e os mais baixos níveis de escolaridade,
tanto de São Paulo quanto do Paraná, além de um
Município com IDH igual a 0,54, que é o caso de Barra
do Turvo.

Não podemos mais permitir que uma região
com um potencial tão grande continue abandonada.
O desenvolvimento do Vale do Ribeira é uma tarefa
inadiável e imprescindível caso realmente queiramos
combater as desigualdades regionais em nosso País.

Como a região está, em grande parte, inserida
em unidades de conservação, os diferentes graus de
restrição à ocupação e às atividades econômicas
acabaram agravando a estagnação econômica e so
cial.

Essas restrições já embaraçaram vários proje
tos de desenvolvimento para a região, especialmente
a construção de barragens, para abastecimento de
água ou para o controle de enchentes.

O Rio Ribeira do Iguape é o único grande rio de
São Paulo que ainda não foi represado. No entanto, a
crescente urbanização exige uma solução urgente do

problema das enchentes. No início de 1998, as en
chentes deixaram mais de 20.000 desabrigados na
região.

O Programa de Desenvolvimento da Região do
Vale da Ribeira é a grande saída para essa situação
que já vem de décadas, pois estabelece mecanismos
para que sejam criadas condições favoráveis aos in
vestimentos de forma integrada e sustentável, sem
agressão ao meio ambiente.

O programa prevê uma série de incentivos que
possam propiciar a atração de novos empreendimen
tos à região, com a geração de empregos e renda
para a população local, que hoje vive totalmente sem
perspectivas.

Apesar de ser uma região com acentuada pobre
za, com sérios problemas de urbanização, sem infra-es
trutura sanitária, há um inestimável patrimônio históri
co-cultural e ambiental, com possibilidade de aproveita
mento socioeconômico pela população local.

Pelo lado paranaense existem todas as condi
ções para o desenvolvimento de atividades como da
indústria moveleira, fruticultura, extração mineral e
ecoturismo, entre outras áreas.

A instituição do Programa de Desenvolvimento
será também importante para se aprofundar o debate
sobre o aproveitamento do grande potencial hídrico
da região e a necessidade de compatibilizar a explo
ração econômica com a preservação do patrimônio
ambiental.

A idéia é de que os mecanismos de incentivo a
investimentos criados pelo programa permitam o sur
gimento de oportunidades de crescimento econômico
de forma sustentável, sem ameaçar a preservação
ambiental.

Temos confiança em que esta Casa saberá dar
agilidade à tramitação desta matéria, de grande al
cance social e humano, e esperamos firmemente que
o governo federal não adie a implantação desse pro
grama, de fundamental importância para o combate
das desigualdades regionais em nosso País.

O Vale do Ribeira tem mais uma vez a oportuni
dade de sonhar com um futuro melhor, e só depende
de nós colocarmos em prática os instrumentos para
transformar esse futuro em realidade.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, como amanhã estarei
acompanhando a CPI do BANESTADO em Foz do
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Iguaçu e Curitiba, quero deixar registrado nossas ho
menagens ao Dia Nacional da Consciência Negra e
também nossa preocupação com os piores indicado
res de discriminação permanente a negros e
afro-descendentes, incidentes, em sua maior parte,
contra as mulheres - os maiores índices de desem
prego, os menores salários e as piores condições de
trabalho e renda.

Sr. Presidente, ainda causa igual frustração o
baixo acesso ao ensino, à educação superior de ne
gros, negras e descendentes, bem como a falta de
prioridade no atendimento preventivo em saúde públi
ca, principalmente para tópicos específicos, como a
anemia falciforme, hipertensão maligna e prevenção
de câncer de próstata.

São estas as palavras que gostaria de deixar re
gistradas como homenagem ao Dia Nacional da
Consciência Negra.

Muito obrigado.
O SR. MAURO PASSOS (PT-SC. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
minha manifestação também é uma homenagem ao
Dia Nacional da Consciência Negra, fazendo referên
cia justamente à União dos Palmares, na Serra da
Barriga, em Alagoas, onde Zumbi dos Palmares reu
niu o maior exército da resistência dos negros contra
a escravidão em 1695.

Esse episódio, por mais extraordinário que seja,
por representar a mais importante batalha dos negros
contra a escravidão - aliás, a maior das injustiças do
nosso País -, encontra dificuldades para ser reconhe
cido como um verdadeiro feito histórico.

Zumbi ainda não foi admitido em definitivo para
ocupar seu honroso lugar na galeria dos heróis de
nossa história. A maioria das escolas e dos livros di
dáticos ainda escondem Zumbi das crianças e dos jo
vens. O mesmo faz a imprensa nacional. Constróem
a Nação com a visão dos brancos; vêem a realidade
com o olhar dos brancos. Sendo assim, como poderi
am colocar Zumbi na mesma galeria dos libertários,
ao lado de Tiradentes e tantos outros?

O mito da democracia racial insiste em encobrir
a vergonha mais perversa, a maior violação da digni
dade humana em nosso País. O preconceito de ter
preconceito tornou-se a máscara perfeita da discrimi
nação racial.

O mestre Florestan Fernandes, que por muito
tempo ocupou espaço nesta Casa, deixou uma obra
monumental sobre a escravidão em nosso País. Em
seu livro Significado do Protesto Negro, nos esclare
ce ainda mais a chamada democracia racial. Diz ele:

"Os mitos existem para esconder a re
alidade. Por isso mesmo, eles revelam a re
alidade íntima de uma sociedade ou de uma
civilização. Como se poderia, no Brasil colo
nial ou imperial, acreditar que a escravidão
seria, aqui, por causa de nossa 'índole cris
tã', mais humana, suave e doce que em ou
tros lugares?"

Certamente, se o Prof. Florestan Fernandes es
tivesse entre nós, teria ocupado esta tribuna no dia de
hoje para se somar àqueles que são solidários à cau
sa dos negros. Os seus livros A Integração do Negro
à Sociedade de Classes e O Negro no Mundo dos
Brancos são clássicos que revolucionaram a sociolo
gia, subverteram a ordem vigente na época sobre a
visão da questão do negro e se tornaram uma refe
rência para o movimento.

Assim dizia o Prof. Florestan Fernandes:

"Os negros são os testemunhos vivos
da persistência de um colonialismo destruti
vo, disfarçado com habilidade e soterrado
por uma opressão inacreditável. O mesmo
ocorre com o indígena, com os párias da
terra e com os trabalhadores semilivres, su
perexplorados das cidades. Por que o ne
gro? Porque ele sofreu todas as humilha
ções e frustrações da escravidão, de uma
abolição feita como uma revolução do bran
co para o branco e dos ressentimentos que
teve de acumular, vegetando nas cidades e
tentando ser gente, isto é, cidadão comum.
O negro surgia como um símbolo, uma es
perança e o teste do que deveria ser a de
mocracia como fusão de igualdade com li
berdade".

Estas palavras nos dão força e nos trazem a luci
dez necessária para superar essa injustiça. Nesta
oportunidade, eu gostaria de registrar meu contenta
mento com a visita do Presidente Lula à União dos Pal
mares, em Alagoas, que demonstra o compromisso do
Governo com a causa dos negros em nosso País. É
uma dívida histórica que tem que ser reparada!

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ouvi certa vez alguém dizer que a história da
humanidade tem nos revelado belos exemplos do
que pode um povo quando seus princípios se alicer
çam na justiça, na fraternidade e na paz. São eles que
conseguem dar um certo equilíbrio a um mundo con
turbado, cheio de egoísmo, preconceitos e injustiça.
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Com certeza, o Líbano, nação da qual me orgu
lho de ser descendente, está entre esses países, cuja
tradição é um exemplo de dignidade, respeito e admi
ração dos tradicionais povos pacíficos do mundo. E é
exatamente na comunhão desse espírito de compre
ensão, amor e fraternidade, que cerca de 6 milhões
de pessoas, formando no Brasil a maior colônia liba
nesa do mundo, estarão festejando, no próximo sába
do, dia 22, os 60 anos da independência de um país
que, até 1943, foi um protetorado francês.

Eu diria, Sr. Presidente, que o próximo sábado
será um dia propício à reflexão sobre a real importân
cia que o Brasil representa na relação de amizade
que envolve esses 2 povos ordeiros e harmônicos,
desde a visita de cortesia feita, em 1876, por D. Pedro
11, sua esposa, D. Tereza Christina Maria, e uma co
mitiva de aproximadamente 200 pessoas, quando o
Líbano ainda estava sob o domínio do Império Oto
mano. Naquela oportunidade, já era possível prever
um futuro promissor na amizade entre os 2 países,
tendo-se como base a admiração que o então Impe
rador brasileiro nutria pela literatura e a cultura árabe.
Em sua estada no Líbano, em novembro de 1876, dis
se o Imperador brasileiro ao amigo, o diplomata fran
cês Joseph Gobineau, que ficara em Atenas, na Gré
cia: "Tudo vai bem. A partir de hoje, começa um mun
do novo. O Líbano ergue-se diante de mim com seus
cimos nevados, seu aspecto severo, como convém a
essa sentinela da Terra Santa".

E não foi só isso. D. Pedro 11 também ficou en
cantado com o dinamismo do povo libanês, razão
pela qual foi mais uma vez gentil. "Gostaria de ver o
maior número de vocês no Brasil. Prometo recebê-los
bem e tenham a certeza de que retornarão próspe
ros", profetizou o Imperador. De fato, hoje somos
mais de 6 milhões de libaneses e descendentes no
Brasil, e cerca de 60 mil líbano-brasileiros moram no
Líbano, fazendo com que esses 2 países sejam ami
gos e com fortes laços de amizade.

Amizade esta, Sr. Presidente e nobres Deputa
dos, que continua a nos contagiar. O próprio Presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva deu o tom desse en
volvimento quando, em junho passado, tomado pelo
espírito bem humorado, disse que "desde um simples
check-up a uma pequena cirurgia", está sempre nas
mãos de um libanês.

No mesmo dia, o Presidente da República anun
ciou a visita que deverá fazer ao Líbano, provavel
mente agora, em dezembro, repetindo, 127 anos de
pois, ao lado da esposa, Marisa Letícia, e uma cara
vana de Ministros, o mesmo gesto de D. Pedro 11, que
chegou a Beirute, depois de passar pela Grécia, no

navio Áquila Imperial, de bandeira verde e amarela. O
objetivo da visita do Presidente Lula ao povo libanês é
estreitar mais ainda os laços de amizade e o inter
câmbio comercial entre os 2 países.

Festejar os 60 anos de independência do Líba
no é também reviver 123 anos de convivência pacífi
ca e harmoniosa entre brasileiros e libaneses, a partir
da chegada ao Rio de Janeiro de Youssef Mussa, em
1880. Youssef passou a ser uma espécie de ícone do
imigrante libanês e seus descendentes, que, pela for
ça do trabalho, perseverança e inteligência alcança
ram posições de destaque em todas as áreas de ativi
dades, contribuindo decisivamente para a formação
da nacionalidade brasileira.

Mas conta-nos a história ter sido um libanês
quem ofereceu sua própria casa a D. João VI, quando
da chegada da família real, em 1808, ao Brasil. De
acordo com os anais da Biblioteca Nacional de Portu
gal, teria partido de Antun Elias Lubbos, também co
nhecido como Antônio Lopes, a hospitalidade, cuja
residência tornou-se o Museu Nacional da Quinta da
Boa Vista.

A verdade, Sr. Presidente, nobres Deputados, é
que os libaneses deixaram a terra natal pressionados
pela Primeira Guerra Mundial, que acirrou a domina
ção otomana no Líbano.

Os nossos patrícios não vieram para o Brasil em
busca de propriedades agrícolas, como ocorreu com
outros imigrantes. Dedicaram-se, sim, ao comércio e
pequenas indústrias, tornando-se os mascates, que
por muitos anos abasteceram de mercadorias os co
lonos europeus e os fazendeiros remanescentes das
propriedades escravocratas.

A exemplo dos meus pais, Sessin David e Regi
na Simão, que deixaram a aldeia de Tripoli, uma das
cinco célebres cidades fenícias - ao lado de Beirute
Byblos, Saída e Tiro -, todos os nossos patrícios che
garam a este Brasil maravilhoso sem recursos, tendo
de enfrentar muito sacrifício, como vendedores am
bulantes para sobreviver e criar os filhos.

Em resumo, Sr. Presidente, somos hoje mais de
6 milhões de libaneses e descendentes, formado por
uma multidão de filhos, netos e bisnetos de imigran
tes que saíram do outro lado do mundo e vieram ten
tar a vida num novo país, fazendo com que a saga
dos libaneses que aportaram no Brasil seja vasta,
desde mascates até poderosos banqueiros. São pa
trícios que resolveram adotar uma nova terra como
opção e passar a se sentir parte dela.

Meu pai e o meu tio, Abrahão David, foram 2
exemplos práticos da disposição que tiveram de se
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agruparem em família na busca de apoio para supe
rar todas as dificuldades iniciais de adaptação num
país ainda desconhecido. Radicados na cidade de Ni
lópolis, na Baixada Fluminense, eles trabalharam
como mascates, vendendo produtos de cama e
mesa, de porta em porta, até que se estabeleceram
como pequenos comerciantes na cidade, com a aber
tura de lojinhas e armarinhos.

Na verdade, Sr. Presidente e nobres Deputa
dos, o próximo sábado será um dia muito especial
para todos nós, descendentes de libaneses, orgulho
sos que estamos por sermos filhos, netos e bisnetos
de homens e mulheres que largaram para trás tudo o
que tinham e empreenderam o mesmo caminho, do
Oriente Médio até os trópicos distantes, decididos a
construir uma nova história em terras e costumes es
tranhos. Afinal, o Líbano é tido como um país-cofre do
tesouro da memória, onde vamos achar em cada pal
mo de terra uma história e, em cima de cada rochedo,
um testemunho.

Recebam, portanto, todos os patrícios, a minha
manifestação de carinho, certos de que o Líbano não
pode ser esquecido, por ser ele verdadeiramente um
patrimônio cultural da humanidade, criado que foi cer
tamente para ser eterno!

Muito obrigado.
O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronun

cia a seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a carta de uma jovem eleitora da cidade
cearense de Marco despertou minha atenção para
um tema que vem sendo debatido nos meios acadê
micos: o número de vagas nas universidades públi
cas. Mostrando desprendimento e senso de coletivi
dade, Nara Raquel me fez um pedido em nome de to
dos os jovens que querem ser alguém na vida: fre
qüentar uma universidade.

A Srta. Nara discorre cuidadosamente sobre os
obstáculos existentes até se chegar a uma faculdade
pública e pede a ampliação do número de vagas na
rede pública de ensino superior público e gratuito, em
especial no interior do Estado. Afinal, como ela mes
mo escreveu, seria uma forma de termos mais médi
cos, mais advogados, engenheiros e tantos outros
profissionais a serviço no País.

O Presidente Lula tem pela frente uma oportuni
dade de ouro para melhorar a produtividade das uni
versidades públicas federais através da melhoria de
condições de funcionamento da rede existente. Esti
ma-se que existam pelo menos 100.000 vagas dispo
níveis nas instituições federais de ensino superior,
abertas pela desistência de alunos. Ou seja: dá para
expandir a matrícula, sobretudo em cursos noturnos,

em pelo menos 20%, utilizando-se apenas da in
fra-estrutura já existente. Se um curso foi projetado
para ter 20 alunos em sua turma inicial nada justifica
que esse curso chegue, no 2º, 3º ou 4º ano, com seu
tamanho reduzido pela metade. É o que ocorre na
maioria dos casos.

No Estado do Paraná, por exemplo, segundo o
Reitor da Universidade Federal, Carlos Augusto Mo
reira Júnior, as vagas ociosas somam 1.247, resulta
do da desistência de alunos aprovados no vestibular
e que largaram os estudos. Essas vagas podem ser
preenchidas sem despesas adicionais para a UFPR.
A proposta do Reitor da Universidade do Paraná é de
que as 1.247 vagas remanescentes sejam destina
das a alunos de universidades particulares. Quem
passar pelo concurso seletivo ficará livre do paga
mento de mensalidades.

A idéia, no entanto, foi mal recebida pela comu
nidade universitária. A justificativa é que a ocupação
das vagas ociosas vai piorar a qualidade do ensino.

De acordo com o Censo do Ensino Superior de
2001, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP), as instituições de
ensino superior possuem 503.000 alunos matricula
dos em cursos de graduação. Lecionam para esses
alunos 45.000 professores. A relação nessas institui
ções é de apenas 11 alunos por professor, muito abai
xo da média de instituições consagradas como a Uni
versidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, ou até
mesmo da média revelada pelas universidades dos
países que integram a Organização para a Coopera
ção e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 16
alunos por professor.

Se o Governo brasileiro decidir elevar essa rela
ção para uma média de 16 alunos por professor, as uni
versidades federais poderiam abrigar 720.000 estudan
tes, sem comprometer a qualidade do ensino. Claro que
para isso seria necessário melhorar a infra-estrutura
das instituições, dando condições principalmente de
funcionamento de cursos noturnos. O que não pode
mos é impedir que milhares de jovens brasileiros te
nham a oportunidade de freqüentar o ensino superior.
Nosso percentual de jovens entre 18 e 24 anos no ensi
no superior, que é de 9%, é muito menor do que o de
outros países da América Latina, como, por exemplo, a
Bolívia (22%) e a Colõmbia (23%).

A meta proposta pelo Plano Nacional de Educa
ção é a de chegarmos aos 30% no ano de 2007. É
ambiciosa, mas não impossível.

Vagas ociosas em universidades públicas é
algo vergonhoso e mata o sonho de milhares de jo-
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vens, entre eles Nara Raquel, que quer ser uma bri- "Os empresários querem a concessão e as tarifas,
Ihante escritora formada em Letras. mas não pretendem botar dinheiro deles no negócio.

A SRA. LUCIANA GENRO (PT-RS. Pronuncia Baseado nos ensinamentos da baronesa Thacher
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. (numa boa) ou do mexicano Carlos Salinas de Gortari
Deputados, quero, mais uma vez, manifestar minha (numa ruim), o PT-Federal concebe parcerias nas
indignação em relação à forma pela qual o Ministro da quais o governo entra com o dinheiro para pagar as
Previdência Social vem tratando os idosos e aposen- obras e garante aos maganos o povo para pagar as

tarifas".tados do País. Parece que S.Exa. não aprendeu nada
com o episódio do corte dos benefícios dos velhinhos Tudo indica que a proposta chega cheia de ga-
de mais de 90 anos e repete os mesmos erros. rantias extras pedidas pelos empresários, para que o

"Dóris" Berzoini, como vem sendo chamado, em Estado banque contratos que poderão durar 30 anos,
onde o empresário terá o lucro garantido pelo dinheialusão àquela personagem malvada com seus avós,

b . ro público. Quer dizer, se as tarifas que o povo pagar
está fazendo jus ao apelido. Agora insiste em o ngar não forem suficientes para "remunerar' o investimen-
os idosos a madrugar nas filas para pedir a revisão

to, não tem problema. O povo paga de novo, por inter-
dos benefícios, um direito que já lhes foi concedido na médio do Governo, e a remuneração dos preciosos
Justiça, mas que o Ministro insiste em negar enquan- investidores está assegurada. Se forem como as pri-

to puder. vatizações, quem sabe o próprio BNDES irá financiar
A Associação dos Juizes Federais já pediu, nem e o "investidor' só administra. Uma beleza! Não é à

assim o Ministro ouviu, para que o Governo faça a toa que Elio Gaspari está chamando o Plano de "cele-
correção por medida administrativa, evitando o abar- bração do entendimento entre o PT-Federal e as
rotamento de processos na Justiça, as filas imensas grandes empreiteiras nacionais".
de pessoas idosas. E, pior, a certeza de que muitos O principal alvo dessas parcerias, podem ter
morrerão antes de receber o que é seu de direito, por- certeza, será o saneamento básico. Mais uma luta
que o Governo insiste em economizar alguns troca- histórica do PT será jogada na lata do lixo. O PPP
dos nas costas dos aposentados. nada mais é do que uma privatização branca.

Lamentavelmente, o Presidente Lula já avisou Para não passar o constrangimento de vender e
que Berzoini fica até o fim do Governo, o que não nos depois dar dinheiro público para as empresas priva-
surpreende, na verdade. das, corno fez agora com as elétricas, o Governo fin-

Em seu artigo de hoje, na Folha, Elio Gaspari ge que não vende e se responsabiliza, desde já, por
sugere aos aposentados brasileiros que se naturali- qualquer prejuízo. É o paraíso dos grande empresári-
zem espanhóis pois, quando se falou em mudar a for- os e empreiteiros. Mais um inferno astral dos petistas.
ma de cálculo dos reajustes telefônicos, baixou em É claro, não contem conosco para aprovar esta
Brasília o Primeiro-Ministro espanhol, José Maria sem-vergonhice!
Aznar, e demandou que se respeitem os contratos O SR. DR. HELENO (PP-RJ. Pronuncia o se-
dos seus compatriotas, no que foi prontamente aten- guinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
dido. Enquanto isso os aposentados amargam a mu- tados, o jornal Zero Hora, em edição de 12 de dezem-
dança da regra no meio do jogo (caso da reforma da bro de 2002, relatou o fato de um paciente com 75
Previdência) e a recusa do Governo em cumprir deci- anos de idade que, com problemas hepáticos graves,
são judicial para corrigir os benefícios. se encontrava na lista de espera e internado em um

Mas a grande notícia de hoje é mesmo o novo hospital de Porto Alegre para transplante de fígado.
PPP, ou Parceria Público-Privada, que chega hoje ao Vendo que ele não resistiria por muito mais tempo à
Congresso. Um projeto para "estimular o investimen- espera do órgão, a família resolveu entrar na Justiça
to privado em infra-estrutura", nas palavras do Gover- para que ele pudesse passar à frente de outros paci-
no. No mesmo artigo, Elio Gaspari escreve: "Os tuca- entes menos graves, melhor colocados na lista.
nos venderam um patrimônio existente. Sem ter o que Após pedido da família, a Justiça solicitou ao
torrar, Lula quer vender as necessidades do povo. hospital que se manifestasse quanto à real gravidade
Faz falta uma nova linha de metrô no RJ? Convém daquele paciente, o que foi feito prontamente. Cinco
que se construa um anel rodoviário em Santos? PPP dias após, um juiz determinou que o próximo fígado
neles". disponível fosse alocado para aquele paciente. Na

Na verdade, é a oficialização do capitalismo noite de sexta-feira, 6 de dezembro, foi doado um fí-
sem risco. De novo, vale a pena reproduzir Gaspari: gado em uma cidade do interior do Estado. Devido à
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distância, o transporte desse órgão teria que ser feito
por via aérea, ocasião em que o advogado do pacien
te acionou a Justiça para que o seu cliente fosse o re
ceptor.

No mesmo período outra paciente de 67 anos,
que estava em primeiro lugar na lista única de trans
plantes de fígado da Central de Transplantes do Esta
do, foi avisada de que seria transplantada naquela
mesma noite. Aquela paciente era residente em um
Município distante de Porto Alegre e havia se mudado
para uma cidade próxima com a finalidade de viabili
zar a realização do transplante. Ela prontamente se
deslocou para o hospital onde foi recebida, realizou
exames e já estava preparada para a cirurgia, aguar
dando apenas a chegada do órgão. Logo após, a
equipe médica a avisou que ela não mais seria a re
ceptora, mas, sim, outro paciente devido a uma deci
são judicial. A paciente declarou ter ficado "bem cha
teada" com a situação em que se viu preterida.

O juiz alegou que tomou aquela decisão, mes
mo sabendo da possível repercussão que a sua sen
tença poderia ter. Entretanto, usou o argumento de
que o paciente beneficiado era o de estado mais gra
ve, tendo o médico informado que ele estava bem
próximo da morte.

Sr. Presidente, confesso ter ficado feliz ao tomar
conhecimento desse fato, no entanto os meus nobres
pares hão de convir que, infelizmente, nem todos têm
condições financeiras para acionar um advogado e
tampouco terão certeza de que teriam um despacho
favorável da Justiça. A grande realidade é que paci
entes mais urgentes acabam indo a óbito por serem
preteridos por outros que poderiam esperar um pouco
mais, tão somente por causa de legislação vigente
que preconiza a elaboração da lista de espera para
transplantes por ordem cronológica.

Para justificar minha preocupação, gostaria de
relatar outro fato em que foi solicitada na Justiça uma
medida liminar para garantir que um paciente candi
dato a transplante de fígado tivesse prioridade sobre
os demais participantes da fila de espera. O motivo
alegado foi a gravidade do paciente, mas infelizmente
a liminar foi negada e o paciente veio a óbito.

Tenho chamado a atenção das autoridades bra
sileiras para a nova doença do século: as hepatites B
e C, que tendem a levar o paciente a uma cirrose e
câncer de fígado, e, nessa fase, somente transplante
pode salvar o paciente. Com o grande número de por
tadores desses tipos de hepatite no Brasil, prevê-se
para, num futuro não muito longínquo, que a lista de
transplante de fígado tenda a explodir.

É importante lembrar que o critério de gravidade
não é contemplado nos critérios legais de alocação
de fígado para fins de transplante, a não ser nas situ
ações de hepatite fulminante, com necessidade de
retransplante em 24 horas. O critério que tem prevale
cido é o de tempo na fila de espera. É bem sabido
que, no mundo inteiro, os transplantes são feitos pelo
critério de gravidade e não pelo cronológico, o que
evita muitas mortes.

É preciso corrigirmos esse critério. Os pacientes
com risco iminente precisam e devem ter prioridade
na fila. Por essa razão, decidi dar entrada num projeto
de lei, que estará brevemente em pauta na Comissão
de Seguridade Social e Família, que prevê a elabora
ção da lista de espera de transplantes pela urgência
médica e não pela ordem cronológica, ocasião que
espero o apoio dos nobres membros daquela Comis
são.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
gostaria de registrar que dei entrada nesta Casa a re
querimento de louvor à Organização Jaime Câmara,
de Goiás, pelo início das operações da TV Rio do
Ouro, de Porangatu, cidade que represento. A iniciati
va beneficiará todo o norte de Goiás.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, retorno
a esta tribuna com o objetivo de prestar minha home
nagem e meu justo reconhecimento ao Sr. Ministro
das Comunicações pelos grandes avanços havidos
naquela Pasta neste primeiro ano de sua gestão.

O Ministro Miro Teixeira, velho conhecido de to
dos nós desta Casa, pelos anos de árduo trabalho e
dedicação ao Legislativo, empreendeu uma série de
modificações e iniciativas simples, que mudaram a fe
ição do Ministério das Comunicações, tão desgasta
da pela burocracia, pela lentidão e pela ineficiência.

Ao assumir a Pasta, em janeiro deste ano, o Mi
nistro deparou com um enorme acúmulo de proces
sos emperrados. Apenas os relacionados à radiodifu
são comunitária, tema da mais alta relevância social e
cultural, principalmente para os Municípios do interi
or, somavam mais de 4.400, e levavam em média 18
meses para serem analisados. Criou-se então um
Grupo de Trabalho para, em caráter emergencial e
extraordinário, realizar os atos necessários à instru
ção, ao saneamento e ao desenvolvimento dos pro
cessos relativos aos pedidos de autorização para o
Serviço de Radiodifusão Comunitária. O grupo con
tou com representantes de diversos segmentos go-
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vernamentais, além de entidades ligadas ao movi
mento de radiodifusão comunitária.

Os resultados dessa iniciativa foram notáveis.
Em um período de 90 dias foram analisados todos os
4.400 processos de radiodifusão comunitária e aper
feiçoados os manuais de procedimentos, tornando a
análise dos processos mais célere, objetiva e trans
parente. Somente em dezembro deste ano, cerca de
650 localidades devem ser beneficiadas com a publi
cação do Aviso de Habilitação, estimando-se que a
análise dos processos não ultrapassarão 90 dias.

Entre outras realizações, cumpre mencionar
que no Plano Geral de Metas de Universalização 
PGMU estão incluídas as obrigações de instalação
de acessos individuais à telefonia fixa em localidades
com população superior a 300 habitantes e também
de atendimento de todo e qualquer pedido de instala
ção de linha telefônica no prazo de até 5 dias. As me
tas do PGMU para o período 2006-2025 abrangem
ainda as seguintes obrigações: 1- manter urna densi
dade de 6 telefones públicos por 1.000 habitantes em
todas as localidades em que a telefonia fixa é ofereci
da; 11 - instalar facilidades de apoio a portadores de
necessidades especiais; 111 - instalações progressi
vas de Postos de Serviços com acesso à Internet, a
partir de 2006, na proporção de 1 posto para cada
grupo de 50 mil habitantes; IV - instalar telefones indi
viduais para a população carente com tarifa diferenci
ada e qualidade.

Para aplicação dos recursos do FUST, o Gover
no estabeleceu 7 programas, direcionados para Edu
cação, Saúde, Telecomunicações, Atendimento a
Deficientes, Segurança Pública, Regiões Remotas e
de Fronteiras e Bibliotecas Públicas. Nesses seg
mentos, os recursos do FUST devem promover a uni
versalização não só da telefonia fixa comutada mas
também do acesso às redes digitais em alta velocida
de/banda larga, podendo incluir o fornecimento do
equipamento terminal, o pagamento das contas, ser
viços de teleconferências etc.

Outro programa em desenvolvimento é o
GESAC/Governo Eletrônico/Serviço de Atendimento
ao Cidadão, cujo meio de acesso são as plataformas
de satélite. Esse programa foi totalmente reformula
do, de modo a constituir-se em Postos de Serviços
Públicos (telecentros comunitários), ou seja, espaços
de uso compartilhado de tecnologias de informação e
comunicação, dedicados ao desenvolvimento pesso
al e comunitário. Promove a universalização do aces
so à rede mundial de computadores em lugares nos
quais a malha física telefônica ainda não chegou. Os
centros têm como princípio o acesso livre e universal.

Contribuem para a melhora da qualidade de vida e
para o desenvolvimento social, instrumentalizando a
comunidade para encaminhar seus problemas, facili
tando o acesso a programas sociais, estimulando o
empreendedor, promovendo a educação, oferecendo
serviços e potencializando a comunicação, a mobili
zação e a articulação entre pessoas e comunidades.

Todas essas iniciativas buscam, além da efetiva
interação da sociedade com as atividades do Ministé
rio das Comunicações, agilizar a prestação dos servi
ços, democratizar as informações e privilegiar a efi
ciência, a eficácia e a transparência na gestão da coi
sa pública.

Parabenizo o Ministro Miro Teixeira por suas re
alizações e principalmente pela competência e pelo
compromisso demonstrado à frente do Ministério das
Comunicações.

Sol icito também a V.Exa. que autorize a divulga
ção, no programa A Voz do Brasil e nos demais ór
gãos de comunicação da Casa, deste pronunciamen
to sobre a excelente atuação do Ministro Miro Teixeira
à frente do Ministério das Comunicações. S.Exa. é
solícito com todos e tem procurado, de forma siste
mática, atender aos pedidos que lhe são encaminha
dos, bem como resolver os problemas pendentes. Te
mos agora, à frente do Ministério das Comunicações,
um colega que atende aos Deputados.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho a esta tribuna para anunciar que, dia 10
de novembro, saiu de Goiânia a Marcha pela Reforma
Agrária, com aproximadamente 3.000 trabalhadores
e trabalhadoras rurais e chegou em Brasília, hoje, 19
de novembro de 2003, às 7h30min. Houve um café da
manhã com os marchantes, com a presença de 5 De
putados e o Presidente Nacional do PT, José Genoí
no.

De hoje para amanhã, se juntarão à marcha em
torno de 2.000 agricultores da CONTAG, mais os agri
cultores do acampamento da Via Campesina, lideran
ças e agricultores de todo o Brasil, cujas lideranças
serão recebidas pelo Presidente LULA, nesta sex
ta-feira, dia 21. A principal reivindicação será o assen
tamento de 1 milhão de famílias de agricultores
sem-terra, com infra-estrutura nos assentamentos.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade e con
vido os Deputados para, dia 20, quinta-feira, às 8h,
participarem da Conferência, no Pavilhão de Exposi
ções do Parque da Cidade, com mais de 5.000 traba
lhadores rurais.
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Certo de que o Presidente Lula atenderá às rei
vindicações dos marchantes e que teremos finalmen
te a reforma agrária no Brasil, espero que esta Casa
dê apoio ao Governo, como fez para aprovar as ou
tras reformas.

Muito obrigado.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de registrar que estou dando entrada na Casa a 2
projetos de lei. Um deles propõe o aumento da pena
máxima no Brasil, que passará de 30 para 50 anos. O
outro aumenta as penas previstas no Estatuto da Cri
ança e do Adolescente nos casos de crime de san
gue, de morte ou de reincidência. Acredito que ambos
vêm ao encontro do pensamento nacional.

Em vez de ficarmos debatendo a maioridade pe
nai, podemos buscar uma atuação mais condizente
com nossa realidade.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra à Deputada Fátima Bezerra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revi

são da oradora.) - Sr. Presidente, comunico à Casa
que logo mais, às 16h30min, participaremos de au
diência com o Ministro da Educação, o Prof. Cristo
vam Buarque, para tratar de assunto importante para
o Município de Mossoró, para o meu Estado Rio
Grande do Norte e para todo o Nordeste: a transfor
mação da Escola Superior de Agricultura de Mossoró
- ESAM em Universidade Federal do Semi-Árido.

Parabenizo o Diretor da Escola, o Prof. Marcelo
Pedrosa, bem como toda a comunidade de professo
res, alunos e funcionários daquela instituição por
essa luta, que data de muito tempo. Dada a credibili
dade da ESAM, externo meu apoio a esse pleito e
comprometo-me, juntamente com a bancada federal
do Estado, a envidar todos os esforços no sentido de
concretizar esse sonho do povo mossoroense.

A ESAM foi criada pela Prefeitura Municipal de
Mossoró, pelo Decreto nº 3, de 18 de abril de 1967, e
inaugurada em 22 de dezembro do mesmo ano. Con
tou, na fase de implantação, como entidade mantene
dora, com o Instituto Nacional de Desenvolvimento
Agrário - INDA. Dois anos após sua criação, em
1969, foi incorporada à Rede Federal de Ensino Su
perior como Autarquia em Regime Especial, com a

publicação do Decreto-Lei nº 1.036, de 21 de outubro
de 1969.

A ESAM oferece cursos de graduação em Agro
nomia e Medicina Veterinária. Pedidos para implanta
ção dos cursos de Zootecnia e Engenharia Agrícola
encontram-se hoje em tramitação no MEC. Tais cur
sos devem ser oferecidos a partir do ano que vem.
Também são oferecidos cursos de especialização em
Irrigação e Drenagem, Clínica e Cirurgia de Peque
nos Animais e Carcinicultura. A escola conta ainda
com um curso de mestrado em Fitotecnia, e está
montando curso de doutorado na mesma área.

Para cumprir as atividades de ensino, pesquisa
e extensão, a ESAM tem hoje, no seu quadro efetivo,
58 professores em regime de dedicação exclusiva e 7
professores substitutos, distribuídos em 8 departa
mentos. No que diz respeito à titulação, 34% são dou
tores, 58% são mestres, 7% são especialistas e 1%
têm cursos de aperfeiçoamento. O corpo técnico-ad
ministrativo é composto por 194 servidores: 36 funci
onários de nível superior, 105 de nível médio e 53 de
apoio. Entre os servidores de nível superior há douto
res, mestres e especialistas.

A Escola conta hoje com 924 alunos, sendo 891
de graduação, 15 de especialização e 18 de mestra
do. Da CAPES, o curso de mestrado da ESAM rece
beu o conceito 4, o que a credencia à instalação de
curso de doutorado na área de Agronomia.

Em termos de infra-estrutura, a ESAM dispõe de
um campus de 1.731 hectares, sendo 1.300 hectares
no campus central e 419 hectares em uma fazenda
experimental, distante 18 quilômetros da sede do Mu
nicípio, além de um sítio com 12 hectares. A estrutura
física, composta de edificações para fins didáticos e
de pesquisa, administrativos e residenciais, soma
uma área de 72 mil metros quadrados, dos quais
59.781 metros quadrados construídos, comportando
8 departamentos didático-pedagógicos, 36 laboratóri
os, biblioteca especializada, museu de paleontologia,
de geologia, vila acadêmica, restaurante, lanchonete,
ginásio poliesportivo, campo de futebol, agência da
Caixa Econômica Federal, usina de beneficiamento
de semente, fábrica de doces e polpas de frutas, cor
reios, biofábrica, gráfica, viveiro de produção de mu
das, o Centro de Treinamento Lourenço Vieira, par
que zoobotânico, hospital veterinário, centro de multi
plicação de animais silvestres, 2 estações meteoroló
gicas, fábricas de rações, 1 miniauditório e 2 auditóri
os, um deles com central de ar-refrigerado.

Ao longo de 36 anos, a ESAM consolidou-se
como a mais importante instituição de ensino de Ciên
cias Agrárias do Nordeste brasileiro. Já formou, nas
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59 turmas de Agronomia, 1.743 agrônomos com re
conhecida competência para colaborarem com o de
senvolvimento tecnológico e a promoção da cidada
nia no campo. Também foram formados 86 médicos
veterinários em 4 turmas.

Hoje, 93% dos agrônomos oriundos da institui
ção atuam no Pólo Agrícola Assu-Mossoró, que é res
ponsável por 90% da produção nacional de melão e
20% da de fruta tropical brasileira. A área de influên
cia da ESAM contempla todos os Municípios da mi
crorregião salineira, além das áreas de grandes pro
jetos de irrigação, tais como Baixo Açu e Chapada do
Apodi, ambos no meu Estado, Rio Grande do Norte, e
Baixo Banabuiú, Médio Jaguaribe e região do Cariri,
no Estado do Ceará.

A ESAM é a única instituição federal de ensino
superior localizada no Semi-Árido brasileiro. Como o
nome sugere, o semi-árido é uma região cujo clima se
caracteriza pela quase aridez. Mas o semi-árido do
Nordeste brasileiro tem características muito especi
ais: não apenas é um dos maiores do mundo como é
o mais populoso do planeta.

A ESAM, transformada em Universidade Fede
ral Rural do Semi-Árido, será um centro de excelência
que reunirá o saber científico e o saber popular, as
tecnologias desenvolvidas e adaptadas, a articulação
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, garantindo o
acesso ao saber científico e tecnológico à empresa
rural, à agricultura familiar e aos assentamentos de
reforma agrária, que compõem, sem sombra de dúvi
da, os pólos dinâmicos da economia rural brasileira.

O descaso com que foi tratada a universidade
pública pelos Governos anteriores impossibilitou que
pudéssemos, em parceria com o CNPq e a
EMBRAPA, dar as respostas tecnológicas necessári
as ao desenvolvimento sustentado do Nordeste brasi
leiro. A Universidade Federal Rural do Semi-Árido,
juntamente com o Instituto Nacional do Semi-Árido 
INSA, serão o grande legado do Presidente Lula para o
semi-árido nordestino. A transformação da Escola Su
perior de Agricultura em Universidade prenuncia a
construção de um novo Nordeste, para um novo Brasil.

Quero, neste momento, Sr. Presidente, dizer da
minha esperança de que agora, no Governo do Presi
dente Lula, poderemos finalmente realizar esse so
nho do povo mossoroense e do meu Estado.

Portanto, reitero o convite a toda a bancada do
meu Estado para que logo mais, às 16h30min, junta
mente com o Diretor da ESAM, participemos de au
diência com o Ministro da Educação, o Sr. Cristovam
Buarque, sobre nessa importante iniciativa que é a

transformação da ESAM em Universidade Federal
Rural do Semi-Árido.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize seja
divulgado este meu pronunciamento nos meios de
comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no dia 21 de novembro, próxima sexta-fe
ira, será realizada a Convenção Nacional do PSDB,
partido que, em menos de duas décadas de existên
cia, tem tido papel fundamental na história do Brasil.
Um Presidente da República do PSDB ficou por 8
anos no Governo, e a atuação do partido nesse perío
do foi muito importante ao País.

Queremos destacar a ação do atual Presidente
do partido, o ex-Deputado José Aníbal, que entregará
o mandato na próxima sexta-feira. Foi nosso Líder na
bancada do PSDB na Câmara durante 3 anos; Secre
tário do Governo Covas, em São Paulo, e, nos últimos
3 anos, tem realizado, à frente do partido, trabalho
elogiado pelo mundo político brasileiro, com firmeza,
paixão, dedicação e amor. Sua participação na histó
ria do partido é de fundamental importância.

Ressaltamos também o trabalho do Deputado
Marcio Fortes como Secretário-Geral, que já ocupava
este cargo desde a Executiva anterior, comandada
pelo Senador Teotônio Vilela.

Ambos, o Presidente José Aníbal e o Secretá
rio-Gerai Marcio Fortes, entregam o partido ao candi
dato a Presidente na eleição passada, o ex-Ministro e
ex-Senador José Serra. Temos certeza de que o
PSDB continuará sua história, seu trabalho por este
País, agora na Oposição. É importante que o Brasil
tenha na Oposição partido com a responsabilidade e
com quadros da qualidade que tem o PSDB.

Hoje, a bancada da Câmara e do Senado e os
amigos do Deputado José Aníbal vão prestar-lhe uma
homenagem e, na próxima sexta-feira, numa grande
convenção, faremos a passagem da Executiva, que
dirigiu o PSDB quando ainda era Governo, para uma
nova Executiva, neste ano de Oposição, para traçar
os caminhos desse partido que, pelo seu tamanho e
significado, é muito importante para o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, tenho obrigação de vir a este plenário
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para fazer uma denúncia. O Ministério da Assistência
e Promoção Social, liderado pela Ministra Benedita
da Silva, informou ao Governo do Estado de São Pau
lo, semana passada - pasme, Sr. Presidente! -, so
bre os Municípios que receberão unidades do Progra
ma Casa da Família.

Serão 45 os Municípios paulistas a receber ao
menos uma unidade desse programa. No entanto,
por incrível que pareça, todos os Municípios adminis
trados pelo PT serão beneficiados pelo programa.
Isso significa 80% desses 45 Municípios. O restante
será distribuído entre os outros partidos.

Queremos saber quais os critérios objetivos
para privilegiar Prefeituras petistas em detrimento de
Municípios governados por outros partidos políticos.
Ocorre que todos os governados pelo PT recebem o
programa, e os outros - 20% apenas do total dos Mu
nicípios - poderão receber esse benefício do Ministé
rio da Assistência e Promoção Social.

Deixo registrada minha denúncia e espero que a
Ministra Benedita da Silva nos informe sobre esses
critérios.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Deputado Paulo Feijó.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho ao plenário desta nobre Casa de leis
dizer que não é possível que o Governo Federal conti
nue a tratar os interesses do Estado do Rio de Janeiro
de forma desrespeitosa, o que considero estar acon
tecendo, na medida em que insiste a PETROBRAS
em construir o duto que levará óleo da Bacia de Cam
pos, na região norte, para ser refinado em Paulínia,
no Estado de São Paulo, sem que se manifeste a res
peito do pleito legítimo dos cidadãos fluminenses
para abrigar uma nova unidade de refino.

Por isso, Sr. Presidente, aqui venho cumpri
mentar os Prefeitos do norte fluminense, que, repre
sentados na Organização dos Municípios Produtores
de Petróleo e Gás da Bacia de Campos - OMPETRO,
resolveram se posicionar, publicamente, contrários
ao processo de construção do oleoduto da
PETROBRAS para escoar 40% da produção da Ba
cia de Campos para as refinarias de Minas Gerais e
São Paulo. Essa postura foi tirada em encontro reali
zado ontem, no Município de Macaé, no norte flumi
nense, e vem se somar aos esforços que têm sido
movidos na direção de se preservar os direitos do
Estado do Rio de Janeiro.

O Estado do Rio de Janeiro tem soberania para
questionar a autorização de um projeto que, a rigor,

vai trazer perdas expressivas para sua economia, e
que traz em seu bojo metas da PETROBRAS que não
respeitam o status dessa Unidade da Federação de
maior produtora de petróleo e gás natural do País. O
que os Prefeitos dos Municípios reunidos na
OMPETRO, o que este Parlamentar tem cobrado, é
justamente uma política mais aberta da estatal com
quem realmente contribui com o processo de cresci
mento da empresa, que tanto tem feito por ela e pelo
Brasil.

Não podemos admitir que tais estudos em anda
mento, tal cronograma de investimentos da
PETROBRAS não considere sequer o processo de
diálogo com o Estado do Rio no que se refere ao mo
vimento, bem estruturado, que objetiva concretizar a
nova refinaria, projetada, especificamente, para pro
cessar o óleo mais viscoso, mais pesado, da Bacia de
Campos, que não pode ser refinado no Brasil, e que é
exportado com baixo valor para outros países.

O oleoduto programado pela PETROBRAS é
um investimento da razão 1,2 bilhão de dólares, e
praticamente inviabiliza a construção de uma refinaria
no norte do Estado do Rio, porque o duto da
PETROBRAS levará para São Paulo praticamente
40% (500 mil barris por dia) do óleo produzido em
Campos, e a unidade de refino teria capacidade de
200 mil barris por dia, o que expõe uma certa falta de
preocupação do Governo Federal em considerar o
pleito fluminense, sustentado por um projeto que pre
vê mínima participação pública, e que conta com in
vestidores nacionais e internacionais reunidos em
consórcio.

A Refinaria do Norte Fluminense agrega impor
tantes empresas, como a Sondotécnica, a Andrade
Gutierrez e a multinacional KBR (Kellog Brown &
Root) , que já sobrevoaram áreas da região e promo
vem necessários estudos de viabilidade técnica e de
licenciamento ambiental. Vejo como um atentado aos
interesses do Estado do Rio de Janeiro, responsável
por mais de 80% de toda produção nacional de petró
leo, a construção de um oleoduto pela PETROBRAS
com as características como as anunciadas.

Sempre que necessário mantenho uma postura
de veemente cobrança em defesa dos interesses do
Estado do Rio e das regiões por mim representadas,
e, sendo assim, é que retorno a reivindicar da Sra. Mi
nistra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, esclareci
mentos a respeito do oleoduto Campos-Paulínia,
desejando, ao mesmo tempo, que seja informado, ofi
cialmente, ao Estado do Rio de Janeiro, qual a pre
tensão real da PETROBRAS no processo de amplia
ção de seu parque de refino.

_____._,__...."".... ~,_Io>;,".,.."••,;""",._,,.,"',"~~...,'..•".""".",.",.,, •..,,"
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Este Parlamentar já perdeu a conta de quantas
vezes veio a esta tribuna cobrar empenho do Gover
no Federal, ou pelo menos clareza, no que se refere
ao apoiamento da Refinaria do Norte Fluminense.
Mas não irei ceder nesta minha luta, enquanto não
entender os motivos que levam a PETROBRAS a
desconsiderar um projeto que é viável tecnicamente e
que traz ganhos não apenas para o Estado do Rio,
mas para a economia brasileira, de um modo mais
amplo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PL-GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, neste momento difícil pelo qual está
passando a economia brasileira, quero ressaltar que
o nosso povo tem canalizado suas forças na constru
ção de um país novo com muita coragem e força,
mesmo com as perspectivas sombrias do desempre
go rondando a vida de tantos.

Uma Nação permeada de desigualdades come
ça a dar lugar ao empreendedorisrno de uma gente
antes acuada. Com certeza, esse não é o caminho
mais fácil; no entanto, é o único que está dando certo.
Diante da blindada política de distribuição de renda, o
brasileiro, corno sempre criativo e corajoso, está encon
trando na fórmula do próprio negócio o caminho para a
sua participação no bolo da produção nacional.

Só para se ter uma idéia da força dos pequenos
e microempresários, em 2002, nada menos que
12.676 integrantes desses segmentos participaram
das exportações, movimentando US$ 8,3 bilhões, e
foram responsáveis por quase 70% de toda a
mão-de-obra ocupada no País, no mesmo período.
De todo o volume que exportaram, 28,4% foram para
a União Européia, 25,8% para os Estados Unidos e
11 ,6% para o MERCOSUL. Os dados são da
FUNCEX.

Diante dessa realidade, tenho buscado o forta
lecimento do microcrédito, bem como um posiciona
mento mais favorável do Governo ao setor, principal
mente no que diz respeito aos juros, pois um país só
pode sair da estagnação econômica com juros baixos
o suficiente para propiciar o crescimento da econo
mia.

É o que tenho a dizer.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, primeiramente, quero suge
rir ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio que utilize
a prerrogativa de Parlamentar e faça requerimento de
informação ao Ministério da Assistência e Promoção

Social, pois certamente a Ministra Benedita da Silva
lhe informará os critérios utilizados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
1908, o negro Paulo Barreto, o João do Rio, escrevia
em uma das suas crônicas:

"Não há decerto exploração mais do
lorosa que a das crianças. (...) Nada mais
pavoroso do que este meio em que há ado
lescentes de dezoito anos e pirralhos de
três, garotos amarelos de um lustro de ida
de e moçoilas púberes sujeitas a todas as
passividades. (...) todo um exército de des
briados e de bandidos, de prostitutas futu
ras, galopando pela cidade à cata do pão
para os exploradores. Interrogados, mentem
a princípio, negando; depois exageram as
falcatruas e acabam a chorar, contando que
são o sustento de uma súcia de criminosos
que a polícia não persegue".

Quase 100 anos depois da chamada "libertação
dos escravos", a sociedade continua a ignorar a exis
tência dos seus filhos-párias e a construir muralhas
que os condenam ao gueto social e econômico. Qua
se 100 anos depois, a exclusão e a desigualdade do
povo negro, que nunca deixaram de existir, foram
consideravelmente acentuadas pelo intenso desen
volvimento tecnológico, acompanhado do proporcio
nai encolhimento do mercado de trabalho e do au
mento do desemprego.

E o desemprego gera pobreza, abandono, mar
ginalidade e delinqüência, fazendo cair a atividade
produtiva, que, por sua vez, gera ainda mais pobreza,
em uma espiral descendente em direção a um poço
cada vez mais profundo. Nele, a infância e a adoles
cência, marginalizadas, em sua maioria de negros e
negras, terminam compelidas ao crime e à prostitui
ção, únicas alternativas que restam para a sobrevi
vência no "mundo cão" em que estão inseridas.

Em nosso País, Sr. Presidente, esse quadro tor
nou-se ainda mais grave depois que o dever de casa
executado pelos governos neoliberais deslocou nos
sa economia da 8ª para a 15ª posição no ranking
mundial, além de ter conduzido a um quadro pré-fali
mentar serviços essenciais da responsabilidade do
Estado: saúde, educação e segurança.

Nas 3 primeiras décadas do século XIX, dos
quase 600 mil escravos trazidos ao Rio de Janeiro,
180 mil teriam menos de 15 anos e desses, só 60 mil
chegaram em terra com vida. A esse tempo, um terço
dos escravos fluminenses morria antes de completar
10 anos. Mais da metade não chegava aos 18. E a so-
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ciedade não prestava a menor importância à mortan
dade.

Essa herança maldita ficou impregnada no in
consciente coletivo da sociedade brasileira e o apart
heid racial dos tempos da escravatura deu lugar ao
apartheid social do presente. Este não deixou de ser
racial, haja vista que os negros e negras, após a abo
lição, ficaram condenados às camadas mais pobres
da população brasileira, nas quais se dá, com maior
intensidade, a criminalização progressiva da infância
e da adolescência.

É nesse triste contexto que surgem os temidos
grupos de extermínio, alvos de CPI em curso nesta
Casa, que os investiga no Nordeste do Brasil, mas
que proliferam por todo o País. Essas organizações
criminosas só têm lugar porque o Estado é omisso na
proteção das suas crianças e adolescentes, porque o
Estado é omisso na repressão dos menores infrato
res e na sua subseqüente recuperação, porque o
Estado é omisso na repressão dos quadrilheiros que
os arrebanham corno mão-de-obra para a delinqüên
cia, deles fazendo, como disse João do Rio, "o sus
tento de uma súcia de criminosos que a polícia não
persegue".

E pior, Srs. Parlamentares, essa polícia, muitas
das vezes, está associada a vigilantes, alcagüetes e
justiceiros na formação dos grupos de extermínio,
que brotam sob a aparência de proteger a sociedade,
a qual, por vezes, os aceita e apóia. Não tarda para
que a colaboração dos comerciantes e outros, a título
de obter vigilância e proteção, passe a ser exigida em
um bem montado esquema de extorsão, que também
arregimenta jovens pobres, para realmente se tornarem
verdadeiros soldados desses exércitos clandestinos.

Esses mesmos jovens, mais tarde, serão mor
tos, ou porque escapam ao controle dos mandantes,
ou porque sabem demais, ou porque são necessários
alguns mortos para mostrar que os grupos de exter
mínio, na ausência do Estado, funcionam na repres
são aos pequenos delinqüentes. E é essa ausência
do Estado, em um primeiro momento, na proteção da
criança e do adolescente; depois, na repressão e re
cuperação dos que foram levados ao mundo do cri
me, que serve de meio de vida para os grandes delin
qüentes.

E num crescente sem fim, esses grupos vão as
sumindo o controle de tudo, migrando para o crime or
ganizado: tráfico de drogas, comércio de armas, rou
bo de cargas, pistolagem, ao mesmo tempo em que
promovem a barbárie homicida.

Srs. Parlamentares, não há na África, na Ásia,
na própria América Latina, país que detenha maiores

taxas de assassinatos de jovens por grupos de exter
mínio do que o Brasil. É nossa a taça mundial do mor
ticínio de jovens.

Percebe-se que os governos não querem ver a
realidade que salta aos olhos de todos. A omissão é
patente. Muitas das vezes, esses grupos chegam a
atuar encobertos pelo manto protetor das próprias au
toridades de segurança pública. Atrocidades nos gra
us máximos da crueldade se sucedem nos espanca
mentos e nos assassinatos a que são submetidos
aqueles que seriam o futuro do Brasil, Pátria amada.

É por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, e esperando que a CPI ora em curso signifi
que uma mudança de rumos, que deixo à meditação
de todos: que mãe gentil é essa que deixa seus filhos
morrerem à míngua de tudo?

Muito obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Partido da Frente Liberal, junta
mente com o PSDB, recorreu ao Poder Judiciário, na
semana que passou, contra mais um ataque do leão
da Receita Federal à classe média brasileira sediada
nos setores de serviços, que representam um terço
dos empregos, um terço da arrecadação e um terço
do PIB nacional.

É que, enquanto a reforma tributária é democra
ticamente debatida no Senado por todos os partidos,
o Presidente da República tomou a decisão autoritá
ria de baixar uma medida provisória estabelecendo
um novo e forte aumento da carga tributária, com a
elevação de 3% para 7,6% da Contribuição para o Fi
nanciamento da Seguridade Fiscal - COFINS.

Não podemos permitir que essa medida saia da
Câmara dos Deputados como entrou. Não entende
mos o cálculo que S.Exa. o Sr. Ministro da Fazenda
Antônio Palocci utilizou para chegar a essa alíquota
de 153% de aumento. Portanto, S.Exa. deverá vir à
Comissão de Finanças e Tributação, atendendo a
convite nosso, para explicar ao País com que fórmula
mágica chegou a esses 7,6%.

Queremos que o Ministro explique, porque o
povo brasileiro não agüenta mais pagar imposto,
mesmo a título da não-cumulatividade da COFINS,
que é boa para empresas industriais que têm ciclo
produtivo longo, mas nas de ciclo produtivo curto, nas
de serviços e demais atividades haverá um impacto,
um aumento brutal da carga fiscal.

Entendemos que isso é confisco. Por isso, o
Partido da Frente Liberal já ingressou com Ação Dire-
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ta de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribu
nal Federal contra essa medida provisória.

E não apenas a Oposição reagiu, indo à Justiça,
mas a própria base aliada do Governo se frustrou di
ante da providência abusiva do Palácio do Planalto. E
na última quinta-feira a Confederação Nacional do
Transporte - CNT também entrou com uma Ação Di
reta de Inconstitucionalidade - ADIN no Supremo Tri
bunal Federal contra a MP da COFINS.

Os setores que mais serão prejudicados pela
medida são os de saúde, educação e informação,
além dos profissionais liberais. Quanto a esses, é cer
to que terão o aumento de mais de 150% da COFINS
os que apurarem o imposto pelo lucro real. Já os regi
dos pelo chamado lucro presumido, mesmo não ten
do aumento da contribuição, se até agora tinham 3
meses para recolher os impostos - ISS, CSLL,
COFINS e IR -, serão obrigados, a partir do próximo
ano, a recolher o tributo no ato de pagamento.

Havia um compromisso público do Governo,
mediante pronunciamento formal do Ministro Antonio
Palocci, de não aumentar nem diminuir a carga de tri
butos, chegando-se mesmo a admitir que se tratava
de uma reforma tributária neutra, destinada a melho
rar as condições de crescimento para a indústria, co
mércio e serviços.

Bem ao contrário, os fatos estão demonstrando
o acerto das previsões que fazíamos, desde o início
da tramitação da reforma, de que a intenção do Go
verno era de exacerbar o ônus já excessivo que pesa
sobre o contribuinte brasileiro, para melhorar o caixa
do Tesouro Nacional, ao invés do propósito anuncia
do inicialmente de desonerar as exportações, acabar
com a cumulatividade de impostos e viabilizar o cres
cimento da economia.

Todos sabem que, para conseguir a aprovação
da reforma ainda este ano, o Governo negocia sua di
visão em 3 partes: uma emergencial, a partir de janei
ro de 2004, outra de transição a partir de 2005, e uma
terceira em 2007.

O que importa ao Governo é garantir um ajuste
fiscal na primeira etapa mediante a prorrogação da
CPMF por 4 anos, a Desvinculação das Receitas da
União - DRU, que permite gastos livres de até 20%
da receita, a partilha com os Estados de 25% da
CIDE, o imposto sobre combustíveis, e o fundo de
compensação dos Estados pelas perdas com a deso
neração das exportações.

A classe média brasileira é permanente prejudi
cada neste País, como tem acontecido, por exemplo,

quando o assunto é a correção do desconto do
Imposto de Renda da Pessoa Física na fonte.

Recentemente o Ministério da Fazenda divul
gou um estudo em que faz duras criticas aos incenti
vos fiscais concedidos pelo Governo aos trabalhado
res de classe média nas áreas de saúde e educação.

O documento, intitulado Gasto Social do Gover
no CentraV2001-2002, é mais uma tentativa da atual
administração de justificar o aumento pretendido na
carga tributária da classe média.

Além do fato consumado da elevação exorbitan
te do percentual de incidência da COFINS sobre as
áreas de serviços, já se cogita acabar com deduções
de despesas com saúde e educação no imposto de
renda de pessoa física.

"Avançar com reformas estruturais que redu
zam os privilégios concedidos pelo atual sistema a
grupos de renda mais alta" é uma das conclusões do
estudo do Ministério da Fazenda, considerando a
classe média incluída entre esses grupos.

O relatório sobre os gastos sociais contido no
documento trazido a público pelo Governo está rece
bendo contestações de técnicos e especialistas inde
pendentes. Mas é evidente que se trata de mais uma
arma utilizada para, de um lado, justificar o insucesso
das iniciativas anunciadas pela atual administração
na área social, e, de outro, criar o clima propício ao ar
rocho tributário da classe média, como uma das for
mas de garantir a viabilidade financeira desses em
preendimentos.

A SRA. KELLY MORAES (PTB-RS. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, aos meios de comunicação desta Casa e ao
nosso Brasil, que nos assiste neste momento, venho
falar sobre a proposta de fixação da maioridade penal
aos 16 anos, um tema polêmico no País.

Quero deixar bem claro que não tomamos uma
posição favorável à proposta de redução da maiorida
de penal para 16 anos em razão dos episódios recen
tes que abalaram o nosso País, embora lamentemos
muito o ocorrido, externando nossos sentimentos às
famílias atingidas.

Ao longo do tempo venho observando a aplica
ção do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde
quando fui Secretária do Desenvolvimento Social do
Município de Santa Cruz do Sul, no Estado do Rio
Grande do Sul. E quero relatar um fato que aconteceu
dentro de nossa casa, no início deste ano, envolven
do a escola de meu filho de 10 anos. Antes, devo di
zer que tenho 4 filhos, de 5, de 6, de 10 e de 15 anos,
e que meu marido hoje é Prefeito de Santa Cruz do
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Sul. Pois bem, nosso filho foi abordado por um ado
lescente de 13 anos, que lhe furtou o boné. Fomos à
escola para saber o que houve. Graças a Deus, em
nosso Município ainda não há tanta violência; há al
guns problemas, porém bem menos do que na Capi
tal. O menino que praticou o furto ameaçava nosso fi
lho, dizendo-lhe que não adiantava relatar o ocorrido
para o diretor da escola ou para nós, os pais, e ainda
que de nada adiantava ter um pai Prefeito, ou uma
mãe Deputada, ou mesmo um Conselho Tutelar à dis
posição naquele Município, pois rigorosamente nin
guém poderia puni-lo, porque ele tinha seus direitos.

A partir desse acontecimento, começamos a ob
servar os fatos e a ouvir os educadores, as pessoas e
os pais. Só então obtivemos a firme convicção de que
as crianças e os adolescentes de 12 ou 13 anos estão
sendo criados com a idéia de que nada lhes aconte
cerá. Nosso filho de 10 anos perguntava-me: "Mãe, é
verdade que não vai acontecer nada com ele se conti
nuar roubando?" Evidentemente, começamos a ins
truir nossos filhos, a explicar-lhes essa questão.

Portanto, questionamos o Estatuto da Criança e
do Adolescente, que alcançou um grande êxito, é cla
ro que sim, e não vamos negar, em alguns pontos,
mas em relação aos pré-adolescentes e adolescen
tes acho que deixou muito a desejar.

Na condição de mãe e de Parlamentar, tenho a
obrigação de também nesta Casa trazer esse tema a
debate.

Sou favorável à proposta de redução da maiori
dade penal também porque tenho uma filha e sei que
ela, hoje com 15 anos, é capaz de se responsabilizar
pelos seus atos, sabe o que está fazendo, não é ne
nhuma coitadinha.

Hoje, no Brasil, estamos dizendo que adoles
centes de 16 ou 17 anos, porque não têm experiência
- com o que eu concordo -, não sabem o que é certo
e o que é errado, o que vai atingir nossa sociedade.
Ora, é claro que sabem! Demos a eles até o direito do
voto, de escolherem os nossos governantes! Portan
to, temos que reconhecer que eles têm consciência e
devem ser punidos caso cometam infrações, a exem
plo do que vêm acontecendo em nosso País, com o
envolvimento de adolescentes em tráfico de drogas e
em assassinatos.

Os maus elementos adultos do nosso Brasil
usam os adolescentes em razão de sua inimputabili
dade.

Quero deixar bem claro que não por estarmos
vivendo um momento polêmico, mas porque vimos

observando já há algum tempo essa situação, somos
favoráveis à redução da maioridade penal.

Há pouco tempo, inclusive, assinei um docu
mento que preconiza a realização de um plebiscito
sobre o assunto. Temos que ouvir o povo brasileiro,
que nos confia o voto que nos traz para esta Casa.
Tenho a impressão de que a maioria dos brasileiros
também é favorável a essa proposta.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL-SC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, finalmente, hoje, às 16h, terão início as ativida
des do grupo de trabalho que analisará a redação do
PL nº 3.285, suas emendas e seu substitutivo.

Mais uma vez, volto a esta tribuna para dizer
aos colegas Parlamentares que sobre a questão da
Mata Atlântica não deve haver embate entre Governo
e Oposição. Trata-se de tema que interessa a todo o
povo brasileiro, e por essa razão não podemos permi
tir que determinadas organizações não-governamen
tais, atendendo a interesses próprios, venham come
ter injustiças com quem produz e trabalha neste País.

Não posso admitir, Sr. Presidente, que a região
agrícola do meio-oeste do meu Estado, Santa Catari
na, localizada a 500 quilômetros do litoral, e a do ex
tremo oeste catarinense, distante praticamente 1.000
quilômetros do mar, sejam definidas como território
de Mata Atlântica. Isso provocaria mais êxodo rural e
desemprego, em prejuízo da agroindústria e das in
dústrias de celulose e de móveis daquele Estado.

A pressão para que se aprecie a matéria como
está posta tem sido feita, além de por setores do Go
verno, também por algumas organizações não-gover
namentais que recebem recursos externos para pro
moção de projetos de preservação da Mata Atlântica
e não estão levando em consideração os verdadeiros
e reais interesses daqueles que sobrevivem da agri
cultura, não só no Estado de Santa Catarina, mas no
Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Pasmem,
Srs. Deputados: até os Estados de Goiás, Mato Gros
so e Mato Grosso do Sul têm parte de seus territórios
incluída como áreas de Mata Atlântica!

Ora, é uma questão de bom senso e de juízo!
Existem no Sul do País pequenas ONGs recla

mando que estão sendo discriminadas quanto à des
tinação dos recursos, porque as grandes estão sendo
mais favorecidas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, princi
palmente aqueles que fazem parte da base do Gover
no, espero que V. Exas. não insistam na aprovação do
projeto do jeito que está apresentado. Basta que se
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faça uma leitura dos arts. 2º, 11,17,29 e 30 para se
constatar que até na expansão das região metropoli
tanas o projeto interfere.

Com certeza, se o Governo insistir - como de
fato está insistindo - nesse projeto, sofrerá mais um
grande desgaste. Mais pessoas vão sair das peque
nas propriedades rurais para morar em condições su
bumanas e tentar sobreviver de um subemprego nas
periferias das médias e grandes cidades.

Por isso, espero que os colegas companheiros
da Comissão e demais colegas desta Casa, quando
for a hora de analisar a matéria em plenário, não pres
tigiem o interesse de determinadas ONGs que não
estão a serviço do Brasil, mas prestigiem, sim, e con
templem o interesse do povo brasileiro, principalmen
te daqueles pequenos proprietários rurais que vivem
da terra e da sua pequena propriedade.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o jornal Correio da Paraíba, na edição do dia 9
de novembro, domingo retrasado, traz extensa repor
tagem - cuja transcrição nos Anais, na íntegra, solici
to a V.Exa. - em que denuncia serem os grupos de
extermínio da Paraíba e Pernambuco financiados por
políticos e donos de terras. Realidade que, infeliz
mente, faz parte do dia-a-dia dos cidadãos em boa
parte dos Estados nordestinos.

Essa distorção de valores, que não é novidade
para nós, vem sendo investigada pela CPI dos Gru
pos de Extermínio e Milícias Privadas no Nordeste, da
qual somos o Relator. Entretanto, pela primeira vez,
um ex-membro de grupos de extermínio denuncia pu
blicamente o envolvimento direto de uma autoridade
do Poder Legislativo estadual com os matadores.

Na referida reportagem do Correio da Paraíba,
o pistoleiro Rivaldo Vieira Cirino, conhecido e temido
na região da fronteira entre Paraíba e Pernambuco
como China Pau, que está preso no Município de
Timbaúba, em Pernambuco, cita o nome de um De
putado Estadual daquele Estado, ex-Secretário de
Segurança Pública, como um dos mandantes e bene
ficiário das ações do grupo de extermínio naquela re
gião.

China, acusado de diversas mortes, participou
diretamente do grupo de extermínio ironicamente de
nominado "Anjos da Guarda", famoso pelo terror que
espalhou na Zona da Mata, norte de Pernambuco, e
nos Municípios paraibanos circunvizinhos. O grupo
era comandado por Abidoral, um dos matadores mais
cruéis da região. A ação desse famigerado grupo foi

desnudada graças a uma operação conjunta do Mi
nistério Público e dos bons policiais que comandaram
as investigações.

A princípio, com a prisão do líder Abidoral, Chi
na e outros membros do grupo, o caso dos "Anjos da
Guarda" parecia encerrado. No entanto, Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, as declarações de China
ao jornal reabrem a ferida e indicam que ainda há mu
ito o que investigar sobre a ação daquele grupo apa
rentemente desbaratado.

China passa a ser uma testemunha-ehave para
a elucidação completa e o indiciamento de todos os
envolvidos com um dos grupos de extermínio mais fa
mosos e temidos do Nordeste. Além de implicar pes
soas influentes nos crimes cometidos por Abidoral e
seus comparsas, citando nominalmente um Deputa
do Estadual, China afirma que o grupo continua vivo e
atuante na região, matando e espalhando o terror.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa
testemunha, presa em Timbaúba, está com os dias
contados. Todos sabemos que ele está marcado para
morrer. Por isso, vimos a esta tribuna hoje para re
querer, como membro deste Parlamento e relator da
CPI dos Grupos de Extermínio no Nordeste, que a
Presidência desta Casa solicite imediatamente a re
moção de China do Município de Timbaúba e a sua
inclusão no Programa de Proteção às Vítimas e Tes
temunhas Ameaçadas, de forma que ele possa dar o
seu testemunho como réu colaborador e contribuir
com os trabalhos da CPI que investiga o episódio.

Hoje mesmo, pela manhã, estivemos reunidos
na Secretaria Especial de Direitos Humanos para tra
tar especificamente deste caso, entre outros assun
tos relacionados aos grupos de extermínio que agem
abertamente no Nordeste. No entanto, é fundamental
que esta Presidência se pronuncie para firmar a posi
ção da Câmara dos Deputados, deixando claro que a
CPI dos Grupos de Extermínio e das Milícias Privadas
não foi instalada para terminar em pizza, como po
dem pensar alguns.

A matança desenfreada de pessoas naquela re
gião de fronteira entre Paraíba e Pernambuco, num
raio de menos de 100 quilômetros, incluindo diversos
pequenos e médios Municípios, é um dos principais
alvos da CPI nesta fase inicial dos trabalhos. Aquela
região, especialmente emblemática no que diz respe
ito aos grupos de extermínio, é citada em diversos re
latórios de entidades internacionais e já provocou me
didas cautelares da OEA ao Governo brasileiro.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, solicitamos apoio para que sejam promovidos to
dos os esforços a fim de garantir a vida da testemu-
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nha citada inicialmente. Invocamos também, nesta
oportunidade, o imprescindível apoio desta Presidên
cia para que as investigações e diligências que a CPI
tem o dever de realizar naquela região sejam de fato
efetivadas.

Sem isso, a CPI dos Grupos de Extermínio e
das Milícias Privadas no Nordeste estará fadada ao
fracasso. E a responsabilidade deste Parlamento
será cobrada não apenas pela sociedade brasileira,
mas por toda a comunidade internacional de direitos
humanos e pela própria ONU - Organização das Na
ções Unidas.

Neste momento, os olhos do planeta estão vol
tados para o Brasil e suas instituições. Especialmente
agora, quando uma testemunha, pouco depois de de
por perante a relatora da ONU, Asma Jahangir, foi
executada. O crime aconteceu exatamente naquela
região, numa clara afronta ao Estado.

É hora de mostrar ao mundo que o Brasil não to
lera mais essas aberrações. Esta Casa tem um com
promisso com a história do País e da humanidade.

Era o que tinha a dizer.

REPORTAGEM A QUE SE REFERE O
ORADOR

Grupos de Extermínio: Integrante revela ao
CORREIO como funciona o esquadrão da morte na
PB
Henriqueta Santiago

"Os mascarados!", gritou uma criança,
avisando que quatro homens encapuzados,
armados e montados em motos iam execu
tar mais um "serviço". "Quando olhei, quatro
homens começaram a atirar em mim. Todo
mundo começou a gritar e correr. Ficou uma
criança no meio da rua. Aí peguei o menino
e corri com ele pra casa de um velho que
batia macumba. Botei o menino no muro e
pulei pra fora. Puxei o revólver e revidei.
Meti bala neles também e começou o tirote
io. Tá! Tá! Tá! Eles atirando em mim e eu
atirando neles, porque não ia morrer. Quan
do um revólver secou, puxei o outro. Fui ba
leado no pé, mas não senti. Eu pensei, ou
vou morrer ou vou estourar um ou dois des
ses camaradas. Quando estourei em cima,
senti meu pé e cai. Aí eles gritaram: 'já era!
Já era, meu irmão! Já era! Eles pensaram
que tinha morrido porque me fingi de morto
e escapei da morte".

O relato, que parece extraído de um romance
policial, é real e foi feito pelo traficante Rinaldo Vieira
Cirino, conhecido como "China Pau", 27 anos, que in
tegrava um grupo de extermínio que agia em vários
municípios localizadas na divisa da Paraíba e Per
nambuco. O trecho revela a situação de insegurança
em que vivem moradores que residem em cidades si
tuadas na linha de divisa entre os dois Estados, onde
existe um cenário de violência e os matadores elimi
nam até mesmo as próprios companheiros do grupo,
desde que alguém encomende o "serviço". Em entre
vista exclusiva concedida ao Jornal CORREIO, China
revelou como funciona o esquema de atuação de es
quadrões de extermínio, tráfico de drogas e roubo de
cargas, em municípios que ficam na divisa Paraíba e
Pernambuco. Rinaldo Cirino é natural de Timbaú
ba-PE, onde está cumprindo pena por tráfico e por in
tegrar o grupo de extermínio "Anjos da Guarda", sus
peito da autoria de 160 assassinatos entre 1992 e
2000, em cidades paraibanas e pernambucanas e
que era liderado por Abidoral Gonçalves Queiroz.

"Ainda tem 10 pistoleiros soltos"
Rinaldo Cirino, o "China Pau", concedeu a en

trevista ao CORREIO na presença da juíza da 2ª Vara
da Comarca de Timbaúba- PE, Matiza Silva Borges,
de um advogado, um oficial de Justiça e dois policiais
militares, no Fórum da cidade. O traficante revelou
que existe um novo grupo em Timbaúba, conhecido
como "Anjos da Lei", que está atuando em municípios
situados na divisa entre Paraíba e Pernambuco.
"Onde tem 'serviço' eles fazem, matam e fazem a lim
peza. Nunca param de surgir esses grupos. Todo
mundo em Timbaúba quer ser matador. O cara rouba
uma cueca, aí eles matam pra criar fama na cidade",
revelou China. Ele disse que é um "negócio" que dá
dinheiro. "Um camarada diz: tem mil reais pra matar
aquele cara. Aí vai lá e mata. Ganhou mil reais fácil,
mas sabendo que aquele dinheiro vai queimar a mão
dele", atestou ele, que está preso na Cadeia Pública
de Timbaúba. Esse município faz divisa com Juripi
ranga-PB e está próximo a Itabaina e Salgado de São
Félix.

Rinaldo afirmou que as armas dos grupos de ex
termínio são financiadas pelo tráfico de entorpecen
tes, espingardas calibre 12, pistolas 380 e revólveres
calibre 38. "Hoje, todo mundo tá armado, quem mata
e quem trafica", garantiu. Ele revelou, ainda, que já to
mou conhecimento de que policiais já chegaram a re
ceber R$ 5 mil de propina para soltar cinco integran
tes do grupo de extermínio liderado por Abidoral, que
vieram à Paraíba executar um "serviço". Ele contou
que um barraqueiro da praia de Acaú, localizada no li-
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toral Sul paraibano, entre os municípios de Pitimbu e
Caaporã, pagou a Abidoral para matar outro barra
queiro, para ele ficar no ponto sozinho.

"Os camaradas foram, mas não con
cluíram o serviço. No outro dia, Abidoral dis
se: voltem lá e façam o serviço! Mas só que
a PM armou uma emboscada e prendeu os
cinco: Nego Del, Valdir Severino da Silva,
Nego Dinho, Gel e Gerailton", contou China.
Ele disse que o delegado de Goiana-PE ia
autuá-los por formação de quadrilha. "Tava
todo mundo armado, mas ninguém sabe
qual foi o 'moitim' que teve, que não deu
oito dias e já tava todo mundo na rua de
novo e abafou o negócio. O dinheiro que ro
lou foi cinco mil reais, mil por cabeça pra
todo mundo ir pra rua", confessou, acres
centando não saber o nome do delegado.

"Eu ia conferir o morto"
China Pau' contou que sua função no grupo de

extermínio era de "avião" ou "olheiro". "Minha função
no grupo era vender droga, repassar a maconha na
cidade e me certificar de que a vítima já estava morta.
Ele (Abidoral) mandava eu olhar se a vitima tinha
morrido mesmo. Eu ia lá e dizia: 'tá morto'!", afirmou.
Quando indagado pela reportagem sobre o número
de vítimas, ele respondeu: "perdi a conta!". Mas ao in
sistir se tinha pelo menos uma média, ele revelou que
em apenas seis meses, foram cerca de 15 pessoas
executadas.

"Onde tem 'serviço' eles vão e limpam tudo. Ain
da tem uns 10 pistoleiros soltos do grupo de Abidoral.
Eles agem em Pernambuco e na Paraíba", afirmou
Cnina, apontando no mapa os vários municípios onde
existem a atuação de esquadrões da morte. Segundo
ele, os grupos agem em municípios como Pedras de
Fogo, Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix,
Pilar, Ingá do Bacamarte. Caaporã, Pitimbu e Alhan
dra, na Paraíba, e em Itambé, Camutanga, Serrinha,
Igarassu e Goiana, em Pernambuco.

China Pau disse que alguns matadores deixa
vam suas marcas nas vítimas. "linha um que era cha
mado de 'o maníaco do olho' . Quando matava um dei
xava um tiro no olho. O camarada ficava com um olho
aberto e o outro fechado. O nome dele era Josuel e
ele foi executado pelo próprio grupo", observou. Ele
disse que as execuções eram comemoradas com
muita bebida. "Depois do serviço, eles iam comemo
rar, bebendo num bar ou na casa de um deles. Liga
vam o som e começavam a tomar whisky e 'beber o
defunto', como chamam", relatou.

Segundo China, Abidoral chegava a mandar
matar uma pessoa e depois ia na casa da família da
vitima oferecer ajuda e até o caixão. "As mães diziam
chorando: 'mataram meu filho, seu Abidoral!' Ai ele se
fazendo que não sabia de nada, dizia pra mãe da víti
ma que ia pegar quem tinha matado o filho dela. Ele ia
na funerária e ajeitava o caixão. Ninguém dizia nada,
permanecia a lei do silêncio. Quem era doido de falar
pra morrer!", ressaltou.

Aliciado
Segundo o traficante, o seu "trabalho" era pago

por Abidoral com o dinheiro que apurava com a venda
de maconha. "O que recebia era em troca da droga.
Eu passava a maconha e na droga tirava o dinheiro
de sobreviver. Eu passava a maconha pra ele (Abido
ral) e tinha minha porcentagem", explicou. China con
tou que quando tinha 17 anos foi aliciado por Abidoral
para trabalhar para ele na venda de droga, mas muito
antes já vendia maconha para outro traficante, conhe
cido como "Neném". Com Abidoral!, disse que apren
deu a atirar. "Achava bonito ver Abidoral torando o ci
garro no meio. Fui pegando prática, mas nunca che
guei a exterminar. Não tinha inimigos. Os inimigos
que tinha eram eles mesmo. Pra não morrer a gente
tem que matar", afirmou.

"Só na minha mão, entrava por mês cinco ou
seis mil reais. Ele (Abidoral) tinha quatro bocas de
fumo e mais outras que pagavam pedágio pra ele. O
'boqueiro' que não pagasse pedágio pra ele, tinha
que morrer. Ele mandava matar, como fez com 'Bo
quinha', um traficante. Ele se recusou a pagar toda
semana, 50 ou 100 reais, aí Abidoral mandou
matá-lo", relatou. China disse que quando foi traba
lhar para Abidoral, foi apresentado a cerca de 40 ma
tadores somente em Timbaúba. Ele disse que Abido
ral também o apresentou a pistoleiros da Paraíba e de
Alagoas.

Políticos e donos de terra são clientes de
grupos de extermínio

Rinaldo Cirino revelou que os grupos de exter
mínio que agem na Paraíba e em Pernambuco são
formados por seguranças e policiais e que várias au
toridades contratam os serviços desses matadores,
entre elas, comerciantes, proprietários de terra e polí
ticos. Ele acusou um deputado de Pernambuco de
envolvimento com esses grupos. "Tem muita gente
forte por trás. Se não tiver um convênio, isso não vai
pra frente. Não adianta falar alguma coisa de uma
pessoa forte porque vai ser a minha palavra contra a
dela. Vou ficar por mentiroso e sabendo que depois
vou morrer. Citei o deputado Antônio Moraes na CPI
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de Pernambuco. Não acusei, apenas disse a verda
de", afirmou.

Segundo China Pau, Abidoral, de Timbaú
ba-PE, mantinha um intercâmbio com o ex-cabo da
Polícia Militar da Paraíba, Manuel César de Albuquer
que, o "Cabo César", que morreu este ano e era acu
sado de comandar um grupo de extermínio. Ele disse
que Abidoral e Cabo César combinavam execuções
nos dois Estados. "Circulavam um no terreno do ou
tro. Os que moram aqui (em Pernambuco) fazem o
serviço á (na Paraíba) porque ninguém conhece e o
crime fica sem autoria. E os da Paraíba matam aqui.
Esse é o esquema", explicou.

Tráfico de drogas
Rinaldo revelou que na Paraíba, o tráfico era co

mandado por 'Chico Parêa' Cabo César e Severino
José da Silva, o "Biu de Jurema", que está foragido.
Biu de Jurema é acusado de participar da "Chacina
de Alhandra", em março de 1999, que deixou seis
apenados mortos e mais sete feridos, na Cadeia PÚ
blica daquele município (distante 42 Km de João Pes
soa) e teria sido praticada por policiais, agentes peni
tenciários e comerciantes, comandados pelo Cabo
César.

China denunciou que Biu de Jurema está sendo
visto em Timbaúba. "Ele chega na cidade e tá se en
contrando com Carlinhos mototaxista. Tem gente que
vê e passa o 'fio' lá pra cadeia. A turma vê eles andan
do de madrugada. Ai fica na perseguição. Os ladrões
querem matar eles e eles querem matar os ladrão.
Agora tá todo mundo armado. Ai tá essa guerra, um
querendo matar o outro. Mas esses camaradas são
sanguinários. Se pegar, mata mesmo! Eu via de per
to", denunciou.

Esquema de roubo de cargas
Rinaldo Cirino também revelou que existe um

esquema de roubo de cargas na Paraíba e em Per
nambuco onde existem comerciantes envolvidos.

"Quem rouba é gente forte, mas não posso de
latar", assegurou.

Segundo ele, são pessoas influentes quem
compram as cargas roubadas, como carga de char
que e eletrodomésticos.

"Uma carga dessa é muito dinheiro, vai rolar R$
100 mil na parada para cinco ou seis homens", afir
mou, enfatizando que o grupo de Abidoral também
praticava esses roubos.

"Qual é a minha segurança?"
Ajuíza da 2ª Vara da Comarca de Timbaúba-PE

e diretora do Fórum da cidade, Mariza Silva Borges,

denunciou que Abidoral Queiroz, mesmo estando
preso no Presídio Professor Aníbal Bruno (PPAB),
em Recife- PE, estaria comandando ações crimino
sas de dentro da penitenciária, onde tem acesso a te
lefones e goza de regalias.

A juíza acusa policiais de envolvimento com gru
pos de extermínio. Ela disse que policiais de Pernam
buco chegaram a retirar China da Cadeia de Timbaú
ba sem a sua autorização, e o levaram para o Aníbal
Bruno, onde foi ameaçado por Abidoral. Rinaldo iria
depor em um processo crime, que tinha como acusa
do, Abidoral.

"A gente pode confiar na policia? Qual a minha
segurança se a polícia age dessa forma?", indagou a
juíza, que já sofreu várias ameaças.

Irmão baleado e o tio já foi morto
O traficante China Pau disse que é uma pessoa

"marcada pra morrer". "Já ameaçaram minha avó, ati
raram no meu irmão e mataram meu tio. Se me pega
rem me matam", ressaltou. Ele afirmou que foi obriga
do a mentir no depoimento onde serviria de testemu
nha de um crime, em Recife, em maio desse ano, por
que Abidoral o ameaçou.

"Tive que mentir e livrar a cara dele (Abidoral)
pra não morrer. Me deram maconha e crack no presí
dio. Os policiais são amigos de Abidorallá no presídio
porque dá dinheiro a eles, aos bandidos e a todo
mundo, pra ficar na limpeza e ninguém mexer com
ele. Abidoral tem regalias no presídio e lá dentro leva
uma vida de rico. Ele mora fora do pavilhão, na cha
mada Vila Rica e paga R$ 200,00 por mês. Lá tem te
levisão e vídeo cassete", revelou.

Executáveis

A professora E.G.S., 49 anos, que mora em
Timbaúba- PE, é uma das inúmeras pessoas que en
traram na lista dos executáveis. Ela já depôs na CPI
da Violência, realizada em 2001, pela Assembléia Le
gislativa de Pernambuco, sobre a atuação de mata
dores de Timbaúba que agem também na Paraíba.

"Recebo ameaças constantes e sei que sou
uma pessoa marcada pra morrer", ressaltou a profes
sora, que havia sofrido uma nova ameaça, na quar
ta-feira passada, dia em que a reportagem visitou
Timbaúba. Ela disse que esses grupos costumam
matar meninos que vivem nas ruas e fazem pequenos
furtos no comércio.

"Em um dos crimes bárbaros, os matadores fo
ram matar um garoto na casa dele. Eles arrancaram o
menino de debaixo da cama e atiraram nele", lem
brou.
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Outro lado
A reportagem não conseguir falar com o diretor

do Presídio Aníbal Bruno, major Evandro Carvalho,
para falar sobre as denúncias. Até o fechamento des
sa edição, a reportagem também não havia consegui
do um contato com o deputado pernambucano Antô
nio Moraes, para que se defendesse das acusações.

Na divisa do medo, a insegurança
Para fazer uma radiografia da violência nos mu

nicípios que fazem divisa com Pernambuco, na cha
mada "divisa do medo", a reportagem percorreu 1Oci
dades, sendo oito paraibanas e duas pernambuca
nas. As visitas puderam diagnosticar uma situação de
insegurança e medo. Diante de um cenário de crimes
de crueldade, assaltos, roubo de cargas e carros e
tráfico de drogas, que permeiam a linha de divisa en
tre os dois Estados, um quadro preocupante: delega
cias fechadas, sem viaturas, sem armas, telefone,
sem delegados e até detetive que atua na ausência
do delegado de Polícia.

A reportagem visitou os municípios paraibanos
de Juripirariga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Tei
xeira, Desterro, Ouro Velho, Prata e Sumé e, ainda,
Timbaúba e São José do Egito, em Pernambuco.
Nessas cidades, situadas na linha de divisa entre os
dois Estados ou próximas à divisa, as pessoas temem
falar porque muitas vezes, os mandantes de crimes,
os assaltantes e os traficantes são pessoas influentes
na região, como políticos, comerciantes e até policiais
civis e militares.

Juripiranga

Em Juripiranga, mUnlClplO com aproximada
mente 10 mil habitantes, que faz divisa com Timbaú
ba-PE, o delegado Daniel Cordeiro de Morais, traba
lha com apenas um escrivão e precisa contar com o
apoio da Policia Militar. Na delegacia, existe uma via
tura., mas dispõe somente de um telefone público.

Itabaiana

Já em Itabaiana, cidade vizinha a Juripiranga, a
situação é mais crítica. O município tem cerca de 60
mil habitantes e na delegacia não há nenhuma viatu
ra, não existe armamento suficiente e nem pessoal
qualificado para desempenhar as funções e um dete
tive que não tem nenhum vínculo com a Secretaria de
Segurança Pública da Paraíba toma conta da Delega
cia, na ausência do delegado de polícia. A reporta
gem encontrou Antônio Pereira Cordeiro, que disse
ser detetive de uma firma de investigação privada de
São Paulo, a frente da delegacia. "Há quatro anos tra
balho aqui", afirmou.

Teixeira
Em Teixeira e Desterro, as Delegacias de Polí

cia estavam fechadas. Na Serra de Teixeira, há assal
tos constantes a motoristas e o grande número de es
tradas vicinais, os chamados caminhos alternativos,
facilitam a entrada de droga na cidade e a passagem
para outros municípios vizinhos. "A delegacia foi fe
chada no dia 26 de outubro. O delegado foi exonera
do", afirmou a escrivã da Delegacia de Teixeira, Ro
sane Pereira.

O padre Francinaldo Sousa, da Paróquia de
Desterro, disse que a cidade precisa de mais segu
rança. "Esse ano, arrombaram até a Prefeitura Muni
cipal", disse o religioso, que também já sofreu amea
ças.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, quero aqui saudar a mar
cha do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justi
ça no Campo, integrada pelo MST (Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra), pela CPT (Comis
são Pastoral da Terra) e pela CONTAG (Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores na Agricultura).
Essa marcha tem por objetivo dialogar com o Gover
no, para que seja implantada uma reforma agrária
mais ampla.

Essa é a marcha da esperança, que só vem for
talecer o caráter democrático do Governo Lula, que
desde o início tem aberto todos os canais de negocia
ção junto aos movimentos sociais e populares do
País. Essa é a marcha dos que não desistem de lutar
por uma reforma agrária de qualidade, dos que não
desertaram do sonho de conquistar a cidadania para
o campo brasileiro.

Diante das reivindicações dos trabalhadores, o
Governo já está verificando, em seus 10 Ministérios,
as possibilidades de atender a todas as reivindica
ções dos sem-terra.

O movimento vem reforçar a apresentação do
Plano Nacional de Reforma Agrária, que deverá ser
lançado nos próximos dias, e participar do evento.
Essa Marcha só vem comprovar ao Congresso Naci
onal, ao Governo e à sociedade a importância e a ne
cessidade de se investir na reforma agrária como
ponto fundamental para o desenvolvimento do Brasil.
Uma reforma agrária com qualidade, que não só colo-
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que famílias na terra, mas também lhes forneça in
fra-estrutura local e créditos.

Sabemos que o Plano Nacional de Reforma
Agrária do Governo Luiz Inácio Lula da Silva prevê o
assentamento de 355 mil famílias até 2006 e eleva o
gasto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no
ano que vem, de R$ 1 bilhão para R$ 2,6 bilhões. As
linhas gerais do Plano, que deve ser anunciado na
sexta-feira pelo Presidente Lula, foram apresentadas
na noite de ontem pelo Ministro Miguel Rossetto à
bancada do Partido dos Trabalhadores.

A meta do nosso Governo é atender a um mi
lhão de famílias até o final de 2006, o que inclui 355
mil assentamentos, mais liberação de crédito e regu
larizações fundiárias em torno de 500 mil unidades.

Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estaremos dando novos rumos ao Brasil e es
perança de dias melhores a famílias que até hoje esti
veram à margem da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Bornier.

O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em recente pronunciamento feito desta
tribuna, abordei a situação dos funcionários da
VALEC, cujo escritório localiza-se na cidade do Rio
de Janeiro, que estão prestes a ser exonerados devi
do à transferência da empresa para Brasília, por de
terminação do Ministro dos Transportes, sob a justifi
cativa de que deve ficar próxima ao Poder Central,
para melhor assessorá-lo.

O fato, como não poderia deixar de ser, está ca
usando grande celeuma, pois a medida não tem o de
vido respaldo e causa graves repercussões em diver
sos aspectos da vida daqueles servidores. Uma das
conseqüências é o engrossamento das estatísticas
do desemprego na cidade do Rio de Janeiro.

É elementar, Sr. Presidente, que o grito de so
corro desses funcionários não será ouvido pelo Sr.
Ministro dos Transportes sem a ajuda de nós, Parla
mentares, principalmente da bancada do Estado do
Rio de Janeiro.

O princípio que lhes é negado é o de lutar em
sua própria defesa, com suas próprias armas. Mas,
se nos colocarmos no lugar de cada um dos prejudi
cados, entenderemos suas preocupações e necessi
dades.

É de conhecimento de todos que o atual Presi
dente da República, no esforço de combate ao de
semprego, luta por uma melhor qualidade de vida
para o cidadão brasileiro e, acima de tudo, pelo res-

peito e pela valorização do empregado. Por entender
a gravidade do problema, S.Exa. precisa interceder
por esses servidores, que nada têm a ver com as ne
cessidades ministeriais.

Teço essas considerações, Sr. Presidente, por
que, na qualidade de representante do Estado do Rio
de Janeiro na Câmara dos Deputados, não me poderia
furtar ao dever de assumir um posicionamento, já que o
assunto diz respe~o, a um só tempo, à Administração
Federal e aos superiores interesses da população.

Se existem necessidades por parte do Executi
vo, a população e aqueles que de boa-fé exercem e
cumprem sua obrigação não têm culpa disso. Nunca
será demais lembrar que se trata de atividade essen
cial e, como tal, não pode sofrer pressões. Os prejudi
cados estão revoltados, mas não podem recorrer à
Justiça, que seria a instância apropriada.

Reconheço o drama dos atingidos pela transfe
rência do escritório da VALEC do Rio de Janeiro. Mas
tenho certeza e esperança de que tudo será contor
nado no seu devido tempo, voltando a reinar a paz e
harmonia entre os envolvidos no problema.

Formulo, pois, desta tribuna, veemente apelo à
compreensão do Sr. Ministro dos Transportes, pois,
no final das contas, a corda sempre quebra do lado
mais fraco.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, no último dia 17 de no

vembro, o jornal carioca O Dia reservou o Caderno de
Economia e Política à denúncia de um dos mais séri
os e crônicos problemas da sociedade brasileira: o
trabalho escravo.

Segundo a matéria citada, que trata exclusiva
mente de caso no Estado do Pará, existem atualmen
te, "no Brasil do Presidente Lula", 40 mil pessoas ex
ploradas no trabalho, em atividades diversas, sejam
legais, sejam ilegais.

De acordo com relatórios de instituições de as
sistência social, por trás das estatísticas sobre a es
cravidão, milhares de pessoas esperam por socorro.

Grandes contingentes trabalham em lavouras
de cana-de-açúcar, pedreiras, carvoarias e serviços
de olaria e cerâmica. O trabalho escravo atinge, as
sim, contexto bastante diversificado em todos os se
tores.

O maior problema, contudo, segundo o Ministério
do Trabalho, é a cumplicidade involuntária da própria
sociedade, que deixa de denunciar os abusos. Esse é,
sem dúvida, um aspecto que merece atenção.

De um lado, Sr. Presidente, verifica-se que a
grande maioria desses cidadãos é levada à escravi-
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dão pela necessidade, pois se encontram derrotados
pela miséria e pelo abandono do Estado e são, desde
a infância, reféns do analfabetismo, da pobreza e do
medo. De outro, há uma espécie de consenso em tor
no do falso pressuposto de que é melhor que se tra
balhe do que se enverede pelo caminho da criminali
dade, como se fosse a única alternativa possível.

Finalmente, há que se levar em conta a ganân
cia dos empregadores, que vêem na mão-de-obra es
crava um contingente de custo zero, que não conhe
ce seus direitos trabalhistas e aceita, diante da amea
ça de um revólver, qualquer condição.

Para combater essa situação hedionda, Sr. Pre
sidente, resultado de irresponsabilidade, torpeza e
covardia, não se conhece, até agora, remédio mais
eficiente do que a fiscalização ferrenha das autorida
des trabalhistas.

Sob esse aspecto, vale lembrar que estamos
em pleno século XXI e há mais de 115 anos da aboli
ção da escravatura.

Outro fator agravante que se constata é o isola
mento desses redutos exploradores. Assim, os traba
lhadores são impedidos de sair da fazenda, por um pis
toleiro, até pagarem suas dívidas com o fazendeiro.

Não tratamos aqui, Sr. Presidente, do contexto
específico do Estado do Pará, pois estamos certos de
que isso ocorre, em condições talvez piores, em to
dos os Estados da Federação.

No Nordeste, por exemplo, onde há maiores ín
dices de miséria, a questão torna-se especialmente
grave, porque a exploração do trabalho escravo en
volve situações de periculosidade ou insalubridade,
que podem comprometer em definitivo a saúde men
tal ou física dos trabalhadores.

Por tudo isso, devemos nos manter vigilantes
em relação à ocorrência de trabalho escravo e fazer
constante campanha a favor de sua erradicação.
Essa é uma tarefa de toda a sociedade brasileira, que
precisa compreender o imenso prejuízo social que aí
se consuma, sobretudo a longo prazo, com o desper
dício de várias gerações.

Solicitamos, assim, às autoridades competen
tes que envidem todos os esforços no combate a
essa prática nefasta, que destrói o futuro da Nação,
corrompendo, nessa medida, o cidadão do futuro. É
imperioso que toda a sociedade brasileira se empe
nhe nessa luta, para o que se exigem campanhas
educativas, assistência social de grande porte e parti
cipação da iniciativa privada. A erradicação do traba
lho escravo começa, sem dúvida, na tarefa de consci
entização.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Organização Jaime Câmara, cujo
grupo empresarial congrega o maior complexo de co
municação e divulgação do Centro-Norte brasileiro e
que atinge um público potencial de 6 milhões de pes
soas em Goiás, no Tocantins e no Distrito Federal,
através de jornais diários e emissoras de rádio e tele
visão, acaba de inaugurar mais um moderno e arroja
do empreendimento.

No dia de 11 de novembro próximo passado, na
presença de autoridades dos Estados de Goiás e T0

cantins, como os Governadores Marconi Perillo e Mar
celo Miranda e o ex-Senador Iris Rezende, a Organiza
ção Jaime Câmara deu início oficial às operações da
mais nova emissora geradora de televisão do Brasil, a
TV Rio do Ouro, sediada no Município goiano de Poran
gatu, na região norte do Estado de Goiás.

A recém-inaugurada geradora é afiliada do sis
tema TV AnhangueralRede Globo e atingirá uma po
pulação estimada de cerca de 177 mil pessoas so
mente em Goiás. A nova emissora entra no ar repro
duzindo os mesmos conceitos de responsabilidade,
isenção e imparcialidade que caracterizam o conjunto
das demais empresas de comunicação da Organiza
ção Jaime Câmara.

A TV Rio do Ouro vai integrar o extremo norte de
Goiás, contribuindo para o desenvolvimento socioe
conômico e para o fortalecimento cultural de toda a
região, eixo de grandes potencialidades e que hoje
experimenta salto extraordinário de crescimento e
progresso, sobretudo na área do agronegócio.

Ao referir-me, nesta tarde, da tribuna da Câma
ra dos Deputados, à entrada em funcionamento da
TV Rio do Ouro, quero deixar aqui registrados meus
cumprimentos à direção da Organização Jaime Câ
mara, nas pessoas do empresários Jaime Câmara
Júnior, Tasso Câmara e Tadeu Câmara, cuja família
tem prestado grandes e assinalados serviços a Goiás
e ao Brasil.

Parabenizo também, nesta oportunidade, os di
retores Luiz Fernando Rocha Uma, de Jornalismo, e
Jackson Abrão, da TV Anhanguera, além de todo o
corpo técnico, operacional e jornalístico da Organiza
ção.

A nova emissora de televisão reproduz, em últi
ma análise, o pioneirismo e a crença nas potenciali
dades do interior brasileiro que marcou os primeiros
passos do grupo empresarial, construído a partir do
sonho e da capacidade empreendedora de 3 irmãos
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nordestinos de nascimento, mas goianos de coração:
Joaquim, Jaime e Vicente Rebouças.

Peço à Mesa da Câmara dos Deputados que
sejam enviados cumprimentos à Organização Jaime
Câmara por mais essa conquista no campo empresa
rial e deixo aqui consignadas minhas efusivas con
gratulações pelo surgimento da TV Rio do Ouro.

Era esse o importante registro que tinha a fazer,
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA

(PMDB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no início deste
mês, fomos contemplados com a aprovação do PL nº
3.826/00, de iniciativa do hoje Ministro do Esporte,
Agnelo Queiroz, e que institui o Bolsa-Atleta. É la
mentável o fato de projeto de tamanha relevância tra
mitar tão vagarosamente. Creio que agora, com o au
tor à frente da Pasta do Esporte, a velocidade do pro
cesso seja aumentada no Senado.

Falo desse projeto com entusiasmo e conheci
mento de causa. Ao ocupar o cargo de Secretário de
Esportes e Turismo de Pernambuco, constatei a im
portância do desporto para a saúde e para a econo
mia estadual. Investimentos no esporte geram au
mento de produtividade no trabalho e bem-estar, ou
seja, qualidade de vida. Proporcionam também pas
satempo para milhares de pessoas, tornando-se fer
ramentas de ação social e de combate à criminalida
de. Além disso, são potenciais propulsores do turismo
e da entrada de divisas, uma vez que os campeona
tos atraem competidores, técnicos, imprensa e outros
profissionais vindos de diversos Municípios, Estados
ou paises.

Com essa visão, em 2001 implementamos o
Projeto Pernambuco Potência Esportiva. O feito vito
rioso envolve 6 ações integradas, que perduram até
hoje. São elas: incentivo à conquista de medalhas em
campeonatos oficiais de modalidades olímpicas; Per
nambuco Pólo de Eventos Esportivos; interiorização
do desporto (apoio à participação de clubes e associ
ações do interior em campeonatos estaduais); incen
tivo aos campeonatos estaduais; incentivo às sele
ções pernambucanas; e Bolsa Olímpica.

O Bolsa Olímpica, já em andamento, e o Bol
sa-Atleta, ainda em discussão, têm a virtude de incen
tivar a profissionalização do desporto por meio do
custeamento do atleta/paraatleta, obrigando-o, em
contrapartida, a se manter matriculado na rede de en
sino.

Algumas diferenças, no entanto, reduzem o
foco do programa federal. O Governo pernambucano
custeia as passagens terrestres e aéreas dos atletas
para participarem de competições oficiais e não ofici
ais, além das despesas com uniformes, alimentação,
saúde e deslocamentos para treinamentos e jogos.
Não há restrição ao financiamento de competidores
de modalidades coletivas ou individuais. Visando à li
sura do processo, aquela Secretaria Estadual seleci
ona os candidatos, controla o programa e analisa os
casos de prorrogação em parceria com uma Comis
são integrada por representantes das federações
olímpicas/paraolímpicas, dos técnicos de modalida
des olímpicas/paraolímpicas e dos clubes/associa
ções de modalidades olímpicas/paraolímpicas.

Ao longo desses 2 anos, o Bolsa Olímpica aten
deu a 73 atletas. Hoje, 54 estão inscritos e percebem
mensalmente, sem burocracia, os valores firmados.
Alguns desportistas recebem apenas recursos esta
duais, enquanto outros os complementam com apoio
municipal ou mesmo da iniciativa privada. Ou seja,
não se impõe ao atleta a exclusividade de patrocíni
os, como prevê o PL nº 3.826/00. Isso porque sabe
mos que, por mais que se esforce, o valor do Bolsa
Olímpica dificilmente será suficiente para arcar com
todos os gastos do atleta. O Governo de Pernambuco
vai além: mostra à iniciativa privada a importância de
se apoiar o esporte, tanto do ponto de vista social
quanto do econômico.

Outro ponto que merece destaque é o paga
mento de prêmios aos técnicos, quando os atletas
conquistam medalhas. Essa medida visa incentivar o
aprimoramento e a continuidade do trabalho feito por
aqueles profissionais, que são os responsáveis pelo
sucesso dos atletas - envolvidos ou não no progra
ma. Como resultado, os desportistas têm a tendência
de permanecer vinculados ao Bolsa Olímpica por
mais tempo.

Como contrapartidas (continuamente fiscaliza
das), o bolsista deve manter o ritmo de treinos e com
petições, dar continuidade aos estudos e divulgar as
atrações turísticas de Pernambuco. Em suma, os re
cursos são bem gastos no Bolsa Olímpica e geram
impactos positivos dentro e fora do mundo esportivo,
o que é louvável.

Para finalizar, reitero a minha satisfação com a
aprovação do PL nº 3.826/00. Com pequenos ajustes
a serem feitos pelo Senado Federal e posteriormente
incorporados por esta Casa, o Bolsa-Atleta há de lo
grar tanto êxito quanto o Bolsa Olímpica.

Muito obrigado.
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O SR. SIGMARINGA SEIXAS (PT-DF. Pronun- A Rede conta, ainda, co~ um C,entro de Pesqui-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. sas em Educação e Prevençao. Alem de promover
Deputados, o Plenário desta Casa prestou, ontem, tra~~lhos c!e~tíficos, o Centro fo~mula pro~o~tas de
homenagem à Rede Sarah de Hospitais do Aparelho polltlcas pubh~as, em cdolabo~açado clom ordgaos, do
L t I f lizmente eu estava fora de Brasília Governo, e projetos de e ucaçao e a unos os mve-ocomo or. n e , I 'do
pela manhã, horário em que ocorreu a sessão solene. is fundamen.'a e me 10. . . . , ..
No entanto, quero também registrar minha saudação Para citar um exemplo, 60 mil jovens ja partlc~-

I 'el trabalho dessa que é uma das maiores param de aulas no Sarah sobre os danos que uma atl-ao ouvav . .. A • pod t
instituições do mundo em reabilitação, ortopedia e tude Inconseq~en~e.no trdansdlt0sd

1
e99ra7zer Piara a:x'-

. I . úde. O curso e ministra o, e e , pe a equipeneuropslco ogla. . O b Ih . d .
Com hos itais em Brasília, Belo Horizonte, Sal- do Centro de PesqUIsas. tr~ a o surgiu e~OIs

vador São L~S, Fortaleza e no Rio de Janeiro, a queoCen~roconstatou,?o~melodeamplape~~lsa,
R d 's h t' I elente nl'vel de que os aCidentes de transito, envolvendo pnnclpal-e e ara carac enza-se pe o exc .. f-

, mente jovens, e os disparos de armas de ogo estao
atendim~nt~ ~ i~ovador metodo ~e ~r~baflhod' t I entre as principais causas de internações naquele

A InstltUlçao tem como pnnclplo un amen a h' I
d . d' ~ ~~a.

tratar não apenas a oença, mas o In IVI ~o .co~ Eu não poderia encerrar este pronunciamento
um todo. Para ~~so, a Rede con~a com profissionais sem deixar de lembrar que, se o Sarah é hoje um hos-
altamente qualificados e q~e. ah~m os a~anç~s da pital reconhecido internacionalmente, isso se deve,
tecnologia na área da medicina a humamzaçao do sem dúvida alguma, ao seu quadro de servidores al-

tratamento. .,. ,. .. . _ tamente qualificados e, sobretudo, à orientação com-
~,n~re os pn~cl.pIOS basl~os da ln~tlt~lçao,. na ta- petente e dedicada do Dr. Aloysio Campos da Paz Jr.

refa dlana de restitUIr aos pacientes o direito umver~~1 e da Dra. Lúcia Willadino Braga. Parabenizo, em es-
de ir e v~, estã~ os de ent~nder o homem como ~ujel- pecial, estes competentíssimos profissionais e toda a
to da açao, e nao como obje!o sobr~ o qual.se aphcam equipe dos hospitais da Rede Sarah.
técnicas; atuar na prevençao da Incapacidade e da Para concluir, Sr. Presidente, quero registrar
deformidade física; defe~de~ ~ crença de q~e ne- que o Sarah é um dos maiores exemplos de retorno
nhum homem pode ser dlscn~ln~do por ser. dlferen- dos impostos pagos pelo cidadão, pois presta assis-
te; valorizar a troca de expenenclas no ensino e na tência médica qualificada e gratuita, forma profissio-
pesquisa, estimulando a criatividade de pessoas e nais de saúde, desenvolve pesquisas científicas e
grupos; e ensinar o paciente a viver para a saúde e gera tecnologias.

não a sobreviver da doença. O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS. Pro-
A Rede Sarah atende. principalmente a casos d,e nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

atraso do neurodesenvolvlmento, problemas ortope- Srs. Deputados, é com muita tristeza que venho a
dicos, acidente vascular cerebral, espinha bífida, do- esta tribuna registrar minha indignação com a enorme
enças metabólicas que afetam o cérebro, atrofia mus- brutalidade e o total desrespeito com que o Governo
cuiar espinhal, traumatismo cranioencefálico, lesão Federal vem tratando os idosos no País.
medular e paralisias cerebral, facial e obstétrica. O mês de novembro será lembrado pelos ata-

Para garantir o atendimento especializado ne- ques desferidos contra os interesses dos aposenta-
cessário aos pacientes, são formadas equipes multi- dos. Primeiro, o Ministro da Previdência, Ricardo Ber-
disciplinares que atuam, conjuntamente, em todas as zoini, bloqueou o pagamento dos aposentados com
fases da reabilitação. Os pacientes recebem, ainda, mais de 90 anos, sob a presunção de que poderiam
orientação quanto à patologia, à estimulação do de- estar fraudando o INSS. Depois os obrigou - alguns
senvolvimento, à inserção ou reinserção social e à têm proibição médica - a ficar horas e horas em filas,
qualidade de vida. debaixo de chuva e sol, para tentar a revisão de seus

Administrada pela Associação das Pioneiras benefícios.
Sociais, entidade de serviço social autônoma criada Quero lembrar que, por ocasião da tramitação
pela Lei nQ 8.246, de 1991, os hospitais da Rede Sa- da reforma da Previdência na Câmara, apresentei
rah atenderam, no ano passado, a uma média diária emenda para corrigir, em no mínimo 50%, a defasa-
de 5.271 pacientes, totalizando, neste ano, mais de gem dos benefícios a partir de 1977. Infelizmente, o
1.333.658 atendimentos. Governo a ignorou e, agora, faz revisão sem anúncio
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prévio e com prazo muito curto, o que provocou filas
enormes e sacrificou os velhinhos.

É preciso que o Governo faça a revisão imediata
de todos os benefícios defasados ou, ao menos, pror
rogue o prazo para revisão individual por pelo menos
60 dias.

É preciso lembrar que os idosos deram uma
vida inteira por um Brasil melhor. Essa dívida social
tem de ser paga pelo Governo Federal, que estará
cumprindo promessa de campanha ao tratá-los com
respeito e dignidade.

Precisamos lembrar à sociedade brasileira que
o Presidente Lula sancionou o Estatuto do Idoso, com
banda de música, no Palácio do Planalto, mas, desde
então, tem penalizado os idosos. A Câmara dos De
putados deve se manifestar contrariamente às ofen
sas que estão sendo feitas aos nossos aposentados.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo a tribuna da Câmara dos De
putados para aplaudir uma das mais profícuas admi
nistrações públicas do Estado de São Paulo. Refi
ro-me à do Prefeito João Carlos Vitte, do Município de
Santa Gertrudes.

O povo de Santa Gertrudes tem tido a felicidade
de ver o crescimento de sua cidade, apesar das difi
culdades por que estão passando os Municípios bra
sileiros, e Santa Gertrudes não é exceção.

O Prefeito João Carlos Vitte tem transformado a
cidade em um verdadeiro canteiro de obras, come
çando com a reforma da Escola Municipal Edna Tere
sa Fiorio e a construção do Centro de Convivência do
Idoso e da adutora na estação de tratamento de esgo
to, entre outras obras importantes.

A saúde tem tido um atendimento exemplar em
Santa Gertrudes, com a implementação do Centro de
Especialidades, o programa de saúde mental, assis
tência fonoaudióloga e vigilância epidemiológica,
além dos serviços de prevenção, solidariedade e efi
ciência no Pronto Atendimento 24 horas, assim como
de Raio X, Laboratório de Análises e ultra-sonografia
ginecológica, sem falar das unidades de saúde de fa
mília, instaladas no Jardim Parque Industrial e no Jar
dim Bom Sucesso.

Sr. Presidente, outro ponto forte na administra
ção de Santa Gertrudes é o grande trabalho da Se
cretaria Municipal de Promoção Social, sob o coman
do da Primeira Dama do Município, Dra. Maria Cristi
na Joly Vitte, que humanizou e dinamizou seu traba
lho, principalmente para as camadas mais carentes
de Santa Gertrudes, com o desenvolvimento de pro-

jetos como o Fortalecendo Famílias, que atende a
cerca de 30 famílias, as quais, além de receberem um
subsídio financeiro mensal, também se capacitam
nos diversos cursos que são oferecidos.

Inúmeros programas são dignos de aplausos,
como os Projetos Reciclando, Criando Asas, Espaço
Amigo e Castores, além dos trabalhos com grupos da
terceira idade no Município.

Outra ação do Prefeito José Carlos Vitte é o
Banco do Povo Paulista, que já atendeu a mais de
150 pessoas, com crédito para aquisição de máqui
nas, motores e equipamentos em geral e para capital
de giro, num montante de R$ 400 mil.

Parabéns ao povo de Santa Gertrudes, que
acertou em colocar na sua Prefeitura um homem res
ponsável e empreendedor como José Carlos Vitte.

Muito obrigado.
O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o exercício do direito à educação superior,
neste País, ainda é, infelizmente, privilégio de pou
cos. Segundo dados da última Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios - PNAD, realizada pelo IBGE
em 2002, pouco mais de 7 milhões de brasileiros têm
15 anos ou mais de escolaridade, isto é, atingiram de
fato a educação superior. Esse contingente represen
ta menos de 8% da população brasileira com idade
igualou superior a 25 anos. O percentual cai para me
nos de 7% se acrescentadas as pessoas na faixa etá
ria de 20 a 24 anos.

Os números são ainda menos favoráveis se
considerada a relação entre o contingente de estu
dantes freqüentando algum curso de graduação e a
população com idade entre 20 e 24 anos, que é da or
dem de 21 %. O significado desse dado agrava-se
com a constatação de que uma parcela significativa
dos estudantes está situada fora da faixa etária aqui
tomada como base.

Outra tendência extremamente importante deve
ser levada em conta. Nos últimos anos, a matrícula no
ensino médio tem crescido extraordinariamente:
60%, no período de 1996 a 2002. O número anual de
concluintes, apenas na modalidade regular, já é su
perior a 1 milhão e 800 mil estudantes. Esse contin
gente ultrapassa em mais de 80 mil o número de va
gas oferecidas em cursos superiores de graduação
em 2002.

Ainda que o número de cursos superiores venha
aumentando, a expansão do ensino médio regular e
da educação de jovens e adultos nesse nível de ensi
no tem ocorrido em taxas mais elevadas, projetando
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para o futuro um desequilíbrio que importa ser corrigi
do de forma planejada, a fim de se assegurar a quali
dade do ensino.

Há ainda uma informação extremamente impor
tante a ser acrescentada: das vagas disponíveis nos
cursos de graduação em 2002, menos de 300 mil per
tenciam a instituições públicas, enquanto que quase
1 milhão e 500 mil foram oferecidas por instituições
particulares. Isto demonstra que permanece, no Bra
sil, o quadro no qual apenas um reduzido contingente
de estudantes tem acesso à educação superior públi
ca e gratuita, enfrentando acirrada concorrência,
como demonstra a relação candidato/vaga, de 8,9.
Para as instituições privadas, essa relação foi de 1,6.
Não é preciso reafirmar que onde os processos são
mais concorridos só alcançam a vitória os mais pre
parados, normalmente oriundos de boas escolas mé
dias particulares ou de um seleto grupo de escolas
públicas de bom nível.

A expansão da educação superior, portanto,
tem acontecido de um modo que não elimina os fato
res de discriminação socioeconômica que historica
mente tornam difícil a obtenção do diploma de 3º
grau. O acesso à vaga não significa necessariamente
acesso ao saber e ao diploma, na medida em que os
problemas de financiamento dos cursos são impor
tantes e pesados para muitos estudantes e suas fa
mílias.

É necessária, pois, a implementação de políti
cas públicas que promovam de fato a democratização
do acesso à educação superior. Não basta garantir
vagas no setor público ou permitir sua abertura na ini
ciativa privada. É fundamental assegurar a todos os
cidadãos brasileiros, nos termos da Constituição Fe
deral, eqüidade nas condições para sua formação su
perior, tanto no que se refere à qualidade do ensino
oferecido como nos mecanismos de financiamento de
seu custo. Também nesse nível de ensino é indispen
sável lembrar que eqüidade significa tratar desigual
mente os desiguais, na medida de suas necessida
des, para que todos tenham as mesmas oportunida
des educacionais.

É dever do Estado garantir o "acesso aos níveis
mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um". Essa
determinação da Carta Magna deve ser o fundamen
to de políticas consistentes que efetivamente promo
vam a democratização, com qualidade, da educação
superior no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PAULO BALTAZAR (PSB-RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, no dia 20 de novembro será comemorado
mais uma vez o Dia da Consciência Negra, data que
coincide com o aniversário da morte de Zumbi dos
Palmares, mártir de uma das experiências de luta
afro-popular mais belas da nossa história, falecido há
308 anos.

Apesar de toda a luta travada contra a discrimi
nação racial, o povo afro-descendente vive ainda al
gumas situações de violência, arbitrariedade, desca
so e desprezo impostas por alguns representantes
das elites dominantes brancas.

Temos, Sr. Presidente, uma dívida histórica
com os descendentes dos africanos que ajudaram a
construir a Nação brasileira e que ainda hoje desem
penham um papel relevante em todos os setores de
atividades da vida nacional.

O Dia da Consciência Negra é dedicado ao pro
testo contra a discriminação e à denúncia de que não
se deu realmente a abolição da escravatura em 13 de
maio de 1888. É também um momento de conclama
ção para que a raça negra mantenha seu orgulho, sua
vigilância e sua altivez permanentemente.

É obrigação de todos nós, e obrigação diária, re
fletir tanto sobre as conquistas como sobre os sonhos
desse contingente de seres humanos - conquistas
que custaram vidas e que caminham lentamente, de
safiando-nos a cada dia para uma situação de igual
dade, que ainda não alcançamos; sonhos que ali
mentam essa luta, que inspiraram a vida e provoca
ram a morte de líderes negros como Martin Luther
King e que ainda sustentam movimentos e amenizam
a dor provocada pela discriminação e pela desigual
dade.

Precisamos, Sras. e Srs. Deputados, não ape
nas comemorar esse dia, mas demonstrar todo o nos
so repúdio pela desigualdade que fecha para os ne
gros as portas do mercado de trabalho e dificulta-lhes
o acesso às universidades públicas.

Esta Casa de Leis precisa estar mais atenta a
esses movimentos que clamam por justiça e exigem
um tratamento igual, simplesmente porque não se
justifica que sejam tratadas desigualmente as pesso
as de pele negra. Os Municípios, os Estados e a
União precisam unir-se na criação de políticas públi
cas que anulem esse preconceito e façam com que
todos os cidadãos e cidadãs trabalhem irmanados
pelo sentimento de unidade que deve orientar as
ações de Governo.

Fique registrada a nossa solidariedade aos mo
vimentos negros e a todos os afro-brasileiros, assim
como a nossa disposição de lutar para que os sonhos
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de Martin Luther King se tornem uma realidade e te
nhamos um Brasil para todos os brasileiros, indepen
dentemente de raça, sexo ou credo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB-RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tenho o imenso prazer de comunicar a
esta Casa que, a partir de amanhã, 20 de novembro,
o Município de Niterói passa a receber royalties de 2
milhões e 80 mil reais, pela sua participação no pro
cesso de exploração e produção de petróleo em
águas fluminenses.

Até o mês passado, esses raya/ties eram de 15
mil reais, senhoras e senhores.

É uma conquista da qual muito me orgulho parti
cipar. Esse significativo aumento de recursos que o
meu Município passa a receber mostra como uma re
gião pode crescer se tiver as bases de seu desenvol
vimento bem plantadas.

Niterói, senhoras e senhores, é hoje um dos
principais pontos de apoio à produção de petróleo na
bacia fluminense. Isso foi comprovado pelas diligênci
as da Agência Nacional do Petróleo, que antecede
ram a decisão.

Para ser enquadrado como pertencente à Zona
Principal da Produção, o Município deve preencher
requisitos previstos no Decreto nº 1/91, que regula
mentou a Lei nº 7.990/89, do pagamento de royalties.

São exigidas instalações de apoio à indústria de
exploração e produção de petróleo, a saber: aeropor
to, oficinas de manutenção e fabricação de peças, ar
mazéns, almoxarifados, escritórios e atividade por
tuária.

Equipe da ANP, encarregada de verificar in loco
o cumprimento da legislação, não teve dificuldades
de atestar que Niterói apresenta tais condições.

A distribuição de raya/ties pela participação na
produção de petróleo segue critérios técnicos basea
dos no tipo de envolvimento que o Município tem com
a produção do petróleo.

Em primeiro lugar, vêem os que são produtores.
Na Zona de Produção Principal, enquadram-se os
Municípios que dão apoio fundamental à atividade,
como Niterói. E temos os que têm limites geográficos
como os da Zona de Produção Principal.

Assim, a partir da reclassificação de Niterói,
também foram beneficiados Belford Roxo, Itaguaí,
Maricá, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi,
Queimados, São João de Meriti, Seropédica e Tan
gua, que passam, também a partir de amanhã, a re-

ceber roya/ties na classificação de Zona Limítrofe da
Produção.

Faço questão de parabenizar a Agência Nacio
nal do Petróleo, na pessoa de seu Diretor-Geral Se
bastião do Rego Barros, por mais essa demonstração
de competência e presteza no atendimento ao nosso
encaminhamento.

Parabenizo também, estendendo o cumprimen
to a todos os técnicos da Agência, o Superintendente
Getúlio Leite, pela disponibilidade demonstrada em
todo o processo.

E agora conto, senhoras e senhores, com o es
pírito público dos atuais governantes do Município.
Esses recursos devem ser aplicados realmente em
benefício da cidade e de seu povo.

O Brasil tem a oportunidade de buscar em suas
cidades as soluções para os grandes problemas que
nos aflige, em especial a desigualdade social que
obstaculiza o crescimento do País.

E Niterói sempre ofereceu ao País soluções ur
banas e de qualidade de vida.

Assim, venho compartilhar com V.Exas., hoje,
essa extraordinária notícia para Niterói.

São essas conquistas que, acredito, todos bus
camos em nossa vida pública. E tenho certeza de que
todos que as alcançam vivenciam o mesmo senti
mento que me invade neste momento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, toda a população brasileira está assistin
do, estarrecida, ao lamentável drama de milhares de
velhinhos aposentados, que formam filas enormes,
intermináveis, para requerer apenas e simplesmente
o que lhes é devido. Pasmem, nobres colegas! Acabo
de passar aqui mesmo em Brasília pela ofensiva fila
em frente ao Juizado Especial Federal, bem perto de
nossa Casa de leis, onde constatei o sofrimento dos
idosos em pé, na rua, aguardando oportunidade para
reclamar o que é seu.

É verdade que o ato impensado do Sr. Ministro
da Previdência, mandando suspender o pagamento
dos aposentados maiores de 90 anos, foi, de imedia
to, contestado pelo Brasil inteiro e S.Exa. teve de re
vogá-lo e pedir desculpas às famílias dos idosos. Mas
sejamos sinceros: pedir desculpas, depois de um ato
destrambelhado, resolve o problema? Onde fica a hu
milhação a que foram submetidos aqueles que deram
os melhores anos da vida no labor diário para garantir
seu pão na velhice? Onde fica o respeito, que tanto
desejamos incutir nos mais jovens, pelos mais ido-
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sos? Vi meninos e meninas olhando, estupefatos, as
filas nas ruas, pelos meios de comunicação, vendo
idosos serem carregados no colo de familiares, mui
tas vezes usando muletas ou outros aparelhos que
lhes possibilitem um mínimo de equilíbrio ao cami
nhar, outros sendo conduzidos por mãos generosas
de amigos e vizinhos com o simples objetivo de rece
ber seus direitos.

Falar em economia à custa da suspensão de
pagamento dos idosos soa ridículo num país onde as
fraudes na própria Previdência Social somam mi
lhões, quiçá bilhões de reais.

Onde está a vigilância da Previdência sobre os
verdadeiros fraudadores, sobre os ladrões da Previ
dência? Que pecado cometeram os idosos para rece
ber tamanha punição?

Agora, o Presidente da República informa ao
País que manterá o Ministro em seu posto. Na verda
de, mantê-lo ou não no cargo não é problema para os
que já foram humilhados, espezinhados, reduzidos a
fragmentos. O que importa, e muito, é que os direitos
sejam respeitados e que haja um mínimo de humani
dade. Por outro lado, fazemos a pergunta que o Brasil
está se fazendo: cadastrar idosos é diferente de reco
nhecer o direito ao reajuste de benefícios referente a
índices já definidos pela Justiça? Nada de mais fez o
ilustre Ministro ao mandar que o recadastramento
seja feito, quando necessário, e o é na maioria dos
casos, na própria residência do idoso. Mas por que
não mandar pagar logo, com urgência, os índices pe
los quais os aposentados clamam? Será que o Brasil
vai ficar mais pobre se pagar o que deve aos idosos?
Será que o Sr. Ministro tem parentes maiores de 60,
70, ao ou 90 anos? Por que ficar protelando o paga
mento de direitos? Será que devemos esperar a mor
te de milhares de brasileiros idosos para depois seus
beneficiários discutirem o que já perdeu: a oportuni
dade de servir a quem de direito? Não pode o INSS
proceder à revisão administrativa dos processos? É
mesmo necessário recorrer à Justiça por direitos já
vencidos? De que adianta o esforço dos pais de famí
lia, professores, assistentes sociais e demais batalha
dores das causas justas ao tentar ensinar a seus fi
lhos e dependentes o respeito ao vovô, à vovó, ao tio
velho?

Diante de tamanha calamidade, resta-nos so
mente desejar que o Sr. Ministro viva não apenas 90,
mas quiçá 100 anos, e que, quando chegar lá, não te
nha seus direitos discutidos e cassados pelas autori
dades do futuro.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
divulgação do meu pronunciamento nos meios de co
municação da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Obrigado.
O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBG E realizou uma detalhada pesquisa a
que deu publicação recentemente sob o título Estatís
ticas do Século Xx. Uma das graves conclusões a
que se chegou foi que, enquanto a população aumen
tou dez vezes no século XX, a concentração de rique
za cresceu 100 vezes.

Enquanto, em 1900, o Produto Interno Bruto 
PIB equivalia a 1 bilhão de reais, a população era de
pouco mais de 17 milhões de pessoas. Em 2000, o
PIB alcançou 1 trilhão de reais e a população, quase
170 milhões de brasileiros.

Resta, agora, como espinhosa missão para este
século, o desafio de reduzir as desigualdades que se
param ricos e pobres. Embora o Brasil seja um país
extremamente rico - encontra-se entre as 10 maiores
economias do mundo -, quando os holofotes se diri
gem especificamente para o cidadão, o quadro é de
sanimador.

Há quase meio século - em 1960, mais precisa
mente -, a renda total dos 10% mais ricos era 34 ve
zes maior do que a dos 10% mais pobres. Em 1990,
apesar do desenvolvimento tecnológico e econômico
do País, a diferença de renda havia saltado para 60
vezes.

O Relatório de Desenvolvimento Humano de
2002, do Programa das Nações Unidas para o De
senvolvimento - PNUD, concluiu que apenas 3 paí
ses africanos apresentam maior concentração de
renda que o Brasil.

Uma das graves conseqüências disso é o eleva
do número de pessoas que vivem em situação precá
ria, sem acesso às condições mínimas de saúde,
educação e serviços básicos.

Olhando de outro ângulo, vários estudos corre
lacionam concentração de renda e distribuição da
educação. Porque uma pequena parcela da popula
ção tem acesso a uma boa formação profissional e
aos melhores postos de trabalho, esse reduzido con
tingente transfere as mesmas condições às gerações
seguintes, perpetuando a exclusão da maioria.

Voltando às estatísticas do IBGE, o PIB per ca
pita do brasileiro cresceu 12 vezes de 1901 a 2000,
com uma média de 2,5% ao ano, desempenho supe-
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rado por poucas economias mundiais como Japão,
Taiwan, Finlândia, Noruega e Coréia.

Tendo passado de rural a urbano nos últimos
100 anos, o Brasil não diminuiu a desigualdade, em
bora tenha visto melhorar a qualidade de vida em al
gumas áreas: o acesso à saúde dobrou a expectativa
de vida (de 34 anos, em 1900, para 68 anos, em
2000); a mortalidade infantil caiu de 162,4 óbitos por
mil nascidos vivos para 29,6.

Todavia, segundo a análise de técnicos, o pro
gresso social brasileiro não correspondeu à expan
são econômica. Faltou o componente qualitativo,
uma vez não ter havido planejamento sustentado que
contemplasse a modernização tecnológica aliada à
distribuição de renda.

A título de exemplo, os Municípios paulistas de
São Caetano do Sul, Águas de São Pedro e Santos,
além de Florianópolis e Niterói, apresentam os me
lhores IDHs do País, enquanto Itamarati e Guajará,
no Amazonas, Belágua, no Maranhão, e Alto Alegre,
em Roraima, tiveram os piores desempenhos.

Os Estados do Maranhão, do Piauí, do Acre, do
Amazonas e de Roraima têm o maior número de cida
des excluídas socialmente, enquanto São Paulo,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul encontram-se na
extremidade oposta.

Que solução - urgente - buscar? Por que cami
nhos enveredar, a fim de garantir a inclusão social? O
discurso está pronto e não se faz esperar: aumentar a
poupança interna, mediante a atração de investimen
tos estrangeiros que impliquem aporte tecnológico.

Simples, não? O difícil, parece, será romper o
círculo vicioso da má distribuição de renda que inibe o
consumo, que aumenta a violência, que impede o
crescimento da economia. O que faremos nós?

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, há 5 anos tramita nesta Casa um projeto de
lei que, se aprovado, vai preencher uma lacuna na
educação nacional. Estamos tratando do PL nº
4.746/98, apresentado pelo Deputado Arnaldo Faria
de Sá, que tem como mérito regulamentar a profissão
de pedagogo.

Estamos aqui fazendo a defesa desse projeto e
pedindo aos colegas o apoio no aceleramento da sua
tramitação. Tanto se fala na importância da educa
ção, mas às vezes nos esquecemos de que profissio
nais como o pedagogo são fundamentais para que
haja mais qualidade nas salas de aula do País.

Precisamos alimentar o sonho possível de uma
educação de qualidade para todos.

Educação vem do latim, educere, que significa
"pôr para fora". Então, educar não significa impor co
nhecimentos, mas, e principalmente, orientar o ser
humano a pensar e refletir sobre a sua realidade,
ajustando os conhecimentos que possui aos conheci
mentos que recebe. Pensar, refletir, questionar e criar
são elementos do aluno afinado com uma educação
cidadã.

A propósito, vale lembrar que o nosso grande
mestre Paulo Freire sempre defendeu uma educação
cidadã, resgatando a dignidade humana no educan
do, em especial aquele não alfabetizado. Tem-se aí
um modelo de mestre-pedagogo. Paulo Freire foi o
homem que fez da Pedagogia a arte de elevar o ser
humano; sendo o aprendizado das letras um instru
mento de promoção da pessoa humana, no sentido
mais profundo da expressão. Para nós, pedagogos,
deu-nos o exemplo da humildade, nos seus atos e
nos seus escritos. "O bom mestre é aquele que
aprende com seus alunos': disse.

Nossa formação em pedagogia permite vislum
brar mais claramente a necessidade do profissional
nas escolas. Exige-se dos pedagogos, além de ou
tros atributos, a capacidade para a coordenação pe
dagógica, supervisão de ensino, administração ou se
cretário escolar. São funções que demandam um co
nhecimento específico, ajustado aqueles e aquelas
que cursaram o curso de Pedagogia. O PL nº 4.746
contempla esses casos. Não podemos concordar
com as muitas improvisações que ocorrem hoje nas
escolas deste País. Precisamos de profissionalismo e
competência.

O pedagogo pode também atuar no setor em
presarial, quando se envolveria no setor de recruta
mento humanos, ou em todo estudo e pesquisa em
elaboração. O campo é também vasto no setor em
presarial.

Aprovarmos esse PL, portanto, é necessário.
Não basta termos uma nova Lei de Diretrizes e Bases
para a educação se insistimos em manter essas lacu
nas que nos remetem aos tempos antigos, quando o
idealismo e a dedicação de muitos supriu a ausência
do pedagogo e garantiram o funcionamento das es
colas. Agora é o momento de darmos um passo à
frente e garantir que as escolas - onde se formam
pessoas, onde se aprende sobre ética e se cons
tróem os valores humanos - tenham profissionais ga
baritados para a função.

Obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tenho insistido com muita firmeza e fre-
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qüência na importância do saneamento básico para a
qualidade de vida das nossas comunidades.

Aquelas localidades atendidas por obras bási
cas de infra-estrutura urbana conseguem estabelecer
padrões mais adequados de moradia e no cotidiano
das populações.

Ao contrário. As áreas que deixam de receber o
devido atendimento dos Poderes Públicos para a rea
lização das obras necessárias de saneamento pas
sam a enfrentar crescentes sacrifícios e dificuldades
não apenas de natureza social como também de or
dem econômica.

Pois bem, Sr. Presidente. Encontra-se em situa
ção de verdadeiro abandono a comunidade do Jardim
Alvorada, no Município de Nova Iguaçu, Baixada Flu
minense, região que tenho a honra de representar
nesta Casa, em relação a obras de saneamento bási
co em várias de suas ruas.

Há bastante tempo, a referida comunidade, por
intermédio da Associação dos Amigos do Jardim
Alvorada, sob a Presidência de Sarides Ferreira de
Freitas, dos seus demais integrantes e das lideranças
dos diversos setores, tem manifestado às autorida
des do Governo do Estado do Rio de Janeiro suas
justas reivindicações pela realização de obras emer
genciais.

Uma das maiores necessidades do Jardim Alvo
rada são obras de saneamento que visam resolver os
graves problemas em ruas como a Walter Duarte e
várias outras, onde é lamentável e calamitoso o esta
do da via pública, sobremodo nos períodos de chuva
mais intensa, com sérios riscos aos moradores e aos
que ali transitam.

Este Parlamentar teve informações de que seri
am destinados, do Governo do Rio de Janeiro, recur
sos da ordem de 1 milhão e 400 mil reais para as
obras emergenciais na Walter Duarte e noutras ruas
do Jardim Alvorada.

Lamentavelmente, o Governo do Estado do Rio
de Janeiro não cumpriu promessas feitas, no sentido
de atender àquela comunidade formada basicamente
por gente humilde e trabalhadora, pois ainda não libe
rou os recursos referidos. Crescem as preocupações
nas famílias ali residentes, com a proximidade do ve
rão, estação mais chuvosa na região e que provoca
riscos ainda maiores aos moradores mais expostos
às conseqüências das intempéries.

Sr. Presidente, não é possível ocorrer novo adi
amento para a solução que já deveria ter sido adota
da há bastante tempo. A calamitosa situação em Jar
dim Alvorada impõe decisão imediata e definitiva da

Governadora Rosinha Matheus, pois a comunidade
não agüenta mais tanto sofrimento e abandono.

Os moradores das ruas Walter Duarte, Dartag
nan Rodrigues, Jairo Neves, Vitor Américo e Joaquim
Caetano, no Bairro Jardim Alvorada, reivindicam, por
questão de absoluta justiça, sejam feitas obras na
queles logradouros públicos, em estado de extrema
degradação.

No Colégio Estadual Jardim Alvorada estão ma
triculados 3 mil alunos, que muitas vezes ficam sem
condições de comparecer à escola, tendo as aulas
suspensas, por não conseguir ultrapassar os detritos
expelidos por redes de esgoto entupidas, que trans
bordam pelas ruas e chegam a invadir residências.

Por tudo isso, renovo a minha disposição de
continuar lutando, junto ao Governo do Estado do
Rio, em favor do Bairro de Jardim Alvorada, a fim de
que sejam autorizadas, o mais rápido possível, as
obras emergenciais aqui mencionadas, com a res
pectiva liberação dos recursos, para se devolver a
tranqüilidade aos moradores daquela importante lo
calidade de Nova Iguaçu.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ney Lopes,
pelo prazo de 25 minutos.

O SR. NEY LOPES (PFL-RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Go
ethe afirmava que as causas maiores dos problemas
sociais são o desconhecimento e a negligência.

Trago à tribuna algumas despretensiosas consi
derações a respeito de tema que considero de funda
mentai importância para o País. Refiro-me à reforma
política.

Hoje, a Comissão Especial da Reforma Política
iniciou o debate do parecer do eminente Deputado
Ronaldo Caiado. Não se pode deixar de registrar o ní
vel, o espírito público, a abnegação tanto do Relator
quanto dos membros da Comissão no debate do
tema.

Entretanto, Sr. Presidente, a amplitude da ques
tão, a repercussão da reforma política no Estado Bra
sileiro é de tamanha magnitude que se pode conside
rar até natural certos equívocos ou certas omissões
da proposta em debate na Comissão Especial da Re
forma Política. Ou se faz uma reforma política mais
profunda possível, nunca superficial, nunca do tipo
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meia-sola, neste País, ou o processo eleitoral estará
definitivamente degradado.

Hoje, a influência para se obter o voto é mais do
marketing, é mais do preparo na entonação da voz, é
mais nos trejeitos do candidato devidamente maquia
do ou submetido a processos comerciais de atração
no vídeo, é muito mais do exercício de profissões,
como de comunicador social no rádio ou na televisão.
A busca do voto está muito mais vinculada à militân
cia em corporações civis ou religiosas do que propria
mente partidárias. O voto, com as regras atuais do
processo eleitoral brasileiro, é uma deformação da
democracia, é um antídoto da democracia. E não po
demos cruzar os braços, desconhecer ou negligenci
ar, como advertiu Goethe naquela expressão a que
me referi no início deste pronunciamento.

Quando o dedo aponta para o alto é importante
que se olhe o alto e não a ponta do dedo, já diziam os
chineses. Quando sonhamos com um país mais justo
nos setores econômico, social e político, temos de ter
a noção abrangente de que essas altitudes de justiça
social em nosso País só serão alcançadas com uma
estrutura política realmente ágil, democrática, que
materialize o princípio da igualdade de oportunidades
para os militantes na vida pública.

Se não formos capazes de reformar o nosso Có
digo Eleitoral e as demais leis infraconstitucionais
nesta área, teremos um Estado cada dia construído
em cima de bases falsas e alicerce artificial; teremos
a paz dos pântanos em vez de termos a paz das insti
tuições democráticas realmente sólidas.

Sr. Presidente, começo a análise desse tema to
cando em alguns pontos abordados no relatório da
Comissão Especial. Inicio com a proposta das federa
ções. O que propõem como de mais novo o Relator e
a Comissão Especial da Reforma Política? A criação,
no Direito Eleitoral brasileiro, do instituto das federa
ções. O que seriam as federações? Seriam partidos
unidos que se assemelhariam a pessoas jurídicas de
direito público. Conseqüentemente, seriam uma es
pécie de partido individualmente analisado e que, se
gundo a proposta, poderiam ser constituídos até 4
meses antes da eleição.

Em princípio, caso a opção seja alterar a forma
do voto proporcional, para, em vez de uninominal,
passar a ser o voto em lista, é interessante a idéia da
federação de partidos, porque evitará que aquelas
agremiações partidárias de menor vulto sejam sub
metidas a um processo compulsório de degola.

No entanto, não me parece uma boa prática a
federação ser constituída até 4 meses antes da elei
ção. No mínimo, teríamos de manter o princípio da

anualidade, ou seja, essas federações teriam de ser
estruturadas um ano antes da eleição para poderem
representar o papel do partido político traduzido na
união de várias siglas.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Pauder
ney Avelino.

O Sr. Pauderney Avelino - Deputado Ney Lo
pes, esse tema realmente é da mais alta relevância.
Com o conhecimento que V. Exa. tem e com sua atua
ção plural neste Parlamento e no Parlatino, no qual
V.Exa. preside a seção brasileira, tenho certeza de
que a proposta advinda dessa Comissão Especial re
sultará num projeto de lei substitutivo que atenderá
aos anseios de todos aqueles que querem uma legis
lação partidária e eleitoral consentânea com os mo
mentos que vive o Brasil. A reforma política é extre
mamente necessária. Dizem que é a mãe das refor
mas. Entendo até que seja mesmo. Se tivéssemos
uma legislação partidária mais rígida, mais sólida, as
outras reformas de que o País precisa para sua mo
dernização seriam feitas com menos gasto de ener
gia, menos trauma. Portanto, parabenizo V.Exa. pelo
tema da mais alta relevância que aborda nesta tarde
na Câmara dos Deputados.

O SR. NEY LOPES - Deputado Pauderney
Avelino, agradeço a V.Exa. a intervenção.

Sr. Presidente, outro ponto de fundamental im
portância em discussão é a mudança do sistema de
votação proporcional uninominal para listas. Do jeito
que está não pode continuar - salvo opinião em con
trário -, porque hoje o sistema proporcional leva a um
conflito entre os candidatos do mesmo partido. O mai
or inimigo é aquele concorrente do mesmo partido, o
que significa dizer uma deformação do sentido de
partido.

A votação em lista, mais comum nas democraci
as, quase unânime no mundo, salvo na Finlândia e no
Brasil, traz algumas apreensões, como, por exemplo,
o comando partidário unilateral. Se não existirem me
canismos na lei que coíbam as ações das oligarquias
dos mandantes dos partidos, poderemos partir para
uma situação pior do que a atual.

O remédio é bom, porque é testado em muitos
países com bons efeitos, mas é preciso que seja
acompanhado de recomendações para não haver
contra-indicações.

Hoje, a Constituição Federal, no seu art. 17, es
tabelece o princípio da autonomia partidária. Os parti
dos do Brasil são autõnomos até para fixar regras de
fidelidade partidária. Porém, várias decisões do Tri
bunal Superior Eleitoral têm consagrado o princípio
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de que no processo eleitoral não vale essa autono
mia, podendo o prejudicado recorrer à Justiça para
preservar determinados direitos e até garantias indivi
duais em jogo.

Portanto, na minha opinião, o que está faltando
na proposta de reforma política, no que se refere à im
plantação das listas é uma regra clara que garanta ao
filiado do partido, de forma indiscutível, quando se
sentir preterido ou alvejado por um comando unilate
ralou até mesmo autoritário, seu direito de acesso à
Justiça, com medidas liminares, como mandado de
segurança ou até ações cautelares.

Isso me parece fundamental para que o sistema
de listas possa realmente crescer no Brasil e signifi
car a renovação.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Luiz Bit
tencourt.

O Sr. Luiz Bittencourt - Deputado Ney Lopes, fiz
questão de vir ao plenário para fazer uma pequena in
tervenção no pronunciamento de V.Exa. Primeiro,
porque o tema é de grande importância para esta
Casa. É o sentimento da população brasileira hoje. A
reforma política foi referida como a reforma mãe. De
veria servir de marco para que pudéssemos fazer ou
tras reformas no País. A federação de partidos, o fi
nanciamento público de campanha e as listas para as
eleições proporcionais são temas que merecem refle
xão dos Parlamentares. V.Exa. já foi Relator da CPI
dos Medicamentos, que trouxe a Lei de Patentes.
Portanto, tem grande experiência nesse debate. Sua
manifestação sobre esse assunto, com certeza, vai
enriquecer ainda mais o relatório do Deputado Ronal
do Caiado, do meu Estado.

O SR. NEY LOPES - Agradeço a V.Exa. o aparte.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Moroni

Torgan.
O Sr. Moroni Torgan - Deputado Ney Lopes,

em primeiro lugar, parabenizo-o pelo tema escolhido.
Sem dúvida nenhuma, é preciso fazer algumas corre
ções no processo eleitoral de nosso País. Todos con
cordam que o sistema atual não é o melhor para a de
mocracia se consolidar no Brasil e haver tranqüilida
de no quadro político. Sua preocupação com a possi
bilidade de que alguém sofra exclusão de direitos é
fundamental. Essa é a grande preocupação de todos
nós. Como e a que prazo se dará essa transição?
Essas novas regras seriam válidas já para a próxima
eleição? Sou meio relutante em mudar regras no
meio do jogo. Precisamos ter regras definidas para a
próxima eleição. Precisamos saber o que vai aconte
cer. Parabenizo o Deputado Ronaldo Caiado, do PFL,

pelo grande trabalho que tem feito. S.Exa. tem-se es
forçado ao máximo para assumir as idéias oriundas
do PFL e de todos os outros partidos. Parabéns, De
putado Ney Lopes, por tocar neste assunto, que é de
licado, mas preponderante para a corroboração do
processo democrático em nosso País.

O SR. NEY LOPES - Muito obrigado, Deputado
Moroni Torgan.

Ouço, com prazer, o Deputado Antonio Carlos
Pannunzio.

O Sr. Antonio Carlos Pannunzio - Deputado
Ney Lopes, V.Exa., que já é reconhecido há muito
tempo como um dos mais lúcidos Parlamentares des
ta Casa, demonstra uma angústia que, no fundo, é de
todos nós. Todos esperamos de uma reforma política
que não sejamos colocados ante o que, do ponto de
vista literário, passou a se chamar de escolha de So
fia, ou seja, ter de escolher entre um sistema em que
nosso maior concorrente é o próprio companheiro de
partido e um sistema em que a ditadura da cúpula
partidária estabeleça quem terá acesso ao Congres
so Nacional como representante do povo. Esta talvez
seja a pior das escolhas. V.Exa., com sua interven
ção, vai contribuir muito para encontrarmos uma saí
da, que certamente passa pela democratização inter
na dos partidos e pela disseminação entre o povo bra
sileiro da idéia de que partido político é instrumento
para mudanças na sociedade.

O SR. NEY LOPES - Muito obrigado, Deputado
Antonio Carlos Pannunzio.

Aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo
pela merecida eleição hoje para a Presidência do Di
retório Regional do PSDB em São Paulo. Com certe
za, o PSDB adquire um grande dirigente, pela sua lu
cidez, pela sua competência e pelo respeito que a fi
gura de V.Exa. inspira no cenário político nacional.

V.Exa. e os Deputados que me apartearam ma
nifestaram a preocupação com a democratização in
terna dos partidos, atitude absolutamente fundamen
tai, porque, se não tivermos cuidado, o que já é ruim
pode ficar pior.

A única solução que vislumbro está nos seguin
tes instrumentos: prévias partidárias internas e, so
bretudo, direito de o filiado recorrer à Justiça sem que
exista o risco da decisão de partido autônomo, por
que o dispositivo constitucional que fixou a autonomia
abrangente dos partidos políticos no Brasil, a meu
ver, é a maior causa da deformação e do autoritaris
mo atual do sistema partidário brasileiro. Saímos de
um sistema unitário para um sistema democrático vi-
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gente talvez na Suíça, mas não no Brasil. Isso produz
deformações e preocupações.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
falar sobre o financiamento eleitoral. Tenho idéia sin
gular a esse respeito e sugiro o seu debate. É hipocri
sia pensar no financiamento público isoladamente.
Não podemos sonhar com isso, pois acabaremos en
ganando a opinião pública e, com certeza, acobertan
do escândalos, porque a dinâmica de um processo
eleitoral em países similares ao Brasil não poderá ser
financiada pelos valores estimados dos cofres públi
cos, além de onerar enormemente o próprio Orça
mento federal, se adotarmos a visão realista.

É preciso que tenhamos clara a idéia de que a
democracia precisa ser financiada. Convém lembrar
mos que é nas ditaduras que não se gasta dinheiro.
Nesse sistema de governo, a composição do poder
não traz nenhum custo. Já as democracias são, por
natureza, financiáveis por vias lícitas. Assim, não po
demos optar, com a cultura que temos no Brasil, pelo
financiamento público de campanha. Será outra hipo
crisia legalizada.

Sou favorável a que o fundo dos partidos ou até
das federações, se criadas, seja melhorado, a partir
da maior participação do Poder Público, mas que se
mantenha o direito - a exemplo do que ocorre na
França, nos Estados Unidos ou na maioria dos países
democráticos - de o candidato optar ou pelo fundo
público ou pela arrecadação, sob os limites da lei, a
fim de obter os recursos necessários para sua cam
panha. Dessa maneira ficará mais fácil investigar, fis
calizar e acompanhar, com transparência, a lisura do
processo eleitoral.

Inclusive, a França recentemente alterou sua lei
eleitoral e permitiu que pessoas físicas possam, anu
almente, fazer doações - os limites são predefinidos
- aos partidos nas suas declarações de renda, com
isenção total ou parcial, de acordo com aquilo que a
legislação definir.

Parece-me que soluções desse tipo, ou outras
que naturalmente poderemos encontrar, serão me
lhor absorvidas pelo sistema brasileiro do que a hipo
crisia do financiamento público, que será um cadáver
insepulto e, dentro de pouco tempo, aflorará nas
manchetes dos jornais a inviabilidade de um sistema
desse tipo no Brasil.

Não queremos as doações corruptas que defor
mam a representação política, mas não podemos
também esconder a poeira ou a sujeira debaixo do ta
pete, porque não funcionará no País qualquer siste
ma exclusivo. Se forem adotadas as listas partidárias,

as campanhas não serão dos candidatos, mas dos
partidos.

É necessário implementar aquele sistema que,
há muito tempo, se sugere no Brasil, em que os parti
dos usem o fundo partidário na promoção das campa
nhas - e é legítimo que façam, sob a fiscalização da
Justiça Eleitoral e do cidadão -, em que os partidos
tenham contadores. Esses profissionais, responsabi
lizados, devem apresentar prestações de contas
mensais na época da campanha política. Do mesmo
modo, também devem ser estabelecidos mecanis
mos de fiscalização, em vez de se criar o manto falso
de que a corrupção desapareceu porque o financia
mento é público.

Por outro lado, Sr. Presidente, existem outros
temas que precisam ser também aventados numa vi
são de reforma política, como, por exemplo, as pes
quisas e os testes eleitorais. A Legislação tem de
abordar esses temas.

A grande verdade é a seguinte: a pesquisa reali
zada no Brasil, por mais idôneos que sejam alguns
institutos, cujo trabalho não pode ser tomado como
regra geral, vem se transformando em instrumento de
proselitismo eleitoral na véspera da eleição. O eleitor,
principalmente o do interior do Brasil, quando vê o re
sultado da pesquisa divulgado por alguma rádio local,
ele não quer saber se o responsável é o IBOPE ou al
guma empresa lá da sua terra. Aquela pesquisa induz
a opinião do eleitor. Outro ponto é que só faz a pes
quisa quem dispõe de recursos ou quem tem tendên
cia para ilicitude, quando o resultado da pesquisa é
deformado.

É preciso regular tais atos, estabelecer critérios
e parâmetros para as pesquisas eleitorais 6 meses
antes da eleição e, talvez, no mês anterior, não admi
ti-Ia, a não ser em caráter qualitativo, nunca quantita
tivo, porque, na prática, se permitirmos isso, generali
zaremos a situação atual. Em que pesem os institutos
idôneos que não praticam esse tipo de proselitismo,
infelizmente, a maioria das empresas contribuem
para deformação do resultado das eleições e compro
metem o processo eleitoral.

Sr. Presidente, há vários pontos a abordar, mas
infelizmente o tempo se esgota. Comento ainda outro
fato importante: a divisão do fundo partidário, porque
30% desse bloco é destinado ao crescimento da par
ticipação política das mulheres.

Aqui a mulher é discriminada. Ela necessita de
estímulo para participar da militância política. O di
nheiro disponibilizado ao partido pelo fundo partidário
deve ser usado como instrumento de educação políti
ca, independentemente do sexo. Não se pode isolar



Durante o discurso do Sr. Ney Lopes,
o Sr. Inocêncio Oliveira, 19 Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Milton Barbosa, § 29 do art. 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Milton Barbosa) - Dando
seqüência ao Grande Expediente, concedo a palavra
ao nobre Deputado Professor Luizinho, do PT de São
Paulo. S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, usarei meu tempo nesta tribuna para fazer
uma análise do primeiro ano de Governo Lula. Hoje,
em particular, porque o COPOM deve anunciar o
novo índice de redução dos juros. Portanto, esta é
uma tarde especial para nós.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu
o País numa situação profundamente delicada e vul
nerável. Não se investia sequer 1 real internamente
ou 1 centavo de dólar externamente. Era o pior mo
mento da nossa credibilidade, quando o Risco Brasil
ultrapassava 2.500 pontos e a cotação do dólar qua
se ultrapassava os 4 reais.

Quando assumimos o Governo, em 1Q de janei
ro deste ano, os juros tinham sido aumentados de se
tembro a dezembro em 7 pontos percentuais, isto é,
haviam pulado de 18% para 25%.

Todos se esquecem disso, esquecem-se do
Risco País, da crise cambial, do aumento dos juros de
setembro a dezembro, cujos reflexos apenas são
sentidos meses depois. Portanto, a recessão do pri-
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ou tornar compulsória qualquer fatia da sociedade. A mo importante, uma vez que não podemos continuar
mulher precisa de quota mínima, por exemplo, para sem a reforma política, que deveria ter sido a primeira
ocupar espaço do horário gratuito de televisão. Aí, a tramitar nesta Casa. Por isso, a Câmara tem de dis-
sim ela terá 20% ou 30% do tempo para divulgar cuti-Ia, porque da forma que está a situação dos parti-
sua~ mensagens. Mas o rateio do fundo partidário dos políticos e a condução do processo eleitoral não
conspira contra o direito da mulher, na medida em pode continuar. Nobre Deputado Ney Lopes, parabe-
que se classifica a atitude como privilégio e, em con- nizo mais uma vez V.Exa. por abordar tema da maior

- - . dl'scrl'ml'naça-o importância para o Congresso Nacional.sequencla, .
É apenas um ponto de vista, mas afinal de con- O SR. NEY LOPES - Agradeço ao nobre Depu-

tas vem sendo muito discutida a participação femini- tado Manoel Salviano o aparte e o incorporo ao meu
na, que devemos incentivar, implementar, sem exa- discurso.

Sr. Presidente, lembro neste momento expres-
geros. W d "O .

Agradeço aos companheiros a intervenção. O são do escritor inglês Willian George ar: pessl-
tema é amplo. Naturalmente, vamos discuti-lo muitas mista queixa-se do vento, o otimista espera que ele
vezes neste plenário, porque a sociedade brasileira mude e o realista ajusta as velas".
está consciente de que sem reforma política não há Sr. Presidente, ajustemos as velas para que se

construa neste País a verdadeira democracia, apresfuturo para este País.
sando e concretizando a reforma política.Ouço, com prazer, o aparte da nobre Deputada

Zulaiê Cobra. Muito obrigado.

A Sra. Zulaiê Cobra - Cumprimento o grande
Deputado Ney Lopes, baluarte na Câmara dos Depu
tados. Vim aqui com a sabedoria do grande Governa
dor Mário Covas, que, em 1994, dizia: "Preste aten
ção em um grande Deputado que temos na Câmara".
Quando aqui cheguei aqui, em 1995, conheci V.Exa.
Percebi por que o Governador Mário Covas tanto elo
giava V.Exa. O senhor é realmente um dos melhores
Deputados desta Casa. É um homem de postura mo
rai, intelectual e de belíssima presença nesta Casa.
Não podia deixar de vir a este plenário prestar esta
homenagem a V.Exa. Lá do meu gabinete, quando
sintonizei na TV Câmara e vi que o senhor estava na
tribuna, vim correndo para o plenário na medida do
possível. V.Exa. engrandece este Plenário, a Câmara
dos Deputados e o Congresso Nacional. Gostaria que
o nobre Deputado recebesse este humilde aparte ao
seu discurso, porque V.Exa. é um belíssimo exemplo
de Parlamentar nesta Casa. Muito obrigada.

O SR. NEY LOPES - Nobre Deputada, fico sen
sibilizado com o aparte de V.Exa., o qual vem em ra
zão de amizade que prezo muito. Na verdade, pode
mos afirmar que nosso trabalho nesta Casa é recom
pensado.

O Sr. Manoel Salviano - Nobre Deputado Ney
Lopes, V.Exa. me permite um aparte?

O SR. NEY LOPES - Ouço o nobre Deputado
Manoel Salviano.

O Sr. Manoel Salviano - Nobre Deputado Ney
Lopes, parabenizo V.Exa., liderança que honra esta
Casa e orgulha o Congresso Nacional, pelo tema que
ora discute na tribuna. Trata-se de assunto muitíssi-
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meiro semestre deveu-se ao aumento dos juros no fi
nal do ano anterior

E a pérola da coroa, a estabilidade, conquista
que o Governo Fernando Henrique Cardoso tanto
usou, bandeou, falou aos 4 cantos e que o fez conse
guir a reeleição - embora com dificuldades, pois não
foi o passeio que imaginava; foi vitorioso pela módica
diferença de 4% dos votos -, nem esta ele nos entre
gou, pois havia uma escalada inflacionária.

A dívida era e é vergonha para o nosso País.
Pulou de 60 bilhões de reais para quase 800 bilhões
de reais. A dívida interna estava toda dolarizada, com
os papéis sendo renegociados em prazos de dias e
meses, não mais de anos. Não se renegociava na
boca do caixa para se manter na fila e receber logo
após. E as negociações eram com juros cada vez
mais escorchantes, aviltantes e dolorosos para a eco
nomia brasileira.

O Governo passado foi um Governo que, no so
cial, não implementou nenhuma política séria e res
ponsável que tivesse dado resultado. Havia vendido e
não entregue várias ações. Basta ouvir, por exemplo,
do que justamente reclamam os Srs. Deputados so
bre suas emendas ao Orçamento. Quem está pagan
do as emendas de 2002, empenhadas no Governo
Fernando Henrique Cardoso, é o Governo Lula. Ele
vendeu, não entregou e quase as revende, porque
novamente as empenhou para o ano subseqüente.
Passamos a ter controle sobre elas, pois se trata do
Orçamento de 2003, que estourou em nosso Gover
no, não bastasse o que foi contingenciado e compro
metido.

Não bastando tudo isso, tivemos profunda crise
em toda a estrutura de poder de Estado, sem que pu
déssemos interferir na defesa do País, da soberania,
do desenvolvimento, do crescimento e do nosso
povo, com instrumentos como o Banco do Brasil, a
Caixa Econômica Federal e o BNDES. Este último ha
via sido privatizado, porque a única linha que funcio
nava na instituição era aquela que fazia empréstimos
às empresas internacionais, para compra da infra-es
trutura nacional - nossas energéticas, nosso sistema
de comunicações -, o que nos levou à privatização
mais irresponsável e imoral que poderia ter ocorrido
num país neste século. Isso fora as denúncias dos
métodos, da forma e do processo das CPls que à
época não foram feitas, que não puderam ser instala
das.

Hoje discutem as viagens. O Líder do Governo
na época viajou bastante quando Ministro e tem muita
coisa para explicar, mas agora quer discutir a viagem
da Ministra. Não discute suas viagens, muito menos

as denúncias do seu Governo, dos processos de pri
vatização, que dirá as crises cambiais dos Bancos
Marka e FonteCindam, e as pastas rosas.

Ainda bem que neste Governo a única coisa que
tentam encontrar até o momento é uma viagem aqui e
acolá. Nós nos sentimos lisonjeados, consagrados e
recompensados. De qualquer forma, havia torcida.
Achavam que não haveria condições políticas para o
Governo de um estadista operário dar conta desse
maldito legado: um país quebrado, afundado, destruí
do dessa forma e nessa dimensão. Não acreditavam
que um estadista operário pudesse solucionar a pro
posital cama-de-gato armada contra nosso País.

O Sr. João Grandão - Concede-me V.Exa. um
aparte?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Ouço, com
prazer, V.Exa.

O Sr. João Grandão - Deputado Professor Lui
zinho, parabenizo V.Exa. pela riqueza de dados do
seu pronunciamento e pela forma como tem conduzi
do o debate sobre os temas nele abordados, em es
pecial quando atribuem a este Governo fatos que não
são responsabilidade sua. Cumprimento-o, ainda, de
modo especial, pela parte de seu pronunciamento em
que se refere à agricultura familiar e, ao parabenizar
V.Exa., aproveito para, com sua permissão, falar so
bre tal assunto, que conheço bem. A experiência que
adquiri na Comissão de Agricultura durante os 4 anos
da Legislatura passada dá-me toda a tranqüilidade
para dizer que a agricultura, tanto a de grande porte
quanto a familiar, também mudou, graças à respon
sabilidade deste Governo. V.Exa. sabe que para am
bas as atividades foram, em tempo hábil, liberados re
cursos, o que não ocorreu no Governo anterior. Qu
anto à reforma agrária, o Governo Lula, sério e com
prometido com as causas sociais, acaba de formatar
o Programa Nacional de Reforma Agrária. Efetiva
mente, na hora certa disponibilizou o necessário cré
dito para que a agricultura pudesse se desenvolver.
Parabéns, Deputado Professor Luizinho, pelo seu di
namismo e pela forma como tem conduzido na Câma
ra dos Deputados os debates acerca da atuação do
nosso Governo. Muito obrigado pela oportunidade do
aparte.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Ouço, com
prazer, o aparte do Deputado Lincoln PorteIa.

O Sr. Lincoln Portela - Deputado Professor
Luizinho, este Governo vai conseguir o que outros
não conseguiram: reter o homem no campo, para evi
tar mais desemprego, violência e grande formação de
aglomerados nas cidades, onde acontece a maior
parte da violência. O homem do campo permanecerá
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na área rural, onde sofrerá menos violência e terá me
lhores condições de vida. Parabenizo este Governo,
em que acredito e do qual faço parte. Obrigado, De
putado Professor Luizinho, pela possibilidade de
aparteá-Io.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Nobre Depu
tado Lincoln Portela, é uma alegria e uma honra tê-lo
como aparteante. V.Exa., que desenvolve maravilho
so trabalho nesta Casa, sabe que os amontoados hu
manos existentes em nosso País, os chamados as
sentamentos, serão recuperados por este Governo:
contarão com infra-estrutura, assistência técnica e
proteção. Promoveremos de fato a distribuição de ter
ra e a reforma agrária e faremos assentamentos de
centes e dignos. Primeiro vamos cuidar disso.

No bojo do programa de ações do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva já se encontra a política de fi
nanciamento da agricultura de grande extensão, algo
novíssimo. Além disso, mais de 2,5 bilhões de reais
foram reservados à agricultura familiar, à manuten
ção no campo dos que produzem para sustentar a
sua família e à sua proteção. O excedente da produ
ção desses agricultores será transferido para as cida
des, a fim de garantir a alimentação da população ur
bana, algo de que tanto precisamos.

Medidas como essa ajudarão a proteger o ho
mem do campo e a mantê-lo ali. Assim, evitaremos o
êxodo para os grandes centros urbanos de todo o
País, o que hoje acontece com freqüência.

Conforme eu dizia antes dos apartes dos nobres
colegas, o estadista operário conseguiu elevar a reali
dade do País a outro patamar. É verdade que, para
isso, teve que adotar - corretamente - medidas duras
e sérias, entre as quais, o aumento da taxa de juros
para 26,5%.

Muito se falou do aumento de 1,5 ponto percen
tual na taxa de juros promovido pelo Governo Lula,
mas ninguém tratou da taxa deixada pelo Governo
anterior, que a elevou de 17% para 25% - é óbvio que
a recessão observada no primeiro semestre foi obra
da alta taxa de juros praticada no último semestre do
ano passado. Hoje a taxa de juros está em 19% e vai
cair mais! A taxa de juros que estamos reduzindo é a
herdada do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Estamos desfazendo o descalabro e a desordem dei
xados pelo Governo anterior.

Nós, do atual Governo, ao contrário do anterior,
reduzimos o Risco Brasil para menos de 600 pontos;
recuperamos e estabilizamos a situação cambial; re
cuperamos os investimentos internacionais; e reani
mamos o empresariado nacional a investir em nosso
País. Vivemos momento ímpar da história do País. Os

papéis brasileiros no exterior estão atingindo 96%,
97% do valor de face, algo que não era visto há mais
de 3,4 anos.

Estamos neste momento - e todos os dados de
monstram a veracidade de tal afirmação - em plena
retomada do crescimento, do desenvolvimento, da
geração de empregos e da manutenção da renda.
Basta ver os dados relativos ao desenvolvimento in
dustrial, que apontam para o crescimento da indústria
por 2 meses consecutivos. Todas as pesquisas reali
zadas pelos institutos do interior do País registram vo
lumoso crescimento da geração de empregos e renda
nas regiões não pesquisadas pelo IBGE.

Nobre Deputado Devanir Ribeiro, é uma honra
ouvir o aparte de V.Exa.

O Sr. Devanir Ribeiro - Deputado Professor
Luizinho, para mim é uma satisfação apartear V.Exa.
e contribuir com sua linha de pensamento. Ao que
V.Exa. está dizendo em seu discurso acrescento que
em tempo recorde esta Casa aprovou matérias que
todos duvidavam fossem aprovadas, entre as quais
as reformas e outros projetos de interesse da socie
dade, como o do desarmamento. V.Exa. citou os ju
ros, matéria tratada no art. 192 da Constituição Fede
ral. Muitos diziam que queríamos regulamentar tal
dispositivo para dar autonomia ao Banco Central e fa
tiar o capítulo da Carta Magna que trata do Sistema
Financeiro Nacional. Tanto isso não é verdade que
aprovamos as alterações que julgamos necessárias e
até hoje o Governo jamais pensou em mexer nas atri
buições do Banco Central. Porém, ao regulamentar
mos o art. 192, possibilitamos a abertura de linhas de
crédito do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Fe
deral, o que forçou bancos particulares a darem o seu
quinhão de colaboração. O maior problema da econo
mia não é a Taxa SELlC, mas os juros do cartão de
crédito, os do cheque especial, os que se pagam às
lojas e que chegam a 180%, 200%, 300% ao ano.
Este é o grande drama. Graças à regulamentação do
art. 192 da Constituição e à sensibilidade do nosso
Governo, que abriu créditos populares na Caixa Eco
nômica Federal e no Banco do Brasil, os bancos parti
culares também tiveram de fazer o mesmo. Por meio
de convênios com as centrais sindicais, hoje essas
instituições concedem aos trabalhadores emprésti
mos que são descontados em folha de pagamento, o
que diminui o custo do dinheiro. Queremos também
regulamentar as cooperativas de crédito do campo e
da cidade. Há algum tempo, nesta Casa, só se falava
no Banco Central e no FMI. Esse discurso acabou,
porque as coisas estão funcionando de acordo com o
programado pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva.
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Temos confiança de que o progresso virá. Aliás, ele já
está até apontando. Não se pode julgar um governo
por 10 ou 11 meses de atuação, pois o mandato tem
duração de 48 meses. Tenho certeza de que chega
remos ao final desse período inteiros e provaremos
para a sociedade brasileira que cumprimos com os
compromissos assumidos e para os nossos adversá
rios que temos competência. Parabenizo V.Exa., De
putado Professor Luizinho, pela análise que faz nesta
tarde.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Obrigado,
Deputado Devanir Ribeiro, pelo aparte.

Acrescento ao que disse V. Exa. que duas ações
estão sendo realizadas ao mesmo tempo. A primeira
delas é a introdução no Banco do Brasil do Banco do
Povo, o que facilitará o acesso a empréstimos peque
nos, com juros módicos, de maneira a resolver o ime
diato problema de preservação das condições de vida
de nossa população nos diversos recantos do País.

Esse programa é voltado à pipoqueira, ao mar
ceneiro, à costureira - pessoas que produzem renda
e geram empregos -, que podem, com um pequeno
empréstimo, resolver o problema da máquina quebra
da, da ferramenta de trabalho estragada ou do carri
nho de pipoca deteriorado.

Não bastasse isso, o Presidente da Central Úni
ca dos Trabalhadores, Luiz Marinho, meu amigo pes
soal e ex-Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC - assim como Vicentinho, Lula, Meneguelli e
Guiba - conseguiu em mais de 30 bancos privados
fazer um acordo em que os associados paguem juros
de 1,7% a 2,23%, obrigando-os a ter respeito com os
trabalhadores e trabalhadoras deste País.

Muitas pessoas que não vivem o chão da fábri
ca não sabem o que isso significa. Significa fugir da
mão do agiota nas portas da fábrica. Quando um tra
balhador que ganha 500, 700, 800 reais tem um pro
blema em sua família e precisa resolvê-lo imediata
mente, ele cai na mão do agiota, que é quem lhe faz o
empréstimo na porta da fábrica. É disso que estamos
tratando nesse projeto.

Mas as beldades da economia nacional vêm
aqui fazer longos discursos conceituais, esquecen
do-se da realidade objetiva daquele que veste maca
cão, tem as mão sujas de graxa e sofre na mão dos
agiotas na porta da fábrica.

Fora o problema da solução da economia, obje
tivamente este Governo colocou a erradicação da
fome na ordem do dia. Neste País, a sociedade trata
va a fome fechando os vidros do carro quando parava
nos faróis, escondendo-se dos flanelinhas que lava-

vam os vidros dos nossos carros. Hoje, a fome pas
sou a ter outra realidade. A elite brasileira a discute, e
a sociedade procura alternativas. O Presidente Lula
colocou este assunto na ordem do dia e encontrará
soluções.

Há Municípios em nosso País em que o único
recurso que recebem é proveniente do Fome Zero.
Procuram-se alternativas para garantir água, produ
ção, cesta básica e merenda escolar locais e para
que o agricultor receba até 2.500 reais. Esta é a reali
dade do novo Brasil!

O País, com 8 mil quilõmetros de costa, nunca
havia pensado na pesca. Hoje existe a Secretaria Na
cional da Pesca, que faz financiamentos e investe bi
lhões de reais no setor. Vamos produzir embarca
ções, retomar a indústria naval para a PETROBRAS,
para a pesca.

Estão sendo criados milhares de empregos di
retos do dia para a noite. Temos investimentos em sa
neamento e habitação. E os catedráticos, que possu
em diploma, ficam estarrecidos, assustados: e o Pre
sidente da República não possui diploma!

Deputado Lindberg Farias, o que mais tem dei
xado estarrecidos esses moços é que no exterior os
nossos representantes falavam 7 idiomas, conversa
vam na língua do colonizador, em francês, espanhol,
inglês. Agora, um pernambucano - ou um baiano,
pois cada um lhe dá uma denominação -, um nordes
tino, vai ao exterior e fala português, com intérprete,
mas sendo entendido e sempre defendendo, em to
dos os continentes, o seu solo, o seu povo, os direitos
e a soberania nacionais. Construiu uma relação na
Europa, no MERCOSUL, no Pacto Andino, na defesa
da Venezuela. Esteve nos países mais ricos, na Euro
pa, na África e agora vai para os países árabes. Este
ve também na Ásia. Em todos esses lugares fez rela
ção de soberania, de grandeza e de dimensão nunca
antes vista na história deste País.

Sei que isso assusta os que têm a toga e se
acham os únicos proponentes da sabedoria e da
grandeza. Mas um iletrado, como dizem, dá aula de
soberania, de relação internacional e de defesa do
País, como faz o estadista operário chamado Lula.

Ouço, com prazer, o Deputado Lindberg Farias.
O Sr. Lindberg Farias - Nobre Deputado Pro

fessor Luizinho, Vice-Líder do Governo, quero so
mar-me ao seu pronunciamento justamente no mo
mento em que V.Exa. discorre sobre a política exter
na do Governo brasileiro. O Presidente Lula está
construindo páginas da história do País, não só no
que diz respeito à integração da América do Sul, mas



Durante o discurso do Sr. Professor
Luizinho, o Sr. Milton Barbosa, § 2 2 do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marce
lo Guimarães Filho, § 2 2 do art. 18 do Regi
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Guimarães Fi
lho) - Registro a presença em plenário da Sra. Depu
tada Lili Nabholz-Haidegger, Presidenta da Comissão
de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados da
Suíça. S.Exa. está acompanhada do Embaixador da
Suíça, Sr. Jürg Leutert, e do Deputado Paulo Bauer.
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também na relação com países como a fndia, a Chi- O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Deputado
na, a África do Sul, a Rússia. Estamos fazendo uma Hélio Esteves, agradeço a V.Exa. o aparte, que muito
movimentação no exterior extremamente interessan- me honra.
te, movimentação essa revelada na Organização Sr. Presidente, com sua benevolência, concluo
Mundial do Comércio, na reunião em Cancún, onde o dizendo que 25 minutos é muito pouco para relatar os
Governo brasileiro liderou 22 países que defendiam feitos do Governo Lula nesses 10 meses; precisaría-
os interesses dos países em desenvolvimento. E isso mos de horas.
também ocorreu na reunião em Trinidad e Tobago, Vejam que não fiz comentários a respeito das
nas discussões sobre a Área de Livre Comércio das áreas de saúde e educação, Ministério das Cidades,
Américas. Estamos tendo, pela primeira vez, um Go- Secretaria de Igualdade Racial, Secretaria da Mulher
verno que se posiciona com altivez na defesa dos in- e Secretaria da Reforma Agrária, da qual citei apenas
teresses nacionais. Esse momento é ímpar na nossa 1 problema. São ene ações que este Governo tem re-
história. Sem dúvida nenhuma demarca campo em alizado com maestria. Também não analisei todos os
relação ao Governo anterior, ao Governo do Presi- projetos que a Câmara dos Deputados aprovou, com
dente Fernando Henrique Cardoso, um Governo que o voto de todos os partidos da base de sustentação
teve a marca da subserviência aos interesses nor- do Governo e dos Deputados das bancadas de oposi-
te-americanos. Digo isso, Deputado Professor Luizi- ção, a quem parabenizo neste instante, pois votaram
nho, porque está ficando claro que o Governo está com o Brasil. Trata-se da Lei de Falências, das refor-
assumindo a feição da Esquerda brasileira. Estou mas da Previdência e tributária, do REFIS, a recupe-
muito confiante nos próximos passos do Governo, ração das empresas, projetos fundamentais para o
como a baixa da taxa de juros. Não tenho dúvida de

País que a base aliada garantiu ao dar sustentabilida-
que no próximo ano vamos crescer 3%, 4% ao ano, de ao Governo.
embalados num projeto de crescimento sustentado
em nosso País. Portanto, quero somar-me a suas pa- Tudo isso com a maestria e a grandeza dos Mi-
lavras e parabenizar V.Exa. nistros Antonio Palocci e José Dirceu, sob o comando

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Agradeço a do Presidente Lula.
V.Exa. o aparte, nobre Deputado Lindberg Farias. Quero deixar claro que o Presidente, nesses 10

Deputado Hélio Esteves, é uma honra ouvir meses e 19 dias, tem incomodado muitos com o que

V E realizou, uma parte por inveja, outra parte porque foi. xa.
O Sr. Hélio Esteves - Nobre Deputado, gosta- incompetente no passado ao pensar que o País não

ria de somar-me ao pronunciamento de V.Exa. não só poderia avançar. Eles queriam mantê-lo como na si-
quanto à nossa política externa, mas também quanto tuação anterior, contido, represado, sem liberar suas
a uma questão que atinge a Amazônia. Refiro-me, forças produtivas, suas energias, como estamos ven-
nobre Deputado, à política da pesca. Foi preciso anos do acontecer.
e anos para que percebessem a necessidade de Podem escrever que a base aliada e o Presi-
constituir a Secretaria Nacional de Aqüicultura e Pes- dente Lula colocarão este País no patamar no qual
ca, que hoje, com status de Ministério, vem planejan- sempre deveria estar: ao sol e à luz da estrela brilhan-
do ações no momento em que temos vários projetos do para seu futuro.
para esse setor. Se Deus quiser, ano que vem, vamos
ver a diferença das políticas criadas para a Amazônia
pelo Ministro Fritsch, que muito bem tem conduzido
aquela Pasta. Eu, amazônida, estou extremamente
orgulhoso, satisfeito e otimista, pois acredito que
avançaremos muito nesse sentido. O Governo Lula,
com certeza, avançará em todos os aspectos, tanto
na política interna quanto na política externa, como já
vem ocorrendo. Parabéns, Deputado. E que continu
emos nessa luta, que o nosso Governo continue sen
do não só a cara da Esquerda, mas principalmente a
cara do nosso povo, do povo brasileiro, do povo mais
humilde, que tem tanta esperança e que tanto acredi
ta em nosso Governo.
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Em nome do Presidente da Câmara dos Depu
tados, João Paulo Cunha, dou as boas-vindas a
S.Exas.

A Presidência registra, ainda, a presença nas
galerias da Casa de um grupo de cidadãos portugue
ses em visita ao Brasil. Sejam bem-vindos.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Guimarães Fi
lho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é lamentável,
mas em Belo Horizonte dezenas de casarões antigos,
desprezados por seus donos, estão transforman
do-se em verdadeiros refúgios de traficantes, ladrões,
assaltantes e vários outros tipos de delinqüentes.

Muitas dessas construções foram tombadas
como Patrimônio Histórico Municipal e até mesmo
Federal. Dos 470 imóveis tombados na cidade, 5%
estão em estado de total abandono, e não há como
punir os responsáveis, nem mesmo com multas.

A gerência do Patrimônio Histórico e Urbano da
Prefeitura de Belo Horizonte afirma que resta a opção
de apelar para o Ministério Público, pois havendo a
abertura de ação civil pública contra o proprietário,
que poderá ser multado em até 50% do valor do dano
causado, o problema poderá ser resolvido, apesar da
demora processual.

Sr. Presidente, a situação realmente é calamito
sa, e são necessárias providências imediatas, pois,
além de se transformarem em esconderijos de bandi
dos, esses imóveis representam uma ameaça à saú
de pública. A sujeira neles acumulada, misturada a fe
zes humanas e de animais, transforma-se em preocu
pante foco de doenças graves, que podem ser letais.

Fica o meu apelo no sentido de que os proprie
tários desses imóveis verifiquem suas propriedades e
tomem as devidas providências, junto ao Poder muni
cipal, para que esses prédios voltem a embelezar
nossa Capital.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VIGNATTI- Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Guimarães Fi

lho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, destacamos, desta tribuna, a Marcha
Camponesa em Luta pela Reforma Agrária no País,
que está chegando a Brasília. A mobilização foi orga-

nizada pelo Fórum Nacional pela Reforma Agrária e
Justiça no Campo, constituído por mais de 40 entida
des da sociedade civil e do movimento popular.

Em nota pública denominada Carta da Terra, as
entidades do Fórum reivindicam "urgência na demo
cratização do acesso à terra e às águas" e defendem
"a realização de uma ampla reforma agrária com o
fortalecimento da agricultura familiar".

O Fórum defende a implementação de um plano
nacional de reforma agrária que "altere radicalmente
o atual modelo de desenvolvimento agropecuário, ex
cludente, predatório e concentrador de terra, renda e
poder", além de lutar pelo desenvolvimento da agri
cultura familiar no País.

Para a construção de uma nova realidade fun
diária no Brasil, o Fórum reivindica diversas ações por
parte do Governo Federal. São elas: a desapropria
ção dos latifúndios que não cumprem a função social
da propriedade, com a limitação de propriedades ru
rais e confisco das terras em que houver trabalho es
cravo, exploração infantil ou cultivo de plantas psico
trópicas; o combate à violência do campo e o fim da
impunidade; o reconhecimento e a demarcação das
terras indígenas e das de comunidades quilombolas;
o planejamento da produção familiar que leve em
consideração as diversidades regionais, objetivando
a sustentabilidade econômica, social e ambiental,
com linhas de crédito e custeio acessíveis, seguro
agrícola e assistência técnica gratuita e de qualidade,
além da garantia de preços mínimos e de comerciali
zação da produção; a implantação de agroindústrias
cooperativas e associativas que melhorem a renda
das famílias no interior; a produção de sementes pe
los próprios agricultores, com apoio a sementes cri
oulas, e o combate ao patenteamento de seres vivos
e de sementes transgênicas nocivas ao meio ambien
te e à saúde humana; a implantação de técnicas agrí
colas não agressivas ao meio ambiente, que elimi
nem o uso de agrotóxicos e preservem os recursos
hídricos, cujas fontes devem ser democratizadas; o
fortalecimento do sistema previdenciário baseado na
Seguridade Social, pública e universal; a implementa
ção de diretrizes para a educação básica de qualida
de nas escolas do campo, com programas de comba
te ao analfabetismo; a igualdade de oportunidades e
direitos para mulheres e jovens, corrigindo-se as prá
ticas desiguais e injustas; por fim, a elaboração de po
líticas específicas para cada Região do País, com ên
fase para o semi-árido brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.



CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

CARTA A QUE SE REFERE O
ORADOR

Nos últimos dias, alguns órgãos da imprensa
publicaram acusações mentirosas envolvendo minha
pessoa e vários de meus auxiliares. Essas notícias
baseiam-se em acusações oferecidas por membros
do Ministério Público à Justiça.

Isso não me causa qualquer estranheza. Desde
que saí vitorioso das urnas, insistem em me acusar, as
segurando divulgação pela imprensa, antes mesmo de
ingressar com a ação na Justiça. Pretende-se, com
isso, criar clima negativo perante a opinião pública.

O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Guimarães Fi
lho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PTB-DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria que V.Exa. determinasse a transcrição nos Anais
da Casa da Carta Aberta à População, publicada nos
meios de comunicação pelo Governador Joaquim Ro
riz, que mais uma vez sofre um ataque irresponsável
por parte do Ministério Público, instituição que, na
verdade, tem prestado grandes serviços ao povo bra
sileiro, mas lamentavelmente alguns Procuradores,
como são de ideologia petista, dedicam-se a acusar o
Governador com base em informações e denúncias
requentadas.

Não existe absolutamente nenhum fato novo a
ser apresentado; o objetivo é simplesmente provocar
o clamor público para influenciar o Supremo Tribunal
Federal, que, porém, é uma Corte imparcial; tenho
certeza de que os juízes não vão deixar-se levar por
denúncias fantasiosas e requentadas. Não há, repito,
nenhum fato novo.

Então, que conste nos Anais da Casa a Carta
Aberta à População, em que o Governador Joaquim
Roriz pede que o deixem trabalhar em paz, o que o
PT, infelizmente, não quer permitir.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Guimarães Fi

lho) - V.Exa. será atendido.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Guimarães Fi- Mais uma vez, tentám influenciar - como se isso
lho) - Tem V.Exa a palavra. fosse possível- no julgamento de processos que são

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU apreciados, de forma imparcial, pela Justiça Eleitoral,
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO na qual deposito toda a minha confiança. Na impossi-
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE bilidade de provar - suas acusações mentirosas e le-
PUBLICADO. vianas, recorrem à divulgação precipitada e superfici

al das denúncias para tentar indispor a opinião públi
ca contra mim e meu governo, com evidente prejuízo
para a população do Distrito Federal.

As acusações não resistem ao contraditório que
será oferecido por meus advogados. A motivação po
lítica fica clara quando recorrem a mentiras e detur
pam os fatos. As denúncias chegam ao absurdo de
relacionar auxiliares do meu governo como cabos
eleitorais. Na realidade basta consultar o Diário Ofici
ai para saber que isso não ocorreu. Todos estavam
regularmente afastados de seus cargos durante a
campanha eleitoral.

Repudio as agressões e as ofensas, que têm fi
nalidade exclusivamente política. Reitero minha con
fiança na Justiça e estou seguro de que a verdade
prevalecerá. - Joaquim Roriz, Governador do Distri
to Federal.

O SR. MANATO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Guimarães Fi
lho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, como venho dizendo nos últimos meses,
confio plenamente na capacidade do Presidente Lula,
assim como na de sua equipe econômica, para ala
vancar o Brasil, tanto no que diz respeito à geração
de empregos como no que se refere à promoção de
um crescimento econômico digno de um país rico em
recursos naturais como é o nosso Brasil.

Entretanto, venho alertar para alguns riscos que
envolvem essa recuperação econômica; afinal de
contas, ela não pode depender somente do consumo,
pois, se num primeiro estágio nossa "capacidade oci
osa" seria atendida, a necessidade de novos investi
mentos é, porém, uma realidade que demanda certa
urgência, mesmo para mantermos o mesmo padrão,
quanto mais para aumentá-lo.

Estive acompanhando a aprovação de projetos
de investimentos da indústria na carteira do Banco de
Desenvolvimento Econõmico e Social - BNDES, em
que até setembro o montante investido chegou a R$
5,3 bilhões, quase a metade dos R$ 11,7 bilhões in
vestidos no mesmo período de 2002.
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No total, os projetos aprovados entre janeiro e
setembro de 2003 somaram R$ 19,5 bilhões - são R$
10 bilhões a menos do que o montante aprovado nos
9 primeiros meses de 2002.

Na verdade, como os números indicam, os re
cursos aprovados pelo BNDES que serão desembol
sados nos próximos meses estarão distante de atingir
o nível necessário para a tão sonhada retomada do
pleno crescimento.

Por conhecimento de causa, tenho certeza de
que o setor produtivo vai esperar o crescimento con
solidar-se para começar a investir maciçamente, com
exceção dos setores que possibilitam retorno num
prazo mais curto.

De acordo com especialistas do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, o crescimento
médio da força de trabalho nos próximos 20 anos
deve girar em torno de 1,8% ao ano. Já o crescimento
médio anual previsto da população será de 1,1 "lo.
Então, para que o Produto Interno Bruto per capita
cresça numa média anual de 3,9%, como aconteceu
entre os anos de 1930 e 1980, o PIB geral terá de
crescer na ordem de 5% ao ano, e o estoque de capi
tal à taxa de 5,2% ao ano.

Em resumo, os investimentos teriam que ser de
18,5% do PIB, atingindo 23,4% do PIB no ano de
2022 - isso tomando como base os valores de 1980.

Tenho ciência da dificuldade que isso represen
ta, em termos práticos; todavia, tenho esperança e
confiança em que estaremos bem próximos disso
caso a equipe econômica do Presidente Lula conti
nue agindo de forma ousada e coerente.

O respeito e o respaldo da comunidade interna
cional ao Brasil também são fatores de atração de in
vestimentos e consolidação do mercado interno. A
junção desses fatores a um comércio exterior forte vai
dar-nos o suporte necessário para entrarmos de vez
no rumo do crescimento pleno e sustentável.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CORONEL ALVES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Guimarães Fi

lho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL-AP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, aproveito esta oportunidade
para fazer uma breve comunicação. Registro minha
satisfação e minha felicidade por comemorarmos
hoje, 19 de novembro, o Dia da Bandeira, o lábaro
que ostentamos estrelado.

Nesse sentido, faço um apelo ao Ministro da
Educação, homem sensível e preocupado com o cul
to ao civismo, no sentido de que leve de volta às esco
las públicas e particulares o hábito de os alunos ento
arem o Hino Nacional e o Hino à Bandeira antes de
entrarem nas salas de aula, como fazíamos nós des
de a mais tenra idade.

Esta nova geração não pratica o civismo. Muitos
não sabem, Sr. Presidente João Paulo Cunha, que
hoje se comemora o Dia da Bandeira Nacional. Por
tanto, como militar de formação e detentor de manda
to político conferido a mim pelo povo do Amapá, que
ro dizer que não é um privilégio apenas dos militares o
culto à bandeira e aos símbolos nacionais; esse privi
légio é da soberana Nação brasileira.

Ao ver no mais alto local a Bandeira Nacional
tremulando ao vento de norte a sul, de leste a oeste,
todos ficamos orgulhosos. Quem de nós também não
se arrepia ao ver, nas competiçôes esportivas, nossa
bandeira no mais alto pódio?

Portanto, faço com muita honra referência à
Bandeira do Brasil, pavilhão nacional, lábaro que os
tentamos estrelado.

Muito obrigado.

O Sr. Marcelo Guimarães Filho, § 2º
do art. 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. João Paulo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita às Sras. e aos Srs. Deputados
que venham ao plenário para darmos início à Ordem
do Dia.

O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, subo à tribuna para fazer um pro
nunciamento a respeito de uma postura do Governo
atual copiada do Governo Fernando Henrique Cardo
so, que em 2002, quando da destinação dos recursos
financeiros provenientes das emendas individuais
dos Deputados, liberou recursos exclusivamente aos
partidos que apoiavam sua gestão e seu modelo eco
nômico. Imaginávamos que isso não fosse acontecer
com o PT, mas lemos hoje, no jornal Zero Hora, de
grande tiragem no Rio Grande do Sul, a denúncia, na
coluna da jornalista Ana Amélia, de que nesta sema
na o Governo Federal assinou mais 3 convênios com
Prefeituras gaúchas - coincidentemente, todas admi-
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nistradas pelo Partido dos Trabalhadores: Pelotas, ra, quando mais precisam de apoio, são tratados
Caxias do Sul e Três de Maio. como se fossem animais, obrigados a entrar em filas

Com isso, de janeiro até ontem foram liberados para se recadastrar!
um total de R$ 609 milhões de reais em recursos fe- Nós estamos, Deputado Professor Luizinho, à
derais para os Municípios gaúchos, dos quais 73%, beira do caos. Estamos enfrentando uma crise institu-
ou seja, R$ 446 milhões, foram destinados a adminis- cional sem tamanho. Se não fosse a sua simpatia, eu
trações petistas, conforme dados do Sistema de diria a V.Exa.: vá estudar, Luizinho. Vá estudar, pelo
Administração Financeira Integrada - SIAFI, que con- amor de Deus. Não faça a gente tremer ao ouvir de-
trola as contas federais. c1arações sobre conquistas que absolutamente não

A repartição de recursos orçamentários sem dú- estão acontecendo.
vida auxilia o PT nas eleições municipais de 2004. Deputado Professor Luizinho, estamos contri-
Pelo menos um Prefeito, o Sr. Fernando Marroni, de buindo com o Governo de V. Exa. A crítica bem formu-
Pelotas, tentará a reeleição. lada e lógica é a contribuição que todos os partidos

Imaginei que somente os partidos que davam têm a obrigação de dar. Não podemos ficar aqui,
sustentação ao ex-Presidente Fernando Henrique como vacas de presépio, dizendo amém a tudo que o

Governo faz.Cardoso praticassem esse tipo de corrupção política,
mas já vi que isso não é monopólio do Governo Fer- Assumem sucessivamente a presidên-
nando Henrique. cía os Srs. Marcelo Guimarães Filho, § 29 do

O mandato popular de Senadores e Deputados art. 18 do Regimento Interno, e Inocêncío Oli-
tem igual peso, quaisquer que sejam sua votação e o veira, 19 Vice-Presidente.

partido que representem. O que não pode é o Gover- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _
no, a qualquer pretexto, distribuir receitas para bene- Antes de passar a palavra ao próximo orador, a Presi-
ficiar exclusivamente o seu partido. Eu não imaginava dência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares pre-
que a bandeira branca da ética, carregada pelo PT sentes nas diferentes dependências da Casa no sen-
durante 22 anos, fosse jogada na lama ensangüenta- tido de que venham ao plenário. Apenas 226 Srs. Par-
da da corrupção partidária. Pois o que estamos vendo lamentares registraram a presença no painel eletrôni-
é exatamente isto: corrupção partidária. co. Devemos atingir o quorum de 257 para iniciarmos

Lamento não dispor de mais tempo para conti- a Ordem do Dia. A sessão deve ser encerrada às 20h,
nuar esta discussão, mas aproveito a ocasião para e hoje precisamos votar matérias fundamentais para
pedir ao Deputado Professor Luizinho que, por favor, a vida do País.
saia do triunfalismo e do ufanismo dos que crêem que Mais uma vez a Presidência reitera o apelo aos
nesses 10 meses de gestão o Governo Lula acertou Srs. Parlamentares no sentido de que venham ao ple-
em tudo e está promovendo uma revolução. Caro De- nário. Duzentos e vinte e oito Srs. Parlamentares já
putado, se quiser ser sincero e dar a sua contribuição, registraram a presença no painel eletrônico.
faça a análise econômica, social, política e cultural do O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente,
que está acontecendo no Brasil. peço a palavra pela ordem.

Sras. e Srs. Deputados, vejam as filas a que os O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
aposentados deste País estão sendo submetidos. V.Exa. a palavra.
Primeira fila, segunda fila, terceira fila. Embora o Po- O SR. WILSON SANTOS (PSDB-MT. Pela or-
der Judiciário tenha reconhecido os seus direitos, es- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é com
ses miseráveis continuam engrossando as filas. Para bastante pesar e tristeza que registro o falecimento,
quê? Para recorrer novamente à Justiça e tentar ver ontem, na Capital mato-grossense, de um grande
reconhecidos os seus direitos. Esse Berzoini, que de amigo, o ex-Vereador Xisto Carvalho, vítima de trau-
Previdência não entende coisa alguma, leva aposen- matismo craniano.
tados com mais de 90 anos às filas sob o pretexto de Xisto, homem humilde, modesto e sério, um dos
estar combatendo fraudes na Previdência porque há fundadores da Associação dos Aposentados e Pensi-
terceiros recebendo os benefícios pagos pela Previ- onistas do Estado de Mato Grosso, foi a primeira pes-
dência Social a segurados já falecidos. soa a me estimular a entrar na vida pública.

Homens e mulheres que ontem fizeram tudo Fica, em nome da Casa, o nosso abraço, o nos-
pela grandeza do País, que durante 35 ou 40 anos so conforto e o nosso carinho à família de Xisto Car-
contribuíram para o desenvolvimento da Nação, ago- valho, que se encontra enlutada.
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Oportunamente, vou encaminhar à Mesa pro
nunciamento em homenagem ao falecido amigo, em
reconhecimento a todas as suas virtudes e contribui
ções dadas a Cuiabá.

O SR. DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não tenho
por hábito responder a provocações, mas muitas me
recem uma resposta.

O nobre e querido Deputado Alceu Collares,
quando fala sobre distribuição de verbas, deve fazer
um exame de consciência. S. Exa. foi Governador do
Rio Grande do Sul. Peço a S.Exa. que faça um levan
tamento de como o seu Governo distribuía verbas
aos Prefeitos de seu Estado.

No seu discurso, o Deputado Alceu Collares dis
se que 73% das verbas foram para 3 cidades admi
nistradas pelo nosso partido e que apenas 1 Prefeito
concorrerá à reeleição.

Muitas emendas de Prefeitos não são contem
pladas porque S.Exas. não apresentam os projetos.
Isso é comum na Casa.

Administrar bem um Município, um Estado, não
é privilégio, mas obrigação. O nosso Governo não
tem interesse algum em distribuir verbas para Municí
pios específicos.

Venho da maior cidade do País, São Paulo. O
nosso Estado precisa de verbas. Ainda ontem, o Go
verno liberou recursos para a área de segurança do
Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas
Gerais, e não o fez para outros Estados. Os que rece
beram se organizaram para obter tal benefício. Ne
nhum dos Governadores desses Estados são do PT.

O brilhante Deputado Alceu Collares, ex-Gover
nador, é muito bom no discurso. Às vezes, quem
apresenta bom discurso não demonstra o mesmo de
sempenho na prática. S.Exa. administrou um impor
tante Estado da Federação e, por isso, sua consciên
cia deve pesar ao atacar outras autoridades.

Não quero criticar nem o ex-Presidente da Re
pública, nem o que atuou antes de Fernando Henri
que Cardoso, mas temos de nos conscientizar da im
portãncia de bem governar daqui para frente. Em 10
ou 11 meses não se justifica julgamento desfavorável
à atual administração. Aliás, as verbas liberadas hoje
não fazem parte do nosso Orçamento; elas são do
Orçamento de 2001,2002.

Quando o Parlamentar Alceu Collares fizer de
terminadas ilações, deve comprová-Ias. Caso contrá
rio, a situação se torna delicada, até pelo passado de
S.Exa., pelo que representou nos governos anterio
res.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO
(PFL-BA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na se
mana passada assistimos, estarrecidos, ao julga
mento, pela Corte Especial do Egrégio Tribunal Regi
onal Federal da 1a Região, do Desembargador Fede
ral Eustáquio da Silveira e de sua esposa, a Juíza Fe
deral Vera Carla Silveira, por meio do qual foram
compulsoriamente aposentados.

Conforme restou comprovado nas escutas tele
fônicas realizadas pela Polícia Federal, com a devida
autorização judicial, o Desembargador e a Juíza teri
am sido citados no esquema de venda de sentenças
judiciais, no qual atuariam em proveito de uma das
mais poderosas quadrilhas de tráfico de drogas no
País.

Participavam também desse esquema, segun
do se apurou, o ex-Deputado Federal Pinheiro Lan
dim e o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Vi
cente Leal.

Para evitar a cassação e a perda dos direitos
políticos por 8 anos, o então Deputado Pinheiro Lan
dim renunciou ao mandato no início desta Legislatu
ra, enquanto o Ministro Leal foi afastado administrati
vamente.

Já os magistrados, segundo foi noticiado pela
imprensa, foram punidos com a pena máxima impos
ta para faltas graves como as por eles praticadas.

É justamente nesse ponto, Sr. Presidente, ou
seja, a penalidade aplicada, que reside o estarreci
mento da sociedade.

Ora, não se pode conceber que infração dessa
magnitude seja punida com tão singela pena, sobre
tudo quando se constata que fora aplicada em seu
grau máximo.

A bem da verdade, a aposentadoria compulsó
ria a que foram condenados os magistrados não pode
sequer ser entendida como punição, já que continuar
percebendo dos cofres públicos remuneração que,
somada, ultrapassa 16 mil reais mensais, sem preci
sar mais trabalhar, é, sem dúvida, uma grande recom
pensa obtida pelo casal.
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Por isso, assim como toda a população brasilei
ra, também não posso deixar de manifestar minha
surpresa e minha indignação ao constatar que impor
tante órgão jurisdicional como o Tribunal Regional
Federal da 1" Região, que alcança quase 50% do ter
ritório nacional, apenas disponha, em sua legislação,
do afastamento remunerado de seus integrantes
como pena máxima aplicável.

Não quero estabelecer qualquer raciocínio cor
porativista, até porque não me cabe prejulgar ne
nhum dos envolvidos. Todavia, vejo-me compelido,
por dever de justiça, a lembrar que faltas até menos
graves que as praticadas pelos integrantes do TRF
impuseram, nesta Casa Legislativa, a cassação de
mandato parlamentar sem direito à percepção de re
muneração de qualquer espécie.

Além da perda do mandato, a legislação aplicá
vel também impõe ao infrator a privação dos direitos
políticos por 8 anos.

No Poder Executivo, de outra parte, a pena a
que estão sujeitos os servidores que se portam com
desvio de conduta no exercício de suas funções pú
blicas também é a de demissão sem direito remune
ratório.

Já no Judiciário, ao que tudo indica, o magistra
do afastado de suas funções continua sendo remune
rado pelo contribuinte, ainda que proporcionalmente
ao respectivo tempo de serviço, resultando vantagem
nominal muito acima da realidade salarial praticada
no País como um todo.

No momento em que o Poder Judiciário se posi
ciona radicalmente contra o controle externo, que ora
se discute no bojo da reforma daquele Poder, nesta
Casa, sob o argumento de que é capaz de se autode
terminar sem a necessidade do que usou denominar
"indevida intromissão", fatos como o ora presenciado
nos deixam em dúvida quanto à verdadeira capacida
de de gestão administrativa com isenção, eis que
apesar do voto condenatório de todos os integrantes
da Corte, a pena aplicada pode ser considerada um
prêmio que toda a sociedade almeja um dia receber,
isto é, perceber elevados salários sem a necessária
contraprestação.

Tenho, nesse particular, me posicionado favora
velmente ao controle externo, e o faço com a autori
dade de quem não apenas cursou os bancos acadê
micos de Direito, como também aperfeiçoou-se no
exterior e constatou, no dia-a-dia de países desenvol
vidos, que a participação da sociedade nas institui
ções mantidas pelo Erário não implica, necessaria
mente, intimidação aos magistrados. Ao contrário, a
transparência serve para afastar, definitivamente,

eventual desconfiança que o sigilo das ações interna
mente praticadas possam gerar na sociedade, aper
feiçoando, assim, o regime democrático.

Portanto, Sr. Presidente, espero que não se en
care esse fato como um acontecimento isolado, e, em
conseqüência, se considere sua negativa repercus
são, que constrangeu, por força desse modelo que aí
se encontra, os próprios integrantes do Poder Judi
ciário, que merecem nosso respeito e nossa profunda
admiração pelo sacerdócio exercido em suas ativida
des jurisdicionais.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que determine
a divulgação do meu pronunciamento pelos órgãos
de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. NILTON BAIANO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. NILTON BAIANO (PP-ES. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o
Brasil inteiro está sofrendo com a angústia dos nos
sos idosos, que estão enfrentando enormes filas e
muita burocracia para fazer o recadastramento junto
ao INSS, como se fossem os responsáveis pelas
grandes irregularidades na Previdência Social. O pra
zo termina na quinta-feira, dia 20 de novembro. Milha
res de aposentados doentes estão ameaçados, e seu
drama só pode ser amenizado com a ampliação des
se prazo. Por isso, quero, desta tribuna, sensibilizar o
Presidente da República e solicitar a S.Exa. que pror
rogue por 6 meses o recadastramento.

Conheço de perto a situação do aposentado
brasileiro. Fui Superintendente do antigo INAMPS e
solucionei muitas injustiças contra os idosos, mas
nunca presenciei tamanha humilhação como a por
que estão passando neste momento. Tenho recebido
inúmeras reclamações e preciso apresentar uma so
lução para os sacrificados aposentados. No momen
to, só resta usar o bom senso e pedir ao Governo Fe
deral que amplie por 6 meses o prazo de recadastra
mento. Não fosse a imprensa, muitos nem saberiam
que o prazo termina na quinta-feira.

O Ministério da Previdência Social quer acabar
com a corrupção, mas está metralhando o alvo erra
do. Os aposentados são apenas o varejo do proble
ma; o atacado são os grandes devedores e sonega
dores da Previdência, beneficiados com prazos e re
cursos - e muitos ainda têm a audácia de publicar lu
cros imensos, como vimos recentemente -, enquan
to aqueles tiveram até os vencimentos bloqueados.
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Pessoas com mais de 80 anos, com diversos tipos de
enfermidade, estão sofrendo nas filas. Um ato insano
das autoridades responsáveis.

Na semana passada, fiz pronunciamento nesta
tribuna em que solicitei uma blitz nos cartórios de re
gistro civil para identificar falhas na comunicação dos
óbitos. Muitos dados não chegam ao Ministério da
Previdência, porque as multas aplicadas aos cartóri
os são irrisórias. A última Operação Cartório foi feita
em 1999.

No Espírito Santo, o quadro é dramático. Sob
sol forte, centenas de idosos doentes têm de comprar
lugares em filas gigantes. Só há um jeito para ameni
zar esse sofrimento: ampliar o prazo. O Presidente
Lula precisa ter sensibilidade para intervir urgente
mente nesse quadro e acabar com a humilhação por
que estão passando nossos idosos.

A grande corrupção na Previdência Social não é
provocada pelos aposentados. Todos os brasileiros
sabem que o rombo é causado pelas grandes empre
sas. Eu mesmo venho denunciando esses sonegado
res há muito tempo. Peço ao Presidente Lula que não
deixe os aposentados na mira do canhão do Ministro
Ricardo Berzoini. Eles são vítimas. Os culpados são
outros.

Ao ampliar o prazo para o recadastramento, o
Governo Federal vai prestar um grande serviço social
e beneficiar pessoas que deram uma vida inteira para
o progresso do nosso Brasil. Seis meses não signifi
cam prejuízos maiores para a Previdência. Trata-se
apenas de questão de justiça social.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares
para que venham ao plenário; 237 já registraram pre
sença no painel eletrônico e faltam apenas 20 para
que se atinja o quorum regimental, a fim de se dar iní
cio à Ordem do Dia e de se votarem matérias impor
tantes para o País.

Pretendemos encerrar a sessão às 20h.
O SR. NEUCIMAR FRAGA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL-ES. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há algum tempo, a Comissão
de Segurança Pública da Casa recebeu denúncias do
Presidente Nacional da Confederação dos Policiais
Federais do Brasil sobre irregularidades no funciona
mento da instituição. O Deputado Moroni Torgan,
Presidente da Comissão, criou grupo de trabalho

composto pelos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Perpétua Almeida, Iriny Lopes, Paulo Pimenta e este
Parlamentar, para investigar tais denúncias. Fizemos
diligências nas Superintendências da Polícia Federal
nos Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio
Grande do Sul, e o que apuramos foi assustador.

De acordo com informações prestadas por re
presentantes da classe e por funcionários de alto es
calão da Polícia Federal em São Paulo, 40% da lota
ção da Superintendência naquele Estado - cerca de
400 funcionários - é composta por trabalhadores ter
ceirizados, que têm acesso a informações que deveri
am ser exclusivas dos agentes efetivos do órgão. E
mais: eles estão há 4 meses sem receber, porque a
crise orçamentária enfrentada pela instituição a impe
de de honrar seus compromissos - alguns estão em
aberto desde o ano passado. Alguns postos recebe
ram ordem de despejo, estão com os telefones corta
dos e com o pagamento da conta de luz atrasado.

Muitos equipamentos usados pelos peritos da
Polícia Federal pertencem a eles próprios, porque o
órgão não tem condição de fornecê-los aos funcioná
rios para que desempenhem suas funções.

No Rio de Janeiro, a sede da Polícia Federal
tem 60% da capacidade ociosa. Atualmente está fe
chada, pois o teto está caindo. Além disso, as instala
ções sanitárias e elétricas são precárias. Já tínhamos
informações das dificuldades em que se encontra a
Polícia Federal, mas o que vimos nos assustou. Não
sabíamos da extensão dos problemas estruturais.

Também nos deixou estarrecidos a informação
de que a Polícia Federal de São Paulo paga condomí
nio à INFRAERO pelo espaço que ocupa nos aero
portos. É uma aberração! Se ela presta serviço à
INFRAERO e, para isso, precisa de espaço, por que
tem de pagar por ele?

Outro ponto: como os policiais federais enfren
tam bandidos e traficantes, o Banco do Brasil e a Cai
xa Econômica - bancos públicos - não permitem que
façam seguro de vida. Bandidos e traficantes podem
fazê-lo, mas os policiais, não. São proibidos por lei.
Temos de mudar essa realidade.

Por fim, visitamos o Rio Grande do Sul e tam
bém naquele Estado ficamos espantados com as in
formações prestadas.

Todos sabemos da importância da Polícia Fe
deral, que, apesar de todas as dificuldades, realiza
importante trabalho no País, como grandes opera
ções de apreensão de drogas e elucidação de diver
sos crimes, inclusive de evasão de divisas. No entan
to, os policiais foram abandonados pelos superiores.
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Precisamos ser parceiros da Polícia Federal e aju
dá-Ia a resolver esse problema.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Que Deus nos
abençoe.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO
(PMDB-RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é in
questionável que uma onda de violência assola todo
o País. Aqui e ali surgem notícias trágicas, como a da
menor morta no metrô do Rio de Janeiro; a da univer
sitária atingida por bala perdida dentro do compus de
uma universidade, também no Rio de Janeiro; a da
morte de juizes e políticos; e, por último, a do casal de
namorados, em São Paulo.

Acrescente-se a tudo isso o desgaste da função
pública e da credibilidade nas autoridades - políticos,
juízes, Ministros, policiais, desembargadores, mem
bros do Ministério Público, fiscais, funcionários públi
cos e outros -, envolvidas em escândalos de favore
cimento de criminosos e de acobertamento dos mais
variados tipos de crime.

Especificamente no último caso trágico a que
me referi - o assassinato do casal de namorados do
Estado de São Paulo -, figura como um dos principa
is criminosos um menor de apenas 16 anos, que teve
participação destacada, inclusive pairando sobre ele
a suspeita de autoria do homicídio da menina.

Por causa de mais um episódio lamentável e
condenável sobre todos os aspectos, surge nova
mente um clamor público pela redução da maioridade
penal, como se isso fosse resolver o problema da vio
lência no País. Segundo os que defendem a tese, a
participação de menores nos delitos está ligada à im
punidade, em razão de o menor estar amparado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em que pese ter opinião diversa daqueles que
entendem que simplesmente reduzir a maioridade
penal resolverá o problema, compreendo que o mo
mento é propício e oportuno para se abrir uma grande
discussão sobre temas relevantes, como: planeja
mento familiar; modificação do Estatuto da Criança e
do Adolescente, no que diz respeito ao cumprimento
da pena; sistema prisional; combate à onda crescente
de descrédito das autoridades e dos poderes consti
tuídos; entre outros.

No caso específico do assassinato do casal de
namorados de São Paulo, onde figura como autor

principal um menor, pretende-se reduzir a maioridade
penal para 16 anos, como se isso fosse inibir, punir e
evitar o delito. Ledo engano. Segundo consta, esse
mesmo menor, com apenas 16 anos, já cumpriu pena
por outros homicídios e delitos por ele praticados há
mais de 2 anos, ou seja, quando tinha menos de 14
anos.

É de se ver que essa medida tão-somente não
seria eficaz. Ou seja, se hoje pretendemos reduzir a
maioridade penal para 16, precisaríamos reduzi-Ia
amanhã para 14, depois para 12 e assim sucessiva
mente, até atingir idade mínima.

Portudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, manifesto-me contrariamente à proposta de re
dução da maioridade penal. Porém, sou totalmente
favorável a uma grande discussão sobre as grandes
causas da violência, o que já teve início com a apro
vação nesta Casa do Estatuto do Desarmamento; so
bre combate a todo tipo de crime organizado; sobre
planejamento familiar, como forma de combater a
procriação desordenada; sobre punição de crimino
sos; sobre resgate da credibilidade das instituições
públicas e das autoridades, que têm a obrigação de
velar pela moralidade pública; sobre reforma do siste
ma prisional; sobre revisão das penas imputadas ao
menor, com o fim de obrigá-lo a cumprir a pena inte
gralmente, um período nas instituições penais desti
nadas a menores, enquanto o infrator não atingir a
maioridade, e, depois de atingida esta, nas institui
ções prisionais; e sobre modificação no sistema da
pena, com agravamento na condenação do maior,
quando este estiver acompanhado de menor, inde
pendentemente da forma de sua participação, evitan
do, assim, que o menor sirva de escudo.

Muito obrigada.
O SR. PAULO MAGALHÃES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL-BA. Pelaor

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quem leu alguns jornais de hoje
surpreendeu-se, porque neles foi vilipendiado um
símbolo do Parlamento brasileiro. Quem não conhece
a figura do Deputado Inocêncio Oliveira? Quem não
sabe da seriedade de S.Exa., da postura sempre cor
reta e decente desse homem, atualmente 1li

Vice-Presidente desta Casa e que já exerceu o cargo
de Presidente da República, de Líder do PFL e de
Presidente da Câmara dos Deputados?
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Ora, Srs. Deputados, não é justo que um ho- Zumbi dos Palmares. É como se no dia 20 de novem-
mem que tem pautado sua vida pela seriedade, pela bro nossas grandes lutas se encontrassem e se reu-
honradez e pelo respeito à coisa pública seja vilipen- nisse todo o sofrimento de milhões de homens e mu-
diado da forma como hoje o foi o nosso querido Líder Iheres mortos sob o chicote do senhor de engenho. É
Inocêncio Oliveira. E vejam V.Exas. que isso se deu como se no dia 20 de novembro nossas dores se ca-
em virtude de decisão de uma junta de conciliação. nalizassem.

Inocêncio Oliveira não fez empréstimos em ins- Mas também, e muito mais que lamentar, o 20
tituições financeiras do País. Inocêncio Oliveira nun- de novembro é o dia no qual recordamos e buscamos
ca recorreu a incentivo fiscal. forças para mais conquistas, mais liberdade, mais

Não é justo que o Ministro do Trabalho faça ila- igualdade, mais justiça e paz.
ções sobre esse respeitável Parlamentar. Com tal ati- Gostaria de falar hOJ'e sobre pesqul'sa do Depar-
tude, todos nos sentimos ofendidos e maltratados. tamento Intersindical de Estatística e Estudos SÓ-

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, cio-Econômicos - DIEESE, apresentada na última
V.Exa. teve, na semana passada, defesa veemente terça-feira, dia 18 de novembro, em São Paulo, intitu-
do Presidente João Paulo Cunha. Hoje, conta com a lada Mulher negra: dupla discriminação nos merca-
solidariedade e o respeito dos seus colegas, que não dos de trabalho metropolitanos.
aceitam que V.Exa., símbolo desta Casa, seja tratado
da maneira como o foi. V.Exa. já recorreu, inclusive, Lembra o DIEESE que "a desigualdade social
ao STF, e está à vontade para dizer à Nação, por in- no Brasil, entre outros fatores, está fortemente calca-
termédio de todos os seus pares, que está imune às da em mecanismos discriminatórios. Esses mecanis-
acusações. mos foram ampliados pela crise econômica que atin-

Aqui está um seu colega e admirador, que vem giu o País, tornando ainda mais difícil a inserção na
à tribuna refutar as acusações que lhe são feitas e di- vida produtiva das mulheres e dos trabalhadores ne-

gros".zer, em alto e bom som, que esta Casa não aceita que
V.Exa. seja vilipendiado dessa forma. Tenho a certe- O estudo utiliza, para análise, dados do biênio
za de que todos os seus pares, sem se preocuparem 2001/2002, da Pesquisa de Emprego e Desemprego
com matizes partidárias, assinam hoje manifestação - PED, realizada pelo convênio entre o DIEESE e a
de solidariedade a V.Exa., em respeito e admiração a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados -
um símbolo do Parlamento nacional. SEADE, de São Paulo, em parceria com instituições e

Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. governos locais nas Regiões Metropolitanas de São
O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente, de- Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife

ixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. e Distrito Federal.
João Paulo Cunha, Presidente. O trabalho faz parte de um projeto apoiado pelo

O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a Fundo para a Igualdade de Gênero da Agência Cana-
palavra pela ordem. dense para o Desenvolvimento Internacional e vem

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ sendo acompanhado pelas centrais sindicais filiadas
Tem V.Exa. a palavra. ao DIEESE, por meio de suas instâncias relacionadas

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem às questões de gênero e raça.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, amanhã esta É importante salientar, e isso o estudo mostra
Casa fará sessão solene em homenagem ao Dia Na- de maneira inequívoca, que uma forma de verificar a
cional da Consciência Negra, na qual eu estaria pre- discriminação que atinge os afro-descendentes está
sente. Mas recebi neste momento convite do Sr. Pre- nas dificuldades enfrentadas pelas mulheres negras
sidente da República para acompanhá-lo à viagem no mercado de trabalho. Desigualmente distribuídas
que fará a Alagoas e Palmares, na Serra da Barriga. pelas diferentes regiões metropolitanas brasileiras,

Por isso, Sr. Presidente, encaminho a V.Exa. as afro-descendentes têm participação bastante he-
permissão para realizar essa viagem. terogênea nos diferentes mercados de trabalho. Em

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para Salvador, as mulheres negras correspondem a 46,1 %
dizer que para nós, negros, 20 de novembro, Dia Na- da população em idade ativa regional, enquanto em
cional da Consciência Negra, tem um profundo as- Porto Alegre totalizam apenas 6,3%. A presença do
pecto emocional, além do aspecto histórico, a partir negro na Região Sul do Brasil, cuja formação está
do qual reverenciamos a memória do grande líder mais ligada à imigração, é bastante reduzida.
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Em todas as regiões investigadas pelo DIEESE,
as mulheres negras apresentam maior necessidade
de mobilização para o mercado de trabalho, sofrem
mais com o desemprego e ficam mais tempo desocu
padas, detêm as ocupações mais desvalorizadas e
apresentam os menores rendimentos.

Cito neste momento os dados apurados pelo
Sistema PED indicam alguns aspectos: em primeiro
lugar, as taxas de participação da população negra
com 10 anos e mais no mercado de trabalho urbano
são sempre superiores às dos não-negros. Ou seja,
enquanto até 64,9% dos negros - no caso, no Distrito
Federal - estão no mercado de trabalho, entre os
não-negros o percentual máximo é de 62,4%, em São
Paulo. No caso das afro-descendentes, as maiores
taxas de participação foram verificadas no Distrito Fe
deral - 58,4% e em São Paulo - 56,5%. As mesmas
regiões indicam as maiores proporções de não-ne
gras: 55,6% e 52,8%, respectivamente.

A comparação das taxas de participação dos di
versos segmentos populacionais demonstra que, na
faixa etária de 10 a 17 anos, há superioridade na pre
sença de meninos e adolescentes negros no merca
do de trabalho. Em todas as regiões, mesmo diante
de um contexto geral de redução da incorporação ao
mercado de trabalho de crianças e de indivíduos na
primeira fase da adolescência, a proporção de jovens
negros, em 2001 e 2002, sempre foi superior a 15%.
Em São Paulo, a cada 100 negros com idade entre 10
e 17 anos, mais de 26 estavam efetivamente na PEA.

Assinala ainda o DIEESE que, se o ingresso
precoce no mercado de trabalho penaliza mais os ho
mens negros, a longa permanência na vida produtiva
típica da população negra deve-se à situação das
mulheres negras com 40 anos ou mais de idade, cu
jas taxas de participação são mais elevadas do que
as verificadas para as mulheres não-negras de mes
ma idade. Em Porto Alegre e em São Paulo, esses in
dicadores alcançaram os maiores patamares, corres
pondendo, respectivamente, a 50,1% e 51,8%.

Invariavelmente, em todas as regiões analisa
das, as taxas de desemprego total são mais elevadas
para as mulheres negras. A maior disparidade entre
as taxas de desemprego total dos homens não ne
gros e das mulheres negras foi observada em Salva
dor -15,3 pontos percentuais, seguida da observada
em São Paulo - 12,9 pontos percentuais, e Porto
Alegre - 12,7 pontos percentuais. Com relação às
mulheres não-negras, a diferença mais acentuada foi
observada em Salvador - 9,1 pontos percentuais.

As desigualdades demonstradas pela taxa de
desemprego total refletem as diferenças observadas

nas diversas modalidades de desocupação. As taxas
de desemprego aberto experimentadas pelas mulhe
res negras, no biênio 2001/2002, foram, em média,
3,7 pontos percentuais maiores do que as das mulhe
res não-negras, enquanto no desemprego oculto
essa diferença ficou em 2,3 pontos percentuais.

De forma praticamente generalizada, a incidên
cia do desemprego é mais acentuada para as negras
mais jovens, com idade entre 10 e 17 anos, e para as
que ocupam a posição de filhas no domicílio em que
residem. As taxas de desemprego mais elevadas ve
rificadas para as meninas negras de 10 e 17 anos fo
ram observadas em Porto Alegre - 66,8% da Popula
ção Economicamente Ativa do segmento. No período
em estudo, na Grande Salvador, a taxa de desempre
go das filhas negras alcançou 45,2%.

Mesmo quando apresentam escolaridade idên
tica à dos demais segmentos populacionais, as mu
lheres negras permanecem em situação expressiva
mente desvantajosa. Em relação aos homens não ne
gros, a taxa de desemprego das afro-descendentes
com ensino superior completo ficou, em média, nas
regiões analisadas, 4,1 pontos percentuais mais ele
vada. Apenas em Salvador, a taxa de desemprego fe
minina se igualou entre negras e não-negras com en
sino superior completo: 13,2% da PEA.

Assim como ocorre com os demais trabalhado
res, as mulheres negras se concentram no setor ser
viços. No biênio 2001/2002, esse setor absorvia entre
41 ,6% das ocupadas negras da Região Metropolitana
de São Paulo e 57,8% das residentes no Distrito Fe
deral.

A inserção das negras no mercado de trabalho
ocorre predominantemente como assalariada no se
tor privado, com carteira de trabalho assinada, ou no
setor público.

Mesmo nos quadros do emprego regular com
vínculo formal, há importantes diferenciações de cu
nho sexual e racial entre os ocupados das áreas me
tropolitanas.

É notavelmente menor a presença das negras
em comparação às não-negras no setor público. Res
salte-se a situação do Distrito Federal, local que con
centra a alta hierarquia da União e no qual as mulhe
res negras ocupavam, em 2001/2002, 22,9% dos
postos de trabalho, enquanto a proporção de não-ne
gras chegou a 32,4%. De modo também relevante,
foram identificadas diferenças desvantajosas para a
inserção de mulheres negras no emprego público em
Salvador - 7,2 pontos percentuais, e Recife - 6,5
pontos percentuais.
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É ínfima a probabilidade de uma afro-descen
dente chegar, em sua carreira profissional, a cargos
de direção e chefia. No conjunto das regiões analisa
das, a maior proporção de negras em cargos de dire
ção e chefia encontra-se no Distrito Federal- 11,9%.
Por outro lado, a presença de mulheres negras é me
nor nos patamares mais elevados da progressão pro
fissional em Porto Alegre, 3%, e em São Paulo, 4,2%.

As mulheres negras encontram maiores dificul
dades para completar sua escolarização. Em São Pa
ulo, enquanto apenas 6,6% das negras, em
2001/2002, haviam concluído o ensino superior, entre
as mulheres não-negras 26,2% haviam alcançado o
topo da escolaridade regular.

No emprego doméstico, atividade desvaloriza
da e tida como feminina, predomina a absorção das
mulheres negras. Entre as regiões analisadas, de for
ma praticamente generalizada, a proporção de mu
lheres não-negras no emprego doméstico ficou em
torno de 13%, no biênio 2001/2002. Entre as negras,
essa incorporação ficou sempre em patamares supe
riores aos 20%, chegando a alcançar, nas áreas me
tropolitanas de Porto Alegre e São Paulo, respectiva
mente, 33,6% e 30%.

A inserção vulnerável das negras no universo
ocupacional do País resulta em patamares de remu
neração reduzidos. De maneira dramática isso pode
ser percebido na situação das negras residentes em
Salvador, cujo rendimento médio por hora correspon
dia a 35,7% dos auferidos pelos homens não negros,
no período do estudo. O quadro é sem dúvida inquie
tante, mas não se trata de exceção: em Belo Horizon
te, onde se registra a situação de rendimentos mais
equilibrada, as negras recebem, em média, apenas
53% do rendimento horário masculino não negro.

Senhoras e senhores, se muito foi feito, muito
mais há a se fazer.

Por isso, nossa luta se revigora no em 20 de no
vembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Revigo
ra-se a nossa luta por respeito, por justiça, por direitos
e deveres iguais. Nossa luta por uma sociedade na
qual a cor da pele seja apenas sinal de diferença, não
de desigualdade.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PLPUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Luciano Castro PLPUPSL

Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Coronel Alves PLPUPSL
Davi Alcolumbre PDT
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PSC
Total de Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Josué Bengtson PTB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souza PLPUPSL
Francisco Garcia PP
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Anselmo PT
Confúcio Moura PMDB
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondônia: 3

ACRE

Henrique Afonso PT
João Tota PLPUPSL
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Total de Tocantins: 3
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MARANHÃO

César Bandeira PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Luciano Leitoa PSB
Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PTB
Terezinha Fernandes PT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Rommel Feijó PTB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 11

PIAU(

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Promotor Afonso Gil PDT
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Carlos Alberto Rosado PFL
Fátima Bezerra PT
Iberê Ferreira PTB
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARA(BA

Adauto Pereira PFL
Carlos Dunga PTB

Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Luiz Couto PT
Ricardo Rique PLPUPSL
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
José Chaves PTB
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Jungmann PPS
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

João Lyra PTB
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Félix Mendonça PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Carlos Bacelar PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB

PFL
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Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSC
Carlos Willian PSC
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Herculano Anghinetti PP
Jaime Martins PLPUPSL
João Magno PT
José Militão PTB
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Lincoln Portela PLPUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mário Heringer PDT
Romeu Queiroz PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 23

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PLPUPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PLPUPSL
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Carlos Nader PFL
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PP
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMDB
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPLlPSL
Juíza Denise Frossard PSDB
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PTB
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PFL
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Gilberto Kassab PFL
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jefferson Campos PMDB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Marcos Abramo PFL
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Michel Temer PMDB
Orlando Fantazzini PT
Professor Luizinho PT
Robson Tuma PFL
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 25

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB
Jorge Pinheiro PLPUPSL
Sigmaringa Seixas PT
Tadeu Filippelli PMDB
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PMDB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PDT

Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PLPUPSL
Dra. Clair PT
Giacobo PLPUPSL
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Takayama PMDB
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Darcísio Perondi PMDB
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
José Ivo Sartori PMDB
Júlio Redecker PSDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 17



PROJETO DE LEI Nº 5.486, DE 2001
(Do Senado Federal)

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa.,
nos termos regimentais, a retirada do PL nº

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento subscrito pelo nobre
Vice-Líder do PT, no seguinte teor:

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei nº 5.486, de 2001, que conce
de anistia a dirigentes ou representantes
sindicais e trabalhadores punidos por
participação em movimento reivindicató
rio. Pendente de pareceres das Comis
sões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Jus
tiça e de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A grini conduz o leitor como se conversasse com ele,
lista de presença registra o comparecimento de 260 revelando por trás do colorido e da vivacidade das
Senhores Deputados. imagens o caráter irredutível do indivíduo e de suas

O SR. ALEX CANZIANI- Sr. Presidente, peço pulsões mais íntimas. É justamente a atenção que é
a palavra pela ordem. dada a cada personagem que diferencia e distancia o

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - autor do realismo vulgar, comum na literatura do gê-
Tem V.Exa. a palavra. nero.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. Sr. Presidente, nenhum esquematismo cerceia
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, a liberdade com que evoluem os personagens e situ-
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna, num mo- ações. Tanto quanto o leitor, os amantes casuais de
mento muito especial, para fazer justa homenagem a Uma Xícara de Açúcar são colhidos de surpresa por
um renomado escritor brasileiro, reforçando sugestão seu destino. O mesmo se pode dizer dos passageiros
feita recentemente pelo Secretário Municipal de Pla- da viagem de ônibus Londrina-Toledo, transformada
nejamento de Londrina, no Paraná, Sr. Marcos Defre- numa saga a meio caminho entre o épico, o lírico e o
itas: a de indicar o nome do destacado escritor londri- cômico pelo olhar simultaneamente crítico e compas-
nense Domingos Pellegrini Júnior, o Dinho, para ocu- sivo do escritor, em Última Viagem.
par a cadeira número 5 da Academia Brasileira de Le- Com os contos de Tempo de Guerra, por exem-
tras, antes da já saudosa Rachei de Queiroz. pio, Pellegrini atesta mais uma vez sua capacidade

Se a sugestão for considerada e o nome de Di- de entrelaçar, numa dicção que soa espontânea e na-
nho realmente adentrar a ABL, será uma justa home- tural, dos acontecimentos mais grandiosos aos mais
nagem não só ao nome do escritor, mas a todos os obscuros, os homens mais poderosos aos mais hu-
paranaenses. Será a primeira vez que um escritor do mildes. A cada parágrafo deste livro o leitor reencon-
Paraná se tornará acadêmico, um imortal. tra, antes de tudo, o prazer de ouvir uma boa história,

Dinho já integra um seleto grupo de brasileiros e contada por alguém que conhece como poucos seu
faz parte do projeto Klick Escritores, que agrega um ofício.
grande número de escritores, contemplando desde É por essa razão, Sr. Presidente, que quero re-
os clássicos, passando pelos contemporâneos, até forçar o justo pedido para que o nome de Domingos
as novíssimas gerações literárias. Pellegrini Júnior integre a honrada e destacada casa

Domingos Pellegrini Júnior é formado em Letras da Academia Brasileira de Letras.
e é natural da cidade de Londrina, onde vive atual- Muito obrigado.
mente, na Chácara Chão, de onde envia as notícias O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
publicadas desde 1997 pelo Jornal de Londrina, en- Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a
quanto escreve seus livros. mesa e da constante da Ordem do Dia.

Seu primeiro livro de contos foi ganhador do tra- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
dicional e prestigiado Prêmio Jabuti, de 1977. Como Item 1.
se não bastasse, outro lhe foi outorgado em 2001. Di
nho também escreve poesias e romances juvenis.

Sua bibliografia é extensa. Podemos citar algu
mas de suas obras: O Homem Vermelho; As Sete
Pragas; Paixões; Os Meninos Crescem; Tempos de
Meninos; Negócios de Família; Meninos e Meninas;
Bicho Gente; Tempo de Guerra; Terra Vermelha; Qu
estão de Honra; e O Caso da Chácara Chão.

Entre os livros juvenis e infantis, Domingos Pel
legrini Júnior escreveu A Árvore que Dava Dinheiro;
Andando com Jesus; As Batalhas do Castelo; A Últi
ma Tropa; O Dia em que Choveu Cinza; Água Lumi
nosa; A Guerra de Platão; A Guerra de Macarrão; O
Dia em que Deus Criou as Frutas.

Dinho firmou-se entre os mais importantes con
tistas brasileiros surgidos nas últimas décadas, pelo
realismo robusto de sua prosa aparentemente sim
ples e despida de malabarismos formais.

Com sua coloquialidade calorosa e envolvente,
propiciada por um ouvido atento à fala popular, Pelle-
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5.486, de 2001, constante da pauta da pre
sente sessão.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2003. 
Devanir Ribeiro, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Está retirado da pauta o Projeto de Lei nº 5.486,

de 2001.
O SR. PASTOR REINALDO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PASTOR REINALDO (PTB-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, fato grave está prestes a acontecer
em Santo Ângelo, onde estão instalados o 1º Bata
lhão de Comunicações Divisionário e o Hospital de
Guarnição de Santo Ângelo, ambos do Exército.
Ocorre que, devido a questões orçamentárias, o hos
pital está em vias de ser fechado, porque há necessi
dade de se instalar outro no Acre.

Por isso, estamos solicitando audiência com o
Sr. Ministro da Defesa, para pedir a S.Exa. que seja
mantido aquele hospital, que presta extraordinário
serviço à nossa comunidade.

Sr. Presidente, também queremos registrar nos
so repúdio à proposta de redução da maioridade pe
naI. Em vez disso, precisamos prestar melhor assis
tência aos nossos jovens e suas famílias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item 2.

PROJETO DE LEI Nº 2.379-A, DE 1996
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 2.379, de 1996, que dispõe sobre
a transferência dos recursos do salário-edu
cação; tendo pareceres: da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto pela aprova
ção (Relator: Sr. Itamar Serpa); de Finan
ças e Tributação pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da re
ceita ou da despesa pública, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária, contra os votos dos
Deputados Germano Rigotto e José Louren
ço (Relator: Sr. Júlio César); e de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constituci-

onalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda (Relator: Sr. Aloysio Nunes
Ferreira).

Tendo apensados os PLs nºs
2.865/00, 4.285/01, 4.776/01, 5.028/01,
475/03,946/03 e 979/03.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sobre
a mesa requerimento subscrito pelo nobre Líder do PFL,
Deputado José Carlos Aleluia, no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa.,
nos termos do art. 117, VI, do Regimento
Interno, a retirada da pauta do PL nº
2.379-N96, constante do item 2 da presente
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2003. 
José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, an
tes da votação do requerimento, queremos ouvir o
Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
permanecer o texto de que tomei conhecimento on
tem, manteremos o requerimento de retirada. Da ma
neira como está, o projeto de lei burocratiza o proces
so, pois vai prejudicar os Estados e os Municípios.

O Senado pretendeu que os recursos fossem
diretamente para Estados e Municípios. Já o Governo
propõe levá-los para o FNDE, submetendo Governa
dores e Prefeitos à verdadeira via-crúcis.

Sr. Presidente, sugiro a V.Exa. que nos permita
ver o texto que será votado. Se o Governo mudar de
posição e se o texto beneficiar Estados e Municípios,
o PFL retira o requerimento.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, o Deputado José Carlos Aleluia não
pode imputar ao Governo algo que não fizemos, pois
este Governo não encaminhou a matéria à Casa.
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Vou externar a posição do Governo. A Comissão Nossa intenção, portanto, era aperfeiçoar o tex-
de Educação e Cu~ura desta Casa tem posição legíti- to. Mas, compreendendo a posição do Governo e
ma, correta e justa, no sentido de um novo texto. Mas considerando que o projeto não volta ao Senado, já
essa decisão pode acarretar grave problema, qual seja, que não será alterado por esta Casa, sentimo-nos no
a devolução da matéria para o Senado, o que impedirá dever de encaminhar favoravelmente a ele, de acordo
que ela passe a vigorar a partir de 1º de janeiro. Tam- também com o sentimento da Comissão.
bém acarreta grave ônus aos Municípios. Obrigado.

O Governo compreende que é justa a reivindica- O SR. CARLOS SOUZA - Sr. Presidente, peço
ção dos colegas da Comissão de Educação e Cultu- a palavra pela ordem.
ra, mas solicita a todos que, por favor, aprovemos o
texto do Senado, para garantir a vigência da proposi- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Tem V.Exa. a palavra.
ção a partir de 1º de janeiro.

Portanto, nobre Deputado José Carlos Aleluia, a O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL-AM. Pela or-
posição do Governo e do Ministério da Educação é demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solici-
esta. Se V.Exa., assim como nós, quer contribuir com to a V.Exa. que determine o encerramento dos traba-
os Municípios, retire o pedido de adiamento. lhos nas Comissões. Neste instante elas até podem

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ Sr. Presi- estar votando projetos de interesse do Brasil, mas te
mos que votar a pauta da Ordem do Dia.

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A Pre-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - sidência solic~a às Comissões que cessem seus traba-
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela lhos e que seus membros venham ao plenário, pois esta-
mos em processo de votação, na Ordem do Dia.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, veja
V.Exa. que fazemos uma oposição tranqüila e propo- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
sitiva. Na medida em que o ilustre Ministro Cristovam Para falar a favor da matéria, concedo a palavra ao
Buarque e o Governo orientam no sentido de votar- Deputado Paulo Rubem Santiago. (Pausa.) Ausente.
mos o projeto do Senado, vamos fazê-lo. NÃO HAVENDO MAIS ORADORES

Portanto, retiramos o requerimento de adiamen- INSCRITOS, DECLARO ENCERRADA A
to. Queremos votar o projeto do Senado, porque é DISCUSSÃO.
bom para a educação nos Estados e Municípios. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - bre a mesa requerimento do Deputado Professor Lui-
Está retirado o requerimento. zinho, no seguinte teor:

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em Sr. Presidente, requeremos, nos termos regi-
discussão a matéria. Para falar a favor, concedo a pa- mentais, a preferência para o PL nº 475/03, apensado
lavra ao Deputado Tarcisio Zimmermann. (Pausa.) ao PL 2.379/96.

Com a palavra o Deputado Walter Pinheiro. (Pa- Sala das Sessões, - Professor Luizinho,
usa.). Vice-Líder do Governo.

Com a palavra o Deputado Colbert Martins (Pa- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi-
usa.). dente, peço a palavra pela ordem.

Concedo a palavra ao Deputado Gastão Vieira. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA. Sem revi- Tem V.Exa. a palavra.

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
dos, a Comissão de Educação e Cultura percebeu a ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es-
existência de 2 problemas neste projeto originário do tamos de acordo, queremos votar o projeto do Sena-
Senado. O primeiro deles é que, na divisão de 90% do, como apoiou o Deputado Professor Luizinho.
dos recursos do salário-educação, para 10% não ha- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
via destinação precisa. Em princípio, portanto, não votação o requerimento de preferência.
seria possível dizer se esse montante seria destinado O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
ao Governo Federal, aos Governos Estaduais ou aos Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
Governos Municipais. se encontram. (Pausa.)

O segundo problema é que o recurso seria cred~a-

do diretamente na conta da Secretaria Municipal de Edu- APROVADO.
cação. Quem é do Norte e do Nordeste sabe que Municí- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
pios pequenos, mu~as vezes, não dispõem de Secreta- Passa-se à votação da matéria.
ria Municipal de Educação ou até de uma Secretaria le- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi-
galizada capaz de receber recursos. dente, peço a palavra pela ordem.
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Paulo Cunha) - O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Os 2 são do
Senado Federal.

O SR. PASTOR FRANCISCO OLíMPIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PASTOR FRANCISCO OLíMPIO
(PSB-PE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, motiva
do por sentimento de gratidão e reconhecimento aos
ilustres Vereadores e Vereadoras deste imenso País,
tendo em vista o relevante serviço prestado por estes
Parlamentares, venho a esta tribuna trazer a minha
solidariedade em forma de apoio.

A pessoa do Vereador foi evidenciada em Portugal
no século XIV. Eram eles assistentes de juízes na admi
nistração municipal e empenhavam-se também na lim
peza das vias públicas, inspecionando as conservações
dos edifícios públicos, o abastecimento da cidade e tam
bém protegiam os compradores contra as fraudes.

No Brasil a figura do Vereador surge no século
XVI, quando Martim Afonso de Souza instala a primei
ra Câmara Legislativa do Brasil Colônia, em 1532.
Podemos dizer que a instituição Câmara de Vereado
res é das mais antigas do processo político adminis
trativo brasileiro. Funciona desde quando o Brasil era
administrado por Lisboa. É, portanto, um dos primei
ros e mais sérios vínculos da cidadania brasileira.

Espalhadas por todo o território nacional, as Câ
maras funcionam como verdadeiros pulmões da de
mocracia, permitindo a participação do cidadão me
nos importante nas decisões mais relevantes da ad
ministração pública. Portanto, o papel do Vereador na
chamada cel/ufa mater da nacionalidade é dos mais
decisivos e deve ser preservado como a pedra angu
lar da democracia. No entanto, vêm-se arrastando
por muito tempo discussões como: o número de Vere
adores em cada Legislativo; a remuneração; os orça
mentos das Câmaras; e ainda as despesas dos Muni
cípios com as Câmaras. Devemos promover acalora
dos debates, sob pena destes legítimos representan
tes da sociedade pluralista municipal, com bases an
coradas nas comunidades que representam, virem a
ser vítima dos efeitos, castradores de determinadas
medidas, devendo ainda salientar que as Câmaras
são indispensáveis para os Municípios, tanto como
instituições em que se processam a vida política dos
cidadãos quanto como instrumentos de apoio, fiscali
zação e contribuição para as Prefeituras na adminis
tração das cidades.

Sr. Presidente, os Vereadores, legítimos repre
sentantes eleito pelo povo, exercem seus mandatos
em tempo integral, com dignidade e incondicional
mente, tendo como premissa defender o interesse da
coletividade. Não podemos gerar terrorismo, com in-

o SR. PRESIDENTE (João
Tem a palavra V.Exa.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está
surgindo uma dúvida. Existem 2 projetos no Senado.
Estava de acordo com aquele assinado pelo Secretá
rio Odacir Soares. Esse é o projeto do Senado que
queremos. Se há outro, preciso conhecê-lo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Existe o de nº 475, que é do Senado. O Projeto de Lei
nº 475, de 2003, do Senado Federal, está na página
31 do avulso, e estabelece:

"§ 1º O montante da arrecadação do salá
rio-educação, após a dedução de 1% (um por cento)
em favor do Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS, calculado sobre o valor por ele arrecadado,
será distribuído pelo Fundo Nacional de Desenvolvi
mento Econômico - FNDE, observada, em 90% (no
venta por cento) do seu valor, a arrecadação realiza
da em cada Estado e no Distrito Federal, em quotas,
da seguinte forma:

11 - Quota estadual e municipal correspondente
a 2/3 (dois terços) do montante de recursos, que será
creditada mensal e automaticamente em favor das
Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios, para financiamento de progra
mas, projetos e ações do ensino fundamental".

Este é o Projeto de Lei nº 475, Deputado José
Carlos Aleluia. Está certo, então?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço 1 minuto a V.Exa., pois acabei de tomar
conhecimento deste texto. Estava com outro.

Sr. Presidente, o projeto principal é o PL nº
2.379, de 1996, e V.Exa. se refere ao apensado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo
tamos preferência para este.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Mas como
V.Exa. se referiu ao projeto do Senado Federal, en
tendi que era o principal daquela Casa, o PL nº 2.379.

Não sou contrário ao outro, apenas preciso ler e
assimilá-lo. Peço a V. Exa. que me dê alguns minutos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
petindo, Deputado, o requerimento diz o seguinte:

"Requeremos, nos termos regimentais, a prefe
rência para o PL nº 475/03, apensado ao PL nº
2.379/96".

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - V.Exa. leu o
projeto do Senado Federal. Peço a V. Exa. algum tem
po. Poderei resolver o problema, se me der algum
tempo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Este
também é do Senado Federal e foi assinado pelo Presi
dente do Senado Federal, Senador José Sarney.
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sinuação de que se quer ampliar o que já preconiza a O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Lei de Responsabilidade Fiscal, ou, em nome de uma Tem V.Exa. a palavra.
pretensa moralidade, tentar desestabilizar um Poder O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela
historicamente constituído na base da estrutura de- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mocrática do nosso País. Isso não pode ser objetivo existe algum Relator deste projeto?
de questiúncula, baseado numa minoria que não se O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
comporta condignamente diante do seu mandato, Relator é o Deputado Aloysio Nunes Ferreira.
quando é sabido que a grande maioria tem contribuí-
do para o engrandecimento do nosso País. O SR. ALBERTO GOLDMAN - Da Comissão

Chegou às minhas mãos artigo publicado no Diário de Constituição e Justiça e de Redação. E da Comis-
são de mérito?

de Pernambuco, de segunda feira, 17 de novembro, com
o título Projetos tentam reduzir Câmara. O conteúdo des- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É o
ses projetos são a redução do número de Vereadores e Deputado Itamar Serpa.
a extinção do pagamento de salários a Vereadores de O SR. ALBERTO GOLDMAN - V.Exa. não cha-
pequenos Municípios. Os autores destes projetos dizem mou o Relator. No caso de dúvidas, não temos a
que tais procedimentos levariam a uma economia de quem dirigir as perguntas.
despesas. Acontece que o Brasil carrega uma dívida pú- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
blica alta, mesmo antes do acréscimo do número de Mu- projeto está com todos os pareceres. Está pronto para a
nicípios. Sabemos que mesmo com esta medida não ire- pauta. Não há necessidade de chamar o Relator.
mos diminuir o défic~ público. O SR. ALBERTO GOLDMAN - Já está com pa-

Faço, portanto, um apelo aos meus pares para recer?
que vejam com sensibilidade o conteúdo da PEC nº O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Já
574, de 2002, que se encontra no Congresso. está com os pareceres.

O Jornal da Câmara, de 18 de novembro, infor- O SR. ALBERTO GOLDMAN - O Relator preci-
ma que na Comissão Especial do Senado a PEC nº sa estar aqui para dar informações.
574, de 2002, foi rejeitada por unanimidade. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _

Conclamo, portanto, todas as Câmaras Munici- Não, necessariamente. O Deputado José Carlos Ale-
pais brasileiras para que, junto aos seus Deputados, luia concorda?
pressionem, afim de que possamos reverter o quadro O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
das Câmaras.

Lutemos pela dignidade no pleno exercício da ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
cidadania. não tenho condições de retirar o requerimento. Quero

entrar com requerimento de adiamento, porque não
Meu muito obrigado. tenho condições de opinar sobre o projeto.
O SR. ÁTILA LINS - Sr. Presidente, peço a pa- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O

lavra pela ordem. que é intempestivo, Deputado José Carlos Aleluia.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Quero co-

Tem V.Exa. a palavra.
. municar a V.Exa. que vou entrar com todos os reque-

O SR. ATILA LINS (PPS-AM. Pela ordem. Sem rimentos possíveis: de adiamento, discussão, tudo o
revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico à que for possível, porque não há acordo. Se V.Exa.
Mesa que estou encaminhando projetos de lei que nos der algum tempo, agradecemos.
criam distritos industriais nos Municípios de Itaquatia- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ É
ra, São Paulo de Olivença, Eirunepé, Tabatinga.

Espero que a Casa nos ajude na aprovação regimental a apresentação dos requerimentos.
desses projetos o mais rápido possível, o que irá per- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Se V.Exa.
mitir o desenvolvimento acelerado desses Municípios quiser dar-me algum tempo para eu assimilar o proje-
do Estado do Amazonas. Haverá a possibilidade de to, eu poderei absorvê-lo. Agora, tenho que enten-
investimentos maciços do Governo Federal, com o dê-lo melhor. É um dever meu entendê-lo, com a
aproveitamento da vocação econômica de cada Mu- Assessoria, já que o projeto chegou agora. A versão
nicípio. Daí nosso interesse em apresentar os referi- que havia era a do texto principal e eu peço apenas
dos projetos. tempo a V.Exa.

Com certeza, os Municípios acima citados ha- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
verão de ser contemplados com essas melhorias. Então, suspendo a sessão por 5 minutos.

Obrigado, Sr. Presidente. (A sessão é suspensa.)
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

peço a palavra pela ordem. Está reaberta a sessão.



"Art. 2º. A Quota Estadual e Municipal
do Salário-Educação, de que trata o § 1º e
seu inciso 11 do art. 15 da Lei nº 9.424, de
24 de dezembro de 1996, será integralmen
te redistribuída entre o Estado e seus Muni
cípios de forma proporcional ao número de
alunos matriculados no ensino fundamental
nas respectivas redes de ensino, conforme
apurado pelo censo educacional realizado
pelo Ministério da Educação." (NR)

"Art. 15 .
§ 1I! O montante da arrecadação do

Salário-Educação, após a dedução de 1%
(um por cento) em favor do Instituto Nacio
nal do Seguro Social - INSS, calculado so
bre o valor por ele arrecadado, será distribu
ído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), observada, em 90%
(noventa por cento) de seu valor, a arrecada
ção realizada em cada Estado e no Distrito
Federal, em quotas, da seguinte forma:

Art. 31!. Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do
exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi

dente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida.

11 - Quota Estadual e Municipal corres
pondente a 2/3 (dois terços) do montante de
recursos, que será creditada mensal e auto
maticamente em favor das Secretarias de
Educação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, para financiamento de pro
gramas, projetos e ações do ensino funda
mentaI.

.................................................... (NR)"
Art. 2l!. O art. 2º da Lei nl! 9.766, de 18de dezembro

de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
votação o Projeto de Lei nº 475, de 2003, do Senado Como votam os Srs. Líderes?
Federal: Como vota o PV? (Pausa.)

O Congresso Nacional decreta: Como vota o PRONA?(Pausa.)
Art. 1º. O § 1I! e o seu inciso 11 do art. 15 da Lei nl! Como vota o PSC? (Pausa.)

9.424, de 24 de dezembro de 1996, passam a vigorar Como vota o PCdoB? (Pausa.)
com a seguinte redação: Como vota o PSB? (Pausa.)

Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL, Depu

tado Carlos Souza?
O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL-AM. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL
vota "sim".

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP-AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Como vota o PSDB, Deputado Jutahy Junior? (Pausa.)

Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PFL, Deputado José Carlos Aleluia?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este
projeto nada acrescenta à educação, porque retira a
possibilidade de o Estado fazer planejamento e de
promover o treinamento de professores. Na verdade,
o projeto fortalece o Governo Federal e enfraquece
os Estados e a educação.

Portanto, vamos ficar em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PMDB, Deputado Osmar Serraglio?
O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
objetivo deste projeto é exatamente valorizar Estados
e Municípios. O assunto foi discutido durante muitos
anos e se constatou que o salário-educação ficou ao
arbítrio dos Estados, que não propunham as leis ne
cessárias para assegurar o salário-educação devido
às escolas municipais e estaduais.

Trata-se de importante avanço, e o PMDB,
como muito orgulho, subscreve o projeto e manifes
ta-se pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB, Deputado José Militão?

O SR. JOSÉ MllITÃO (PTB-MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS, Deputado B. Sá?

O SR. B. SÁ (PPS-PI. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Devanir Ribeiro?

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como sem
pre, o PT vota "sim".



62782 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2003

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como preciso corrigir o painel, pois dele consta a informa-
vota o PSDB, Deputada Professora Raquel Teixeira? ção de que o Deputado Inocêncio Oliveira está presi-

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA dindo a sessão.
(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Sr. Presidente, o PSDB entende que o projeto repre- Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
senta um avanço, principalmente em relação ao apo- os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
io devido aos Municípios. Mas estamos preocupados tema eletrônico.
porque 10% dos dois terços referentes às quotas es- Está iniciada a votação.
tadual e municipal estão sem alocação definida. Queiram seguir a orientação do visor de cada

Portanto, vamos fazer obstrução. Se não hou- posto.
ver condição de mantê-Ia, votaremos "sim", mas va- O SR. NEIVA MOREIRA - Peço a palavra pela
mos fazer obstrução para tentar definir onde ficam os ordem, Sr. Presidente.
10% que complementam os dois terços das quotas O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
estadual e municipal. Tem a palavra V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como O SR. NEIVA MOREIRA (PDT-MA. Pela ordem.
vota a Liderança do Govemo, Professor Luizinho? Sem revisão do orador.) - O PDT vota "sim", Sr. Pre-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela sidente.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
Sras. e Srs. Deputados, primeiramente, esclareço Convoco as Sras. e os Srs. Deputados para virem a
que o salário-educação tem sido motivo de interminá- plenário, pois estamos em processo de votação de
vel guerra entre Estados e Municípios. Não há defini- importante projeto.
ção acerca do assunto. Os Estados fazem política O SR. HELENO SILVA- Sr. Presidente, peço a
com os recursos destinados ao salário-educação, re- palavra pela ordem.
têm-nos pura e simplesmente ou os distribuem a seu
bel-prazer, perseguem ou privilegiam Municípios. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Tem V.Exa. a palavra.
Vamos ver nesta votação quem é realmente mu-

nicipalista, quem realmente defende os Municípios! Va- O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL-SE. Pela or-
mos ver a atitude de quem tanto brada em defesa dos demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis-
Municípios brasileiros, de quem tanto suplica, pelo amor tro o recebimento de carta do Sr. Ariovaldo Gonçalves
de Deus, que lhes seja assegurado o direito ao repasse Gomes, na qual ele narra seu drama no que diz res-
automático do salário-educação, ou seja, recursos já peito às dívidas rurais.
comprometidos com o ensino fundamental, conforme Sr. Presidente, nós votamos nesta Casa lei que
dispõe legislação que trata do FUNDEF. trata do refinanciamento das dívidas dos produtores

Os Municípios pedem o mínimo. Esse pedido foi rurais. No entanto, cartas e e-mails que recebo dão
feito ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ocasião conta que os agentes financeiros não estão adaptan-
de encontro que reuniu mais de 4 mil Prefeitos em Bra- do as normas bancárias às leis aqui votadas. Por
sília. Neste momento, esta Casa vai se posicionar pe- exemplo, esse produtor a que me referi financiou 32
rante esses mais de 4 mil Prefeitos, vai dizer se está mil reais, mas deve hoje 88 mil.
com a educação no Município ou se é conivente com a Vou ler trecho da carta desse senhor:
situação hoje vigente: de opressão e de uso político das "Sr. Deputado Heleno, peço a V.Exa.
verbas da educação pelas secretarias estaduais. tentar beneficiar os inadimplentes, pois o ban-

Por isso, pedimos aos partidos da base aliada co prefere tomar as propriedades a tentar re-
que votem de acordo com a vontade dos Municípios: solver o problema. Que venha uma renegocia-
votem "sim" ao projeto do Senado. Ao votarmos esse ção sem os 10% iniciais do saldo devedor".
projeto nos termos originais, ele não retornará ao Se-
nado Federal e, sancionado, entrará em vigor somen- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a lei que
te no exercício fiscal de 2004. aprovamos determina que o produtor rural, ao rene-

Os outros 10%, Sr. Presidente, o Ministério da gociar sua dívida, não precisa antecipar o pagamento
Educação irá regulamentar, o que é natural. de 10%. No entanto, estou sendo informado que os

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden- agentes financeiros, principalmente o Banco do Nor-
te, peço a palavra pela ordem. deste, não têm cumprido a lei.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Registro, com indignação, a correspondência
Tem V. Exa. a palavra. que recebi do Sr. Ariovaldo Gonçalves Gomes, do Ba-

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela irro Luzia, Aracaju, Estado de Sergipe.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é Muito obrigado.
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O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço ta Brasileira, tendo participado da organização de to-
a palavra pela ordem. dos os congressos de Municípios realizados em di-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - versas regiões do País. Também como municipalista,
Tem V.Exa. a palavra. participou do processo de discussão e elaboração

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or- das leis orgânicas de vários Municípios do Ceará.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o No exercício do magistério, revolucionou os mé-
PCdoB vota favoravelmente à matéria e apela aos todos do ensino de História do Brasil, conquistando o
obstrucionistas para que votem conosco. respeito e a admiração dos alunos. Foi professor do

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or- Colégio São João e do Ginásio Farias Brito e titular de
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o importante cadeira da Escola Normal Justiniano de
PTB, nessa matéria, encaminha o voto "sim". Serpa, onde era o instigante difusor de idéias novas,

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela forjando consciência crítica nas jovens que se prepa-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o ravam para o magistério primário e secundário no Ce-
PSB vota "sim" e convoca os Srs. Parlamentares para ará. Foi também professor do Instituto de Educação
se fazerem presentes no plenário. do Ceará, aprovado por concurso em 1955.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC - TO. Pela De todas as profissões que exerceu, o título que
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o mais o orgulhava era o de professor, com o qual gos-
PSC vota "sim" e convoca os Parlamentares da sua tava de ser identificado.
bancada para se dirigirem ao plenário, porque tere- Elegeu-se Vereador à Câmara Municipal de
mos outras votações nesta tarde. Fortaleza em 1947, reelegendo-se em 1951. Essa era

O SR. JOÃO ALFREDO - Sr. Presidente, peço uma das missões que mais o apaixonavam, pois en-
a palavra pela ordem. tão começou a compreender a importância do poder

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - local, exatamente por ter clareza do seu significado
Tem V.Exa. a palavra. no processo revolucionário de incorporação das pes-

O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pela ordem. soas à gestão pública. Nessa área encontra-se a me-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Ihor elaboração do Mestre, como carinhosamente era
Sras. e Srs. Deputados, neste momento, ocupo a tri- chamado.
buna para prestar homenagem ao grande municipa- Deputado Estadual, teve o mandato cassado
lista Américo Barreira, cearense, nascido em 11 de fe- pelo regime militar de 64. Após a redemocratização,
vereiro de 1914, na cidade de Baturité, figura singular conquistou o cargo de Vice-Prefeito da Capital cea-
que nos deixou exatamente há 10 anos. rense, na histórica vitória de Maria Luiza Fontenele,

Américo Barreira ocupou espaço da maior rele- eleita pela legenda do PT, partido do qual foi um dos
vância na cena político-eultural brasileira, com proje- fundadores e onde militou até o fim de sua vida.
ção internacional. Desde a juventude, foi participante No PT, sempre teve destacada atuação. Foi o
de primeira hora das grandes ações políticas e socia- primeiro candidato do partido a Governador, em
is que sacudiram o País. Foi líder estudantil e com 1982, campanha que ajudou a ampliar o espaço do
apenas 19 anos - o mais jovem do País - foi Prefeito PT como agremiação política. Nos últimos anos, mes-
Municipal de Várzea Alegre. mo debilitado, fazia questão de participar das discus-

Américo Barreira participou também de memo- sões políticas do partido.
ráveis campanhas nacionais, tais como a campanha Oriundo da aristocracia rural, mas municipalista
contra a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, nato, que trazia na consciência plena o drama dos ex-
que redundou na redemocratização do País em 1945, c1uídos em nosso País, assumiu em sua longa e des-
depois da vitória das forças aliadas contra o fascismo, tacada carreira política uma posição de esquerda,
e a campanha O Petróleo é Nosso, que forçou a cria- sempre na linha de frente em favor das mais justas
ção da PETROBRAS. causas populares.

Destacou-se como fundador da Associação Jornalista militante, seus artigos continuam sen-
Brasileira de Municípios em 1949, entidade que de- do ainda hoje leitura obrigatória para quem estuda os
senvolveu grandes atividades na defesa do verdadei- problemas locais, regionais e nacionais.
ro municipalismo. Foi editor e diretor da Revista dos Marxista respeitado e socialista convicto, assim
Municípios do Ceará - RMC, que circulou de 1951 a justificou sua militância no PT, após a saída do Parti-
1978. Foi Presidente de Honra da Frente Municipalis- do Comunista:
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"Entrei para o PT por entender ser ele
um partido de massas. Partido onde está o
povo, os seus melhores filhos. Acho que po
dem existir verdadeiros líderes, até os 11umi
nados, mas é o povo o artífice da históriéi'.

Aproveito a ocasião para registrar a alegria de
recebermos hoje, em Brasília, a Marcha pela Refor
ma Agrária. Tivemos a honra de recepcionar seus in
tegrantes, que deverão ter audiência com o Presiden
te Lula para discutir a implantação do Plano Nacional
de Reforma Agrária no País.

Vários militantes da CONTAG já estão acampados
na cidade há alguns dias, e hoje chega à Capital a repre
sentação do MST, MlL, CONTAG e Via Campesina.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência solicita a todas as Sras. e os Srs. Deputa
dos que se dirijam ao plenário, pois estamos em pro
cesso de votação.

A Presidência determina que cessem todos os
trabalhos nas Comissões, sob pena de qualquer deci
são a partir de agora tomada ser considerada nula.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, há poucos minutos, fiz uma indagação a
V.Exa. sobre o parecer ao Projeto de Lei nº 475. Res
pondeu-me V.Exa. que os pareceres estavam no pro
cesso.

Compulsando o processo, encontrei os parece
res relativos aos Projetos de Leis nº 2.865, de 2000,
nº 4.776, de 2001, nº 5.028, de 2000. Posteriormente,
foi apensado o Projeto de Lei nº 475, de 2003, que es
tamos votando agora, sobre o qual não existe parecer
de mérito. O parecer do Deputado Aloysio Nunes Fer
reira, dado em 1999, é sobre o Projeto de Lei n°
2.379, de 1996. O projeto em votação não tem pare
cer de mérito. Por isso, perguntei a V.Exa quem é o
Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado experiente, V.Exa. sabe que quando determi
nada matéria se torna principal e as apensadas tor
nam-se acessórias, e o parecer é dado à principal.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
estamos votando a outra matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sr.
Deputado, foi o Plenário quem optou pela preferên
cia, não foi a Presidência.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Mas a matéria
não pode ser votada sem parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
parecer já foi dado, Sr. Deputado.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Não podemos
votar projeto sem parecer, Sr. Presidente. V.Exa. tem
toda a razão, sou mais experiente que V. Exa. e posso
dizer que ainda não vi, nesta Casa, votação de proje
to, de qualquer ordem, sem parecer. Isso não existe.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Alberto Goldman, o parecer sobre a matéria já
está dado. A opção das Comissões que apresenta
ram pareceres foi sobre um, que se tornou principal.
O acessório, evidentemente, foi analisado.

Ao insistir na questão de ordem, V.Exa. está
desconsiderando o parecer que os seus colegas
apresentaram em cada uma das Comissões. Cada
Deputado, ao analisar os projetos apensados, deu
parecer sobre todos eles. Ou V. Exa. está dizendo que
o Deputado que relatou na CCJR ou na Comissão de
Educação foi negligente, não observou o projeto a
que V.Exa. se refere? Acho que não.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - V.Exa. não está
percebendo o que eu disse. Os pareceres foram
apresentados anos antes desse projeto originário do
Senado. Esse projeto não tem parecer. Se tivessem
sido apresentados pareceres a todos os projeto e
mais o apensado, V.Exa. teria razão. Ocorre que,
quando esse projeto foi apensado, o parecer já exis
tia. Os pareceres tinham sido apresentados anos an
tes, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Alberto Goldman, vou encerrar a questão de
ordem de V. Exa. dizendo o seguinte: a qualquer tem
po pede-se apensação de projeto, e a este não ne
cessariamente se apresenta parecer. V.Exa. sabe
disso. Ao projeto principal apensa-se outro, e esse
projeto não recebe parecer. V.Exa. sabe disso. Aliás,
sabe muito bem.

Está indeferida a questão de ordem de V.Exa.
O SR. LEONARDO MATTOS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O PV
também quer votar esse projeto, por considerá-lo im
portante. Para isso, Sr. Presidente, convoca seus De
putados para virem ao plenário.

Muito obrigado.



AVISO DE GREVE

Brasília, 19 de novembro de 2003

MANIFESTO DOS MÉDICOS PERITOS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Fazemos saber aos senhores parlamentares
que, como muitos dos senhores acompanharam, con
cluímos etapa fundamental do exaustivo processo de
negociação que culminou com aviso ministerial 361
datado de 24-1 0-2003 e dirigido ao Ministro Mantega.
O acordo entre a categoria eo MPS/INSS previa a im
plantação da carreira em calendário escalonado até
fim de 2005 em datas bem estabelecidas no texto.

Para nosso estarrecimento, o referido ministério
confirma, através da diretora do INSS Lúcia Carvalho,
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- que "o acordo está mantido, mas não há data para
te, peço a palavra pela ordem. seu cumprimento". Enquanto aguardamos seríamos,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - parte de nós, transpostos para a carreira de analista
Tem V. Exa. a palavra. previdenciário que seria uma carreira tampão para vi-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela abilizar a solução de outro compromisso assumido
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tra- posteriormente com os previdenciários. Ficaríamos
go ao conhecimento da Casa o Manifesto dos Médi- no limbo de nova mesa de negociação ignorando
cos Peritos da Previdência Social. tudo que já foi feito, inclusive com grupo de trabalho

A categoria pretende entrar em estado de greve interministerial MPS/MPOG, conforme sugere o Se-
por não ter sido atendida no seu pleito. Os médicos cretário Executivo do MPOG.
peritos ficaram estarrecidos ao saber que o Ministério Cremos que o governo pode rever este equívo-
confirmou, por intermédio da Diretora do INSS, Lúcia co e cumprir, enfim, o compromisso assumido conos-
Carvalho, que o acordo está mantido, mas não há co em novembro de 2002 (MP-46), através de seus
data para seu cumprimento. representantes João Paulo Cunha e Walter Pinheiro,

Os médicos peritos anunciaram o início da gre- bem como honrar a palavra do Ministro. As demais
ve para o dia 22 de outubro de 2003, mas a suspen- categorias envolvidas no acordo de 2002, como as do
deram depois da afirmação do Ministro de que have- Banco Central, já estão solucionadas, restando ape-
ria possibilidade de acordo, o que não ocorreu. nas os médicos peritos, mais uma vez preteridos para

Em razão disso, esses profissionais informam cumprir outros novos compromissos.
que, se não for encontrada uma solução, deflagrarão
processo de greve, o que prejudicará a Previdência, Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, ver su-
que passa por momentos difíceis, devido à exigência primido de nosso contracheque a denominação médi-
do recadastramento dos aposentados e pensionistas co, que nos dá identidade, ainda que frágil, frente as
e à concentração de filas nos Juizados Especiais especificidades por cujo reconhecimento lutamos.
para a apresentação de pedido de correção do valor A greve que se iniciaria dia 22-10-2003 foi sus-
de benefícios defasados, sem que o Governo tome pensa diante da palavra do Ministro Berzoini às 22:00
uma atitude. Hs da véspera, entretanto continuamos em esta-

Espero que se encontre uma solução o mais rá- do-de-greve e temos assembléia marcada para dia
pido possível em virtude da proximidade da prescri- 29-11-2003 quando proporemos Greve Geral até a
ção do prazo e da necessidade de pagamento dos Sanção da lei regulamentando nossa carreira. Mais
aposentados e pensionistas. O mais importante, po- uma vez outro acordo não é cumprido pelo governo,
rém, Sr. Presidente, é registrar o aviso de greve dos prejudicando os pobres segurados do INSS. - Eduar-
médicos peritos da Previdência Social. do Henrique R. Almeida, Diretor Presidente - Luiz

Carlos de Teive e Argolo, Diretor Vice-Presidente
Ana Maria Facci, Diretora Tesoureira - Alfredo Boa
Sorte, FENAM.

O SR. DURVAL ORLATO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DURVAL ORLATO (PT-SP. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, de
mais colegas Parlamentares, o assunto do momento
é a redução da maioridade penal. Pela ótica que vem
sendo abordada até parece que esta decisão, se to
mada, resolverá todo o problema da violência.

Seguindo o raciocínio daqueles que defendem a
redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, po
deríamos questionar: por que não baixar para 12
anos de uma vez? Será que traficantes e quadrilhas
já não recrutam essas crianças para participar de cri-
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mes e delitos de toda espécie? Por que, então, redu
zir só para 16 anos?

Ainda dentro da lógica de quem defende a redu
ção para 16 anos, podemos observar que se trata
mais de um ato impensado de vingança, de desforra e
até de compensação do que uma medida eficaz para
a resolução da criminalidade e de atitudes violentas
decorrentes. Afinal, se determinada garota é estupra
da e morta por um jovem de 19, 17 ou 15 anos, qual a
diferença para a vítima e seus familiares?

Hoje, nossa legislação pune com detenção
numa penitenciária aquele que tem 19 anos e os de
mais encaminha para a FEBEM, quando muito. O que
se discute é se o jovem de 17 anos deve ir para a pe
nitenciária também! Mas, e se o crime foi cometido
pelo jovem de 15 anos? Certamente o sentimento é
de que ele ficaria "livre", com "ar de impunidade". Ve
jam, portanto, que discutir apenas a redução da maio
ridade penal tem um foco irreal e nada resolutivo.

Esse e tantos outros assuntos polêmicos, como
pena de morte, aborto, casamento gay, estarão sem
pre de plantão no centro cerebral raivoso dos cida
dãos, prontos para entrar em cena, sempre que hou
ver algum caso que sensibilize a sociedade e que a
mídia resolva tornar tema nacional.

Agora, mataram aquele casal de jovens classe
média que fazia uma aventura amorosa secreta, num
lugar afastado e romântico. Só que, ao contrário dos
sonhos encantados, nos quais aparecem os mons
tros, mas os mocinhos sempre ganham, esse não
teve final feliz! O episódio foi bárbaro, odioso, e, para
que não ocorra mais finais tristes nos sonhos encan
tados, vamos mudar as regras e prender os monstros
2 anos antes? Pronto, reagimos ao episódio para que
não haja mais finais tristes!

É claro que a sociedade deve cobrar das autori
dades responsáveis por segurança pública uma atitu
de que ao menos comece a resolver o problema.
Também sabemos que as possíveis resoluções en
volvem questões que dependem umas das outras,
como o desemprego, a revisão e modernização do
sistema penitenciário, a justa distribuição de renda, a
reintegração e a valorização da família, o fim da impu
nidade, entre outras.

Por isso mesmo é que não se deve deixar dois
ingredientes agirem conjuntamente: o fígado e as pai
xões. Até o Governador Geraldo Alckmin entrou nes
sa, pois propôs medidas que ele próprio não executa
rá, como prazo determinado para o cumprimento de
medida socioeducativa, aumento no tempo de inter
nação dos menores que cometem crimes graves e

transferência dos que completam 18 anos para as pe
nitenciárias.

Será que a FEBEM se reestruturou e tem capa
cidade para reeducar algum adolescente? Não sabe
mos! Será que as penitenciárias estão com espaço
sobrando nas celas para receber mais jovens? Va
mos prender o pequeno infrator junto com o Elias Ma
luco e outros professores do crime? Realmente não
dá para acreditar que essa seja reação de um Gover
nador, que, aliás, é o responsável pelas Polícias Civil
e Militar no Estado. É preciso ser mais conseqüente e
jogar menos para a torcida!

Diante desse quadro, que tal discutirmos um
sistema de detenção em que se possam separar os
presos de acordo com o delito e o potencial de reinci
dência? Como reintegrá-los à sociedade, ao invés de
deixá-los 24 horas aprendendo com os professores
do crime? Como criar e estruturar espaços para que
os menores de 18 anos possam cumprir sua "pena" e
serem reeducados para a sociedade? E a tão apoia
da idéia de os presos trabalharem como forma de au
tofinanciar o sistema prisional e se ocuparem?

Itens como esses é que deveriam ser discutidos
e viabilizados. De nada adianta enviar nossos adoles
centes para estruturas falidas como a FEBEM, que
recebeu uma nova maquiagem, mas que no fundo
continua ineficaz na reeducação social dos seus inte
grantes, além de não possuir espaço suficiente para
comportar todos os menores infratores. Nosso Brasil
seria uma Dinamarca, como querem alguns abasta
dos de nossa classe média alta, se retirássemos do
meio de nossa sociedade a Etiópia nela existente. É a
postura maquiavélica do fim justificando os meios, é a
forma mais fácil de organizar o armário: jogando as
coisas indesejáveis fora, ao invés de reordená-Ias.

Não quero apequenar a discussão e restringi-Ia
apenas à redução da maioridade penal. Quero, sim,
saber se a pena é uma vingança ou um ato corretivo e
de proteção da sociedade contra aqueles que não es
tão aptos a viver com seus semelhantes. Até que me
didas realmente eficazes e conseqüentes sejam pro
postas, sou contra mandar nossos adolescentes mais
cedo para escola do crime e totalmente a favor de
completa mudança no sistema prisional brasileiro.

O SR. CARLlTO MERSS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLlTO MERSS (PT-SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Câmara Municipal de Join-
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ville aprovou, por iniciativa do Vereador Marcos Auré
lio Fernandes, moção de congratulações pelos 20
anos da Pastoral da Criança. Trata-se de importante
iniciativa que visa destacar trabalho da maior enver
gadura em prol da melhoria das condições sociais,
educacionais e de saúde de populações segregadas
pela brutal desigualdade de renda do País, fazendo
com que se integrem de fato à sociedade e dela parti
cipem. Esse trabalho não só é responsável pela redu
ção da mortalidade infantil, como também pela segu
rança alimentar, pela nutrição e pela eliminação da
fome em expressivo contingente de crianças e ado
lescentes.

Recrudesce diante de fatos brutais de nosso co
tidiano a idéia simplista de reduzir a maioridade penal
como forma de inibir infrações da juventude. Na reali
dade, tratar pura e simplesmente da conseqüência de
um problema de evidente origem social não irá elimi
nar a sua causa nem estancar o aparecimento de no
vas formas de violência que ele provoca. Antecipar o
caminho da prisão para a juventude, sobretudo diante
de uma política penitenciária falida como a nossa, sig
nifica contraditoriamente produzir egressos penais
revoltados e dispostos a novos, ininterruptos e cada
vez mais violentos crimes.

O País carece de instalações penitenciárias
adequadas e de uma política eficaz de recuperação
social dos penitenciados. À falta dessas condições,
as prisões são verdadeiros laboratórios de socializa
ção da arte do crime. Aperfeiçoam a técnica crimino
sa e o associativismo do bandido.

Além disso, o Estatuto da Criança e do Adoles
cente já possui vários instrumentos de recuperação
social e punição de infrações cometidas por crianças
e adolescentes. O que precisamos é valorizar esses
instrumentos para a recuperação de menores infrato
res e atuar decidida e energicamente no combate ao
crime através da melhoria da qualidade de vida do
nosso povo. Com educação de qualidade, uma ali
mentação digna, moradia, oportunidade de emprego
e participação na renda nacional, não teríamos famíli
as desestruturadas, jovens ociosos, carentes e pro
pensos à ruptura da vida social.

Por esse motivo, o trabalho da Pastoral da Cri
ança merece mais do que ser elogiado. Merece ser
transformado num exemplo de mobilização social
pela integração e pelo combate à exclusão.

Parabéns à Pastoral por esses 20 anos e con
gratulações aos colegas Parlamentares de Joinville
pela oportunidade da manifestação. Parabenizo
igualmente o Vereador Marcos Aurélio Fernandes
pela iniciativa.

A moção aprovada, Sr. Presidente, está assim
redigida:

"Moção n° 588/2003
Senhor Presidente, Senhores Verea

dores:
O Vereador infrafirmado, em conformi

dade com o art. 193, do Regimento Interno,
vem mui respeitosamente solicitar a V. Exa.,
após a devida aprovação do Plenário, o en
vio de ofício à Coordenadora Nacional da
Pastoral da Criança, Dra. Zilda Arns Neu
mann, ao Presidente da CNBB, Cardeal
Dom Geraldo Majela Agnelo, ao Bispo de
Joinville, D. Orlando Brandes, e à Coorde
nadora Diocesana da Pastoral da Criança,
Irmã Cleusa Lucrécia Cavazzany, com o se
guinte teor:

Para que todas as crianças tenham
vida!

A Pastoral da Criança é apontada como
uma das mais importantes organizações co
munitárias em todo o mundo a trabalhar nas
áreas da saúde, nutrição e educação da cri
ança, desde o ventre matemo até os seis
anos de vida, e de prevenção da violência no
ambiente familiar, envolvendo necessaria
mente as famílias e comunidades.

Indicada várias vezes ao Nobel da
Paz, a Pastoral foi fundada há 20 anos pela
médica pediatra Dr. Zilda Arns e pelo Car
deal Dom Geraldo Majela Agnelo, na época
Arcebispo de LondrinalPR e hoje Presidente
daCNBB.

A Pastoral da Criança iniciou seus tra
balhos em setembro de 1983, em Florestó
poliS/PR. Naquele ano, o Município tinha
apenas 15 mil habitantes, mas a mortalida
de infantil era altíssima: 127 mortes por mil
crianças nascidas vivas. Em poucos anos,
as ações desenvolvidas pelos líderes da
Pastoral entre as famílias conseguiram re
duzir este quadro para 20 mortes por mil
(dado de 1997).

Desenvolvendo uma metodologia pró
pria que une a fé com a vida e tem como
centro a criança, em seu contexto familiar e
comunitário. É uma metodologia que forma
redes de solidariedade humana para multi
plicar conhecimentos, o saber e a fraternida
de. Ao fortalecer a rede de voluntários que
promove o autodesenvolvimento dos po-
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bres, a Pastoral procura favorecer a própria
libertação das famílias, seu protagonismo
na solução de problemas e a capacidade de
discutir alternativas de forma harmoniosa e
pacífica.

Hoje, a Pastoral da Criança está em to
dos os cantos do País e serve de modelo
para experiências semelhantes em outros 14
países da América Latina, África e Ásia. No
Brasil, 155 mil líderes comunitários acompa
nham quase 1,6 milhão de famílias, de 32 mil
comunidades, em 3.549 Municípios.

Em Santa Catarina, dados de 2002 re
gistram que 3.948 líderes acompanharam
48.316 crianças, 38.309 famílias e 2.137
gestantes.

Na Diocese de Joinville, até outubro de
2003, 238 líderes acompanharam 1.972 fa
mílias, 2.634 crianças e 119 gestantes.
Atendimentos prestados em 10 Municípios,
21 paróquias e 50 comunidades.

Considerando que essa rede de volun
tários formada pelas líderes da Pastoral da
Criança reduziram drasticamente a desnutri
ção e a mortalidade infantil, sendo assim
fundamentais para melhoria da qualidade de
vida das crianças carentes do Brasil, a Câ
mara de Vereadores de Joinville (SC), aten
dendo proposição do Vereador Marquinhos
- PT, parabeniza a Pastoral da Criança pe
los serviços prestados às crianças do Brasil
nestes 20 anos de trabalho pela vida.

Sala das reuniões, 13 de novembro de
2003. - Marcos Aurélio Fernandes - Mar
quinhos

Vereador - PT".
Era o que tinha a dizer.
O SR. TAKAYAMA - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. TAKAYAMA (PMDB-PR. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em setembro, pelo segundo
mês consecutivo, o número de contratações no setor
o industrial superou o de demissões, na comparação
com agosto, na série livre de influências sazonais. A
informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), que divulgou nesta terça-feira os
resultados da Pesquisa Industrial Mensal de Empre
go e Salário.

Para o economista e técnico do IBGEAndré Ma
cedo, apesar de a taxa de emprego ser positiva pelo
segundo mês consecutivo (comparando com o mês
anterior), ela não é suficiente para inverter o quadro
negativo apresentado nos resultados para períodos
mais longos. "Assim, no confronto com setembro de
2002, o índice é negativo (-1,0%), bem como no acu
mulado do ano (-0,4%) e no acumulado dos últimos
12 meses (-0,3%)."

Juntamente com a recuperação observada no
setor industrial, os postos de trabalho no mês de se
tembro apresentaram expansão de 0,8%, após cres
cimento de 0, 1% observado em agosto. Com relação
à redução, o economista fez questão de ressaltar que
há um dado positivo neste ambiente negativo. "Na
comparação do acumulado do ano, ainda que o rendi
mento seja negativo, o ritmo de queda vem se desa
celerando, fruto, principalmente, da queda nas taxas
de inflação. "

Outro ponto positivo para o trabalhador revela
do na pesquisa indica que o número total de horas pa
gas na indústria apresentou crescimento de 1,9% em
relação a agosto, interrompendo desta forma o qua
dro de redução que vinha se efetivando nos últimos
meses.

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
V.Exa. que consigne no painel eletrônico o voto "sim"
do PV.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O

PV vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos
Aleluia, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PFL.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a insensibilidade do Go
verno do Presidente Lula, sobretudo a insensibilidade
do Ministério da Previdência e Assistência Social, le
vou, há duas semanas, uma legião de pessoas com
mais de 90 anos a ficar em filas na porta de agências
do INSS para um recadastramento acelerado.

Na ocasião, vimos a esta tribuna e apresenta
mos projeto para contornar a questão. A Oposição re
clamou, a imprensa denunciou e o Governo do Presi-



"Art. 1º É de 10 anos o prazo de deca
dência de todo e qualquer direito ou ação de
segurado ou beneficiário para a revisão do
ato de concessão de benefício, a contar do
dia 1º do mês seguinte ao do recebimento
da primeira prestação, ou, quando for o
caso, do dia em que tomar conhecimento da
decisão indeferitária definitiva no âmbito ad
ministrativo".

Pretende-se, Sr. Presidente, conceder mais 5
anos para que os aposentados não tenham de dor
mir, como hoje está acontecendo, sob marquises,
nem comprar lugar em filas para conseguir dar entra
da em um pedido de revisão dos seus benefícios.

Além disso, diz o art. 2º do projeto em apreço:
"Acrescente-se o seguinte à Lei nº 8.203, de 91 :
'Art. 152-A Os benefícios concedidos entre ju-

nho de 1997 e outubro de 1998 e fevereiro de 1994 e
fevereiro 1997 serão automaticamente corrigidos
pela Previdência Social, ainda que o beneficiário não
tenha ajuizado ação de revisão"'.

Com isso, Sr. Presidente, queremos evitar mais
de 1 milhão de novas ações dêem entrada nos Tribu
nais brasileiros. Estamos tratando de assunto que os
juízes têm, em seguidas sentenças, decidido ser dire
ito dos aposentados.

Estamos entrando com esse projeto, Sr. Presi
dente, e, em seguida, com requerimento para que
seja apreciado em regime de urgência. Peço a V.Exa.
que de imediato coloque em votação esse requeri
mento, de modo que a agonia dos aposentados - a
segunda agonia a que são submetidos no Governo
Lula - seja estancada.

Muito obrigado.
O SR. ARV VANAZZI - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
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dente Lula voltou atrás no massacre que estava pro- O SR. ARV VANAZZI (PT-RS. Pela ordem. Sem
movendo contra os nonagenários, ou seja, pessoas revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje ocorreu epi-
que estão na casa dos 90 anos de idade. sódio muito triste em Sapucaia do Sul, Estado do Rio

Agora, Sr. Presidente, venho à tribuna para tra- Grande do Sul. Quatrocentas famílias de sem-teto
tar do assunto desta semana. que residiam há mais de 2 anos numa área foram vio-

O Governo do Presidente Lula empurra para as lentamente despejadas e mais de 10 integrantes do
filas não só os que têm acima de 90 anos, mas os movimento foram presos, inclusive um Deputado
aposentados que entendem que deveriam ter seus Estadual.
benefícios reajustados. Por isso, nós, da Oposição, o O grave disso tudo, Sr. Presidente, é que existia
Deputado Jutahy Junior, o Deputado Enéas Carneiro um acordo entre o Governo do Estado, o Governo Fe-
e também o Líder do PPS, Deputado Roberto Freire, deral e o Movimento dos Sem-Teto para que o prazo
resolvemos apresentar projeto do seguinte teor: do despejo vencesse no dia 30 de dezembro, porque

a área estava sendo comprada pelo Movimento.
Quero registrar meu repúdio à ação da Brigada

Militardo Estado do Rio Grande do Sul. Esperava que
nos últimos 4 anos a corporação tivesse apreendido a
tratar questões sociais de forma democrática e não
como caso de polícia.

Sr. Presidente, elogio o Ministro das Cidades,
Olívio Dutra, que prontamente, após contato com o
seu Chefe de Gabinete, Dirceu Lopes, disponibilizou
350 mil reais para aquisição de área destinada ao as
sentamento dessas famílias. Com o auxílio da Coo
perativa Habitacional, poderão ser construídas a in
fra-estrutura e, a partir do PSH, as moradias.

Deixo registrada minha indignação pela forma
com que a Brigada Militar tratou as 400 famílias. Há
muito tempo não presenciávamos esse tipo de episó
dio, mas ele se repetiu, de forma lamentável, na cida
de de Sapucaia do Sul.

O SR. FRANCISCO TURRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO TURRA (PP-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu
nico a V.Exa. e à bancada do agronegócio que, por
solicitação do Deputado Moacir Micheletto, amanhã,
às 10h, a Comissão de Agricultura e Política Rural re
alizará audiência pública para tratar de importante
tema que envolve a economia de vários Estados, es
pecialmente Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Cata
rina, Goiás e Mato Grosso - a triticultura.

Vamos saber por que o Brasil, que busca
auto-suficiência relativamente a esse cereal, não ofe
rece condições de estímulo ao produtor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO PASSOS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
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o SR. MAURO PASSOS (PT-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no Fórum Social Europeu, do qual partici
pamos na última semana, debatemos a questão das
empresas privadas internacionais que operam no se
tor elétrico brasileiro.

Essas empresas, Sr. Presidente, têm deixado
enorme dívida para o Governo brasileiro, vêm sendo
constantemente socorridas pelo BNDES, têm aumen
tado as tarifas e precarizados os serviços que pres
tam. Eis o retrato do que resultou o processo de priva
tização no Brasil e que repassado no Fórum Social
Europeu.

Tivemos também a oportunidade de apresentar
o programa de universalização de energia do Gover
no Lula, que pretende levar energia elétrica a cerca
de 12 milhões de pessoas até então não atendidas
em nosso País.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

encerrar a votação.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
muda a orientação: levanta a obstrução e recomenda
o voto "sim".

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA
(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 
Sr. Presidente, o PSDB também altera a orientação:
suspende a obstrução e encaminha o voto "sim", em
favor dos Municípios, mas registra sua insatisfação
com a indefinição dos 10% dos dois terços das quotas
dos Estados e dos Municípios.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que aguarde mais
um pouco para que os Deputados do PSDB possam
vir ao plenário.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, apenas registro fato que ocorreu no Rio Grande,
há pouco citado pelo Deputado Ary Vanazzi.

O Deputado Marcon recebeu ordem de prisão
de um oficial de justiça. Foi conduzido à Delegacia de
Polícia pela Brigada Militar, e, depois de esclarecido o
episódio pelo oficial da justiça, a própria Brigada no-

vamente conduziu o Deputado Marcon ao assenta
mento.

O Governo do Estado não teve qualquer envol
vimento no ocorrido. Houve, sim, um atrito, do qual é
parte a Justiça gaúcha.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Neiva Moreira,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PDT.

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT-MA. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo que
conste nos Anais da Câmara dos Deputados a extra
ordinária reportagem da jornalista Denise Assis sobre
a prisão, a tortura e a deportação de Madre Maurina
da Silveira.

Trata-se de documentos que não podem estar
ausentes da análise do que foi a ditadura brasileira,
período de crimes, de terror. Os fatos em questão fo
ram registrados sobretudo na carta da notável figura
da Igreja Católica, da grande brasileira que foi a Irmã
Maurina ao Sr. Ministro da Justiça.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR

PAís
Ministério da Justiça ignorou apelos da freira
Documentos obtidos com exclusividade pelo JB re
velam crueldades da ditadura
Denise Assis

Há 25 anos, cumprindo o papel de levar infor
mação a seus leitores a despeito dos interesses do
minantes e do clima de opressão que reinava no país,
o JB estampou em suas páginas o drama de Maurina
Borges da Silveira, uma freira que dirigia o Lar Santa
na, para crianças órfãs, na cidade de Ribeirão Preto,
interior paulista, presa sob a acusação de atividades
subversivas.

A essa altura (1978), o Brasil vivia sob clima ten
so, e a campanha da anistia começava a ganhar as
ruas. Exilada no México, para onde seguiu com qua
tro militantes de esquerda que deixaram o Brasil na
condição de banidos, em 14 de março de 1970 - tro
cados pelo cônsul do Japão, Nobuo Okuchi, seqües
trado em São Paulo em 11 de março - madre Maurina
insistia, desde o primeiro momento de sua prisão, em
dois pontos: era inocente e queria responder o pro
cesso em seu país, independente do que isso lhe cus
tasse.

Trinta e quatro anos passados da prisão da frei
ra - realizada no dia 25 de outubro de 1969 -, o JB
teve acesso ao processo MJ-56773/71. Do conjunto
de páginas, recheadas de ofícios grifados, saltam in-

--_ ..._---,---
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formações impactantes: a primeira delas, a de que a
sentença da 211 Auditoria da 211 Comissão de Justiça
Militar, em julho de 1971, havia decidido, por unanimi
dade, no período de repressão mais violenta da dita
dura, por seu retorno. A segunda, que a decisão foi
acatada pelo então ministro da Justiça, Alfredo Buza
id. Escudado no "interesse do Conselho pelo regres
so da banida", encaminhou a sugestão ao temido pre
sidente Emílio Garrastazu Médici em 6 de agosto de
1971. Por fim, a mais surpreendente: ao arrepio da
lei, usando de opinião própria, a volta da madre foi ve
tada em 1976, no governo Geisel, pelo ministro da
Justiça, Armando Falcão.

O ato de vontade do ex-ministro foi rechaçado
pelo cardeal arcebispo emérito de São Paulo, dom
Paulo Evaristo Arns, para o qual a decisão de Arman
do Falcão foi inconstitucional.

- Ele foi covarde e cruel e deve enfrentar o juízo
de toda a sociedade brasileira. Ele merece e será jul
gado publicamente por isso - condenou.

- A sentença do Conselho da Justiça Militar, em
1971, considerou que "provas colhidas em Juízo" au
torizavam "a presunção de que madre Maurina foi in
cluída na lista de presos a serem trocados pelo cônsul
do Japão, por insidiosa manobra de guerra psicológi
ca, por parte dos militantes da subversão", O Conse
lho fez, ainda, a ressalva, de que "ela suplicou, até o
último momento", antes de embarcar para o México,
para ficar.

- Esses pontos, ao que tudo indica, foram leva
dos em conta pelo ministro Alfredo Buzaid. À exposi
ção de motivos enviada ao presidente Médici, ele
anexou uma minuta de decreto assinada revogando o
banimento, mas que até hoje permanece sem data.
Buzaid encomendou estudo do caso ao Serviço Naci
onal de Informações (SNI). O mesmo parecer surtiu
em Armando Falcão efeito contrário. Talvez tenha se
deixado influenciar pelas anotações feitas nas mar
gens, pelo então chefe do órgão, general-de-brigada
Carlos Alberto da Fontoura: "O fato será explorado
pelas esquerdas e pelo clero, dizendo que uma ino
cente foi presa injustamente."

- Falcão abandonou os "aspectos positivos"
avaliados pelo SNI, como "o de demonstrar ao povo o
espírito de justiça que norteia a ação do governo".
Para o então ministro Falcão, o único argumento ne
gativo apontado pelo sistema: "abrirá um precedente
que poderá estimular o pedido de outros banidos para
serem julgados no país". Apesar de o mesmo estudo
considerar a possibilidade de se capitalizar o fato.

- O chefe de gabinete de Falcão, Alberto Ro
cha, não concordou com o ministro. No dia 22 de ja-

neiro de 1976, Rocha o alertou sobre o decreto assi
nado por Alfredo Buzaid e a carta de próprio punho da
freira, clamando pelo retorno ao país.

- A perplexidade de Rocha, juntou-se a do as
sessor especial da presidência, Joaquim Luiz de Oli
veira Bello, que no dia 17 de fevereiro de 1976, res
paldado nas "indiscutíveis razões" do Conselho (mili
tar), opinou pelo retorno de madre Maurina Borges da
Silveira. Ao seu parecer, Bello anexou carta do carde
al arcebispo de São Paulo, dom Evaristo Arns, de 3
de fevereiro daquele ano, na qual relata que visitou a
freira duas vezes no México, onde ela reforçou seu in
tuito de "responder às autoridades brasileiras".

- Tais apelos não convenceram Falcão, que se
limitou a acrescentar "Encaminhe-se à Procuradoria
Geral da Justiça Militar' e pedir "em caráter sigiloso",
em 26 de fevereiro do mesmo ano de 1976, ao SNI
(agora tendo à frente o general João Batista Figueire
do), novo dossiê sobre o caso. Uma verdadeira mar
cha a ré em tudo o que ficara decidido. Insistente, Ro
cha voltou à carga, mostrando de novo, ao chefe, a
documentação da freira no dia 27 de janeiro.

- Desta vez, sim, o ministro Armando Falcão to
mou providências. Cinco meses depois. Enviou ao
presidente Ernesto Geisel uma correspondência com
carimbo de "confidencial", onde descreveu os motivos
da Auditoria, e reproduziu os do SNI, concluindo: "Mi
nha opinião é contrária à concessão da permissão da
vinda da interessada, por inoportuna e inconveniente.
Vossa Excelência, entretanto, no seu alto critério, se
dignará de decidir como mais acertado lhe parecer.
Brasília, 21-6-76."

- Geisel decidiu. Fechou com Armando Falcão.
A madre Maurina Borges da Silveira permaneceu na
Cidade do México até a anistia, em 1979. Lá, foi aco
lhida no convento das Irmãs de São José de Lyon.

- Durante todo o tempo em que esteve no exílio,
a religiosa foi incansável em seus pedidos para retor
nar. Nesse período, perdeu o pai, Antônio Borges da
Silveira, a cujo funeral não lhe permitiram ir apesar
das insistentes cartas da família às autoridades.

- O ex-ministro Armando Falcão foi procurado
pelo JB, Segundo sua mulher, Aline, ele está com
problemas de saúde e não tem condições de dar en
trevista. "Só daqui a 20 dias", propôs. O filho do casal,
José Armando Falcão, pediu um tempo para localizar
alguém que pudesse falar pelo pai. Em seguida, ligou
se desculpando:

- Não consegui encontrar ninguém que possa
tratar do assunto. Mas é preciso saber do contexto em
que essa decisão foi tomada, porque só se sabe o des-
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tino das nuvens depois que elas se deslocaram - filo
sofou, seguindo a máxima do pai: "nada a declarar."

PAís
DOM EVARISTO, A AJUDA DECISIVA

Atrocidades levaram ex-arcebispo a se tornar
um ativista contra a tortura

Aos 82 anos, aposentado de suas funções de
cardeal arcebispo de São Paulo, dom Evaristo Arns
tem em sua biografia o mérito de, junto com o pastor
~rotest~nteJ~mesWright, ter organizado aquele que
e o maior registro das atrocidades cometidas durante
o regime de exceção. O livro Tortura nunca mais, edi
tado por eles, reúne todos os nomes dos torturadores
~itados nos inquéritos e depoimentos dos presos polí
tiCOS, e s~ tornou fonte de pesquisa essencial para os
que desejam conhecer até onde foram as atividades
dos que agiram nos porões da ditadura.

A esse trabalho, ele agregou o fato de ter sido
incansável nas negociações entre os generais, o cle
ro e a sociedade civil para livrar da tortura inúmeros
presos, prestes a "desaparecer". Um fato foi decisivo
para colocá-lo em favor dessa causa: a prisão da irmã
Maurina Borges da Silveira, em Ribeirão Preto, que
acompanhou de perto.

Junto com o bispo dom Felício de Vasconcelos
ele influiu em sua transferência para a capital, onde fi~
caria instalada na prisão feminina do Bom Pastor, em
Tremembé. Hoje, 34 anos depois, dom Evaristo ainda
mal consegue ouvir o relato da violência descrita por
Maurina, em carta enviada ao então ministro da Justi
ça, Alfredo Buzaid, e cujo teor desconhecia. Ao ouvir
a leitura, sentenciou:

- Está na hora de se restabelecer a verdade.
Chega de boatos em torno dessa história. Isso mere
ce ser publicado na íntegra.

- O "isso" a que se refere são as cenas que Ma
urina reproduziu, em detalhes, para o ministro, acon
tecidas nas madrugadas da cadeia de Ribeirão, e que
deram margem a que dissessem que sua troca pelo
cônsul japonês foi a pedido da Igreja, por ela estar
grávida e não poder abortar. Ficar no país seria su
portar o escândalo de ter de dar à luz o filho de um tor
turador.

- Dom Paulo desmente a gravidez, mas, pela
primeira vez, admite as sevícias.

- Não negarei as evidências das sevícias sexuais
pois isso fica demonstrado na carta dela e no depoi~
mento das presas que estavam com ela em Ribeirão e
também passaram por esses horrores. Mas posso ga
rantir que eJa não engravidou, pois jamais cometeria um
aborto, o que não é permitido pela Igreja. Estive com a

irmã todos os dias na prisão, enquanto esteve em São
Paulo, e fui duas vezes ao México visitá-Ia, acompanhar
o seu processo de adaptação. Isso não é coisa que não
s~ perceba. Nunca a encontrei diferente da sua aparên
cia normal. Sobre as sevícias, ela deve ter ficado cons
trangida, e nada me disse.

- Arta.nte, como se afogado em informações
c!uas demaiS para quem já viu e ouviu tanto, D. Eva
rlsto relembrou a chegada da madre a São Paulo.
,. - Acompanhei todo esse processo, mas, nas

varras vezes em que estive com a irmã, reservada
mente, respeitei a sua dor e não pedia que me rela
tasse nada. Sei que em Ribeirão Preto as atrocidades
foram se~.propósito. A ponto de o meu irmão e amigo
dom Fellclo Vasconcelos pedir a excomunhão dos
dois delegados que permitiram que a seviciassem. D.
Felício era um gaúcho bravo, temido pelos militares.
O que contam é que ele pegou um cavalo e foi para a
praça gritando que o que estavam fazendo com a ma
dre os colocaria, a todos, no inferno. Em seguida, os
excomungou.

- O cardeal aproveita para desmentir também
que a inclusão do nome de Maurina Borges da Silvei
ra na lista de presos trocados pelo cônsul do Japão
tenha sido feita com a participação da Igreja.

- Não foi. Está na hora de acabar com as menti
ras e os boatos que rondam esse episódio. Penso
que a inclusão do seu nome na lista de trocados pelo
cônsul japonês se deve aos próprios militares. Eles
queriam, naquele momento, demonstrar para a opi
nião pública o quanto a Igreja estava comprometida
com a causa. Essa foi a forma de desmoralizar os reli
giosos, exibindo-os como terroristas, numa espécie
de vingança. Ela era mulher e freira. Isso chamava a
atenção mais que tudo. Era como estarem dizendo:
"Olha, precisamos agir, pois até as freiras já estão
metidas nisso". Sou favorável a que se publique tudo
isso para darmos a idéia precisa aos jovens e à socie
dade em geral, de até onde eles foram capazes de
desrespeitar as leis e aviltar a dignidade humana.

PAIS
Presa, torturada e exilada

Maurina Borges da Silveira nasceu entre as ci
dades de Araxá e Uberaba, no triângulo mineiro, num
recanto de nome Perdizes, em 1926. Foi a oitava de
uma rama de 11 filhos de Francelina Teodoro Borges
e Antonio Borges da Silveira. Desses, apenas oito es
tão vivos.

Criada na roça, onde o pai fabricava car
ros-de-boi, mal saiu da infância e já deu mostras de
que deixaria o lugarejo para abraçar a vida religiosa.



""Você é amante do Mário Lorenzato?
Responda afirmativo, é o suficiente, estará
resolvido. Vai me dizer que é diferente dos
outros!""

Jamais poderia afirmar uma tal mentira. Insistiu
muito nisso. Foi então que ligaram a máquina de cho
ques, e se divertiram às minhas custas. Os fios liga
dos nos indicadores das duas mãos, a corrente elétri-
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Um dia subiu num desses carros e, de mala em pu- a sua congregação, as irmãs Franciscanas da lmacu-
nho embrenhou-se na carreira de freira. Era essa, lada Conceição.
u~ das poucas opções para as meninas simples PAIS
que não viam o casamento como único futuro. Dos 10 Carta de Maurina ao ministro da Justiça
irmãos, dois rapazes seguiram a carreira religiosa: Vi- Excelentíssimo Sr. Ministro da Justiça:
cente, o mais velho, e Manoel, um dos menores. Ma- Invocando a Deus como testemunha da verda-
ria a mais velha das três mulheres, também entrou de de minhas palavras venho relatar a V. Exa. as tor-
pa~a o convento, aos 23 anos. As demais casaram. turas a mim infringidas, por agentes da Polícia de São

A prisão da Irmã Maurina, em 1969, teve como Paulo, com a aquiescência de delegados de Ribeirão
motivo oficial o envolvimento com um grupo que se Preto.
reunia nas dependências do Lar Santana, em Ribei- Confesso não ser fácil, mas o farei para que V.
rão Preto. Ao assumir a direção, no início de 1968, já Exa. tome providências no sentido de evitar para o fu-
encontrou lá uma das salas ocupadas pelo Movimen- turo, que pessoas inocentes sofram injustamente. Fui
to Ecumênico de Jovens, voltado às obras sociais. conduzida ao Quartel Militar de Ribeirão Preto , às
Ela permitiu os encontros. Em outubro de 1969, a po- 14h do dia 25 de outubro, julgando que se tratasse
lícia prendeu 140 pessoas acusadas de envolvimento apenas de uma declaração. Depois de quase meia
subversivo. hora de espera começaram os interrogatórios, a res-

Maurina foi interrogada e, com medo de prejudi- peito do movimento. Oito ou mais agentes da Polícia,
car a instituição, voltou à casa e arrombou a porta da a paisana, rodearam-me. Comecei logo a falar sobre
sala onde se davam as reuniões, encontrando uma o que sabia do movimento de juventude existente em
pasta com panfletos, um vidro de ácido, outro de gli- minha casa, pois ignorava o tão falado terrorismo. Foi
cerina e algumas balas de revólver. Queimou tudo e através dos elementos que me interrogavam que
enterrou no quintal, para não comprometer a institui- aprendi o que era terrorismo. Não me foi possível
ção e proteger órfãs e irmãs. continuar, pois interrompiam-me a cada instante, com

A família numerosa uniu-se em torno do drama gritarias e ameaças, usando uma terminologia, a qual
de Maurina. Até a sua partida para o México, a religio- sinto-me envergonhada de repeti-Ia.
sa recebeu a visita da mãe e das irmãs de sangue, e ''você sabe que usamos de torturas, mas para
de clero. De lá foi transferida para o presídio Tiraden- você não é difícil suportar, porque a vida das freiras já
tes, em São Paulo, e mais tarde para o presídio Femi- é uma tortura". É tão cínica, como pode se fazer de
nino de Tremembé, onde conheceu d. Evaristo Arns, tão inocente, sua freira do diabo. Você não é filha de
então bispo auxiliar da Região Norte, de São Paulo. Deus. Fica sabendo, que teremos o prazer de pren-
Em Tremembé, viu estarrecida, pela TV, na noite de der bispos e padres. Não pense você que eles pode-
13 de março, seu nome ser anunciado como um dos rão te livrar. O que você tem nos joelhos são cicatri-
presas a serem banidos do país, trocados pelo cônsul zes de tanto rezar. .. e por que não reza agora? Não
japonês. adianta mais. Você não é mais virgem. Vamos fazer

Antes do embarque, assinou perante o diretor um exame ginecológico. Jogou o hábito fora, ótimo.
geral do Departamento dos Institutos Penais do Esta- Podemos fazer de você o que queremos...
do, de duas freiras e de d. Evaristo, declaração na Davam risadas sarcásticas.
qual afirmava não conhecer qualquer dos presas in- Até aquele momento silenciei, escutando tudo
c1uídos na lista e não ser de sua vontade viajar para o aquilo, sem compreender o seu significado. Em se-
México. Às 13h, o grupo foi levado para o aeroporto. guida Dr. Fleury perguntou-me:
Sua mãe e o irmão, avisados, chegaram minutos de-
pois do avião ter decolado.

No México, Maurina foi acolhida pelas Irmãs de
São José de Lyon. A provincial, Maria Anunciação
Aguillar foi buscá-Ia no hotel e a levou para trabalhar
na livraria da congregação. Nesse mesmo ano, ma
dre MaristeUa, sua provincial no Brasil foi visitá-Ia,
bem como d. Evaristo.

De volta ao país, depois da anistia, em 1979,
Madre Maurina foi para o interior de São Paulo, junto
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ca causava um estremecimento de todo o corpo; liga
vam e desligavam, por alguns instantes.

Apareceu naquela sala, um sargento dando or
dens para que todos se retirassem, dizendo:

''''Sou eu que vou conversar com a irmã. Vou de
ixá-Ia por enquanto por conta desses dois rapazes.

Ficamos ali quase uma hora na expectativa de
alguma coisa e, depois, fui conduzida para a cela, jun
tamente com duas moças. Estas pertenciam ao grupo
de terroristas de Ribeirão Preto. Não as conhecia. Foi
neste grupo que me incluíram como se também eu
fosse terrorista. Tal idéia a meu respeito foi divulgada,
irresponsavelmente pela imprensa.

Como religiosa, acostumada a uma vida organi
zada, em ambiente de respeito, muito me custou su
portar, das 10 horas até muito tarde da noite, de um
lado os soldados repetindo termos grosseiros, insul
tos de baixo calão (os quais acho indignos de serem
colocados aqui) e, de outro, localizava-se a famosa
sala de interrogatórios, onde, continuamente, ouvi
am-se os gritos lancinantes dos rapazes torturados e
os barulhos de espancamento. Causava-me ainda
maior pavor o tilintar de chaves que abriam as portas
a fim de conduzir, a qualquer momento, uma de nós
para novos interrogatórios. Assim foi que, depois de
meia noite, fui sobressaltada com o chamado para
novo interrogatório. Fui levada à presença de uma
pessoa meio loura, de olhos azuis, estatura média,
não posso precisar bem (disseram que era um sar
gento). Perguntei o seu nome a um dos rapazes e a
resposta que obtive foi: "NÃO INTERESSA, É UM
DOUTOR." Eles se chamavam de "doutores", vesti
am-se à paisana e usavam apelidos, suponho que,
para fugirem à identificação diante das pessoas a
quem torturavam.

O referido senhor louro, entregando-me um re
vólver, ordenou que eu o matasse se ele não fosse
católico. Achei que estivesse meio bêbado, sentiase
o repugnante cheiro de álcool. Senti pavor de ficar em
sua presença, mas, tive de ficar com ele ali, fechada
naquela sala, pela noite a dentro, atormentada por
suas provocações. Entre outras coisas dizia:

....Irmã querida, posso te chamar de irmã, não é?
Eu te quero muito. Vem pertínho de mim. Pelo amor
de Deus, fala tudo. Eu quero te dar uma colher de
chá, ou melhor, dá-me uma colher de chá. Eu tenho
pena de deixar-te nua na presença de todos. É chato
para mim. Vamos, me dá uma colher de chá.. .Pensa
que eu estou há dias longe da minha mulher!. ..""

Enquanto dizia tudo isso abraçava-me, tentava
esfregar suas mãos nas minhas e procurava tocar os

meus joelhos. Eu sentia uma repugnância terrível e
não via a hora de livrar-me daquele homem.

Insistia para que eu me confessasse conhece
dora do movimento, porém, a única coisa de que po
deria achar-me culpada era o de ter mandado quei
mar os panfletos encontrados no porão de minha
casa. No momento foi esta atitude que me pareceu
mais acertada. Depois do ocorrido foi que refleti me
lhor, chegando a concluir que teria sido mais acertado
entregá-los à delegacia.

Altas horas da noite fui retirada da presença da
quele homem e conduzida, pelos dois rapazes, à minha
casa, a fim de indicar o local onde mandei queimar os
panfletos. Voltando ao quartel o interrogatório continuou
com aquela mesma pessoa. Sempre com as mesmas
atitudes provocantes, e, com carícias dissimuladas,
sentou-se displicentemente sobre a mesa, ordenando
que eu me aproximasse dele. Era mais de três horas da
manhã. Senti-me completamente atordoada, sem con
dições de coordenar idéias.

Colocando as mãos com toda força nos meus
ombros, aquele homem perguntou-me: •..·VOCÊ E
SOCIALISTA?''''

O meu ideal é religioso, e, por ele hei de traba
lhar até o fim da minha vida. Ninguém poderá modifi
cá-lo, pois, minha promessa foi feita a Deus e não aos
homens.

Felizmente encerrou aqui o interrogatório para
continuar no dia seguinte (domingo de Crista Rei, dia 26
de outubro) se eu tivesse algo para dizer. Domingo à
noite fui conduzida para a cadeia de Cravinhos, onde
permaneci 25 dias incomunicável. Apesar da insistência
de meus irmãos vindos de Goiás e Minas Gerais, para
obterem notícias minhas, não permitiram que nos co
municássemos. Nem tampouco foi permitido a minha
superiora provincial, falar comigo ou mesmo localizar o
meu paradeiro. Tive a impressão de estar abandonada
por todos: pela minha família de sangue e família religi
osa, a qual pertenço há mais de 20 anos.

Outro tormento foi a falta de assistência religio
sa. Por duas vezes solicitei a presença de um sacer
dote para levar-me o sacramento da Eucaristia. Não o
permitiram dizendo: ''''TAMBÉM ISSO FAZ PARTE
DO CASTIGO!""

Somente no dia 18 de novembro, depois de muita
insistência, permitiram que, por 1O minutos, na presen
ça de quatro policiais, eu pudesse falar com o meu ir
mão. Dias depois pude ver a Madre Provincial, por al
guns minutos, também sob a vigilância de policiais.

Conduzida a Ribeirão Preto a fim de prestar de
poimento, sendo interrogada pelo Dr. Lamano, um
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dos delegados regionais, tratou-me grosseiramente
dando-me pancadas no rosto querendo forçar-me a
dizer o que eu não havia feito. Não me foi possível es
clarecer nada: tudo era feito na base da gritaria e pan
cada naquele interrogatório. A certa altura o referido
delegado gritou:

""VEJA SE VOCÊ NÃO VAI
ESQUECER DO SEU DEUS! AGORA VAI
APANHAR JUNTAMENTE COM O RAPAZ
SEU PROTEGIDO!'"'

Trazendo o rapaz à minha presença, o delegado
intercalava às perguntas, pancadas no moço e em
mim. Eram tapas no rosto que me deixavam comple
tamente surda.

Aqui tem, Exa, um relatório que lhe apresento
como desencargo de consciência, pois, espero com
ele estar contribuindo para que outros não venham a
sofrer os vexames e maus tratos a mim dispensados.
Como brasileira e cristã que sou, gostaria imensa
mente que fossem usados métodos eficientes na apli
cação da JUSTiÇA, inspirada na ciência e, sobretu
do, no respeito à dignidade da pessoa humana, cria
da que foi àimagem e semelhança de Deus.

Tremembé, 17 de dezembro de 1969 Irmã Mau
rina Borges da Silveira

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis
tramos nosso pesar pelo falecimento, na manhã de
hoje, do Sr. Catulino Novais, genitordo Deputado Ro
naldo Vasconcellos, de Minas Gerais.

Queremos, em nome do PTB e desta Casa,
prestar solidariedade ao prezado companheiro pela
perda do seu querido pai.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

proclamar o resultado:

VOTARAM:
SIM295
NÃO 7
ABSTENÇÃO 1
TOTAL303
É APROVADO O PROJETO DE LEI NQ 475, DE
2003.

Estão prejudicadas a proposição principal (Pro
jeto de Lei nQ2.379/96) e as demais proposições
apensadas (Projetos de Lei nºs: 2.865/00, 4.285/01,
4.776/01, 5.028/01, 946/03 e 979/03)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PL N Q475/2003 - PROJETO
Início Votação: 19/11/200317:21
Fim Votação: 19/11/200317:45
Presidiram a Votação:

João Paulo Cunha -17:19
Resultado da Votação
Sim 295
Não 7
Abstenção 1
Total da Votação 303
Art.171
Total Quorum 304
Obstrução 23
Orientação
PT -Sim
PMDB-Sim
PFL- Sim
PTB-Sim
PSDB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PSB-Sim
PDT -Sim
PCdoB -Sim
PSC-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PPS Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
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Eduardo Seabra PTB Sim
Valdenor Guedes PSC Sim
Total Amapá: 5

PARÁ

Ann Pontes PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Obstrução
Nilson Pinto PSDB Obstrução
Paulo Rocha PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zé Lima PP Sim
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 9

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Total Amazonas: 3

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Hamilton Casara PSDB Obstrução
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondonia : 7

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Sim
Nilson Mourão PT Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Total Acre: 4

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL PLlPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Obstrução
Luciano Leitoa PSB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Obstrução
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PP Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 12

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PTB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Obstrução
João Alfredo PT Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Rommel Feijó PTB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará : 17

PIAuí

B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Obstrução
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Promotor Afonso Gil PDT Sim
Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 3
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PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraiba : 11

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
José Chaves PTB Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Freire PPS Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 14

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
Total Alagoas: 2

SERGIPE

Bosco Costa PSOB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMOB Sim
Total Sergipe: 6

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Félix Mendonça PFL Não
Fernando de Fabinho PFL Obstrução
Gerson Gabrielli PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Carlos Bacelar PFL Obstrução
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Carreira PFL Obstrução
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Pedro Irujo PL PUPSL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 24

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PUPSL Sim
Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Obstrução
Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Herculano Anghinetti PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
Ivo José PT Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMOB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
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Narcio Rodrigues PSDB Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Obstrução
Total Minas Gerais: 35

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Não
Carlos Nader PFL Sim
Chico Alencar PT Sim
Dr. Heleno PP Sim
Eduardo Cunha PMDB Não
Eduardo Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Fernando Lopes PMDB Não
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Obstrução
Laura Carneiro PFL Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim

Nelson Bornier PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Sandro Matos PTB Sim
Simão Sessim PP Sim
Total Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Obstrução
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Obstrução
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Obstrução
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PMDB Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
Jovino Cândido PV Sim
Lobbe Neto PSDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Paulo Kobayashi PSDB Obstrução
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Salvador Zimbaldi PTB Sim
Valdemar Costa Neto PL PLlPSL Sim
Vanderlei Assis PRONA Obstrução
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MATO GROSSO

Walter Feldman PSOB Sim
Zulaiê Cobra PSOB Sim
Total São Paulo: 39

Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Thelma de Oliveira PSOB Obstrução
Total Mato Grosso: 3

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSOB Sim
Airton Roveda PMOB Sim
Alex Canziani PTB Sim
André Zacharow POT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Sim

Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
Max Rosenmann PMOB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMOB Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMOB Sim
Total Paraná: 22

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMOB Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMOB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSOB Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares POT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Oarcísio Perondi PMOB Sim
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMOB Sim
Júlio Redecker PSOB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Orlando Oesconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim

Sim

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB Sim
Jorge Pinheiro PL PUPSL Sim
José Roberto Arruda PFL Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tadeu Filippelli PMOB Sim
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PSB Sim
Enio Tatico PTB Sim
João Campos PSOB Obstrução
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMOB Sim
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Total Goiás: 9
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Pastor Reinaldo PTS Sim
Veda Crusius PSDS Abstenção
Total Rio Grande do Sul: 20

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 475-B,
DE 2003

Altera o § 1º e o seu inciso 11 do art. 15
da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de
1996, e o art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de
dezembro de 1998, que dispõem sobre o
Salário-Educação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º e o seu inciso 11 do art. 15 da Lei nº

9.424, de 24 de dezembro de 1996, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 15 .
§ 1º O montante da arrecadação do

Salário-Educação, após a dedução de um
por cento em favor do Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, calculado sobre o va
lor por ele arrecadado, será distribuído pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, observada, em noventa
por cento de seu valor, a arrecadação reali
zada em cada Estado e no Distrito Federal,
em quotas, da seguinte forma:

11 - Quota Estadual e Municipal, cor
respondente a dois terços do montante de
recursos, que será creditada mensal e auto
maticamente em favor das Secretarias de
Educação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios para financiamento de pro
gramas, projetos e ações do ensino funda
mentaI.

"(NR)
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de dezem

bro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º A Quota Estadual e Municipal
do Salário-Educação, de que trata o § 1º e
seu inciso 11 do art. 15 da Lei nº 9.424, de
24 de dezembro de 1996, será integralmen
te redistribuída entre o Estado e seus Muni
cípios de forma proporcional ao número de
alunos matriculados no ensino fundamental
nas respectivas redes de ensino, conforme
apurado pelo censo educacional realizado
pelo Ministério da Educação." (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do
exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2003.
Osmar Serraglio - Relator
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. PAULO MAGALHÃES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL-SA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
não consegui registrar meu voto, solicito a V.Exa. que
o contabilize. Votei conforme orientação do partido.

O SR. LUIZ CARREIRA (PFL-SA. Pela ordem.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, também votei com o partido.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSS-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei conforme orientação do PSS.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 3.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 224-A, DE 2001

(Do Sr. Roberto Rocha)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei Complementar nº 224, de 2001, que
dá nova redação ao § 1º, do art. 3º, da Lei
Complementar 91, de 22 de dezembro de
1997, que dispõe sobre a fixação dos coefi
cientes de distribuição dos recursos do Fun
do de Participação dos Municípios; tendo
pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação, pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronun
ciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária, e, no mérito, pela aprovação
(Relator: Sr. Mussa Demes); e de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constituci
onalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira).
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa o seguinte requerimento subscrito pelo
Partido dos Trabalhadores:

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos ter
mos regimentais, a retirada do PLP nQ224, de 2001 ,
constante da pauta da presente Sessão.

Sala das Sessões, Devanir Ribeiro, Vice-Líder
do PT; Terezinha Fernandes, PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Está retirado da pauta o projeto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item 4.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 1.691-A, DE 2002

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nQ 1.691, de 2002,
que aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Turquia sobre
Isenção de Visto para Titulares de Passa
portes Comuns, celebrado em Ancara, em
20 de agosto de 2001 ; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Ney Lopes).

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
discussão. (Pausa.)

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Discussão.

PASSA-SE A VOTAÇÃO DA
MATÉRIA.

O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o Projeto de Decreto Legislativo nQ1.691, de
2002:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 • Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Turquia sobre Isenção de Vis
to para Titulares de Passaportes Comuns, celebrado
em Ancara, em 20 de agosto de 2001.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 22 . Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N!! 1.691-B, DE 2002

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República da Turquia
sobre Isenção de Visto para Titulares de
Passaportes Comuns, celebrado em
Ancara, em 20 de agosto de 2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Turquia sobre Isenção de Vis
to para Titulares de Passaportes Comuns, celebrado
em Ancara, em 20 de agosto de 2001.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2003. 
Osmar Serraglio - Relator

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
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APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ROBERTO PESSOA (Bloco/PL-CE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o PL.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei segundo a orientação do PFL.

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei de acordo com o PT.

O SR. ÁTILA LIRA (PSDB-PI. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 5.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 610, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 610, de 2003, que
aprova o texto do Acordo Básico de Coope
ração Técnica entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Democrática de Timor-Leste, cele
brado em Díli, em 20 de maio de 2002. Pen
dente de parecer das Comissões de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática;
de Finanças e Tributação; e de Constituição
e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto,
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, à nobre Deputada Luiza Erundina.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB-SP. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, colegas Parlamentares,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 610, de 2003, de
autoria da Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional, aprova o texto do Acordo Básico de Coo
peração Técnica entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Democráti
ca de Timor-Leste, celebrado em Dili, em 20 de maio
de 2002.

O acordo firmado busca estreitar a cooperação
técnica em diversas áreas, tais como agricultura, edu-

cação e formação profissional, e envolverá institui
ções do setor público e privado e organizações
não-governamentais de ambos os países.

Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática posicionar-se sobre o mérito
da matéria nos termos da alínea "a" do inciso 11 do art.
32 do Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

Voto da Relatora.

A cooperação técnica entre o Brasil e o Ti
mor-Leste iniciou-se ainda durante a administração
transitória da ONU naquele país e lançou as bases
para o acordo ora assinado, que tem como objetivo
promover ações em áreas consideradas prioritárias a
serem definidas de comum acordo entre as partes.

A natureza do instrumento firmado - acordo bási
co - não permite que se estenda a análise desta Comis
são ao mérito das áreas de cooperação técnica elegi
das, nem dos programas, projetos e atividades a serem
desenvolvidos, que somente serão definidos no futuro
em reuniões de representantes dos dois países.

Contudo, sua importância é indiscutível, uma
vez que reafirma o compromisso do Governo brasilei
ro com o Timor-Leste e assegura uma série de condi
ções necessárias à realização da cooperação técni
ca, tais como apoio logístico, facilidades de transpor
te e de acesso a informações e à emissão de visto ofi
ciai para o pessoal envolvido nas diversas atividades.
O texto aprovado estabelece ainda isenções de im
postos e tributos sobre a importação e exportação de
bens, equipamentos e materiais fornecidos por qual
quer uma das partes à outra, o que, com certeza, con
tribuirá para a consecução dos objetivos buscados
pelo referido acordo.

Por essas razões, votamos pela aprovação do
projeto de Decreto Legislativo nº 61 O, de 2003, na for
ma em que foi apresentado.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2003.
- Este é o relatório da Comissão de Ciência e Tecno
logia.

O SR. ELlSEU RESENDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido.



Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Técnica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Democrática de Ti
mor-Leste, celebrado em DíIi, em 20 de
maio de 2002.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N!l610-A, DE 2003

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo Básico

de Cooperação Técnica entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República De
mocrática de Timor-Leste, celebrado em DíIi, em 20
de maio de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2003. 
Osmar Serraglio - Relator

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.

DAVOTAÇÃOÀ
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O SR. RAIMUNDO SANTOS (Bloco/PL-PA. O Congresso Nacional decreta:
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Art. 1º. Fica aprovado o texto do Acordo Básico
te, na votação anterior, votei de acordo com o PL. de Cooperação Técnica entre o Governo da Repúbli-

O SR. EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG. Pela ca Federativa do Brasil e o Governo da República De-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na mocrática de Timor-Leste, celebrado em Dili, em 20
votação anterior acompanhei o PSDB. de maio de 2002.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do
(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
Sr. Presidente, na votação anterior, votei de acordo sultar em revisão do referido Acordo, assim como
com meu partido. quaisquer ajustes complementares que, nos termos

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem. do inciso I do art. 49, da Constituição Federal, acarre-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
anterior, acompanhei orientação do meu partido. nio nacional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, na data de sua publicação.
pela Comissão de Finanças e Tributação, ao nobre O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Deputado Eduardo Campos. Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Para se encontram. (Pausa.)
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- APROVADO.
dente, o parecer é pela adequação financeira e orça- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
mentária do projeto. sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

O SR. JOÃO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto,
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, ao Deputado José Eduardo Cardozo.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a análise do projeto nos revela que ele
está inteiramente embasado no texto da Constituição
Federal, encontra-se redigido com excelente técnica
legislativa e é dotado de juridicidade.

Por essa razão, nosso parecer é pela sua apro
vação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
discussão. (Pausa.)

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Discussão.

PASSA-SE
MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 610, de
2003.
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A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. JOÃO BATISTA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem a palavra V.Exa.
O SR. JOÃO BATISTA (PFL-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, es
tava em reunião da PEC nº 54-A e não cheguei a tem
po para votar. Votei conforme o PCdoB. Obrigada.

O SR. WASNY DE ROURE (PT-DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, segui o voto do meu partido, o PI.

O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o partido. Obrigado.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. JOÃO TOTA (Bloco/PL-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com o PL.

O SR. REINALDO BETÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem a palavra V.Exa.

O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL-RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a situação da moradia
em nosso País não está nada boa. Perdemos a conta
dos inúmeros programas governamentais de constru
ção de habitações populares que já foram anuncia
dos. Apesar de tantos projetos, o que se vê, na práti
ca, é um déficit cada vez maior - mais de 5 milhões de
moradias, de acordo com o último censo do IBGE -, o
que denota que o Estado, para fazer frente a esse de
safio, não poderá prescindir da participação efetiva
da iniciativa privada.

Entendo, Sr. Presidente e caros colegas, que
esse binômio, Estado e iniciativa privada, deve estar
em constante sintonia para que os dois segmentos fa
lem a mesma língua, visando tão-somente à viabiliza
ção de moradias para a população, haja vista que a
Constituição Federal garante esse direito.

Por isso, para reverter esse cenário, faz-se ne
cessário remover os obstáculos que inibem os em
preendedores brasileiros. Primeiramente, é preciso
oferecer créditos em quantidade suficiente e níveis de

juros possíveis às camadas menos favorecidas. Para
tanto, há que se estruturar um mecanismo de pou
pança e financiamento de longo prazo que não con
corra com as aplicações financeiras tradicionais. O
Estado deve, indiscutivelmente, garantir a oferta de
crédito às famílias de baixa renda.

Também é indispensável, na minha ótica, elimi
nar outros entraves que impedem a atuação do setor
privado na produção de habitações de interesse soci
al. Se analisarmos o custo dos imóveis, outras aber
rações serão encontradas: um estudo elaborado pela
Universidade SECOVI, do Sindicato das Empresas
de Compra, Venda, Locação e Administração de Imó
veis Comerciais e Residências do Estado de São Pa
ulo, identificou que nada menos que 50% do preço fi
nal do imóvel é tributo, municipal, estadual e federal.

Paralelo a isso, as legislações urbanísticas, tan
to as atuais quanto as que continuam sendo produzi
das, impõem exigências impraticáveis para quem
pretende produzir moradias populares. Os altos pre
ços dos terrenos e dos materiais de construção, por
exemplo, provocam o encarecimento da habitação.
Esse fato afasta a população das regiões mais cen
trais das metrópoles, que dispõem de infra-estrutura
básica e meios de transportes, e promove o inchaço
das regiões periféricas, onde os terrenos são mais
baratos e desprovidos de infra-estrutura. Aí está for
mado o problema.

Uma boa política habitacional deve ir muito além
da simples concessão de títulos de propriedade às
habitações irregulares. Deve priorizar principalmente
condições mínimas de moradia com qualidade. Isso é
dignidade, cidadania.

É o que almejo e acompanharei de perto, Sr.
Presidente.

Muito obrigado.
O SR. SIMPLíCIO MÁRIO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem a palavra V.Exa.
O SR. SIMPLíCIO MÁRIO (PT-PI. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação do PT.

O SR. JOSIAS GOMES (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei con
forme orientação do partido na votação anterior.

O SR. DAVI ALCOLUMBRE (PDT-AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
conforme orientação do partido.

------_._------_._,..,.. '
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 927, de
2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Residência para Nacionais dos Estados Partes do
MERCOSUL, celebrado por ocasião da XXIII Reunião
do Conselho do Mercado Comum, realizada em Bra
sília, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 22 . Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
redação final DO
projeto de decreto legislativo nº 927-A, de 2003
Aprova o texto do Acordo sobre Residência para

Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL, cele
brado por ocasião da XXIII Reunião do Conselho do
Mercado Comum, realizada em Brasília, nos dias 5 e
6 de dezembro de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Residência para Nacionais dos Estados Partes do
MERCOSUL, celebrado por ocasião da XXIII Reunião
do Conselho do Mercado Comum, realizada em Bra
sília, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões,19 de novembro de 2003. 
Osmar Serraglio - Relator

o SR. RAFAEL GUERRA (PSDB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, votei com o partido.

O SR. JÚNIOR BETÃO (PPS-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação do partido.

O SR. OLAVO CALHEIROS (PMDB-AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última votação, votei com o PMDB.

O SR. VILMAR ROCHA (PFL-GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, acompanhei a Liderança.

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acom
panhei o PSDB na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 6.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 927, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 927, de 2003, que
aprova o texto do Acordo sobre Residência
para Nacionais dos Estados Partes do
MERCOSUL, celebrado por ocasião da
XXIII Reunião do Conselho do Mercado Co
mum, realizada em Brasília, nos dias 5 e 6
de dezembro de 2002. Pendente de parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, ao
Sr. Deputado Osmar Serraglio.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o projeto de decreto legislativo refere-se à
aprovação do texto do Acordo sobre Residência para
Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL, Bolí
via e Chile, e atende a todas as exigências de ordem
legal.

Portanto, opinamos por sua juridicidade, consti
tucionalidade e boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
discussão. (Pausa.)

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À

MATÉRIA.

VOTAÇÃO DA



PROJETO DE LEI Nº 3.757-A, DE 1997
(Do Sr. Paulo Rocha)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 3.757, de 1997 que acrescenta pa
rágrafos ao art. 149 do Código Penal; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação, com emenda (Relator:
Sr. Sérgio Miranda).

Tendo apensados os PLs nºs 5.166/01 e
6.908/02.

O SR. ROGÉRIO TEÓFILO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a bancada.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. ODAIR (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a orientação do meu partido, o PT.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os recursos, que estão hoje no INSS, à banca privada e
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como passarão a pagar tarifas para ter cartão, receber ex-
se encontram. (Pausa.) trato e abrir conta bancária. Na prática, há uma dife-

APROVADA. rença: a contribuição dos inativos do INSS não vai
A matéria vai ao Senado Federal. para os cofres do Governo, mas para a banca priva-
o SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a da. Foi uma maldade que passou despercebida. O

palavra pela ordem. projeto de decreto legislativo, de minha autoria, que
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ anula essa portaria, teve a urgência aprovada por

Tem V.Exa. a palavra. esta Casa.
O SR. DR. EVILÁSIO (PSB-SP. Pela ordem. Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, aproveitando a

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação manifestação do nobre Deputado Professor Luizinho,
anterior, votei com o PSB. que coloquemos em votação este projeto de decreto

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem. legislativo que anula a portaria, mais uma maldade do
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação Governo do PT com os aposentados.
anterior, votei com o PT. O Deputado Chico Alencar quer que os aposen-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO _ Sr. Presiden- tados abram contas bancárias. Isso não é possível
te, peço a palavra pela ordem. nem admissível. Esse projeto de minha autoria, cuja

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ urgência foi aprovada, resolverá a situação.
Tem V.Exa. a palavra. Esperamos ação concreta e eficaz da base do

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela Governo no sentido de melhorar a vida dos inativos
do País.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tra-
go à Casa notícia que enobrece os aposentados e Muito obrigado, Sr. Presidente.
aposentadas, de dimensão social jamais vista em O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
nosso País. O Presidente Lula acabou de assinar me- Item 7.
dida provisória, que será publicada no Diário Oficial
amanhã, em que estende para 10 anos o prazo para
apresentação de ações dos aposentados. Em outras
palavras, fica prorrogado por mais 5 anos. (Palmas.)

O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apro
veitando a fala do nobre Deputado Professor Luizi
nho, quero dizer que depois dessa demora finalmente
surge a preocupação, por conta do próprio desgaste
político - esperamos nós, da Oposição -, com os
aposentados e as pessoas que mais merecem nosso
respeito.

Uma das várias maldades feitas contra os apo
sentados foi o estabelecimento, por meio de portaria,
da obrigatoriedade de abrirem contas bancárias. Isso
significa que eles vão entregar significativa parte de

._--------_._--_._-------------
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O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Pela por ele dada é a que mais convém. Finalmente, o art.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 149 do Código Penal preverá uma conduta típica.
votação anterior, votei com o PSDB. É a nossa posição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Com a permissão do Plenário, vou desligar os micro- Concedo a palavra para discutir ao Sr. Deputado
fones de apartes. Eduardo Valverde.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem
discussão a matéria. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio putados, finalmente começamos a discutir na Câmara
Carlos Biscaia. dos Deputados uma forma mais eficaz e eficiente de

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ. combater chaga que há muito deveria ter sido erradi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje o art. cada do País: a manutenção de trabalhadores em
149 do Código Penal estabelece apenas pena para condição análoga à de escravos.
quem reduzir alguém à condição análoga à de escra- Como auditor fiscal do trabalho, tive oportunida-
vo. O dispositivo é de difícil aplicação exatamente
porque não esclarece em que consiste tal conduta. de de compor grupo móvel do Ministério do Trabalho

O projeto aprovado pelo Senado finalmente dá a e fazer fiscalizações esporádicas, nas quais constatei
definição típica, ao afirmar: que a condição análoga à de escravo ainda permane-

"Reduzir alguém à condição análoga à de escra- ce muito viva na prática trabalhista, principalmente
vo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou à jor- nas regiões mais remotas do Brasil.
nada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degra- No entanto, é necessário conceituar-se trabalho
dantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer escravo. Nas propriedades rurais não vemos traba-
meio, sua locomoção, em razão de dívida contraída Ihadores presos a correntes, mas à dívida, muitas ve-
com empregador ou preposto". zes contraída na contratação e aumentada ao longo

Aprovada a proposição, finalmente a conduta do exercício do trabalho. É a essa dívida que o traba-
constante do artigo do Código Penal que trata do tra- Ihador fica preso, sob coação moral e, muitas vezes,
balho escravo será tipificada. até física, porque nos lugares em que fatos dessa na-

É importante ressaltar, no entanto, Sr. Presiden- tureza ocorrem há guardas e representantes do pa-
te, que diversos outros projetos foram apensados ao tronato armados para evitar fugas.
oriundo do Senado, alguns dos quais incluem o delito Muitos juízes ainda têm tido dificuldade para
no rol dos crimes hediondos, o que não entendo ser conceituar o trabalho análogo ao de escravo. O proje-
conveniente. to originário do Senado Federal tem o mérito de defi-

O parecer da CCJ é pela constitucionalidade, ju- nirtal conduta, muito praticada em propriedades rura-
ridicidade e boa técnica legislativa de todos os apen- is localizadas nas regiões mais remotas do Brasil, nas
sos, mas, quanto ao mérito, aprova apenas um deles, quais não há atuação do Ministério Público ou da Jus-
de iniciativa do Deputado Alceu Collares, que unica- tiça nem qualquer presença do Estado.
mente aumenta a pena prevista para o crime - hoje é

Aproveito o ensejo, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
de 2 a 8 anos e passaria a ser de 4 a 8 anos.

Deputados, para informar a V.Exas. que tramita na
Nossa posição é no sentido de que devemos

aprovar o projeto que veio do Senado, para que vá di- Casa projeto de lei de minha autoria que propõe alte-
reto à sanção presidencial, e não modificá-lo unica- ração na Lei nº 5.879, de modo a que o relatório da
mente para aumentar a pena prevista para o crime, fiscalização trabalhista passe a servir como instru-
pois tal forma de alteração da legislação penal não é mento de informação para a denúncia a ser oferecida
a mais adequada. pelo Ministério Público.

Os demais apensos - que tratam da inclusão do Hoje, infelizmente, esses relatórios ainda não
delito no rol dos crimes hediondo -, com todo o respe- servem de base para tal peça criminal. O inquérito
ito aos Deputados autores das proposições, a meu volta à Polícia Federal para ser recomeçado, o que
ver também não têm boa técnica legislativa nem são atrasa o oferecimento da denúncia e todo o processo
adequados ao momento em que vivemos. judicial. Por causa dessa demora, muitas vezes os in-

Por isso, sustento que devemos aprovar o proje- dícios do crime são desfeitos, além do que, após a li-
to originário do Senado Federal, porque a definição bertação, a vítima desaparece.
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A proposição oriunda do Senado Federal, por
tanto, tem o mérito de conceituar o crime e alterar o
Código Penal, a fim de tornar mais dura a pena.

Por fim, Sr. Presidente, ressalto que tramita na
quela Casa uma PEC que determina a expropriação
das terras em que for constatada a manutenção de
trabalhadores em condição análoga à de escravos.

Com todo esse aparato legislativo, será possí
vel impedir de maneira mais contundente a ocorrên
cia de tal prática, puni-Ia com mais veemência ou até
mesmo eliminá-Ia do Brasil.

O SR. DELEY - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DELEY (PV-RJ. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
acompanhei o meu partido.

O SR. ALMIR SÁ (Bloco/PL-RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompa
nhei o meu partido na votação anterior.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
meu partido na votação anterior.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o PT na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra para discutir ao Sr. Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, estamos discutindo o trabalho escravo.
Quem ouve tais debates tem a impressão de que este
País resolve todos os problemas relativos à escravi
dão com projetos como este.

Vimos, nos dias que antecederam o recente mo
mento em que o Governo editou medida provisória
que prorroga o prazo de prescrição dos direitos previ
denciários, imensas filas de aposentados nos Juiza
dos Especiais da Justiça Federal, as quais represen
tam verdadeira escravidão.

Desde a semana passada reclamamos provi
dência do Governo nesse sentido. A medida provisó
ria poderia ter sido editada há cerca de uma semana.
Nesses últimos dias, em cada um dos Juizados Espe
ciais de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, de
Belo Horizonte e de vários Estados deste País, cerca
de 15 a 20 mil pessoas, no mínimo, ficaram em imen
sas filas aguardando a oportunidade de reclamar
seus direitos. Se algo tivesse sido feito pelo Governo

antes, essas pessoas certamente não teriam passa
do pela humilhação de ficar nas gigantescas filas,
como se fossem escravas da legislação.

Aliás, na verdade, a medida provisória editada
hoje sequer precisaria prorrogar o prazo; poderia re
conhecer o direito líquido e certo dos aposentados e
mandar o INSS pagar-lhes administrativamente os
valores devidos, pois não existe instância recursal al
guma para a Previdência Social. Dessa forma, os
aposentados não precisariam aguardar mais ainda. A
medida provisória poderia ter sido objetiva, reconhe
cendo o direito dos aposentados.

Dessa forma, o segurado que não aceitasse
apenas a incorporação do direito a partir de agora e
quisesse receber o retroativo, continuaria indo ao Jui
zado Especial buscar o valor devido, até o limite de 60
salários mínimos. Mas, certamente, não ficaria ex
posto às humilhantes filas desde a madrugada,
aguardando a oportunidade de ingressar com sua re
clamação no Juizado Especial e pleitear a diferença
no benefício previdenciário a que tem direito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa
também é uma forma de escravidão a que foram sub
metidos nossos aposentados e pensionistas. Ainda
bem que a medida provisória foi anunciada um dia an
tes do término do prazo legal- isso devido ao feriado
do Dia da Consciência Negra.

A lembrança da data seria uma ótima oportuni
dade para o Governo se redimir de tal atitude, conce
dendo aos aposentados e pensionistas do País prazo
mais amplo para que pudessem fugir dessa verdadei
ra escravidão.

Tenho certeza de que essa medida vem em
hora tardia, depois de um desgaste desnecessário
por parte do Executivo, que já fez a burrada de, na se
mana passada, obrigar o recadastramento dos nona
genários.

Diante dessa situação, o Presidente da Repúbli
ca ainda disse que o Ministro da Previdência Social
teria marcado um gol contra, perdido num pênalti.
Como lembrou o Senador Pedro Simon, perdeu um
pênalti, quando, do outro lado do gol, está uma pes
soa de 90 anos de idade.

Essa não é uma situação que possa ser come
morada. Na verdade, é extremamente desgastante
para o Governo viver momentos como este.

Tenho certeza de que essa medida provisória
tardou e gerou um desgaste desnecessário. Se o Go
verno tivesse ouvido os reclamos do Legislativo, não
teria cometido mais esse desatino, que é uma verda-
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deira forma de escravidão para com nossos aposen
tados e pensionistas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro

Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA
MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Eduardo Valverde. (Pausa.).

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, esta iniciativa é merecedora do apoiamento de
todos os Parlamentares nesta Casa. Acredito, como
muito bem disse o nobre Deputado Antonio Carlos
Biscaia, na oportunidade de se fazer o ajuste a partir
da emenda do Senado, no que se refere às penas.

Quero abordar aspectos que têm motivado di
versas ações e levado a atitudes firmes, com o rigor
que a lei determina. O Ministério do Trabalho tem agi
do, por intermédio das delegacias regionais, na pers
pectiva de punir os que se encontram em situação
completamente fora do contexto da consagração dos
direitos trabalhistas e previdenciários, eu diria até
mesmo fora do mínimo de relação de respeito com a
cidadania. Há locais em que os trabalhadores são
submetidos a trabalhos degradantes, não só quanto
ao aspecto do desgaste da natureza do trabalho, mas
também quanto à deterioração das relações.

Ao que se refere aos menores, além da estrutura
degradante, pactua-se ao longo dessa jomada com
uma série de ações que se convertem em pagamentos,
na maioria das vezes, por troca de mercadorias e não
em espécie, portanto, consubstanciando um cenário de
gravidade, sem nenhum tipo de paralelo.

Esse cerceamento do direito de ir e vir, do direito
de ter um contrato de trabalho, da postura de respeito
ao cidadão já é merecedor de atitude muito mais rigo
rosa por parte do Estado, no que diz respeito à puni
ção dos que praticam esse tipo de relação de traba
lho. É muito grave, na medida em que a escravização
de trabalhadores também inclui crianças e adoles
centes. Portanto, há uma posição assumida nesse
contexto que vai na linha de criar esse ambiente de
dificuldades.

Fala-se tanto em modernidade, em novas técni
cas, mas ainda continuamos a assistir tais práticas.
Talvez, ainda no tempo das cavernas, a relação ética
com os pactos não firmados em documentos valesse

muito mais. E nós, lamentavelmente, ainda convive
mos com tais práticas absurdas.

Temos assistido a técnicas de tortura aplicadas
contra os trabalhadores. O que é uma verdadeira
contradição, já que se fala tanto em técnicas avança
das no campo, como mecanização e produtos agríco
las exportados. Tudo isso é muito chocante, Deputa
da Erundina, porque dizem que fazendas produtivas
com selo de qualidade no exterior patrocinam o traba
lho escravo.

Essas informações me fazem recordar um gran
de fabricante de produtos esportivos que patrocinava
jogadores com uniformes e bolas. À época, um publi
citário muito sagaz dizia: "A bola é dele, o couro é das
crianças". São empresas que se utilizam do trabalho
infantil, tal como aconteceu nesse episódio, e várias
delas acabam exportando seus produtos e venden
do-os como de excelência.

É a agricultura, Sr. Presidente, que produz novi
dades, mas ao lado do absurdo cenário da moderni
dade, que é o absurdo da escravização, da explora
ção, da utilização da mão-de-obra infantil. Ainda que
não se configure mão-de-obra infantil, estamos diante
do absurdo do trabalho escravo, da troca de
mão-de-obra por mercadoria, prática que não viabili
za a esses trabalhadores, na maioria das vezes, a
menor possibilidade de se deslocarem da área para a
qual foram chamados a trabalhar.

Portanto, o Deputado Paulo Rocha traz a esta
Casa uma contribuição decisiva. E na linha do que
afirmou, categórica e competentemente, o compa
nheiro Antonio Carlos Biscaia, a emenda do Senado
faz agora a tipificação, dá o que faltava a esse proje
to, clareando e classificando as etapas e as formas
como esse crime se materializa, permitindo, desse je
ito, a punição a ser aplicada. Por isso, somos favorá
veis à aprovação dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putados, V.Exas. querem encaminhar só a emenda
ou o conjunto da matéria? (Pausa.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr. Pre
sidente, queremos encaminhar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a emenda adotada pela Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação:

EMENDA ADOTADA - CCJR
Suprima-se o art. 3º do projeto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.



DISCURSO DO SR. DEPUTADO
DANIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, votei com o PT.

O SR. MAURO LOPES (PMDB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior. votei com o partido.

O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA
(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, votei com o partido.

O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PL-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero solidarizar-me com o Deputado Paulo Rocha,
atuante Parlamentar da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela iniciativa.
Entendemos que a excepcionalidade que S.Exa. es
tabelece na legislação restringe-se à família. O traba
lho escravo quando se caracteriza com criança exige
o tratamento rigoroso proposto pelo Deputado.

Portanto, quero dar meu apoio ao projeto do De
putado Paulo Rocha. O PFL vota "sim".

A SRA. THELMA DE OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB-MT.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Bispo
Wanderval.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Para orientar a bancada, concedo a palavra ao Depu- Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Daniel
tado Aloysio Nunes Ferreira. Almeida.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o projeto de lei
que estamos prestes a votar, de autoria do Deputado
Paulo Rocha, procura dar o mesmo tratamento penal
do tipo previsto no art. 149, reduzindo o trabalhador à
condição análoga à de escravo, a quem contrata me
nor de 14 anos.

Portanto, aquele que explora o trabalho infantil
terá o mesmo tratamento penal dispensado a quem
reduz o trabalhador à condição análoga à de escravo.
Em princípio, sou contra essas exacerbações de pe
nas e criminalizações, mas acredito que, se a explo
ração do trabalho infantil não vier a conhecer os rigo
res da lei penal, não teremos a erradicação dessa
chaga na sociedade brasileira.

Não basta lei penal. É preciso ação do Governo,
Sr. Presidente, e tenho a tristeza de constatar que,
segundo dados publicados na Folha de S.Paulo de
hoje, aumentou em 50%, nos primeiros 6 meses do
Governo Lula, o número de casos de exploração do
trabalho infantil. O Programa PETI está com as ver
bas atrasadas; o Programa Agente Jovem está sendo
desmantelado; é a ausência da fiscalização do Go
verno.

Então, elogio os discursos de meus colegas do
PT, quando criticam e pretendem castigar com a lei
penal a exploração do trabalho infantil. Enquanto
isso, o Governo do PT fecha os olhos à exploração do
trabalho infantil que vem aumentando de forma avas
saladora no País.

O PSDB aprova o projeto.
O SR. RICARDO FIUZA (PP-PE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o objetivo do projeto é excelente, a forma
do projeto não é boa, tipifica mal, faz uma analogia do
trabalho infantil com o trabalho escravo. Mereceria
um tratamento melhor. Pessoalmente, sou visceral
mente contra o trabalho infantil. Lugar de criança é na
escola.

O projeto é malfeito, mas não podemos perder a
oportunidade, e peço aos companheiros do PP que
votem "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Ricardo Fiuza, aproveito a oportunidade para
justificar a ausência de V.Exa. na votação anterior.
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o SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, se havia alguma dúvida com respeito a toda
e qualquer discriminação do trabalho escravo,
como diz o § 2º, com respeito à raça, cor, etnia, reli
gião, origem, então, está de parabéns o Congresso
Nacional, que vai dirimir de uma vez por todas esse
problema em nosso País. Portanto, o PL não pode
ria votar diferente: a favor desse projeto do Con
gresso Nacional.

Aproveito a oportunidade para justificar que, na
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o Projeto de Lei nº 3.757, de 1997.

O Congresso Nacíonal decreta:

Art. 1º. O art. 149 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos:

"Art. 149 ..
§ 1º. Incide na mesma pena quem

contratar de qualquer forma o trabalho de
menor de quatorze anos, direta ou indireta
mente, para fins econômicos, salvo o de au
xílio em âmbito familiar do adolescente aos
pais ou responsáveis, fora do horário esco
lar e que não prejudique na formação edu
cacional e seja compatível com sua condi
ções físicas e psíquicas.

§ 2º. A pena é aumentada de um terço
se o trabalho for insalubre, perigoso ou pe
noso."

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se acham.

APROVADO.

Estão prejudicadas as proposições apensadas
(Projetos de Lei nºs: 5.166/01 e 6.908/02).

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE LEI Nº 3.757-B, DE 1997

Acrescenta parágrafos ao art. 149
do Código Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 149 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7

de dezembro de 1940 - Código Penal passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos:

"Art. 149.
§ 1º Incide na mesma pena quem con

tratar de qualquer forma o trabalho de me
nor de quatorze anos, direta e indiretamen
te, para fins econômicos, salvo O de auxílio
em âmbito familiar do adolescente aos pais
ou responsáveis, fora do horário escolar e
que não prejudique na formação educacio
nal e seja compatível com suas condições
físicas e psíquicas.

§ 2º A pena é aumentada de um terço
se o trabalho for insalubre, perigoso ou pe
noso."(NR)

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

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2003. 
Osmar Serraglio - Relator

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
Parabéns, Deputado Paulo Rocha!
A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Jutahy Junior,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é muito importante a ação da Câma
ra dos Deputados na aprovação desse projeto.

É constrangedor para o PSDB, partido que faz
oposição responsável a este Governo, vir à tribuna
para comentar e pedir providências em relação à tris
te manchete de hoje, no jornal Folha de SPaulo, inti
tulada Trabalho infantil cresce 50% na gestão Lula.

Segundo dados da Pesquisa Mensal de Empre
go - PME, vinculada ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, pesquisa feita mensalmente
nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio, Reci-
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fe, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre, somente
no Governo Lula, o contingente de crianças traba
lhando nos 6 centros urbanos passou de 88 mil para
132 mil.

Em vez do espetáculo do crescimento e dos mi
lhões de empregos prometidos em campanha, a que
da de renda e a redução dos postos de trabalho têm
obrigado as famílias a colocarem suas crianças e
seus jovens no mercado de trabalho. Elas não só ocu
pam postos de trabalho dos próprios pais, mas, ao
deixar a escola, comprometem o próprio futuro e o do
País. Em 11 meses de governo é patente a omissão
da fiscalização para garantir a freqüência da escola,
depois de termos obtido vitórias importantes nessa
área, com o reconhecimento internacional.

A falta de articulação na área social confirma
que o Governo Lula não dispunha de um programa
consistente para o País.

O aparelhamento do Estado e a distribuição de
cargos comprometendo a continuidade dos progra
mas implementados nos últimos 8 anos em parceria
com a sociedade e com apoio de organismos interna
cionais, a incompetência e a falta de agilidade na ope
racionalização da máquina pública resultam nesse
triste índice de crescimento do trabalho infantil. O Go
verno precisa dizer ao País o que pretende em rela
ção aos jovens brasileiros.

Na verdade, as ações governamentais nessa
área são mais preocupantes. Há atraso no pagamen
to do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
PETI, como já foi alertado pelo nosso partido, o
PSDB. Não se criou uma única nova vaga no PETI, o
que deixa as Prefeituras sem condições de atender
mais crianças e jovens retirados do trabalho ilegal, o
que é proibido pela Constituição.

E no Orçamento de 2004 não se viu recurso al
gum para o Programa Agente Jovem, que comple
menta o Programa de Erradicação do Trabalho Infan
til e ocupa o aluno no horário em que não está na es
cola.

As conseqüências já conhecemos: o aumento do
trabalho infantil, da evasão escolar, da violência, da ex
ploração sexual, da gravidez precoce e um contingente
maior de futuros trabalhadores sem qualificação.

É uma lástima que o Governo Lula, finalmente,
comece a cumprir suas promessas de campanha de
criar milhões de empregos à custa do crescimento do
trabalho infantil.

Esta Casa não pode assistir a tudo isso sem to
mar as providências que lhe cabe. Sugiro que seja
instalada, com urgência, Comissão Especial destina-

da a apreciar a PEC nº 413, que altera dispositivos da
Constituição pertinentes ao menor. Essa emenda
teve sua admissibilidade aprovada pela Comissão de
Justiça. O Relator foi o então Deputado José Clerot,
em setembro de 1999.

A nossa sugestão, Sr. Presidente, para agilizar
mos essa ação tão importante, é para que a PEC nº
413 seja colocada em pauta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Informo ao Plenário que a Casa acaba de receber
mensagem do Presidente da República, que irá à pu
blicação, sobre projeto de lei que institui normas gera
is para licitação e contratação de Parceria Públi
co-Privada no âmbito da Administração Pública.:

MENSAGEM N!! 623

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 "Institui Normas Gerais para lici
tação e contratação de Parceria Público-Privada, no
âmbito da Administração Pública".

Brasília, 19 de novembro de 2003. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

A segunda informação é que hoje recebi o Go
vernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que trouxe
uma sugestão, em nome do Governo Estadual, sobre
o problema da maioridade penal, sob um outro pris
ma: alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Recebi o Governador e sua proposta. No entan
to, como temos uma enorme quantidade de matérias
a respeito do assunto tramitando na Casa, achei por
bem criar um grupo de trabalho que congregue todas
essas propostas e sugira um projeto. Depois, esse
projeto seria remetido à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, a fim de que, a partir daí, pas
sasse a tramitar como sugestão desse grupo de tra
balho.

Evidentemente, o trabalho não será imperativo.
Poderão surgir, mesmo no âmbito da CCJR, outras
sugestões, mas seria uma forma de juntar todas as
propostas que circulam na Casa, de origem dos nos
sos Parlamentares, com outras que vêm sendo apre
sentadas.

O grupo de trabalho será composto por 21
membros:

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais,

Resolve
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criar Grupo de Trabalho para efetuar estudo em
relação aos projetos em tramitação referentes ao
Estatuto da Criança e do Adolescente e à redução da
maioridade penal e oferecer indicativo à Casa sobre a
matéria, a ser composto de 21 (vinte e um) membros
titulares.

Brasília, 19 de novembro de 2003. - João Pau
lo Cunha - Presidente.

O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
duas últimas votações, acompanhei o partido.

O SR. CARLOS ALBERTO ROSADO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS ALBERTO ROSADO
(PFL-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, gostaria de justificar minha ausência na
última votação. Se presente estivesse, teria acompa
nhado a segura orientação do Líder, Deputado José
Carlos Aleluia.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH
(PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, no momento em que a Câmara dos Depu
tados aprova projeto, de autoria do Deputado Paulo
Rocha, sobre o trabalho escravo, é da minha compe
tência edo meu deverdizera V.Exa. e aos colegas do
Parlamento que há também, na Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, a Proposta de Emen
da à Constituição nº 438, de 2001, que estabelece
perda de gleba onde for constatada a exploração de
trabalho escravo e reverte a área para assentamento
dos colonos que já trabalhavam na respectiva gleba.

Assumo com V.Exa. e com a Casa o compro
misso de trazermos ao plenário o parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, depois
de aprovado, ainda nesta Sessão Legislativa.

Trata-se de compromisso pessoal da Presidên
cia da CCJR com a Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Luiz Eduardo Greenhalgh, aproveito a oportu
nidade para dizer que estamos votando, hoje, 2 proje-

tos, um de autoria do nobre Deputado Paulo Rocha e
o outro de origem do Senado Federal, que trata de as
sunto correlato: trabalho escravo. Eu já havia comuni
cado a V.Exa., como acabei de fazê-lo, que gostaria
que a Casa votasse a emenda constitucional sobre
trabalho escravo ainda este ano.

Solicito a V.Exa., como Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, ao Relator e
a quem for designado para presidir e relatar a Comis
são Especial que trabalhem com a maior urgência
possível, para que possamos esgotar a PEC que ins
titui que qualquer propriedade em que for detectado
trabalho escravo seja expropriada e remetida imedia
tamente para assentamento em favor da reforma
agrária.

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para falar sobre esse assunto, Deputado Luciano
Zica?

O SR. LUCIANO ZICA - Não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Posso encerrar o assunto?
O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, pensei

que V.Exa. tivesse encerrado. Esteja à vontade.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Luiz Eduardo Greenhalgh, assim que V.Exa.
receber o parecer do Relator na Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, solicito a V.Exa. e a to
dos os seus membros que dêem a urgência necessá
ria.

A Presidência vai fazer imediatamente a compo
sição da Comissão. Gostaria que o Relator da Comis
são apresentasse o parecer o mais rápido possível, e
que votássemos a PEC ainda este ano.

Juntamente com esses 2 projetos, essa PEC
certamente inicia, de forma efetiva, o fim dessa cha
ga: o trabalho escravo no nosso País.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, assim é e será nossa obrigação e nosso
dever.

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico
ao Plenário que V.Exa. constituiu grupo de trabalho
destinado a emitir opinião indicativa sobre a questão
da Mata Atlântica. Tive a honra de ser designado co-
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ordenador desse grupo, que tem como Relator o no
bre Deputado Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba.

Hoje, instalamos o grupo e, por unanimidade
dos seus membros, fiquei incumbido de solicitar a
V.Exa., diante da impossibilidade de implantação do
grupo, no decorrer desta semana, prorrogação do
prazo para conclusão dos nossos trabalhos, pelo me
nos até o dia 2 de dezembro. Precisamos realizar, no
mínimo, duas audiências públicas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Luciano lica, a princípio, a idéia da Presidên
cia é pautar esse projeto na semana do dia 3. Já havia
falado com o Deputado Cezar Silvestri e com vários
outros interessados no assunto. Se V.Exa. apresen
tar a conclusão do trabalho do grupo no dia 2, no dia 3
será incluído na pauta.

Aproveito, Deputado Luciano lica, para dizer a
V.Exa. que hoje encaminhei o expediente de V.Exa.
ao Corregedor. Peço ao Plenário atenção. Ontem, na
coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo,
foi noticiado que V.Exa. teria feito referência, numa
palestra na Câmara Americana de Comércio, se não
me engano, que Deputados achacaram empresários
na CPI dos Combustíveis.

Remeti, imediatamente, aquela nota ao Corre
gedor da Casa e solicitei a S. Exa. que indagasse a
V.Exa. os nomes, para que a Mesa pudesse tomar
posição.

Hoje recebi uma carta de V. Exa. dizendo que
não procede a notícia publicada na coluna do jornalis
ta Ancelmo Gois. Novamente hoje há uma outra nota,
que também a juntei e a mandei ao Corregedor para
que sejam providenciados os nomes. Ninguém mais
nesta Casa tem interesse de fazer com que isso seja
investigado a fundo. Como o Deputado Paulo Lima,
em uma reunião da Comissão, disse que havia no
mes, pedi ao Corregedor também que os solicitasse.
Dados concretos precisam ser apresentados; senão,
a Presidência fica com a responsabilidade de acober
tar ladrões, pessoas que estão querendo tomar di
nheiro dos empresários e também Deputados. Todas
as denúncias estão sendo encaminhadas. (Palmas.)

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, respon
dendo à sua menção, estou de pleno acordo com
V.Exa. quanto ao esforço que todos devemos fazer
nesse sentido.

Perante o Plenário desta Casa, afirmo, primeiro,
que a nota atribuída a essa declaração, numa pales
tra que proferi na Câmara Americana de Comércio,
no Rio de Janeiro, não tem qualquer provimento. Infe
lizmente há, em qualquer lugar que se vá, especula-

ção sobre essa questão. Perguntaram-me, em uma
reunião informal, antes da palestra, se procediam as
denúncias de que havia Parlamentares achacando
empresários. Respondi que, infelizmente, corria esse
rumor, mas que eu já havia encaminhado à Presidên
cia da Casa pedido de interpelação aos denuncian
tes, no caso o Deputado Paulo Lima.

Reitero o apelo no sentido de que se cobre do
Governador Roberto Requião, a quem é atribuída
nota nesse sentido, e do próprio Deputado Paulo
Lima, que na Comissão afirmou que forneceria os no
mes. Se houvesse qualquer denúncia, eu a apresen
taria neste plenário. Formalizarei por escrito esse en
tendimento.

Outra nota, de hoje, afirmou que a Ouvidoria
Parlamentar estaria investigando membro da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias. Comuniquei ao jornalista Ancelmo Gois, a
V.Exa. e à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias que não há nenhuma denúncia
na Ouvidoria contra qualquer membro desta ou de
qualquer outra Comissão. Ou seja, a nota não proce
de. E se houvesse qualquer denúncia contra algum
Parlamentar, não caberia à Ouvidoria investigar. Ela
teria de encaminhar a denúncia ao Parlamentar de
nunciado e a V.Exa. A Ouvidoria não tem, como
V.Exa. bem sabe, competência para proceder a esse
tipo de investigação.

O SR. ALMIR MOURA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. ALMIR MOURA (Bloco/PL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o meu partido, o PL.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO
(PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 
Sr. Presidente, na votação anterior, votei com o meu
partido.

A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL-MT. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o meu partido.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoS-AC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, votei com o PCdoB.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com o PT.

_____._._"It.._...._..,",·..'.;I"_,'...'..."...,'....li_IIlI~. -_..._-_.,--



O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o partido.

O SR. CÉSAR MEDEIROS (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o Partido dos Trabalhadores.

DAVOTAÇÃOÀPASSA-SE
MATÉRIA.
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O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela or- PROJETO DE LEI N2 7.429-A, DE 2002
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não (Do Senado Federal)

estava presente no momento da votação, mas meu Discussão, em turno único, do Projeto
voto teria sido com o PT. de Lei nº 7.429, de 2002, que altera o art.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or- 149 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo- zembro de 1940 (Código Penal), para esta-
tação anterior, votei de acordo com o meu partido. belecer penas ao crime nele tipificado e indi-

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PL-RS. Pela or- car as hipóteses em que se configura condi-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei ção análoga à de escravo; tendo parecer da
com o Partido Liberal. Comissão de Constituição e Justiça e de

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA. Pela Redação pela constitucionalidade, juridicida-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de, técnica legislativa e, no mérito, pela
acompanhei o PMDB. aprovação do PL nº 292/03, apensado, com

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT-MG. emendas, e pela constitucionalidade, juridi-
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden- cidade, má técnica legislativa e, no mérito,

pela rejeição deste e dos de nºs. 5.693/01,
te, votei de acordo com o PI. 6.646/02, 6.934/02, 194/03, 368/03, 736/03

O SR. WILSON SANTOS (PSDB-MT. Pela or- e 2.098/03, apensados (Relator: Sr. Júlio
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta- Delgado).

va com o Governador Blairo Maggi numa audiência Tendo apensado os PLs nºs 5.693/01,
com o Ministro Ciro Gomes e acompanhei a votação 6.646/02,6.934/02, 194/03,292/03, 368/03,
do PSDB. 736/03 e 2.098/03.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PT Informo que foi retirado o seguinte Requerimento:
na votação anterior. Senhor Presidente, requeremos a V.Exil., nos

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- termos regimentais, a retirada do PL 7.429/02, cons-
te, peço a palavra para uma questão de ordem. tante da pauta da presente Sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sala das Sessões, em
Tem V.Exa. a palavra. Devanir Ribeiro, Vice-Líder do PI.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en- oradores inscritos para discutir a matéria.
tendo que o Deputado Luciano Zica, enquanto esses Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputa-
problemas estiverem ocorrendo, deveria declarar-se do Eduardo Valverde. (Pausa.)
impedido e afastar-se da Ouvidoria. Penso que Vai desistir? Obrigado pela compreensão.
S.Exa. não pode continuar no cargo de Ouvidor neste O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
momento. Deveria temporariamente declarar-se Não Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro
afastado, porque está lançando rumores que podem Encerrada a Discussão.
incriminar companheiros.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado, não procede a questão de ordem.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
nas para justificar o voto leal ao PSDB na votação an
terior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 8.
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O SR. ALEXANDRE SANTOS (PP-RJ. Pela or- dono da empresa em questão estava totalmente re-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei guiar e foi obrigado a fazer um acordo normal, legíti-
com o partido nas votações anteriores. mo, em juízo, e pagar cento e poucos mil reais para

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - evitar aborrecimentos.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao Portanto, essa lei não é boa, mas cria a primeira
nobre Deputado Ricardo Fiuza. tipificação do que hoje é interpretação de qualquer

O SR. RICARDO FIUZA (PP-PE. Sem revisão fiscal do trabalho, sem instauração do contraditório e
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem haver processo.
o item 8 da pauta refere-se ao Projeto de Lei nº Sou visceralmente contra qualquer afronta à le-
7.429-A, de 2002, que tenta tipificar o que hoje se gislação do trabalho, mas o que temos visto hOJ'e são
costuma chamar de trabalho escravo. pessoas até importantes, Parlamentares, ex-Presi-

Nada mais humilhante para um país que preten- dentes desta Casa serem pré-condenados pela im-
de ser moderno, socialmente justo e democrático do prensa, sem haver contraditório, sem tipificação.
que ainda registrar casos de trabalho escravo. Portanto, Sr. Presidente, encaminho favoravel-

Fica da seguinte forma a nova redação do artigo. mente ao projeto com as restrições que fiz. É muito

"Art. 149. Reduzir alguém à condição melhor ter um projeto desse do que não ter nada. Os
análoga à de escravo, quer submetendo-o a tribunais, ao instalarem o devido processo legal, o
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, contraditório, saberão evitar exageros de alguns pro-
quer sujeitando-o a condições degradantes curadores. A Procuradoria é uma grande instituição
de trabalho, quer restringindo, por qualquer neste País, mas não posso deixar der reconhecer que
meio, sua locomoção em razão de dívida existem exageros.
contraída com o empregador ou preposto. Peço aos companheiros de partido e aos dema-

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 is Deputados que votem "sim", porque este projeto
(anos), e multa, além da pena correspon- vem ao encontro dos anseios da sociedade brasileira
dente à violência. de pôr fim a esse absurdo que é o trabalho escravo,

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: em qualquer lugar que ele aconteça, mas não como é
I - cerceia o uso de qualquer meio de feito hoje, de forma arbitrária, sem haver tipicidade

transporte por parte do trabalhador, com o para o crime, sem o devido processo legal, sem o
fim de retê-lo no local de trabalho; contraditório e com as pessoas sendo previamente

11 - mantém vigilância ostensiva no 10- condenadas pela imprensa ou pelos procuradores.
cal de trabalho ou se apodera de documen- Sr. Presidente, imaginemos a hipótese de um ci-
tos ou objetos pessoas do trabalhador, com dadão que tem uma pequena empresa e recebe mul-
o fim de retê-lo no local de trabalho". ta absurda da Receita Federal. Se o caso fosse reme-

O § 2º diz ainda que a pena será aumentada se tido à Procuradoria, esta abriria processo penal antes
o crime for cometido contra criança ou adolescente. que o cidadão recorresse, antes de o processo transi-

Sr. Presidente, em 1988, quando a Constituinte tar em julgado. Mesmo cabendo recurso no processo
criou, em boa hora, a Procuradoria-Geral da Repúbli- legal, a Procuradoria daria seguimento ao processo.
ca, havia o receio de estarmos criando o quarto poder Houve casos no Rio Grande do Sul em que primeiro
da República. O Brasil vive hoje uma fase de escân- foram condenados e, algum tempo depois, a multa foi
dalos. Mas não digo que o Brasil está pior do que era. anulada, ou seja, não havia causa alguma para a
Ao contrário, está melhor, porque há transparência ação penal.
das coisas erradas que ocorrem. Aquela velha frase É preciso haver transparência, democracia,
de que no Brasil só se prende pobre, perdeu a razão para que haja sociedade justa, para que não se afron-
de ser. Temos visto o trabalho que a Procuradoria e o te o Estado de Direito, porque o cidadão está muito
Judiciário têm feito. Todavia esse projeto que tipifica acima do Estado.
assunto de tamanha importância é extremamente re- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So-
sumido. licito às Sras. e aos Srs. Deputados que permaneçam

Conheço o caso de pessoa seriíssima que teve em plenário, pois teremos votação nominal.
suas propriedades fiscalizadas de maneira espetacu- Anuncio, com muita alegria, a presença da De-
lar, com fiscais do trabalho descendo de helicóptero e putada Federal Epsy Campbel do Parlamento da
promotor e policiais com metralhadora na mão. O Costa Rica. (Palmas.) S.Exa. participará do 1º Encon-

..•_.._._-_.__..__.....-._.._._----------_...._..__...•--,,_._-------



"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 149 do Decreto-Lei nº

2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a
vigorar com a seguinte redação:

'Art. 149. Reduzir alguém a condição
análoga à de escravo, quer submetendo-o a
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva,
quer sujeitando-o a condições degradantes
de trabalho, quer restringindo, por qualquer
meio, sua locomoção em razão de dívida
contraída com o empregador ou preposto:

Pena - reclusão, de 2(dois) a 8(oito)
anos, e multa, além da pena corresponden
te à violência.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - cerceia o uso de qualquer meio de

transporte por parte do trabalhador, com o
fim de retê-lo no local de trabalho;

11 - mantém vigilância ostensiva no lo
cai de trabalho ou se apodera de documen
tos ou objetos pessoais do trabalhador, com
fim de retê-lo no local do trabalho.

§ 2º A pena é aumentada de metade,
se o crime é cometido:

I - contra criança ou adolescente;
11 - por motivo de preconceito de raça,

cor, etnia, religião ou origem.' (NR)
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tro de Parlamentares Negros e Negras das Américas O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
e do Caribe, que terá início amanhã. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL-MT.
votação a proposta da Comissão de Constituição e Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
Justiça e de Redação para que seja votado o Projeto te, acompanhei o partido nas votações anteriores.
de Lei nº 292, de 2003, apensado. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os dente, peço a palavra pela ordem.
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
se encontram. (Pausa.) Tem V.Exa. a palavra.

REJEITADA. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se

submeter a votos o Projeto de Lei nº 7.429, de 2002. V.Exa. permitir, gostaria de ler o texto para que todos
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi- soubessem de que se trata. É pequeno o texto, mas é

dente, peço a palavra pela ordem. importante que seja lido.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Tem V.Exa. a palavra. Presidência lê, nobre Deputado.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Se V.Exa.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en- ler o texto, acho que o problema será superado.
tendo que está em votação o projeto que altera o art. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Em
149, sobre o crime de reduzir alguém a condição aná- votação o Projeto de Lei nº 7.429, de 2002.
Ioga à de escravo. Para isso, a pena de reclusão, que Passo a ler a folha 2 do avulso do Projeto de Lei
hoje é de 2 a 4 anos, passa a ser de 4 a 8 anos. É isso nº 7.429-A, de 2002:
que está sendo votado?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sim, Sr. Deputado. Estamos votando o Projeto de Lei
nº 7.429-A, de 2002, que altera o art. 149 do Decre
to-Lei nº 2.848, de 1940. Está na folha 2 do avulso. É
exatamente isso.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - É preciso
haver clareza, Sr. Presidente. Estava acordado que
se votaria apenas o Projeto nº 292, de 2003, segundo
nos informou a Liderança do Governo. Agora preten
de-se votar o Projeto de Lei nº 7.429?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, foi rejeitada a proposta de
apreciação do Projeto nº 292/03.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, o problema está na tática de trabalho do Go
verno, que nos informa que se vai votar um projeto,
mas depois pede para se votar outro. É a segunda
vez que isso ocorre nesta sessão. Não podemos tra
balhar dessa forma.

Mais uma vez, peço a V. Exa. tempo para que eu
leia a matéria. Somos favoráveis ao projeto que au
menta a pena, mas, quanto a esse, tenho que saber
de que se trata. Em 5 minutos, terei condições de di
zer se somos favoráveis ou não. É melhor assim do
que pedirmos verificação.

O SR. WELlNTON FAGUNDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.



62818 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2003

Art. 2QEsta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, gostaria de fazer um questionamento ao Sr. Relator,
sobre a expressão "manter vigilância ostensiva".

É evidente que todas as empresas mantêm vigi
lância ostensiva. Há necessidade de emenda de re
dação: "Manter vigilância ostensiva com o intuito de
coibir a liberdade de ir e vir". Assim, ficaria mais claro
o texto, porque manter vigilância ostensiva é prática
de todas as empresas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não, Deputado. Leia o final do inciso. Ali diz: "11 
mantém vigilância ostensiva (...) com o fim de retê-lo
no local de trabalho".

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sendo as
sim, Sr. Presidente, concordo inteiramente com o pro
jeto, que é muito bom e traz avanço na legislação.

Votamos a favor do projeto, votamos "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mu

ito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Estão prejudicadas as demais proposlçoes

apensadas (Projetos de Lei nQs: 5.693/01, 6.646/02,
6.934/02, 194/03, 292/03, 368/03, 736/03, 2.098/03)
e as Emendas nQs 01 e 02 da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação apresentadas ao PL
292/03, apensado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

redação final DO
projeto de lei nQ7.429-B, de 2002
Altera o art. 149 do Decreto-Lei nQ2.848, de 7 de

dezembro de 1940 - Código Penal, para estabelecer
penas ao crime nele tipificado e indicar as hipóteses
em que se configura condição análoga à de escravo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1QO art. 149 do Decreto-Lei nQ2.848, de 7

de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 149. Reduzir alguém a condição
análoga à de escravo, quer submetendo-o a
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva,
quer sujeitando-o a condições degradantes
de trabalho, quer restringindo, por qualquer
meio, sua locomoção em razão de dívida
contraída com o empregador ou preposto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e
multa, além da pena correspondente à vio
lência.

§ 1QNas mesmas penas incorre quem:
I - cerceia o uso de qualquer meio de

transporte por parte do trabalhador, com o
fim de retê-lo no local de trabalho;

11 - mantém vigilância ostensiva no lo
cai de trabalho ou se apodera de documen
tos ou objetos pessoais do trabalhador, com
o fim de retê-lo no local de trabalho.

§ 2QA pena é aumentada de metade,
se o crime é cometido:

I - contra criança ou adolescente;
11 - por motivo de preconceito de raça,

cor, etnia, religião ou origem."(NR)
Art. 2QEsta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2003. 

Osmar Serraglio - Relator
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agora
há pouco V.Exa. pediu à Comissão de Constituição e
Justiça que desse prioridade à apreciação de PEC
que se soma a 2 outros projetos votados na tarde de
hoje.

Diversas vezes solicitamos à Presidência da
Casa, inclusive durante a gestão de V.Exa., aprecia
ção da PEC nQ347, de 1996, que trata do recesso
parlamentar, sobre a qual já foi constituída Comissão
Especial.

Estamos nos aproximando do final do ano e
adentraremos o período de recesso. Peço a V.Exa.
que dê a essa matéria o mesmo tratamento dado à
PEC anterior, a fim de resolvermos de vez o problema
do recesso. Defendo a necessidade de o Congresso
Nacional continuar funcionando, posição histórica já
conhecida por V.Exa., que também foi signatário da
mesma proposta encabeçada pelo companheiro José
Genoíno.

Não é possível o Parlamento ficar 90 dias sem
atividade. A prática demonstrou que há necessidade
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de funcionamento do Parlamento brasileiro. Por isso
temos excesso de convocações extraordinárias do
Congresso Nacional.

Portanto, Sr. Presidente, peço a V.Exa. brevida
de na apreciação da PEC nQ 347, de 1996. A redefini
ção das datas de funcionamento do Congresso Naci
onal é prioritária. Precisamos acabar com essa histó
ria de 90 dias de recesso. Estou aqui desde 1997 e
poucas vezes o Congresso Nacional deixou de ser
convocado. Ficou evidenciada a necessidade de o
Parlamento responder às demandas da sociedade.
Veja V.Exa. que, quando o Chefe do Poder Executivo
assume, o Congresso Nacional está em recesso há
45 dias.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Walter Pinheiro, desde o mês de junho, quan
do houve polêmica sobre o recesso parlamentar, a
Presidência designou a criação de Comissão Especi
al para proferir parecer à PEC nº 347, de 1996. Os
partidos demoraram a indicar os nomes que compori
am a Comissão, mas, concluídas as indicações, ela
foi automaticamente montada pela Mesa.

O Deputado Inocêncio Oliveira, membro da
Mesa Diretora, tem acompanhado os trabalhos da
Comissão Especial e tentado aglutinar todas as pro
postas numa só. Vou sugerir ao Presidente e ao Rela
tor que conversem com S. Exa. para tentarem estabe
lecer um rito sobre a tramitação da PEC nº 347, de
1996.

Esta Presidência não vê nenhum problema em
rapidamente colocar em votação a matéria.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sim, Sr. Presiden
te, poderíamos fazer um pacto político para votarmos
essa matéria.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, vo
tei "sim",

O SR. CLÓVIS FECURV (PFL-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompa
nhei o partido na votação anterior.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei conforme orientação do parti
do.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos ter
mos do art. 83, parágrafo único, letra "d", do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a inversão
da pauta, para que a Proposta de Emenda à Constitu
ição nº 544-B, de 2002, do Senado Federal, passe a
ser apreciado como o item 9 da pauta da presente
sessão.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2003. 
José Carlos Aleluia, Líder do PFL

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Srs.
Deputados. temos 3 PECs: a primeira, que trata das
Ilhas Oceânicas, de autoria do Deputado Edison
Andrino e outros; a segunda, a de nQ 254, que trata da
prorrogação de recursos para o cerrado, o Cen
tro-Oeste e o Nordeste, um dos itens das disposições
transitórias; e a terceira, sobre criação de tribunais fe
derais.

A solicitação do Deputado José Carlos Aleluia é
dar preferência à PEC nQ 544, que trata da criação
dos tribunais.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
evidente que temos preferência pela PEC que cria
Tribunais Regionais Federais no Paraná, no Amazo
nas, na Bahia e em Minas Gerais. São 4 Tribunais Re
gionais Federais para essa primeira região, que é
enorme e vai de Minas a Roraima.

Tenho conhecimento de que o PT e o Governo
estão pedindo a retirada da PECo Se não há acordo
para votar, retiro meu requerimento de inversão. Mas
o Governo e o PT têm de assumir o ônus de que não
querem votar a criação dos Tribunais de Minas, da
Bahia, do Amazonas e do Paraná.

Portanto, retiro o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fica

prorrogada a sessão, de ofício, até as 20h.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item 9.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 575-B, DE 1998

(Do Sr. Edison Andrino e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 575-A,
de 1998, que altera o inciso IV, do art. 20,
da Constituição Federal; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça de
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"Art. 42. Durante vinte e cinco anos, a
União aplicará dos recursos destinados à ir
rigação:" (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam os Srs. Líderes?

Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)
Deputado Murilo Zauith. (Pausa.)
Deputada Terezinha Fernandes. (Pausa.)
Deputado Luiz Couto. (Pausa.)
Não Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro

Encerrada a Discussão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 254,
de 2000, em primeiro turno:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto con
situcional:

Art. 1º. O caput do art. 42 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias passa a vigorar
com a seguinte redação:

DAVOTAÇÃOPASSA-SE À
MATÉRIA.

Para que ainda consigamos votar hoje, solicito a
S.Exas. que abram mão da inscrição, pois corremos
risco de não haver tempo para a votação.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
conforme orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Pimentel? (Pausa.) Obrigado.

Deputado Walter Pinheiro. (Pausa.) V.Exa. abre
mão de usar a palavra? (Pausa.) Obrigado.

Deputado Arnaldo Faria de Sá, V.Exa. abre mão
de usar a palavra? (Pausa.) Obrigado.

Deputado Pedro Chaves, V.Exa. abre mão de
usar a palavra? (Pausa.) Obrigado.

Deputado Renato Casagrande, V.Exa. abre
mão de usar a palavra? (Pausa.) Obrigado.

Deputado Antonio Cambraia. (Pausa.) Obriga
do.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 254-8, DE 2000

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 254-A,
de 2000, que altera o artigo 42 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
prorrogando, por dez anos, a aplicação, por
parte da União, de percentuais mínimos do
total dos recursos destinados à irrigação
nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste; ten
do pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela admissibilida
de desta e das de nºs 350/96, 107/99,
182/99, 188/99 e 218/00, apensadas (Rela
tor: Sr. Geovan Freitas); e da Comissão
Especial pela aprovação desta e rejeição
das de nºs 350/96,182/99,218/99,107/99,
e 188/99, apensadas, e pela rejeição da
emenda de nº 1 apresentada na Comissão,
contra o voto do Deputado João Grandão
(Relator: Sr. João Castelo).

Tendo apensadas as PECs nºs
350/96, 107/99, 182/99, 188/99 e 218/00.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
oradores inscritos para discutir a matéria.

Redação, pela admissibilidade, contra os
votos dos Deputados Cezar Schirmer e
Alceu Col/ares (Relator: Sr. Renato Vianna);
e da Comissão Especial, pela aprovação,
com substitutivo (Relator: Sr. Eni Voltolini)).

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento do nobre Vice-Líder do PT, Deputado De
vanir Ribeiro, nos seguintes termos:

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Excelên
cia, nos termos regimentais, a retirada da PEC
575/98, constante da pauta da presente Sessão.

Sala das Sessões, em
Devanir Ribeiro, Vice-Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deputados que são favoráveis ao requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO (com o voto contrário do Deputado
Pedro Fernandes).

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta PEC incide fortemente sobre São Luís.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 10.
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O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela or- O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta é demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSC
uma medida importantíssima para que a irrigação no vota "sim", com muita alegria.
Nordeste e no Centro-Oeste possa continuar se de- O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA.
senvolvendo. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

Portanto, o PCdoB vota a favor. te, o PFL entende que esta é uma medida importante,
O SR. MANATO (POT-ES. Pela ordem. Sem re- principalmente para atender às regiões contempla-

visão do orador.) - Sr. Presidente, o POT também das com irrigações, por exemplo, a Bahia, onde te-
acha esta medida muito importante. Por isso, somos mos grandes projetos.
favoráveis. O PFL vota "sim" e espera que o Governo libere

O POT vota "sim'. mais recursos para atender aos projetos de irrigação
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. do Centro-Oeste e do Nordeste do Brasil.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMOB-PR. Pela
te, o PSB vota "sim". ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o le-

O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Pela gislador constituinte já teve o cuidado de verificar a
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o necessidade de tratamento diferenciado ao Nordeste,
PPS vota "sim". e o Líder do PMOB, momentaneamente ausente, é

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PL-RS. Pela or- daquela região. Com muita honra, encaminhamos fa-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL e voravelmente a esta PECo
o PSL entendem a importância de o povo nordestino O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
continuar sendo amparado por esta medida. Como vota o PT?

O Bloco Parlamentar PUPSL vota "sim". O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela or-
O SR. PEDRO CORRÊA (PP-PE. Pela ordem. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tra-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP acha ta-se de medida muito importante. Nós, nordestinos,
que neste projeto há realmente um compromisso mui- vibramos com ela, principalmente pela necessidade
to sério em se prorrogar a irrigação no Nordeste e no de dar seguimento a vários projetos que não teriam
Centro-Oeste. Sabemos que se está cada vez mais condições de prosperar caso o prazo fosse encerrado
incrementando esse processo, que vai melhorar a si- agora.
tuação do povo pobre daquela região. O Nordeste tem dado vários exemplos de que o

O PP vota "sim". processo de irrigação contribuirá para resgatar áreas
O SR. JOÃO CASTELO (PSOB-MA. Pela or- importantes. Juazeiro e Petrolina, cidades da Bahia e

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tive de Pernambuco, respectivamente, são exemplos de
oportunidade, em nome de meu partido, de ser o Re- experiências produtivas, assim como outras regiões
lator desta PEC na Comissão Especial. É medida da do Nordeste.
maior importância para o Centro-Oeste, Nordeste, Prorrogar o prazo é atitude tomada em boa hora
Norte, Sudeste e Sul. Os recursos foram distribuídos e que serve para ampliar os estímulos de convivência
da maneira mais correta possível e, tendo em vista com a seca.
que a matéria é de interesse nacional, votamos pela O Partido dos Trabalhadores vota "sim".
aprovação do projeto. O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela or- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, per-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB mita-me dizer que, após a profunda alegria que o País
vota favoravelmente. viveu com medida de grande alcance social, qual

Cito rapidamente o exemplo de Goiás, onde te- seja, a de aumentar em 5 anos o prazo para que os
mos 4 projetos de irrigação em andamento. Daí a aposentados e aposentadas possam reivindicar seus
prorrogação ser fundamental para os Estados em de- direitos e recuperar os valores da aposentadoria, o
senvolvimento, principalmente do Nordeste e do Cen- COPOM acaba de anunciar a redução dos juros em
tro-Oeste brasileiro. Por isso, o PTB vota favoravel- 1,5%. Vejam bem: 1,5%! O Governo Lula está promo-
mente. vendo, objetivamente, o crescimento e o desenvolvi-

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. mento deste País.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota Lembrem-se todos de que terminamos dezem-
"sim". b dro o ano passado com 25% de juros. Hoje, após os
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primeiros 10 meses e 19 dias do Governo Lula, esta
mos em 17,5%. Não poderia ser menor nossa alegria.

Segundo, Sr. Presidente, esta Casa já votou a
prorrogação da Zona Franca de Manaus e a da Lei de
Informática e, mesmo que tenhamos de nos esforçar
para construir opinião favorável no Governo, não te
mos como deixar de atender à base aliada, que tanto
reivindicou a votação e a aprovação deste projeto.

Fui procurado por todos os Líderes da base,
que me solicitaram essa liberação. Por isso, encami
nhamos o voto "sim" para a prorrogação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

licito às Sras. e aos Srs. Deputados que permaneçam
em plenário, porque teremos mais votações.

O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, o PRONA vota favoravelmente à ma
téria.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota "sim" e quer ressaltar a importante notí
cia sobre a queda nos juros. Estamos prestes a rom
per a barreira psicológica dos 10% de juros reais, o
que abrirá novo caminho de desenvolvimento e cres
cimento econômico para o País. A idéia é chegar a
2004 em patamares adequados ao crescimento de
mográfico, pelo menos. Assim ocorrendo, resolvere
mos nossos dilemas e poderemos solucionar ques
tões como o trabalho escravo e o trabalho infantil, se
qüelas de 20 anos desperdiçados.

O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de solicitar a V.Exa. a instalação de Comissão
Especial para tratar do Estatuto do índio, para que
possamos resolver os diversos conflitos indígenas
que se verificam no Brasil. É necessário dar trâmite

aos 73 projetos de lei sobre a matéria que aguardam
apreciação por esta Casa, e uma Comissão Especial
poderia acelerar o processo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amanhã
esta Casa realiza sessão solene em homenagem ao
Dia da Consciência Negra. O evento é apenas uma
das solenidades da 2ª Jornada África-Brasil, que,
durante esta semana, está promovendo palestras,
exposições e apresentações de teatro e música rela
cionados ao tema.

Não posso deixar de destacar ainda a realiza
ção do 1Q Encontro de Parlamentares Negros das
Américas e Caribe, que também acontece nesta
Casa, entre sexta-feira e domingo próximos. Este
evento é um marco na luta contra a discriminação no
País e do qual a Câmara dos Deputados deve se or
gulhar muito. Aproveito a oportunidade para convidar
os colegas a participarem deste encontro e ainda
para parabenizar o companheiro Luiz Alberto pela
luta incessante pela construção de um Brasil mais
justo e igualitário.

O objetivo deste pronunciamento, no entanto, é
antecipar minha homenagem ao dia 20 de novembro.
Há mais de 100 anos, abolimos a escravatura, mas os
reflexos da forma abominável como os negros foram
trazidos ao Brasil são fortemente sentidos em nossa
sociedade ainda no século XXI.

Um desses terríveis reflexos é o mito de que a
nossa sociedade pratica, de fato, a democracia racial.
Especialistas neste tema afirmam que o combate à
desigualdade racial passa necessariamente pela der
rubada do mito de que o Brasil oferece oportunidades
iguais a todos, independentemente de cor e raça.

Prova de que essa democracia não existe é a
enorme resistência da sociedade em aceitar a imple
mentação de projetos de reinserção cidadã dos
afro-descendentes, como o sistema de cotas nas uni
versidades públicas. As políticas afirmativas aplica
das nos Estados Unidos são exemplo de experiência
bem-sucedida, uma vez que em pouco tempo se con
seguiu multiplicar por 4 ou 5 vezes a classe média ne
gra no País.

Se a sociedade brasileira se nega a admitir a
existência de uma discriminação racial brutal, os es
trangeiros detectam com precisão o preconceito exis
tente. Os negros protagonizam a miséria nacional e
são, na maioria dos casos, as vítimas de tortura e
chacinas.

O tamanho da discriminação no Brasil pode ser
medido de diversas maneiras. A educacional é uma
delas. Enquanto um brasileiro branco, de 25 anos,

----,----,-------
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tem, em média, 8,3 anos de estudo, um jovem negro
tem apenas 6. Entre os considerados brancos, 13%
conseguem ingressar no ensino superior, enquanto
apenas 4% dos negros chegam às universidades.
Outro exemplo é o poder aquisitivo. Enquanto 16%
dos brancos ganham mais de 10 salários mínimos,
somente 6% da população negra desfruta da mesma
situação.

Não podemos mais compactuar com esse grave
quadro. Precisamos, de uma vez portadas, conscien
tizar o Brasil de que a cor de pele, assim como as de
mais características humanas, não mede a capacida
de das pessoas nem nela interfere.

Somente através da tomada de medidas que le
vem ao engajamento do Governo e da sociedade
será possível a melhoria da qualidade de vida dos ne
gros brasileiros.

Por isso, reforço o convite aos demais pares
para que juntos possamos discutir os rumos das polí
ticas de combate à discriminação e a aprovação de
políticas afirmativas para os afro-descendentes brasi
leiros.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência convoca todas as Sras. e os Srs. Deputa
dos para que venham ao plenário. Estamos em pro
cesso de votação.

A manifestação do Plenário é unânime: todos
os partidos encaminharam "sim", inclusive a Lideran
ça do Governo.

Por ser emenda constitucional, precisamos de
quorum qualificado. Portanto, convoco as Sras. e os
Srs. Deputados, mais uma vez, para que venham ao
plenário.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
consigo entender tanta alegria da base do Governo
com a anunciada queda na taxa de juros. Há meses,
e mesmo agora, com a queda na SELlC, a taxa real
de juros continua a mesma, em torno de 11 %, levan
do-se em conta a previsão inflacionária de cerca de
6% que o Banco Central tem anunciado nos últimos
dias.

Essa taxa real de 11 % é uma aberração. Não há
economia que se sustente nesse patamar. É preciso
deixar claro para esta Casa e para a sociedade brasi
leira que ocorreu a queda da taxa nominal de juros,
mas não da real. Portanto, não houve queda.

Esperamos que a taxa real de juros chegue a ní
vel menor do que o atual, que consideramos insupor
tável. Não haverá investimento no País enquanto es
tivermos nesse patamar de 11 %, o que também invia
biliza nosso desenvolvimento.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
pedir a V.Exa. que coloque em votação matérias ur
gentes apenas depois de realizar reunião com os Lí
deres. O PSDB não votará nenhuma urgência que
não tiver sido acordada entre as Lideranças, em pré
via reunião convocada por V.Exa.

Temos presenciado a repentina inserção de re
gimes de urgência na pauta de votações, o que cons
trange os Vice-Líderes e os demais Deputados.

Repito, o PSDB votará contra qualquer regime
de urgência que não tiver sido acordado entre os Lí
deres. O partido não apreciará esse tipo de matéria
em plenário sem prévio entendimento. Reitero a
V.Exa., Sr. Presidente, o pedido de que convoque os
Líderes para acordar qualquer matéria em regime de
urgência a ser inserida na pauta.

Da mesma forma, a Ordem do Dia nos deve ser
informada na semana anterior, para que possamos
nos preparar para discuti-Ia. Com freqüência, chega
mos aqui na terça-feira e não temos condições de
fazê-lo.

Peço a V.Exa. que assim proceda não somente
como exigência regimental, mas como requisito de
bom senso: reúna as Lideranças ou, pelo menos,
anuncie a agenda de matérias para a Ordem do Dia
com uma semana de antecedência.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito às Sras. e aos Srs. Deputados que venham ao
plenário. Estamos em processo de votação.

O SR. REGINALDO LOPES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar a intenção do Presidente Lula de amanhã
editar medida provisória prorrogando o prazo para
que os aposentados possam pedir a correção das
aposentadorias e pensões. Ficou acertado, após reu
nião com o Ministro Ricardo Berzoini, que lhes serão
concedidos mais 5 anos para que recorram à Justiça
com esse fim.

Quero também parabenizar o Deputado César
Medeiros pelo lançamento da Frente Parlamentar em
Defesa dos Centros Familiares de Formação por
Alternância, que utilizam a pedagogia da alternância.
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Este é modelo de sucesso e que permite aos filhos
dos trabalhadores e pequenos produtores rurais colo
car em prática seus conhecimentos.

Sr. Presidente, o Governo Lula reduziu hoje
mais 1,5% na taxa SELlC. Estamos com uma taxa
real de juros de 11 %. Lembramos que essa redução
deve ser gradual, caso contrário poderá ocorrer gran
de evasão de capitais do País. O PSDB, durante vári
os anos, aumentou a taxa real de juros, garantindo
aos especuladores grande lucratividade com capital
improdutivo. Agora, é necessário que a redução seja
feita aos poucos, pois a evasão de divisas levaria o
Brasil à quebradeira.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É
para justificar voto, Deputado? Tem V.Exa. a palavra.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
temos justificativa a fazer.

Apenas gostaria de contestar o nobre Deputado
Alberto Goldman: é bom que S.Exa. que fique atento.

O SR. RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Antes de conceder a palavra a V. Exa. tem a palavra o
nobre Deputado Paulo Pimenta. (Pausa.)

Tem V.Exa. a palavra, nobre Deputado Ricardo
Fiuza.

O SR. RICARDO FIUZA (PP-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com o devi
do respeito aos companheiros que me antecederam,
que discordam da política macroeconômica do Go
verno e que disseram que a base do Governo não sa
bia o que estava defendendo, devo iniciar minha in
tervenção dizendo que não me considero integrante
dessa base, mas do grupo do bom senso, do equilí
brio, da sensatez, e que não procura tirar dividendos
políticos de medidas importantes para o Brasil.

Sr. Presidente, é notório que o País está no
rumo macroeconômico absolutamente certo. O Presi
dente da República, por intermédio do Ministro Anto
nio Palocci, que é uma grande figura, conseguiu con
ter a inflação, esta sim o maior tributo que incide so
bre o assalariado. Além de roubo, é tributo, porque é
tirada diretamente do bolso do cidadão, que passa a
receber uma moeda nominal, e não real.

A redução de 1,5% na taxa de juros é importan
te. Ouvi hoje o Sr. Vice-Presidente da República dis
cordar do Governo, ao dizer que os juros reais deveri
am ser de 3% ao ano. S. Exa. é homem lúcido e bom

empresário, mas de macroeconomia entende pouco.
Temos de fazer, através da taxa de juros, oferta ade
quada de capital - nem mais, nem menos - que a
economia possa absorver em determinado momento,
sob pena de criarmos bolhas artificiais de crescimen
to, porque o desenvolvimento industrial e o nível de
emprego não respondem com rapidez.

O Governo do Presidente Lula tem errado muito
em pontos intermediários, mas deu ao País uma nova
visão do social. Alguns dizem que o programa contra
a fome é uma balela. É mentira, porque ele já atingiu
seu objetivo: pedir aos brasileiros calma e, ao mesmo
tempo, mostrar que o País não agüenta mais conviver
com a fome. O Brasil deu novo enfoque à solução do
problema, através da livre iniciativa, mas com a visão
do Estado social.

Parabéns ao Sr. Ministro da Fazenda e ao
COPOM por, lenta e gradualmente, ajustarem os ju
ros à realidade econômica. Se baixassem de forma
repentina os juros, diminuiria o ingresso de divisas e
haveria a desvalorização do dólar, o que levaria à ini
bição das importações.

Portanto, Sr. Presidente, como Parlamentar
pertencente ao bloco do bom senso e do equilíbrio,
não poderia deixar de parabenizar o Ministro Antonio
Palocci pela sua atuação, pois S.Exa. vem engolindo
sapos e conduzindo a política macroeconômica do
Governo de forma a possibilitar o crescimento
auto-sustentável com justiça social.

Muito obrigado.
O SR. EDSON DUARTE - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei com o partido.

O SR. FRANCISCO GARCIA (PP-AM. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o partido.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo,
com pesar, o falecimento, hoje de manhã, de um
grande companheiro de partido no Acre, Sandoval
Batista de Araújo.

Antigo membro do Movimento Sindical Rural,
fundador do Partido dos Trabalhadores, Vereador de
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Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Hélio Esteves PT Sim
Valdenor Guedes PSC Sim
Total Amapá: 6

Sim

AMAPÁ

RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PPS Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Total Roraima: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Sim
José Priante PMDB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL
Vic Pires Franco PFL Sim
Zé Geraldo PT Sim

- PRIMEIRO

vários mandatos, Secretário de Saúde da Administra- Total da Votação 352
ção Municipal, Sandoval Batista de Araújo dedicou a Art. 17 1
vida à população do Município de Assis Brasil, onde Total Quorum 353
visitava os produtores rurais e os seringueiros, lide- Orientação
rando aquele povo, consolando-o, quando necessá- PT - Sim
rio, mas educando sempre. PMDB - Sim

O companheiro Sandoval partiu. A comunidade PFL - Sim
de Assis Brasil está de luto. Faço este pronunciamen- PTB - Sim
to para que fique registrado nos Anais da Casa o fale- PSDB _ Sim
cimento de um grande brasileiro, patriota e petista de PP _ Sim

coração. PUPSL - Sim
Muito obrigado. PPS _ Sim
O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a PSB _ Sim

palavra pela ordem. PDT _ Sim
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - PCdoB _ Sim

Tem V.Exa. a palavra. PSC _ Sim
O SR. ADÃO PREITO (PT-RS. Pela ordem. PRONA _ Sim

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação PV _ Sim
anterior, votei com o Partido dos Trabalhadores.

O SR. HÉLIO ESTEVES (PT-AP. Pela ordem. GOV. - Sim
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação Partido Bloco Voto
anterior, votei com o partido.

O SR. CARLOS WILLlAN (PSC-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação. Vou proclamar o resultado:

VOTARAM:
SIM352
NÃO 00
ABSTENÇÃO 00
TOTAL352

É APROVADA, EM PRIMEIRO TURNO, A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ
254, DE 2000.

Estão prejudicadas as demais proposições
apensadas (Propostas de Emenda à Constituição
nºs: 350/96,107/99,182/99,188/99 e 218/00).

A matéria retoma à Comissão Especial para ela
boração da redação para o segundo turno.

L1STAG EM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC Nº 254/2000
TURNO
Início Votação: 19/11/200319:10
Fim Votação: 19/11/2003 19:24

Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha
Resultado da Votação
Sim 352
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Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 13

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Hamilton Casara PSDB Sim
Miguel de Souza PL PL/PSL Sim
Total Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Total Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL PL/PSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Total Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
Luciano Leitoa PSB Sim
Neiva Moreira PDT Sim

Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PP Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 14

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PTB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 18

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Promotor Afonso Gil PDT Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
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Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Fernando Ferro PT Sim
José Chaves PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Ricardo Fiuza PP Sim
Total Pernambuco : 12

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério Teófilo PPS Sim
Total Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Félix Mendonça PFL Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Pedro Irujo PL PUPSL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 30

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSC Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Herculano Anghinetti PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
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Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Odair PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PMDB Sim
Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Eduardo Paes PSDB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Fernando Lopes PMDB Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim

Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Sandro Matos PTB Sim
Simão Sessim PP Sim
Total Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Pinotti PFL Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PMDB Sim
João Batista PFL Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
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Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
lulaiê Cobra PSDB Sim
Total São Paulo: 49
MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB Sim
Jorge Pinheiro PL PUPSL Sim

José Roberto Arruda PFL Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB Sim
João Campos PSDB Sim
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Roberto Balestra PP Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim

João Grandão PT Sim
Vander Loubet PT Sim
Total Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
Alex Canziani PTB Sim
André lacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná : 18

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMDB Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
lonta PP Sim
Total Santa Catarina : 12

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
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Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Júlio Redecker PSDB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 20

A SRA. IRINV LOPES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. IRINV LOPES (PT-ES. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com minha bancada.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 11.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 544-8, DE 2002

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 544-A,
de 2002, que cria os Tribunais Regionais
Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade,
contra os votos dos Deputados Vicente
Arruda, Paes Landim e Aloysio Nunes Fer
reira (Relator: Sr. Ibrahim Abi-Ackel); e da
Comissão Especial pela aprovação, com
substitutivo; pela admissão das emendas de
nº 1 e 2 e, no mérito, pela rejeição destas
(Relator: Sr. Eduardo Sciarra).

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
requerimento sobre a mesa, subscrito pelo nobre lí
der do PT, nos seguintes termos:

Senhor Presidente, requeremos a V.Exª., nos
termos regimentais, a retirada da PEC 544/02, cons
tante da pauta da presente Sessão.

Sala das Sessões, - Devanir Ribeiro, Vice-lí
der do PT

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, o PFL é contra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Peço verifi

cação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero que os Deputados registrem seus votos, a fim
de que saibamos quem é contra a criação dos Tribu
nais Regionais nos Estados da Bahia, de Minas Gera
is, do Amazonas, do Paraná, enfim, no Brasil.

O PFL encaminha o voto "não" ao requerimento
de retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PSC, Deputado Carlos Willian?
O SR. CARLOS WILLlAN (PSC-MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - O PSC vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT?

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PRONA?

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA vota
contra.
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O SR PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. JOÃO MAGNO (PT-~G. Pela ordem.
. PSB? (D ) Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT votaComo vota o . rausa.

"sim".Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL? (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Como vota o PSB?
Como vota o PP? O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES.
O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presiden-

do orador.) - Sr. Presidente, o PP libera a bancada.
te, o PSB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
Como vota o PSDB? Como vota o PFL?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. NETO (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Presidente, o PSDB quer examinar melhor o custo _ Sr. Presidente, é evidente que o PFL não pode con-
dessa medida. cordar com a retirada de pauta desta PECo Afinal de

Acabamos de aprovar projeto de lei que cria contas, ela prevê a criação de 4 importantes Tribunais
uma centena de Varas Federais. A informação que te- Regionais Federais, que beneficiam os Estados da
mos do STJ é de que não há recursos para instalar to- Bahia, de Minas Gerais, do Paraná e do Amazonas e
das e de que, por isso, a instalação será gradual. Não vão desafogar os já existentes, que analisam enorme
temos dinheiro para a informatização nem para a cria- volume de processos.

ção de juizados especiais. Queremos votar, mas com a posição afirmativa
Então, a esta altura dos acontecimentos, quere- do Governo.

mos examinar melhor o custo desses 4 Tribunais Fe- Portanto, o PFL é contra a retirada de pauta.
derais - seguramente, não é barato -, para verificar O SR. JOÃO TOTA _ Sr. Presidente, peço a pa-
onde a proposta se insere na ordem de prioridades da lavra pela ordem.

Justiça brasileira. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
Somos, portanto, a favor da retirada. Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS WILLIAN - Sr. Presidente, O SR. JOÃO TOTA (PL-AC. Pela ordem. Sem

peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na votação ante-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - rior, votei de acordo com a orientação do PL.

Tem V.Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
O SR. CARLOS WILLlAN (PSC-MG. Pela or- Como vota a Liderança do Governo?

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
um mal-entendido por parte desta Vice-Liderança. O ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Li-
Tribunal é muito importante para o Estado de Minas. derança do Governo solicita a todos os partidos da
Portanto, somos contra a retirada de pauta. base aliada que votem em conformidade com o re-

O SR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente, querimento de retirada de pauta, para que possamos
peço a palavra pela ordem. continuar a análise da matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. AIRTON ROVEDA - Sr. Presidente, peço
Tem V.Exa. a palavra. a palavra pela ordem.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PL-PE. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Tem V.Exa. a palavra.
te, na votação anterior, votei conforme orientação do O SR. AIRTON ROVEDA (PMDB-PR. Pela or-
partido. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - tação anterior, votei conforme a orientação do meu
Como vota o PMDB? partido.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Pela O SR. CARLOS SOUZA - Sr. Presidente, peço
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o a palavra pela ordem.
PMDB encaminha o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem V.Exa. a palavra.
Como vota o PTB? (Pausa.) O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL-AM. Pela

Como vota o PT? ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
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PL libera a bancada, mas quero deixar claro que meu
voto é contra a retirada de pauta da PECo

O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
libera a bancada, mas quero declarar meu voto "não".

O SR. SEVERIANO ALVES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. EDUARDO SEABRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO SEABRA (PTB-AP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, acompanhei o PTB.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei a orientação do PSDB.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei o PCdoB.

O SR. CARLOS WILLlAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS WILLlAN (PSC-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, indife
rentemente do partido, conclamo a bancada mineira,
sempre atuante nesta Casa, a votar "não", porque se
ria um grande prejuízo para o Estado de Minas Gerais
a retirada dessa matéria de pauta.

O SR. ZENALDO COUTINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

. ...•.._.-.._._-------

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
primeira votação, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Convoco as Sras. e os Srs. Deputados ao plenário.
Estamos em processo de votação.

O SR. WELlNTON FAGUNDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL-MT.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a tri
buna desta Casa para alertar sobre um conflito entre
posseiros e indígenas da etnia xavante, que já dura
mais de uma semana em Mato Grosso.

O motivo do confronto, que acontece às mar
gens da rodovia BR-158, são as terras onde se en
contram os posseiros. Os indígenas, por sua vez, exi
gem o assentamento imediato na região.

A imprensa vem noticiando os fatos e também
vem alertando para a possibilidade de um confronto
armado sem precedentes, com um verdadeiro banho
de sangue para ambos os lados.

As informações dão conta de cerca de 300 índi
os e 400 posseiros. Eles todos estariam armados e
prontos a levar até as últimas conseqüências a luta
pelas terras.

Quero aqui elogiar a iniciativa do juiz da 5ª Vara
Federal, Dr. José Pires, que determinou à Polícia Fe
deral que cumpra, com urgência, a ordem de desar
mamento dos envolvidos nesse conflito.

Mas também gostaria de solicitar ao Ministério
da Justiça que interceda diretamente na questão, no
sentido de acelerar o processo de negociações, afim
de evitar o conflito direto entre posseiros e indígenas.

Enquanto a questão não se resolve, senhoras e
senhores, a região do Baixo Araguaia sofre com as
ameaças de fechamento da rodovia. Isto já vem ame
açando o abastecimento de 13 Municípios daquela
região, principalmente da cidade de Alto Boa Vista.

Em conversa com meu colega de partido, o Pre
feito Mário César Barbosa, de Alto Boa Vista, fui infor
mado de que o clima é muito tenso.

Hoje tivemos a informação de que o Presidente
da FUNAI também já foi para região, com o objetivo
de ajudar nas negociações.

Quero parabenizar também o Sr. Mércio Pereira
Gomes pela iniciativa, já que uma situação crítica
como esta exige o máximo de colaboradores para re
solvê-Ia.

._---,._...._._.,'..'__.-.,.,--.,~-~-_ ..
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Era o que tinha a dizer.
O Sr. João Paulo Cunha, Presidente, deixa a ca

deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocên
cio Oliveira, 1Q Vice-Presidente.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli
cito aos Deputados da base aliada que votem pelo adi
amento. Não estamos votando o mérito da matéria.

Todos os projetos do Superior Tribunal de Justi
ça que vieram para a pauta este ano já foram aprova
dos. Precisamos analisar melhor a matéria e inclusive
conversar com os representantes do Tribunal sobre
essa emenda constitucional.

Por isso, pedimos o voto "sim" para que possa
mos melhor analisar essa PECo

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Informo aos Srs. Deputados que há uma lista de ins
critos que a Presidência seguirá rigorosamente.

O SR. JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JÚLIO CESAR (PFL-PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com a Liderança do partido.

A SRA. MARINHA RAUPP (PMDB-RO. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o partido.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, acompanhei o partido.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero conclamar a todos os Deputados do Paraná, de
Minas Gerais e da Bahia a que rejeitem esse requeri
mento e, assim, possamos manter na pauta essa
PEC tão importante para esses Estados brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidência pede ao Plenário que respeite a lista de inscri
ção. Esta é uma Casa de iguais. Não é possível que al
guém queira passar na frente dos outros colegas!

A Presidência vai chamar rigorosamente os De
putados por ordem de inscrição.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
esse programa de computador selecionado para pre
parar as emendas ao Orçamento, é impossível traba
lhar de maneira racional. Tenho a impressão de que
muitos colegas não conseguirão completar até
meia-noite suas emendas.

É preciso que os funcionários da informática inter
venham e descubram qual a dificuldade desse progra
ma, porque ele é muito mais complicado do que o do
ano passado. Ele anula praticamente tudo que se faz.

Não podemos ficar na mão de um sistema de in
formática. Temos autonomia. O sistema de informáti
ca não foi eleito pelo povo.

Essa é a reclamação que faço a V. Exa.
O SR. RENATO CASAGRANDE - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, aproveito esta oportunidade para manifestar mi
nha satisfação com a decisão do COPOM de reduzir
a taxa de juros em 1,5%.

Quando o Governo Lula assumiu, a taxa SELlC
era de 25% ao ano e, a partir de hoje, é de 17,5% ao
ano.

Não adianta dizer que não está havendo redu
ção. Os juros nominais estão sendo reduzidos e os ju
ros reais também estão caindo. Apesar disso, a infla
ção está controlada.

Sr. Presidente, a redução da SELlC é funda
mentai para a diminuição do comprometimento do
Governo com a rolagem da dívida. Grande parte da
nossa dívida interna está vinculada a essa taxa.

A política gradativa de redução dos juros inte
ressa ao País e é uma demonstração da responsabili
dade do Governo na condução da nossa política eco
nômica.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ BASSUMA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

a palavra V.Exa.
O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei de acordo com a Liderança do PT.
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O SR. GERALDO THADEU - Sr. Presidente, A decisão precisa ser analisada. Temos de con-
peço a palavra pela ordem. siderar o que ela representa. Os colegas estão dizen-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem do que se trata do convite para participar de uma Pre-
V.Exa. a palavra. vidência muito especial e que a população não a acei-

O SR. GERALDO THADEU (PPS-MG. Pela or- tará.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente, de-
liberou a bancada, mas, na qualidade de mineiro, ixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
peço a todos os Deputados dos Estados interessados João Paulo Cunha, Presidente.
nessa matéria o voto "não". O SR. NEUCIMAR FRAGA - Sr. Presidente,

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presi- peço a palavra pela ordem.
dente, peço a palavra pela ordem. O SR. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a Tem V.Exa. a palavra.
palavra. O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL-ES. Pela

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- tação anterior, votei conforme orientação do partido.
te, o PTB entende a importância desse projeto, mas O SR. EDUARDO SEABRA - Sr. Presidente,
também entende sua repercussão orçamentária. peço a palavra pela ordem.
Como não há uma posição convergente dentro do O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
partido, a Liderança libera a bancada. Tem V.Exa. a palavra.

Peço a V.Exa. que seja retificada a orientação O SR. EDUARDO SEABRA (PTB-AP. Pela or-
da bancada. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ A Relator da PEC nº 544 e em nome do PFL, declaro
Presidência determina que seja corrigida a orientação que o Partido da Frente Liberal vota contra o adia-
do voto da Liderança do PTB. mento da votação do requerimento de retirada de pa-

O SR. CHICO ALENCAR _ Sr. Presidente, peço uta, por entender que o assunto foi devidamente dis-
cutido no Senado Federal, Casa em que o projeto foi

a palavra pela ordem.
aprovado por unanimidade, assim como na Comissâo

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Especial criada.

V.Exa. a palavra. Há estudos que determinam que o impacto de
O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Pela ordem. custos não é significativo perto de tudo que foi discuti-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que do nesta Casa e aumentará a receita na medida em
esta Casa presenciou o lançamento de uma bela pu- que os processos que estão sendo analisados e não
blicação de 50 mil exemplares que vai estar em todas foram julgados a tempo deixam 1 bilhão e 700 mil rea-
as bancas de jornais do País. Foi editada pela Biblio- is em depósitos judiciais parados, que poderiam mo-
teca Nacional e tem o título de Nossa História. São vimentar a economia; e, da mesma forma, o Governo
vários artigos de conteúdo para popularizar o conhe- tem interesses em diversos projetos.
cimento de nossa história. Portanto, somos contra a retirada de pauta do

Por outro lado, quero alertar a Casa para uma projeto. Apelamos para todos os Parlamentares no
decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal que sentido de que S.Exas. discutam o assunto e votem
considera inconstitucional a deliberação da Câmara contra a retirada de pauta.
em relação ao Regime Geral de Previdência para os O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
Parlamentares. peço a palavra pela ordem.

Quero pedir à Mesa Diretora que apure o senti- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
do real dessa decisão, que me parece terá seu acór- Tem V. Exa. a palavra.
dão publicado depois de amanhã. O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela or-

Posso entender que o Judiciário queira o seu regi- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
me próprio, assim como forçar o Legislativo a ter o seu. com o partido.
A interpretação pode ser errada, mas, de qualquer ma- O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden-
neira, isso não me parece democrático, horizontalizador te, peço a palavra pela ordem.
e elemento para combater as diferenças na Previdência O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Social brasileira, como tanto queremos. Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela cada vez mais, e, assim, retomarmos o crescimento
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço econômico sustentado, Sr. Presidente.
anúncio da maior importância: o CapaM acabou de O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
se reunir e determinou a redução de 1,5% na taxa de a palavra pela ordem.
juros. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O fato já foi anunciado, mas, nós da aliança do Tem V.Exa. a palavra.
PT,nossentimosmuitosatisfeitosporque,aofazertal O SR.INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or-
redução, o COPOM traz os juros para um patamar in- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca-
ferior ao que existia antes da crise. Aos que não confi- minho o voto "sim", antes que V.Exa. encerre a vota-
avam na firme disposição do Governo de reduzir a ção e, ao mesmo tempo, registro que é uma questão
taxa de juros no País e retomar o crescimento econô- apenas de procedimento, pois o acordo em torno da
mico afirmo que todos os indicadores sinalizam para matéria poderá ainda ser feito com o Governo.
o desenvolvimento nacional.

O PCdoB vota "sim", e, no caso dos Estados di
A redução não só sinaliza que os juros reais

retamente afetados e que têm Deputados do Partido,
chegarão perto da taxa de risco e da inflação, mas
abre, ainda mais, o caminho para a retomada do cres- vamos agir com o máximo de flexibilidade e permitir
cimento econômico no País. que esses Parlamentares votem de acordo com a sua

consciência.
Muitas pessoas, de forma precipitada, critica- O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES

ram o Governo, que agora baixa os juros. A inflação,
mesmo com as sucessivas reduções que o COPOM NETO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
fez na taxa de juros, está sob controle, segundo reve- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Iam os dados oficiais. A redução dos juros abre mais Tem V.Exa. a palavra.
ainda o caminho para o crescimento sustentado. O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES

Não tenho dúvida alguma de que a trajetória NETO (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
será mantida e que a decisão do COPOM é relevante, - Sr. Presidente, antes de V.Exa. encerrar a votação
não só porque tem efeito direto na redução da dívida solicito ao Líder do PT, o Deputado Nelson Pellegri-
pública, mas também porque sinaliza de forma positi- no, que, como bom baiano, vote "não", vote a favor da
va para o mercado. instalação do Tribunal Regional Federal. E também

Ainda esta semana, o Presidente do Banco dizer que, quando o Deputado Nelson Pellegrino quis
Central, Henrique Meirelles, no seminário da dar o anúncio de mais 1,5% de redução dos juros por
FEBRABAN, alertava para o mercado financeiro e parte do COPOM, imaginei que estávamos chegan-
para os bancos que agora chegou a hora de os ban- do, num dia só, à redução de 3%, porque o Vice-Líder
cos fazerem a sua parte. do Governo, Deputado Professor Luizinho já havia fe-

O Governo, portanto, faz aquilo que é necessá- ito o mesmo anúncio.
rio quando estabiliza o País de forma macroeconômi- É justo louvar a decisão do COPOM, apesar de
ca, controla a inflação, e diminui o Risco País. não haver motivo para ficarmos alegres, muito menos

Recentemente, esta Casa deu grande contribui- para comemorar. Afinal de contas, a política de redu-
ção com a aprovação da Lei de Falências, que teve

ção da taxa de juros poderia ter sido mais agressiva
repercussão no spread bancário. '

ao longo do ano. E inegável que tivemos um ano per-
Chegou pois a hora de os bancos fazerem sua

parte: reduzirem os juros na ponta, os juros ao consu- dido na economia brasileira, e, por isso, as medidas
midor, os juros às empresas, os juros que financiam a precisam ser mais enérgicas, de acordo com o que
economia do País. exige o setor produtivo nacional.

Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar o Nesse sentido, desejo que no início do ano que
mérito da decisão do CapaM de reduzir em 1,5% a vem o Governo possa dar demonstrações de que pre-
taxa básica de juros, que vem numa trajetória de su- tende retomar o crescimento da economia e a gera-
cessivas reduções. Pela primeira vez neste Governo, ção de emprego e renda no País.
nós chegamos a um patamar inferior, em termos de O SR. WLADIMIR COSTA - Sr. Presidente,
taxas de juros, ao patamar praticado pelo Governo peço a palavra pela ordem.
passado. Não tenho dúvida nenhuma de que ainda O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
há margem para reduzir ainda mais a taxa, de fato e Tem V.Exa. a palavra.



62836 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2003

o SR. WLADIMIR COSTA (PMDB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o meu partido, o PMDB.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o meu partido, o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

encerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado:

VOTARAM
SIM192
NÃ0131
ABSTENÇÃO 01
TOTAL324
É APROVADO O REQUERIMENTO DE RETIRADA
DE PAUTA DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nº 544, DE 2002.
A matéria é retirada de pauta.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC Nº 544/2002 - REQUERIMENTO
DE RETIRADA DE PAUTA
Início Votação: 19/11/200319:30
Fim Votação: 19/11/200319:46

Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha
Resultado da Votação
Sim 192
Não 131
Abstenção 1
Total da Votação 324
Art. 17 1
Total Quorum 325
Orientação
PT-Sim
PMDB-Sim
PFL- Não
PTB - Liberado
PSDB-Sim
PP - Liberado
PUPSL - Liberado
PPS - Liberado
PSB-Sim
PDT -Sim
PCdoB -Sim
PSC- Não
PRONA-Não
PV-Sim

GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Maria Helena PPS Não
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PLlPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Total Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Não
José Priante PMDB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 13

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Não
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
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Hamilton Casara PSDB Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Total Rondônia: 6
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Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 17
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ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Sim
João Tota PL PUPSL Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Não
Total Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Kátia Abreu PFL Não
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
João Castelo PSDB Sim
Luciano Leitoa PSB Sim
Neiva Moreira PDT Não
Sebastião Madeira PSDB Sim
Wagner Lago PP Sim
Total Maranhão: 9

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PTB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMOB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Não
Rommel Feijó PTB Sim

PIAU(

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Não
Moraes Souza PMDS Sim
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Não
Promotor Afonso Gil PDT Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Carlos Alberto Rosado PFL Não
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 2

PARArBA

Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Luiz Couto PT Sim
Philernon Rodrigues PTS Não
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
José Chaves PTB Sim
José Múcio Monteiro PTB Não
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Osvaldo Coelho PFL Não
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Ricardo Fiuza PP Sim
Total Pernambuco: 10

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSOB Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Olavo Calheiros PMOB Sim
Rogério Teófilo PPS Não
Total Alagoas: 4
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SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Não
Mendonça Prado PFL Não
Total Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PFL Não
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Félix Mendonça PFL Sim
Fernando de Fabinho PFL Não
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Não
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Abstenção
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromonte PP Não
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PL PUPSL Não
Reginaldo Germano PFL Não
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 33

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PSC Não
Carlos Melles PFL Não

Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Willian PSC Não
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Fernando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Sim
Isaías Silvestre PSB Não
Jaime Martins PL PUPSL Não
João Magalhães PMDB Não
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
Júlio Delgado PPS Não
Leonardo Mattos PV Não
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Não
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PFL Não
Romeu Queiroz PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Total Minas Gerais: 39

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PMDB Sim
Total Espírito Santo : 10
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RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMOB Sim
Carlos Nader PFL Não
Chico Alencar PT Sim
Oeley PV Não
Or. Heleno PP Sim
Eduardo Cunha PMOB Sim
Eduardo Paes PSOB Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
Fernando Lopes PMOB Sim
Itamar Serpa PSOB Sim
Jair Bolsonaro PTB Não
Jorge Bittar PT Sim
Juíza Oenise Frossard PSOB Sim
Laura Carneiro PFL Não
Leonardo Picciani PMOB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Maria Lucia PMOB Sim
Moreira Franco PMOB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Rodrigo Maia PFL Não
Simão Sessim PP Sim
Total Rio de Janeiro : 25

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSOB Sim
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Oevanir Ribeiro PT Sim
Oimas Ramalho PPS Não
Or. Pinotti PFL Não
Ourval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Oamasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim

IIdeu Araujo PRONA Sim
Jefferson Campos PMOB Não
João Batista PFL Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSOB Sim
Lobbe Neto PSOB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Michel Temer PMOB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Teima de Souza PT Sim
Vanderlei Assis PRONA Sim
Walter Feldman PSOB Sim
Zulaiê Cobra PSOB Sim
Total São Paulo: 40

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Não
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSOB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Não
Wilson Santos PSOB Não
Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB Sim
Jorge Pinheiro PL PUPSL Não
José Roberto Arruda PFL Não
Tadeu Filippelli PMOB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSOB Sim
João Campos PSOB Não
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMOB Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB Sim
Roberto Balestra PP Sim
Ronaldo Caiado PFL Não
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás: 9
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A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, pedi
a palavra para apresentar 2 informações. Primeiro,
nas votações anteriores votei com o meu partido. Se
gundo, justifico minha ausência neste mês, por ter
sido submetida à uma operação nas cordas vocais.

Estou retornando às minhas atividades hoje,
mas não posso permanecer muito tempo no plenário,
por causa do ar condicionado.

Faço tal justificativa, perante a Mesa Diretora 
que, evidentemente, já sabia do fato - aos meus com
panheiros e colegas de plenário.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Apesar da observação do Deputado Alberto Gold
man, em nome da Liderança do PSDB, quanto à posi
ção do partido sobre os requerimentos de urgência,
devo pelo menos comunicar ao Plenário a existência
sobre a mesa de alguns requerimentos nesse senti
do, assinados por diversos Srs. Líderes da Oposição
e da Situação. Vou lê-los, e se não houver acordo va
mos retirá-los de pauta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento de urgência para tramitação
da Mensagem nº 803, do Poder Executivo, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente, requeremos, nos termos do
art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, URGÊNCIA para a tramitação da Mensagem
nº 803, de 2002, do Poder Executivo, que submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do Acor
do de Cooperação Educacional entre o Governo da

MATO GROSSO DO SUL Érico Ribeiro PP Não

Antonio Cruz PTB Sim Francisco Appio PP Não
Geraldo Resende PPS Sim Francisco Turra PP Não
João Grandão PT Sim Henrique Fontana PT Sim
Total Mato Grosso do Sul: 3 Kelly Moraes PTB Sim

Luis Carlos Heinze PP Não
Milton Cardias PTB Sim
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 17

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Airton Roveda PMDB Sim
Alex Canziani PTB Não
André Zacharow PDT Não
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Não
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PUPSL Não
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
Max Rosenmann PMDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Não
Selma Schons PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná: 20

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Gervásio Silva PFL Não
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMDB Sim
Leodegar Tiscoski PP Não
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMDB Não
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
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República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Democrática do Timor-Leste, celebrado em Dili,
em 20 de maio de 2002.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2003.
Assinam: Romel Anízio, Vice-Líder do PP;

Osmar Serraglio, Vice-Líder do PMDB; Nelson Pelle
grino, Líder do PT; José Múcio Monteiro, Líder do
PTB; Isaías Silvestre, Vice-Líder do PSB; Lincoln Por
tela, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL; Mar
celo Ortiz, PV; Daniel Almeida, Vice-Líder do PCdoB;
Manato, Vice-Líder do PDT; Custódio Mattos, Vice-Lí
der do PSDB; Geraldo Resende, Vice-Líder do PPS;
Enéas, PRONA; e Aldo Rebelo, Líder do Governo.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
urgência o que se solicita. Entendemos que, se votar
mos todas as urgências por acordo, nesse caso reti
raremos o pedido de verificação. Caso contrário, va
mos pedir verificação em todas as votações.

Quero saber como o Governo pretende condu
zir a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, há requerimentos de ur
gência da Deputada Marinha Raupp, para apreciação
do projeto que garante licença à gestante para Depu
tada Federal e do projeto da Comissão de Viação e
Transporte que acrescenta a um dispositivo legal a
expressão ''técnica veicular", e do Deputado Murilo
Domingos, para apreciação do projeto que define o
sistema orgânico de produção agropecuária e produ
tos da agricultura orgânica e do projeto que altera a
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1995, que regula direi
tos e obrigações relativas à propriedade industrial.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu, o Deputado
Luiz Sérgio, na votação anterior, votei de acordo com
o Partido dos Trabalhadores.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não

há objeção, em tese, ao conteúdo das matérias, em
bora não se trate de conteúdo. Muitos requerimentos
sobre matérias tranqüilas poderiam ser aprovados
mediante uma simples leitura. A questão é de forma
de encaminhamento. As urgências são acertadas an
tes pelo Colégio de Líderes e colocadas em votação,
assim como a agenda, que é mais importante ainda.
Sempre fizemos isso, durante anos e anos. As matéri
as que vão para a Ordem do Dia são combinadas an
tecipadamente com as Lideranças, com o Colégio de
Líderes, se houver acordo.

Sr. Presidente, é claro que V.Exa. tem plena au
tonomia para colocar na Ordem do Dia o que quiser,
ouvido o Colégio de Líderes, ou pelo menos os Líde
res, desde que se reúnam formalmente - mas que se
jam ouvidos, a fim de termos conhecimento, com an
tecedência, da matéria a ser votada.

Portanto, mantemos nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Alberto Goldman, só gostaria de lembrar a
V.Exa. que vários desses requerimentos estão assi
nados pela Liderança do PSDB.

Não havendo acordo, as matérias não serão
apresentadas para votação no plenário.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pos
so fazer uma solicitação a V.Exa.?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Pois não.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, não há problema no dia de hoje, e V.Exa. muito
bem nos tem conduzido. V.Exa. sempre nos convidou
para reuniões de Líderes. Mas se levarmos à aprecia
ção do Plenário apenas matérias sobre as quais haja
acordo, cria-se a possibilidade - não estou afirmando
que é o que está ocorrendo - de veto, o que não seria
justo. Não há problema em fazer a reunião com
V.Exa. para se saber o que está acordado, mas a ma
téria sobre a qual a base aliada firmou posição e que
gostaria de ver votada, mesmo que não haja acordo,
pode ser levada a votos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
havendo acordo, o requerimento de urgência é sub
metido à apreciação do Plenário, Deputado Professor
Luizinho. Na semana que vem, por exemplo, vamos
deparar-nos com o seguinte problema: a bancada fe
minina da Casa quer apreciar alguns projetos relacio-
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nados à mulher; as Deputadas de todos os partidos
estão inclusive pedindo urgência para que o projeto
venha ao plenário. Não havendo urgência, temos
duas opções: ou não se traz a matéria ao plenário, ou
ela vem e faz-se a aferição por meio do voto, opção
que vamos utilizar na próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Co
munico que o Presidente do Senado Federal e do
Congresso, o Senador José Sarney, convoca para
amanhã, às 12h, sessão do Congresso Nacional, a
ser realizada no plenário daquela Casa, para aprecia
ção de projetos de lei.

OF. Nº 664/2003-CN Brasília, em 19 de no-
vembro de 2003.

Senhor Presidente,

Comunico a V.Exª. e, por seu alto intermédio, à
Câmara dos Deputados, que esta Presidência convo
cou sessão conjunta a realizar-se amanhã, quinta-fei
ra, dia 20 de novembro, às 12 horas, no Plenário do
Senado Federal, destinada à apreciação de Projetos
de Lei do Congresso Nacional.

Na oportunidade, renovo a V. Exª protestos de
estima e distinta consideração.

Senador José Sarney - Presidente do Senado
Federal.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, segui orientação da Liderança do
meu partido.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam
bém quero registrar que nas votações anteriores votei
de acordo com a orientação da Liderança do PMDB.

O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam
bém registro que, na votação anterior, votei de acordo
com o partido.

O SR. JAMIL MURAD (pCdoB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo a com orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Apresentação de proposições.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SRS,:
Aula Pro~ Ementa
Luiz Anlonio Fieury PDC 100312003 D~põe sobre a realização 00 plebiscito acerca da

alteração da m8JOIidade penal para dezesseis aIIOS,

Robson Tuma PDC 100212003 Convoca Ple~scffo para consulta pqlUlar da redução ou
não da m~OI~ade.

Jovair Arantes REQ 140112003 Requer voto de louvor à Organização Jaime Câmara
~o inido das operações da TV Rio do Ouro de
Porangatu,

Moroni TOlgan PL 2522/2003 Altera oartigo 75 do Decreto-Lel ni 2,848, de 7de
oozembro de 1940 •Cód~o Penal " para aumenlar o
Ilmffe de cumprimento das penas privatilas de liberdade
para anqüenta anos.

!.lironi Torgan PL 252312003 Acrescenta artigo àLei n' 8.009, de 13 de julho de 1990
.Estatulo da Criança edo Aoolescente " para aumentar
olim~e máximo da medida de intemação do menor que
cornete alo infraCional descrllo corno homicidio, edá
outras pro~dênclas.

João Lyra INC 1221/2003 SUlJere ao Min~tro de Estado da Educação ação relativa
àfonmação de docentes para delicienles ~suais.

Cabo Júlio PL 252412003 Acrescenta àLei ni 9.611, de 19 de fevereiro de 1998,
qlf 'Dispõe sobre oTransporte Mummodal de Cargas e
dá DU1ras providêndas", um Capílu~ IV·A, tratand:i do
transpa1e oe cargas perigosas em rodOVias nadona~.

Cabo Júlil PL 2525/2003 Altera oDecrelo-Iei ni 25, de 30 de novembro de 1937,
exi~ndo a necess~ade do eslabeledmenlo, no
mun~ipio, de uma coordenadoria de defesa cMI ede
uma tropa do corpo de bombeiros miffar para efetivação
do tombamento de bens imóveis.

Moacir MicheleUo PL 2526/2003 Acrescen1a parà9rafo 4i ao ar!. 8i da Lei n99.250, de 26
de dezembro de 1995.

Feu Rosa REQ 141l312OO3 Requer a realização de Sessão S~ene para
homenagem à Associação Bra~leira de Transporte
Terreslre de Passageiros, - ABRATI eos empresários
pooelros de passageiros.

Carlos Alberto PL252712003 Deoonina Vin~·Wl Rosado a Escola Superior de
Rosado Agricultura de !vbssoró • ESAM, no Estado do Rio

Grande do Norte.
Wilson Santos PL 2528/2003 Dispõe sobre procedimentos de segurança para

emissão de receMJios ecarimbos médicos.
Wilson Santos PL 2529/2003 Modifica oDecrelo-Lei ni 2.404, de 1987, eaLei ni

9.432, de 1997.
Nilton BaiallO INC 1222/2003 Sugere ao Excelenossimo senhor Ministro das

Comunicações adesignação de cód~o de acesso
telefônico para os Conselhos Tutelares.

Wilson Santos PL 253012003 Dispõe sobre oconsórcIo inlenmun~~aI para agestão
associada do sef\liço JXiblico de Illl1peza urbana edá
outras p'ovidências,

Áti~ Uns PL 253112003 Autoriza acriação de Distrko Industrial no município de
São Paulo de mvença, no Estado do Amazonas, edá
outras pro~dências.

Átila Uns PL 253212003 AutOriza acriação de Distrito Industri~ no municípKJ de
Eirunepé, no Estado do Amazonas, e dá outras
providénclas.

Álija Uns PL 253312003 Autoriza acriação de Dtstrito Industnal no município de
Tabalinga, no Estado do Amazonas, e dá outras
providêf1das.

Átila Uns PL 253412003 Aulcriza acllação oe D~trko Industrial no municípiO de

----------_.. ~-_'_'._, ......--'--~~ .."-~ ....._..._-----
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Jefferson Campos PL 2535/2003

Jefferson Campos PL 2536/2003

João Alfredo RIC 1127/2003

Durval Orlato PL 2537/2003

Reinaldo Betão PL 2538/2003

Serafim Venzon PL 2539/2003

Gilberto Nascimento PL 2540/2003

José Carlos Aleluia PL 2541/2003

Alice Portugal REQ 1404/2003

Gerson Gabrielli INC 122312003

Almeida de Jesus PL 2542/2003

Carlos Souza PL 2543/2003

Leandro Vilela PL 2544/2003

Eduardo Campos INC 1224/2003

José Roberto Arruda PL 2545/2003
Ivan Ranzolin INC 1225/2003

Antonio Carlos PL 2547/2003
Mendes Thame

Itacoatiara no Estado do Amazonas, e dá outras
providênci~s. . ,
Dispõe sobre dedução integral. na declaração do
imposto de renda da pessoa física, das despesas com
cursos profissionalizantes, cursos de idiomas e cursos
de informática.
Acrescenta parágrafo ao art. 103 da Lei n.º 10.406, de
10 de janeiro de 2002, que "Institui o Código Civil".
vedando a cobrança pelo estacionamento em hospitais
públicos
Solicita seja encaminhado à Sua Excelência o Senhor
Humberto Costa. Ministro da Saúde, pedido de
informações, no âmbito da Anvisa, acerca dos estudos
que embasam o pedido da empresa Monsanto, assim
como as justificativas técnicas dessa Agência para a
citada proposta.
Dispõe do sobre a criação do CNCP -Cadastro Nacional
de Compras Públicas e dá outras providências.
Autoriza a quitação de financiamentos imobiliários com
precatórios.
Dispõe sobre a destinação de recursos das Loterias
Federais à Federação Nacional das Associações de
Pais e Amigos dos Excepcionais· APAEs, à Federação
Nacional dos Cegos • FNC e à Federação Nacional dos
Surdos-Mudos· FNM.
Proíbe a cobrança por uso de instalações sanitárias de
uso público.
Altera o art. 103 da Lei nº 8.213, de 1991, modificado
pela Lei nll 9.711, de 1998 e acrescenta novo artigo à
Lei nll 8.213, de 1991.
Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos
Deputados para o dia 20 de novembro de 2003,
destinada a comemorar o Dia Nacional da Capoeira.
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da
Casa Civil a criação da Ouvidoria Nacional das Micro e
Pequenas Empresas.
Dispõe sobre o atendimento telefônico gratuito aos
consumidores.
Altera a redação do §711 do artigo 129 do Decreto-Lei nll

2.848, de 7 de Dezembro de 1940 . Código Penal,
dispondo sobre novas causas de aumento de pena no
crime de lesão corporal.
Concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na aqulslçao de veículos
destinados ao transporte escolar.
Sugere ao Senhor Ministro da Saúde a concessão de
auxílio para dependentes químicos internados em
unidades de apoio.
Institui o Dia Nacional do Engenheiro Eletricista.
Sugere ao Ministério da Educação a correção do valor
por aluno / dia do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE.
Dispõe sobre a Parceria Público-Privada para a
realização de investimentos em infra-estrutura, e dá
outras providências.
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O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden- O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
te, peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - teriores, votei conforme orientação do partido.
Tem V.Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela Presidência solicita aos Srs. Deputados que queiram
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ve- justificar suas faltas que o façam agora.
nho prestar um esclarecimento da maior importância. O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a
O Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto fez refe- palavra pela ordem.
rência a uma posição do nosso partido. Quero dizer O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
que o PT nada tem contra a criação dos Tribunais Re- V.Exa. a palavra.
gionais. Estamos debatendo esse assunto com a O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA. Pela ordem.
bancada, e quem acompanha o processo sabe muito Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei con-
bem disso. Foi sugestão minha considerar o projeto forme orientação do meu partido.
constitucional na Comissão de Constituição e Justiça O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB-PE. Pela
e de Redação. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo-

V.Exa. sabe muito bem que uma Comissão tei com o partido.
Especial foi criada para dar parecer ao projeto, e que O SR. IVO JOSÉ (PT-MG. Pela ordem. Sem re-
na semana passada ele deveria ter ido à votação. visão do orador.) - Sr. Presidente, votei conforme ori-
Consultamos o Governo, que pediu a retirada do pro- entação do PT nas votações anteriores.
jeto para examiná-lo, uma vez que acabamos de O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Pela
aprovar a criação de varas da Justiça Federal e da ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
Justiça do Trabalho, inclusive também para a Bahia. tação anterior, votei conforme orientação do partido.
Pelo fato de que ambos os projetos têm impacto fi- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência informa que impreterivelmente às 20h vai
nanceiro, o Governo precisa ter melhor conhecimen-

encerrar a sessão.
to. Tanto é assim que, em conversa com o Ministro

O SR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente, peço
José Dirceu, assumi o compromisso de marcar uma

a palavra pela ordem.
audiência com os representantes da magistratura e

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
com o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, a fim

V.Exa. a palavra.
de retomarmos esse diálogo e analisarmos como, no O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PL-GO. Pela
tempo e no espaço, essa matéria pode ser aprovada. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo-

Entendo que o Deputado Antônio Carlos Maga- tei conforme orientação do meu partido.
Ihães Neto está um pouco nervoso e sobressaltado, O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pela or-
diante da polêmica que tomou conta do PFL, e inclusi- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
ve tem tomado conta das recentes conversas do Se- conforme orientação do meu partido.
nador Antonio Carlos Magalhães com o Presidente O SR. WASHINGTON LUIZ (PT-MA. Pela or-
do Partido, Jorge Bornhausen, mas asseguro a demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
S.Exa. que estamos aqui para defender os interesses com o partido nas últimas votações.
da Bahia. Portanto, S.Exa. deveria ficar mais preocu- O SR. FRANCISCO APPIO - (PP-RS. Pela or-
pado com a polêmica interna do PFL. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente, deixa a ca- com o partido na votação anterior.
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocên- O SR. MILTON BARBOSA (PFL-BA. Pela or-
cio Oliveira, 1Q Vice-Presidente. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei

O SR. HERCULANO ANGHINETTI - Sr. Presi- com o partido.
dente, peço a palavra pela ordem. O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem a palavra pela ordem.
V.Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PP-MG. V.Exa. a palavra.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.
te, na votação anterior, votei conforme orientação do Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
partido. Sras. e Srs. Deputados, estamos no ápice das come-
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morações da Semana Nacional da Consciência Ne
gra, com a realização de uma série de atividades tan
to no âmbito desta Casa como em várias partes do
Brasil.

Conclamamos a sociedade brasileira a acompa
nhar a sessão solene que acontecerá amanhã de ma
nhã pelo transcurso do Dia Nacional da Consciência
Negra e a participar da abertura do 1º Encontro de
Parlamentares Negros das Américas e do Caribe,
nesta sexta-feira, às 18h, no Auditório Nereu Ramos,
com a presença do Presidente Lula, da Ministra Matil
de Ribeiro, da Secretaria Especial de Igualdade Raci
al, e mais de 300 Parlamentares de vários países. Já
em Mato Grosso do Sul, estaremos realizando, na
Câmara Municipal de Dourados, sessão solene alusi
va à data, com a participação de lideranças do movi
mento negro de vários Municípios.

Gostaríamos também de destacar 2 importan
tes iniciativas para a auto-afirmação das populações
negras do Brasil. A primeira vem do meu Estado,
Mato Grosso do Sul, onde, por iniciativa do advogado
e militante dos direitos humanos, Aleixo Paraguassu
Neto, foi criado o Instituto Luther King que está de
senvolvendo uma série de atividades na área educa
cional para a inclusão no ensino superior dos
afro-descendentes e demais jovens oriundos das ca
madas excluídas da população.

O trabalho que vem sendo feito pelo Instituto
Luther King está recebendo o apoio de empresários e
o reconhecimento da população que vêem nesta or
ganização não-governamental o caminho para dimi
nuir as desigualdades sociais que tanto afetam os ne
gros de Mato Grosso do Sul.

Saudamos Aleixo Paraguassu, figura de grande
quilate, que recebe nesta quarta-feira, da Assembléia
Legislativa, o título de Cidadão Sul-Mato-Grossense
em reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao lon
go de décadas pela promoção da pessoa humana.

A outra iniciativa surgiu na cidade de São Paulo,
onde a AFROBRAS - Sociedade Afro-Brasileira de
Desenvolvimento Sócio-Cultural, ignorando toda a
polêmica em torno do sistema de cotas para negros
nas universidades brasileiras e com o apoio de em
presas e instituições de ensino, criou a primeira facul
dade da América Latina para a inclusão dos negros
no ensino superior.

Trata-se da Faculdade de Administração Zumbi
dos Palmares, que já lançou vestibular para 400 va
gas, sendo 50% reservadas para os negros. A nova
Faculdade Zumbi dos Palmares superou a polêmica
surgida com a criação de cotas para negros nas uni
versidades brasileiras e vem provar que é possível

idealizar e realizar iniciativas que contribuem para re
duzir o preconceito e as desigualdades.

A Faculdade Zumbi dos Palmares será mantido
pelo Instituto Afro-Brasileiro de Desenvolvimento
Educacional; vai possibilitar o ensino superior a custo
bem pequeno aos estudantes, ao mesmo tempo em
que divulga experiências para contribuir de forma prá
tica para a inclusão do afro-brasileiro numa socieda
de mais justa e digna.

São exemplos como esses, surgidos da organi
zação da sociedade, que nos dá ânimo para continu
ar acreditando que este País tem jeito e que as desi
gualdades sociais e preconceitos de todas as formas
serão eliminados.

Muito obrigado.
O SR. MILTON CAROlAS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MILTON CAROlAS (PTB-RS. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, com muito prazer, quero
fazer, nesta oportunidade, o registro dos 166 anos da
Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, com
pletados ontem, dia 18 de novembro.

Como parte das comemorações, estarei partici
pando no próximo dia 21, na cidade de Santa Rosa, e
a convite do coronel Sérgio Antônio Paim Gonçalves,
mui digno Comandante do CRPO/Fronteira Noroeste,
do desfile comemorativo ao aniversário da Brigada
Militar e ao 5º ano do Comando Regional de Polícia
Ostensiva Fronteira Noroeste, ocasião em que tam
bém estarei sendo agraciado com o honroso título
Parceiro do CRPO/FNO.

Mas, relembrando a história da organização, Sr.
Presidente e nobres pares, constatamos que em ple
na guerra no Rio Grande, com os soldados do Império
envolvidos na luta contra os rebeldes farroupilhas, em
18 de novembro de 1837, o Presidente provincial as
sinou a Lei nº 7, criando o Corpo Policial da Província
do Rio Grande, antecedente da atual Brigada Militar.

A organização, originada em meio às aflições da
guerra, nasceu com objetivos exclusivamente policia
is, fixados no art. 3º da Lei nº 7 que diz: "Esta força
terá por fim auxiliar as justiças, manter a boa ordem, a
segurança, tanto na Capital e seus subúrbios, como
nas comarcas, por destacamentos, não podendo ser
distraída deste serviço, exceto no caso de invasão do
inimigo".

Ao longo de seus 166 anos, no entanto, a Briga
da Militar, nome que a organização adotou a partir de
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15 de novembro de 1892, envolveu-se ativamente em
todos os conflitos havidos no Estado, sendo utilizada
como força auxiliar com importância às vezes decisi
va, como ocorreu na Revolução Federalista de 1893,
nos conflitos de 1923, 1924, 1926, 1930 e até na Le
galidade de 1961.

A Brigada Militar, que passou a adotar a função
de polícia ostensiva somente em 1967, tem como pa
trono o coronel Emílio Massot, comandante da corpo
ração entre 1917 e 1925. A partir de 1935, o Corpo de
Bombeiros também passou a integrar a organização.

E neste breve relato, que não pode expressar a
dimensão do trabalho realizado pela Brigada Militar
em prol da nossa comunidade, quero, pelo menos,
manifestar meu sentimento profundo de gratidão pe
los relevantes serviços prestados pela BM desde a
sua fundação. Somos sabedores de que muitos ho
mens e mulheres perderam a vida no exercício das
suas atividades, na defesa da vida do povo gaúcho ou
de seus patrimônios. Tombaram no trabalho, deixan
do saudades aos seus familiares, amigos e colegas.

Mas, ao exporem sua vida, estampam também
a felicidade e orgulho de vestirem a sua farda. Não
obstante às dificuldades impostas pela carreira que
escolheram seguir, sentem-se honrados em poder
defender e cuidar de sua gente. E isto também nos or
gulha e nos faz acreditar num futuro melhor.

E na pessoa do Comandante Nelson Paciada
che da Rocha, do Comando Geral da Brigada Militar;
do coronel Sergio Antônio Paim Gonçalves, do Co
mando Regional de Polícia Ostensiva Fronteira Noro
este; e do meu particular amigo e irmão em Cristo,
major Eglair Moisés Oliveira Chaves, parabenizo toda
a organização pelos seus 166 anos de trabalhos e
conquistas, de lutas e vitórias.

Que Deus, pelo amor que há em seu Filho Cristo
Jesus, Nosso Senhor, possa guardar cada um dos in
tegrantes da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e
conceder-lhes muitas bênçãos junto aos seus familia
res, hoje e sempre.

Meu muito obrigado a todos.
O SR. NELSON BORNIER - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com o meu partido.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis
tro nota técnica do IBGE que inclusive desautoriza a
manchete do jornal Folha de SPaulo de hoje sobre o
crescimento de 50% do trabalho infantil. A referida
nota não tem consistência técnica ao analisar a pes
quisa mensal de emprego e não é referência para
identificar o crescimento do trabalho infantil, a qual
deveria ser feita pelo PNAD - Pesquisa Nacional de
Amostra de Domicílio.

Portanto, refuto as informações trazidas pela li
derança do PSDB sobre esses dados. Elas não pro
cedem e não são aderentes com a prática de investi
gação do IBGE.

Para melhor esclarecer esse fato, vou dar entra
da a requerimento no sentido de que o instituto escla
reça por que esse tipo de informação, que me parece
muito mais uma explosão de oposição da Folha de
SPaulo, que quer passar a idéia de absurdo cresci
mento do trabalho infantil, o que não ocorre. A fonte
não é adequada para verificar esse crescimento.

NOTA TÉCNICA A QUE SE REFERE
O ORADOR

Nota Técnica
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2003
A propósito da matéria publicada hoje, dia 19 de

novembro de 2003, pelo jornal Folha de São Paulo
sobre o trabalho infantil no Brasil, citando a Pesquisa
Mensal do Emprego - PME, o IBGE informa que o
Instituto não dispõe de informação abrangente sobre
o tema para o ano de 2003. A fonte mais apropriada
para análise do trabalho infantil é a Pesquisa Nacio
nal por Amostra de Domicílios - PNAD, que tem co
bertura nacional e divulga os resultados no segundo
semestre de cada ano, sendo que a última informa
ção disponível refere-se a 2002.

A Pesquisa Mensal de Emprego publicada pelo
IBGE não é apropriada para avaliar o aumento do tra
balho infantil em 2003.

Cabe ainda os seguintes esclarecimentos:
1. A PME é realizada mensalmente pelo IBGE

com o objetivo de avaliar a evolução do mercado de
trabalho, apoiando-se em informações sobre empre
go e desemprego nas 6 Regiões Metropolitanas do
País, as quais, segundo a última PNAD. de 2002, co
brem 25,8% da população ocupada do País;

---_.__...._._._-,----_._----
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2. Para avaliar mensalmente a evolução do em- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
prego e do desemprego, o IBGE entrevista, nestas 6 V.Exa. a palavra.
Regiões Metropolitanas, 38 mil domicílios; O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB-RR. Pela

3. Para medir o total da População Economica- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
mente Ativa - PEA do País, O IBGE investiga, uma votação anterior, acompanhei o meu partido.
vez por ano, cerca de 130 mil domicílios, através da O SR. FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente,

PNAD; peço a palavra pela ordem.
4. A amostra de 38 mil domicílios da PME con- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

templa as diversas categorias de pessoal ocupado V.Exa. a palavra.
(empregador, empregado com carteira e sem carteira O SR. FÉLIX MENDONÇA (PFL-BA. Pela or-
assinada, trabalhador por conta própria, não remune- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
rado) e desocupadas. relação aos juros que hoje sofreram uma baixa de

5. A amostra é selecionada de forma a dar re- 1,5%, sabemos que os juros internacionais para os
presentatividade a cada Região Metropolitana e o países em desenvolvimento e emergentes é de 3,5%.
correspondente total das 6 Regiões Metropolitanas. No Brasil eles não estão caindo, porque a inflação é
Para compor essa amostra, o IBGE seleciona os do- decadente. Na verdade, os juros reais permanecem
micílios e entrevista todos os moradores com mais de em 11,5%, diferença entre juro nominal e a inflação.
10 anos. Os domicílios são selecionados obedecen- Então, nada temos a comemorar, apesar de ain-
do a critérios probabilísticos, onde cada domicilio é da assim ter havido baixa de 1,5%. O País decresceu,
entrevistado durante 4 meses consecutivos, depois chegou a 0,6% no seu desenvolvimento e continua
"descansa" 8 meses para, em seguida, retornar por nessa dramática situação, com desemprego crescen-
mais 4 meses. A partir daí cada domicílio retirado da te, porque os juros impedem o crescimento.
amostra é substituído definitivamente por outro. Muito obrigado.

6. Todos os moradores com 10 anos ou mais O SR. JEFFERSON CAMPOS - Sr. Presiden-
dos domicílios selecionados informam se são ocupa- te, peço a palavra pela ordem.
dos ou não, a atividade econômica em que atuam, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
suas posições na ocupação, idade, instrução e sexo. V.Exa. a palavra.

7. Para estimar a PEA, o IBGE utiliza todas es- O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB-SP. Pela
sas informações e as classifica de acordo com a sua ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, an-
situação no mercado de trabalho (ocupado ou deso- tes de abordar o tema que me traz hoje à tribuna, que-
cupado); se empregado, empregador ou conta pró- ro informar que protocolei, hoje, 2 projetos de lei: um
pria; e respectivo grupo de idade, sexo e instrução. trata da proibição de cobrança de estacionamento em

8. Em cada mês, a entrevista alcança 75% dos hospitais públicos; o outro, da redução do Imposto de
entrevistados no mês anterior e inclui 25% de novos. Renda para aqueles que investirem em curso profissi-
Estes 25% de domicílios novos são incluídos levando onalizante.
em consideração apenas a área urbana da Região Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todo bra-
Metropolitana pesquisada. Portanto, todas as entre- sileiro de qualquer quadrante do País sonha com sua
vistas são utilizadas para medir a situação ocupacio- casa própria. Alguns poucos têm condições de adqui-
nal (ocupado ou desocupado) do conjunto da popula- ri-Ia à vista. Outros desejam diferentes opções de fi-
ção das 6 Regiões Metropolitanas, e não para avaliar nanciamento. Todos querem sua própria moradia, um
o trabalho infantil. patrimônio de raiz. É preciso, porém, que pesquisem

9. A referida matéria seleciona apenas um as- locais e analisem todas as propostas oferecidas pelas
pecto específico do mercado de trabalho, relativo às instituições financeiras, pois as regras mudam de um
pessoas de 10 a 14 anos. Esta população representa banco para outro. Na verdade, há variáveis que fazem
10% da população em idade ativa, mas apenas 0,6% com que uma linha passe a ser mais atraente do que
da população ocupada. outra, de acordo com o perfil do cliente.

10. Concluindo, reforçamos que a fonte mais Há uma tendência de adquirir-se imóvel na plan-
apropriada para análise do trabalho infantil é a PNAD. ta porque se considera um sistema mais econômico e

Eduardo Pereira Nunes, Presidente do IBGE. vantajoso, porquanto permite ao comprador planejar
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente, os pagamentos, alterar certas especificações, modifi-

peço a palavra pela ordem. car a planta interna e programar as entregas. Trata-se
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de modalidade que se atrela de forma vinculada ao
tripé: lei, ética e moral.

Cabe ao cliente buscar cada vez mais o conhe
cimento necessário para realizar um negócio imobiliá
rio seguro. Importante é reparar qual índice está sen
do utilizado para corrigir o valor das prestações. O
índice Nacional do Custo da Construção (INCC) é o
mais usual. Durante a construção do imóvel, a cons
trutora fica proibida de cobrar juros remuneratórios
sobre o capital. Correção por outro índice, acrescida
de juros, por exemplo, é ilegal. Após receber a chave,
juros remuneratórios são permitidos. Mas existem li
mites.

O brasileiro ainda não tem a cultura de buscar
orientação adequada. Às vezes, assina um contrato
no entusiasmo, sem qualquer análise. É interessante
observar que sair do problema é bem mais difícil que
evitá-lo. Quem sofre abusos na cobrança do imóvel e
tem que recorrer à Justiça, além da dor de cabeça,
arca com os custos judiciais.

O atual déficit habitacional é de 6,6 milhões de
moradias. Para que o Governo da União possa viabili
zar seus projetos na área de habitação, é preciso in
centivar o nível de atividade do setor construtivo que
produz reflexos positivos e imediatos na geração de
empregos e no crescimento do parque industrial de
vários setores a ele umbilicalmente ligados e estimu
lar a poupança interna.

Nesta oportunidade, quero registrar meus cumpri
mentos ao Exrno. Sr. Presidente da República, Luiz Iná
cio Lula da Silva, pela reabertura de linha de crédito
imobiliário no valor de R$500 milhões, vo~ada para a
classe média, sem limite de valor a ser financiado.

Seria de suma importãncia que a Caixa Econô
mica Federal estudasse os juros propostos de 13,7%
ao ano, acrescidos da Taxa Referencial (TR) estima
da em 5% neste ano, mas que, diante de um abalo fu
turo da economia, poderá encarecer essa taxa. Isso
propiciaria o maior acesso de beneficiados. A única
exigência da CEF é que o mutuário não comprometa
mais de 30% de seu salário mensal com as 180 dis
tantes prestações. O valor financiado poderá chegar
a 60% do valor do imóvel.

Para financiamento de imóveis mais populares
ao valor de R$80 mil, a Caixa Econômica Federal de
verá também disponibilizar outros R$500 milhões, ori
undos do FGTS. A vantagem dessa linha é que os ju
ros serão mais baixos, pois oscilarão entre 8,16% a
10,16% mais TR, que em 2003, poderá alcançar cer
ca de 5%.

Desejo que o Ministério das Cidades receba
mais recursos orçamentários e suplementares em
2004, para que possa suprir a demanda existente de
6,6 milhões de domicílios. O déficit habitacional, se
gundo as faixas salariais, é: até 3 salários mínimos 
83,2%; de 3 a 5 salários mínimos - 8,4%; de 5 a 10
salários mínimos - 5,4%; e mais de 10 salários míni
mos-3%.

Registro, ainda, que é um grande desafio para o
Governo da União oferecer todas as condições para
dar moradia ao homem - a todos os homens, mulhe
res e respectivas famílias. É um desafio financeiro,
mas também tecnológico, pois se a indústria da cons
trução civil for mais eficiente e reduzir o desperdício
de materiais, que atinge 20% por moradia, o déficit da
habitação seria bem menor, apesar de alguns servi
ços apresentarem desperdício próximo de zero.

Espero que, no menor tempo possível, todos os
brasileiros possam realizar seu sonho da casa pró
pria, zelar pela sua família, conviver numa cidade ur
banizada, dar a melhor educação para seus filhos e
contribuir para o progresso crescente deste fantástico
País, abençoado por Deus.

Que este pronunciamento seja divulgado em to
dos os órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. JOVINO CÂNDIDO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOVINO CÂNDIDO (PV-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que
hoje participamos de um dos momentos mais felizes
desta Casa, o início dos debates sobre a reforma polí
tica.

Trata-se de importante momento para o Con
gresso Nacional.

O SR. MIGUEL DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL-RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido, o PL.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o Mu-
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nicípio de Mundo Novo, na Bahia, parece mais um mun
do velho e atrasado. Isto porque o Prefeito Demósthe
nes Soares Santos Filho tem praticado uma série de ir
regularidades e improbidades administrativas. Verea
dores do Município e servidores já ofereceram diversas
denúncias contra o gestor no Ministério Público e no Tri
bunal de Contas dos Municípios.

São fatos escandalosos, como o caso do Prefei
to ter alugado uma casa para funcionar a Secretaria
Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, mas que, na
verdade, abriga um protegido político seu. É isto mes
mo, Sr. Presidente, o contribuinte paga o aluguel da
casa de um cidadão coligado do gestor!

O FUNDEF, recursos destinados exclusivamen
te à educação, tem mil outras funções em Mundo
Novo. Os Vereadores comprovaram desvio do dinhei
ro, a ser utilizado para reforma de escolas, para con
tas alheias e seu uso para a compra de óleo diesel e
materiais de construção. No entanto, nenhuma esco
la foi reformada e os tais óleos nunca chegaram. Para
piorar, a empresa que teria fornecido o material 
Uldelsan -, na verdade, é revendedora de botijões de
gás, mas nunca vendeu os referidos produtos. Em
outra ocasião, o senhor Demósthenes usou o dinhei
ro para comprar pneus e até para fazer populismo. A
verba do FUNDEF serviu para o Prefeito comprar ma
terial de construção, que foi distribuído para a comu
nidade. Além da ilegalidade do fato, ninguém sabe
quem recebeu o benefício, e se realmente precisava.

Mas não são apenas os recursos do FUNDEF
que vêm sendo desviados. Os do Fundo Especial e
os destinados à merenda escolar também foram utili
zados para fins escusos, o que foi comprovado pela
transferência dos valores para contas de movimenta
ção simples.

O descalabro com as contas públicas é tama
nho que os veículos utilizados para o transporte esco
lar foram contratados sem nenhuma forma de licita
ção e inspeção dos automóveis.

Os salários dos professores e dos demais funci
onários públicos sofrem sistemáticos atrasos, já ten
do sido motivo de ação no Ministério Público. Este
propôs ação civil pública por ato de improbidade ad
ministrativa contra o senhor Demósthenes.

Um dos motivos para o atraso, além do desvio
das verbas, é que o gestor inchou a folha de paga
mento da Prefeitura, com a contratação de funcionári
os temporários que, no entanto, estão no cargo há
mais de 1 ano. Para mantê-los, o Prefeito deveria ter
realizado concurso público, o que nunca ocorreu. O
MP constatou que a folha de pagamento dos contra
tados excede a dos concursados em até 60%.

Por todos esses fatos, Sr. Presidente, é que cla
mamos por justiça. O Prefeito deve ser investigado e
punido por tanta roubalheira. O povo de Mundo Novo
quer andar de cabeça erguida e ter orgulho de seu
Município. Para isso, a impunidade deve ter fim.

Obrigado.
O SR. LUCIANO ZICA- Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ressalto im
portante atitude tomada pelo Presidente João Paulo
na tarde de hoje ao autorizar a ida de Deputados e
Senadores aos Estados Unidos para visitarem mais
de 600 presos brasileiros, de modo particular do Esta
do de Minas Gerais, que têm sido tratados a pão e
água nas cadeias americanas, especificamente em
Houston.

Na missão, deixaremos clara a posição do Con
gresso Nacional de que a população brasileira deve
ser respeitada. Não aprovamos, é claro, a ida ilegal
de brasileiros para os Estados Unidos. No entanto, os
presos não devem ser tratados como perigosos crimi
nosos, tampouco postos, como está acontecendo,
em celas ao lado de pessoas contaminadas.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT-MA.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, votei de acordo com a orienta
ção do meu partido, o PT.

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PTB-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. CLÓVIS FECURY - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.
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O SR. CLÓVIS FECURY (PFL-MA. Pela ordem. los Magalhães Neto e Beto Albuquerque, pelo qual se
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não poderia estendia a isenção do IPI - Imposto sobre Produtos
deixar de reiterar o protesto contra a maneira cruel Industrializados aos veículos automotores a serem
como os governantes do nosso País estão tratando adquiridos por deficientes físicos, mentais, visuais ou
os aposentados. autistas, sem qualquer restrição quanto ao tipo de

O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a combustível, sejam tais carros adaptados ou não.
palavra pela ordem. Assim, naquela data, entrou em vigor a Lei nº 10.754,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem que introduziu as alterações mencionadas na Lei nº
V.Exa. a palavra. 8.989, de 1995, que dispõe sobre a matéria.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem Num breve histórico, lembramos que até o início
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas vota- de 2003, em decorrência da Lei nº 8.989, apenas os
ções nominais, eu acompanhei o meu partido. deficientes físicos se beneficiavam da isenção do IPI,

Aproveito o ensejo para fazer grave denúncia: o e somente se adquirissem automóveis adaptados.
Vereador Manuel Matos, de Itambé, continua rece- O esforço parlamentar que ora se completou,
bendo ameaças de morte e agora também recebe veio coroar um grande trabalho conjunto de Deputa-
cartas difamatórias, nas quais há inclusive ameaças à dos e Senadores, que já havia resultado na Lei Nº
sua mãe, que teve de mudar do local em que morava. 10.960, de 2003, também sancionada pelo Presiden-

Por isso, pedimos à Polícia Federal proteção te da República, no dia 16 de junho deste ano. Por
também para a mãe do Vereador Manuel Matos, do meio dessa lei, já se ampliara a abrangência da con-
PT de Itambé, em Pernambuco. cessão para outras categorias de deficientes, como

Muito obrigado. os visuais e mentais. Mas ela restringia a isenção de
O SR. PAULO BAUER - Sr. Presidente, peço a IPI somente aos casos de compra de veículos movi-

palavra pela ordem. dos a álcool ou com sistema reversível de combustão,
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem de determinadas cilindradas, a serem adquiridos por

V.Exa. a palavra. deficientes ou por pessoas a seu serviço.
O SR. PAULO BAUER (PFL-SC. Pela ordem. Para corrigir essa limitação, que impedia o

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 2 últi- acesso dos deficientes ao benefício, já que pratica-
mas votações, votei de acordo com meu partido. mente não havia carros disponíveis com aquelas es-

O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS-PR. Pela or- pecificações, é que apresentamos o Projeto de Lei nº
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis- 1.233, de 2003, possibilitando também a compra,
tro que votei contra a retirada de pauta da PEC, que com isenção de IPI, de veículos movidos a gasolina e
cria os Tribunais Regionais Federais, a qual atende à sem limite quanto às cilindradas. Foi este projeto que
reivindicação de toda a sociedade paranaense. agora se tornou Lei Federal, sob o nº 10.754, em 31

Logicamente, como representante do Paraná, de outubro de 2003.
eu tinha que me posicionar contra o requerimento que Pois bem. Quero hoje anunciar a todos os inte-
retirou da Ordem do Dia a proposição, de extrema im- ressados que a Secretaria da Receita Federal do Mi-
portância para o meu Estado. nistério da Fazenda fez publicar, no Diário Oficial do

O SR. LEONARDO MATTOS - Sr. Presidente, dia 17 de novembro, a Instrução Normativa nº 367, de
peço a palavra pela ordem. 12 de novembro de 2003, disciplinando "a aquisição

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem de automóveis com isenção do Imposto sobre Produ-
V.Exa. a palavra. tos Industrializados (IPI), por pessoas portadoras de

O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG. Pela or- deficiência física, visual, mental severa ou profunda,
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- ou autistas".
te, Sras. e Srs. Deputados, venho trazer hoje informa- Isto significa que estão agora bem definidos
ções de interesse das pessoas portadoras de defi- pela autoridade competente quais são os potenciais
ciência. destinatários da isenção, os requisitos para habilita-

Há poucos dias, comuniquei com alegria, nesta ção ao benefício, as formalidades da concessão, as
tribuna, que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva normas que se aplicam aos distribuidores e as restri-
acabara de sancionar, em 31 de outubro último, o ções ao uso do benefício. Abre-se, portanto, aos defi-
Projeto de Lei nº 1.233, de 2003, de nossa autoria e cientes brasileiros o acesso aos novos direitos, re-
dos colegas Deputados Robson Tuma, Antônio Car- cém-conquistados.
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Quero, finalmente, agradecer às associações e
entidades de todo o Brasil, bem como aos nobres De
putados e Senadores que, de alguma maneira, nos
ajudaram na obtenção dessa vitória, que significa
mais um importante passo em direção à cidadania
das pessoas portadoras de deficiência no nosso País.

Muito obrigado.
O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabo de chegar
de grande sessão realizada no TST em comemora
ção aos 60 anos da CLT, completados dia 11 último.

Por isso, participei apenas da última votação no
minal. Nas 2 anteriores, se tivesse estado presente,
teria votado com a bancada.

O SR. L1NDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. L1NDBERG FARIAS (PT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu
tado Inocêncio Oliveira, fico impressionado com o
quanto a Oposição está desnorteada com o anúncio
feito após a última reunião do COPOM.

Nos últimos 4 meses, baixamos em 9 pontos a
taxa SELlC. São falsas as argumentações que dizem
não ter havido queda na taxa real de juros. A Oposi
ção tinha de aplaudir a iniciativa do COPOM de redu
zir em 1,5% a taxa de juros.

É preciso, ainda, ressaltar a importância do su
perávit da nossa balança comercial, que este ano vai
atingir mais de 20 bilhões de dólares.

Estou convencido de que a redução da taxa de
juros, articulada com nossa política externa, aumenta
nossa relação comercial com países como China 
nossas exportações para lá aumentaram em mais de
200% no Governo do Presidente Lula.

A Oposição se perde, faz um discurso de choro,
mas deveria, ao contrário, somar-se à euforia vivida
no País com a baixa da taxa de juros.

O SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis
tro meu voto contrário à retirada da PEC que cria Tri
bunais Regionais Federais.

Tal atitude representa desrespeito ao Paraná,
ao pacto federativo, a todos os setores do Judiciário e
aos partidos desta Casa que ao longo de todo o ano
trabalharam na proposição.

Amanhã, quando será realizada eleição no Con
selho Estadual da Seccional da Ordem dos Advoga
dos do Brasil do Paraná, a retirada, bem como a falta
de coragem da Casa de enfrentar votação da maior
importância para a Justiça Federal do País, serão ob
jeto de ato de repúdio daquela instituição.

O SR. BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ ANTONiO FLEURV (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ontem tive a oportunidade de
votar contra o projeto que tratava do regime discipli
nar diferenciado.

Agi dessa forma por entender que as modifica
ções efetivadas pelo Senado aperfeiçoavam o proje
to, principalmente a que aumentava de um sexto para
um terço a permanência no regime diferenciado.

Gostaria que esta informação ficasse registrada
nos Anais da Casa.

Muito obrigado.
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, os dirigentes do Sindica
to dos Trabalhadores Químicos de São José dos
Campos, em campanha salarial, foram barbaramente
reprimidos na portaria da fábrica Johnson&Johnson.
A segurança da empresa, na sexta-feira passada, jo
gou um portão de 400 quilos sobre os manifestantes.
Alguns deles tiveram ferimentos graves, tendo recebi
do cerca de 20 pontos na perna.

A empresa que fabrica remédios, na verdade,
agride trabalhadores em plena campanha salarial.

Estamos providenciando abaixo-assinado em
repúdio à atitude da Johnson&Johnson, empresa
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multinacional, que não pode tratar os trabalhadores
brasileiros como escravos.

Portanto, solidarizamo-nos com os companhei
ros trabalhadores químicos de São José dos Cam
pos.

O SR. PAULO GOUVÊA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PL-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a Liderança do PL.

O SR. MAURíCIO RABELO (Bloco/PL-TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, jus
tifico minha ausência na última votação. Se tivesse
estado presente, teria votado de acordo com a orien
tação do Partido Liberal.

O SR. JOÃO TOTA (Bloco/PL-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com o PL.

O SR. WAGNER LAGO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
WAGNER LAGO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. ANDRÉ ZACHAROW - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PDT-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a coerência, a ética, a lealdade, a
fidelidade têm que ser princípios cultivados e pratica
dos.

Por isso, votei a favor da manutenção da PEC
que cria Tribunais Regionais Federais, em especial o
do Estado do Paraná. Conclamo todos os que agiram
de modo diferente a trabalhar em benefício da nossa
região.

O argumento é de que esses Tribunais não teri
am recursos para o seu funcionamento, apenas os re
cursos a serem desbloqueados pela aceleração dos
processos a serem julgados por ele, na moderniza
ção da Justiça tão preconizada em nosso País, inclu
sive pelo Presidente da República.

Apelamos para que esse projeto volte e tenha
uma tramitação rápida e que seja aprovado, porque

trará grande benefício para os Estados do Paraná,
Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Ama
zonas, Minas Gerais e ao País como um todo.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero me referir, ainda, à instalação dos Tribunais
Regionais no Paraná, Minas Gerais, Bahia e Amazo
nas.

Sr. Presidente, não podemos cair na vala co
mum e dizer que não há recursos para a instalação
desses Tribunais. O Governo quando quer faz. E o
povo brasileiro precisa de acesso à Justiça. Não po
demos aceitar que um Tribunal em Brasília atenda a
todas as demandas das Regiões Norte, Nordeste,
Centro-Oeste e parte do Sudeste. Não há como se fa
zer isso.

Sr. Presidente, numa decisão de governo, há
condições de se retirar recursos de reserva de contin
gência, se o problema for recurso. Este Governo está
pleno de recursos da reserva de contingência. Agora
mesmo aprovamos um crédito suplementar para a
Justiça Federal comprar um terreno em Belo Horizon
te no valor de 17 milhões de reais.

É claro que a argumentação é de que não será
utilizado todo esse recurso. Mas a tradução dessa
ação é esta: quando o Governo quer, tem recurso
para executar as ações orçamentárias.

Portanto, o argumento de que faltam recursos
não pode ser trazido a este Plenário. O que o Brasil
precisa é de acesso à justiça para os brasileiros.

O SR. ADELOR VIEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei de acordo com o meu partido.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
informar que, nesse final de semana, visitamos a re
serva indígena de Chapecó, no Município de Ipuaçu,
onde há um clamor da comunidade indígena para que
o IBAMA libere um processo, que corre desde 1999,
referente a um lote de madeiras apreendido e que
está estocado e apodrecendo. Falta apenas a vistoria
por parte do IBAMA para que esse lote de madeira
seja liberado, e os índios possam construir suas ca
sas.
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Faremos o devido encaminhamento às autori- Faltando 4 meses para sua realização, a 311 edi-
dades competentes. ção do ENIPEC está pronta. Mais de 90% das pales-

O SR. WELlNTON FAGUNDES - Sr. Presiden- tras estão confirmadas e um terço dos estandes da
te, peço a palavra pela ordem. feira já foi comercializado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Paralelamente à programação principal, haverá
V.Exa. a palavra. atividades que objetivam à organização da cadeia

O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL-MT. produtiva pecuária: o Fórum Nacional das Entidades
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Executoras de Defesa Agropecuária e a Reunião do
te, Sras. e Srs. Deputados, tive o prazer de participar Circuito Pecuário Centro-Oeste de Febre Aftosa.
hoje do lançamento do Encontro Internacional dos Nesse sentido, gostaria de parabenizar os orga-
Negócios da Pecuária (ENIPEC 2004), que aconte- nizadores e realizadores: Federação da Agricultura e
ceu na sede da CNA, aqui em Brasília. Pecuária de Mato Grosso; FAMATO; SENAR-MT-

O ENIPEC é uma criação genuinamente Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parce-
mato-grossense e de alcance internacional. Trata-se ria com a CNA. Assim também o Deputado Estadual
de um evento múltiplo que, apesar de estar em sua 3ª Zeca D'Ávila, presidente da FAMATO; o Sr. Antonio
edição, já se consolidou como referência na pecuária Carlos Camacho, diretor do ENIPEC; e Antonio
nacional e internacional. Ernesto de Salvo, presidente da CNA.

O Encontro Internacional dos Negócios da Pe- Contamos ainda com a honrosa presença do
cuária apresenta resultados de pesquisas recentes, Secretário de Estado de Agricultura, Sr. Homero Pe-
palestras com os mais renovados especialistas, solu- reira, e de empresários do setor.
ções gerenciais para a empresa rural, novidades no Isso tudo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
mercado de insumos e equipamentos, entre muitas dos, denota a força e o preparo do agronegócio brasi-
outras atividades ligadas à pecuária. leiro, para enfrentar os novos desafios que se abrem

Em função da qualidade, o evento tem atraído frente a uma realidade de mercados mais amplos,
um público selecionado, formado por profissionais, complexos e exigentes, como é o caso do
produtores e empresários rurais, pesquisadores, líde- MERCOSUL, União Européia, ALCA e outros.
res de classe, universidades que atuam no setor rural
brasileiro. Necessitamos, cada vez mais, de profissionali-

zação e espírito empreendedor para consolidar a
Os temas tecnologia e gestão são o foco dentro nossa posição no agribusiness mundial.

das principais cadeias pecuárias: bovinocultura de
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

corte e de leite, suinocultura, avicultura, aquicultura, O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR _ Sr. Presiden-
ovinocultura, caprinocultura, eqüideocultura e estruti-
ocultura. te, peço a palavra pela ordem.

Lembro ainda que o Estado de Mato Grosso uti- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
liza apenas 10% de sua área produtiva, tanto no setor V.Exa. a palavra.
pecuário quanto no setor agrícola, o que o torna uma O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL-MG.
grande potência agropecuária. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

Hoje Mato Grosso tem o segundo rebanho de te, o motivo de ocupar a tribuna nesta noite é buscar
gado de corte, com mais de 20 milhões de cabeças sensibilizar o Governo Lula, que é compromissado
de gado, mas também tem campo para crescer na su- com as mudanças em nosso País, para a gravíssima
inocultura, apicultura e outros ramos da pecuária. Em crise que atinge todos os Municípios brasileiros.
Diamantina, existe um grande centro produtor de suí- É preciso saibamos que, hoje, boa parte deles
nos e, em Campo Verde, uma grande avicultura, a não tem condições sequer de pagar o 13º salário a
Sadia. O Estado também está se despontando corno seus servidores. V.Exa., que é um Parlamentar muni-
grande produtor de mel de abelhas. Enfim, Mato cipalista e conhece muito bem a problemática dos
Grosso, que é o maior produtor de grãos no Brasil, Municípios brasileiros, sabe da angústia por que pas-
quer ser também o maior produtor na área animal. sam os Municípios.

Com o lançamento realizado hoje, aqui em Bra- Ainda hoje, uma comissão de Prefeitos visitou o
sília, a realização do Encontro fica confirmada para Vice-Presidente da República, Sr. José Alencar, e
março de 2004, na cidade de Cuiabá, Capital de Mato está peregrinando pelos gabinetes de Brasília no sen-
Grosso. tido de buscar uma solução que venha pelo menos
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amenizar essa angustiante situação que atinge os
Municípios e, diretamente, todo o povo brasileiro.

Muito obrigado.

VII - Encerramento

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 20, às 10h,
teremos sessão solene em homenagem ao Dia Naci
onal da Consciência Negra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Maria Helena PPS
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Dr. Benedito Dias PP
Total de Amapá: 2

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Babá PT
José Priante PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PLPUPSL
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Humberto Michiles PLPL/PSL
Total de Amazonas: 1

RODÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Eduardo Valverde PT
Hamilton Casara PSDB
Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 5

ACRE

João Correia PMDB
Júnior Betão PPS
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PSC
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Clóvis Fecury PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Wagner Lago PP
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSDB
João Alfredo PT
Leônidas Cristino PPS
Roberto Pessoa PLPUPSL
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 8

PIAuí

Júlio Cesar PFL
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE
Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Wellington Roberto PLPUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 5
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PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
José Mendonça Bezerra PFL
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Pedro Corrêa PP
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Edson Duarte PV
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
João Almeida PSDB
João Leão PLPLlPSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PLPUPSL
Reginaldo Germano PFL
Severiano Alves PDT
Total de Bahia: 14

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PLPLlPSL
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PLPUPSL
César Medeiros PT

Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
João Magalhães PMDB
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
Júlio Delgado PPS
Leonardo Monteiro PT
Maria do Carmo Lara PT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira PTB
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Sitas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 26

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Rose de Freitas PMDB
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
André Luiz PMDB
Deley PV
Elaine Costa PTB
Francisco Dornelles PP
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Laura Carneiro PFL
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Paulo Baltazar PSB
Roberto Jefferson PTB
Total de Rio de Janeiro 12

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Angela Guadagnin PT
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Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PLPUPSL
Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Dr. Evilásio PSB
Durval Orlato PT
Enéas PRONA
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
Jamil Murad PCdoB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Luciano lica PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Milton Monti PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Roberto Gouveia PT
Salvador limbaldi PTB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vanderlei Assis PRONA
Total de São Paulo: 35

MATO GROSSO

Pedro Henry PP
Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Barbosa Neto PSB
Enio Tatico PTB
Leandro Vilela PMDB
Neyde Aparecida PT
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL

Sandro Mabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Eduardo Sciarra PFL
Hermes Parcianello PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
lonta PP
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Cezar Schirmer PMDB
Érico Ribeiro PP
Henrique Fontana PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Total de Rio Grande do Sul: 8

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 1

PARÁ

Jader Barbalho PMDB
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 2
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ACRE

Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Costa Ferreira PSC
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PLPUPSL
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
José Unhares PP
Mauro Benevides PMDB
Total de Ceará: 3

PIAUr

Marcelo Castro PMDB
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARArBA

Lúcia Braga PT
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Joaquim Francisco PTB
Maurício Rands PT
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

João Caldas PLPUPSL
José Thomaz Nonô PFL
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Colbert Martins PPS
Fábio Souto PFL
Robério Nunes PFL
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Edmar Moreira PLPUPSL
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Patrus Ananias PT
Ronaldo Vasconcellos PTB
Total de Minas Gerais: 4

RIO DE JANEIRO

Carlos Santana PT
Edson Ezequiel PMDB
Fernando Gabeira PT
Josias Quintal PMDB
Julio Lopes PP
Renato Cozzolino PSC
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Amauri Robledo Gasques PRONA
Arlindo Chinaglia PT
Celso Russomanno PP
João Herrmann Neto PPS
Mariângela Duarte PT
Medeiros PLPUPSL
Neuton Lima PTB
Ricardo Izar PTB
Rubinelli PT
Vadão Gomes PP
Total de São Paulo: 10

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Maninha PT
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Pedro Chaves PMDB
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Bifti PT
Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ
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Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Oliveira Filho PLPUPSL
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP
Luci Choinacki PT
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Beto Albuquerque PSB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Maria do Rosário PT
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, designando para amanhã, quin
ta-feira, dia 20 de novembro, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI Nº 1.023-A, DE 1995

(Do Sr. Feu Rosa)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nº 1.023, de 1995, que dispõe sobre a tipifi
cação corno contravenção penal, nos casos
que especifica, a prática do '1rote" estudantil, e
dá outras providências; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa, e no mérito, pela aprovação,
com substitutivo, deste e dos de nºs 2.963197,
3.021/97, 288/99, 411/99, 656/99, 723/99,
756/99, 759/99, 786/99, 804/99, 818/99,
887/99, 920/99, 1.211/99 e 1.438/99, apensa
dos, contra o voto do Deputado Fernando Co
ruja (Relator: Dep. Bispo Rodrigues).

Tendo apensados os Projetos de Lei
de nºs: 2.963/97, 3.021/97, 288/99, 411/99,

656/99, 723/99, 756/99, 759/99, 786/99,
804/99, 818/99, 887/99, 920/99, 1.211/99,
1.438/99, 1.691/99 e 6.946/02.

2
PROJETO DE LEI Nº 2.942-A, DE 1997

(Do Sr. Eduardo Jorge)

Discussão, em turno único , do Projeto de
Lei nº 2.942, de 1997, que institui, no Sistema
Nacional de Saúde - SUS, o Programa de Pre
venção e Assistência Integral às pessoas porta
doras do traço faldorme e com anemia falcifor
me, e dá outras providência; tendo pareceres
das Comissões: de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação deste e dos de nºs 4.008197,
18199, 56/99, 1.101/99 e 2.289/00, apensados,
com substitutivo (Relator: Dep. José Unhares);
e de Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa deste e dos de nºs: 4.008197, 18/99,
1.101/99 e 2.289/00, apensados, com emendas
(Relator: Sr. Fernando Coruja).

Tendo apensados os Projetos de Lei
de nºs: 4.008/97, 18/99,56/99, 1.101/99,
2.289/00,5.090/01,2.054/03 e 2.164/03.

3
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32-A, DE 2003

(Do Sr. Rogério Silva)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 32, de 2003, que institui o Prê
mio Transparência e Fiscalização Pública e dá
outras providências; tendo parecer da Mesa
pela aprovação (Relator: Dep. Inocêncio Olivei
ra). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

URGÊNCIA

(Artigo 151, I, "j", c/c art. 52, § 6º do Regimento
Interno)

Discussão

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 45-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 45, de 2003, que
aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go-
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verno dos Estados Unidos da América relati
vo à Assistência Mútua entre as suas Admi
nistrações Aduaneiras, concluído em 20 de
junho de 2002, em Brasília; tendo parecer
da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, pela aprovação (Relator: Dep. Ro
naldo Dimas). Pendente de parecer da Co
missão de Constituição e Justiça de Reda
ção.

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 758, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 758, de 2003, que
aprova o texto do Acordo de Cooperação
entre Instituições de Ensino Superior dos
Países-Membros da Comunidade dos Paí
ses de Língua Portuguesa celebrado pelo
Governo da República Federativa do Brasil
no âmbito da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa, em Praia, Cabo Verde,
em 17 de julho de 1998. Pendente de pare
ceres das Comissões: de Educação e Cultu
ra; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção.

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 819, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 819, de 2003, que
aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Agên
cia Espacial Européia sobre a Cooperação
Espacial para Fins Pacíficos, celebrado em
1º de fevereiro de 2002. Pendente de pare
cer da Comissão Constituição e Justiça e de
Redação.

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 820, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 820, de 2003, que
aprova o texto do Acordo sobre Concessão

de Visto Temporário para Tratamento Médi
co a Cidadãos da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, assinado em Brasí
lia, em 30 de julho de 2002. Pendente de
parecer da Comissão Constituição e Justiça
e de Redação.

PRIORIDADE

Discussão

8
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 96, DE 2003

(MESA DIRETORA)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 96, de 2003, que dispõe
sobre a criação, transformação e remaneja
mento de funções comissionadas e dá ou
tras providências.

9
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 97, DE 2003

(MESA DIRETORA)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 97, de 2003, que concede pen
são especial ao Sr. Rodrigo Santos Cunha.

ORDINÁRIA

Discussão

10
PROJETO DE LEI Nº 1.333-C, DE 1995

(Do Sr. Jovair Arantes)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.333-B, de 1995, que dispõe sobre a validade dos bi
lhetes de passagem no transporte coletivo rodoviário
de passageiros e dá outras providências; tendo pare
ceres das Comissões: de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação deste,
com emenda, das emendas de nº 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8,
apresentadas na Comissão, e da de nº 3, com sube
menda, e pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.875/96,
apensado, contra o voto da Deputada Maria Valadão,
cujo parecer passou a constituir voto em separado
(Relator: Dep Luciano Pizzatto); de Viação e Trans
portes, pela aprovação deste, do de nº 1.875/96,
apensado, das emendas e subemenda da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minori
as, com substitutivo (Relator: Dep. Mauro Lopes); e
de Constituição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste,
do de nº 1.875/96, apensado, das emendas e sube
menda da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
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Ambiente e Minorias, e do substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes, com emendas e subemen
das (Relator: Dep. Caio Riela).

Tendo apensado o PL nº 1.875/96.

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS
11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º
combinado com ART. 132, § 2º

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1º

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

Nº 3.059-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Beneficente
Universo - ACOBEU a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Caratinga, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 3.143-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Agricultores do Capi
baribe Mirim a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Vicente Férrer, Esta
do de Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 3.217-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação da Rádio Comunitária
Bom Jesus FM a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tuparetama, Estado de
Pernambuco.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 3.232-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

que autoriza a Associação Comunitária 26 de Julho
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santana do Cariri, Estado do Ceará.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 17-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à EMBRACET - Empresa Brasi
leira de Comunicação, Educação e Turismo Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Sabinópolis, Esta
do de Minas Gerais.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 121-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão à FUNDAÇÃO CESUMAR para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Maringá, Estado do Paraná.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 141-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural de Comunicação Co
munitária Sfera Educadora de Bady Bassitt a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Bady Bassitt, Esta
do de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 166-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a ASCOMBAP - Associação Comunitária
de Cultura e Comunicação do Barro Preto a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 170-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Mar Azul Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Itapema, Estado de
Santa Catarina.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03
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N2 203-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a autorização outorgada à Prefeitura Munici
pal de São Pedro do Sul - Rádio Municipal São-Pe
drense para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São Pedro do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 206-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Difuso
ra de Corinto Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Corinto,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 278-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Restauração e
Vida a executar, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Uber
lândia, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 304-AI03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Difusora Eldorado Catarinense Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 31O-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão à Fundação de Arte, Comunica
ção, Cultura e Ensino - FACCE para executar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Lambari,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 311-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Televisão Princesa
D'Oeste de Campinas Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Cam
pinas, Estado de São Paulo.

DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nl! 314-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Paulínia a executar, sem direito de ex
c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Paulínia, Estado de São Paulo.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 355-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Sistema Jequié de
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Jequié, Estado da Bahia.
DECURSO:4B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nl! 506-AI03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Rio Grande
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Lavras,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 511-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Boas Novas a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Goiana, Esta
do de Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nl! 515-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação São João Batista a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Visconde do Rio Branco,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 518-AI03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Rádio FM Educado
ra Itaguary Nossa Senhora da Conceição, para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Muaná, Estado do Pará.



62862 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2003

DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 519-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Vale Aprazí
vel Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Jaguaquara, Esta
doda Bahia.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 524-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Macambira
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Ipueiras, Estado do
Ceará.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 535-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Porto Feliz
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Mondaí, Estado de
Santa Catarina.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 537-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Educacional,
Cultural e Beneficente Manancial a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Presidente Prudente, Estado
de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 540-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Instituto Cultural Ipiranga a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Ipiranga, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃü
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 548-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio União da
Franca Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Fran
ca, Estado de São Paulo.
DECURSO:4ªSESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 549-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Brasil Novo
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 550-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade
Oeste Catarinense Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de
Chapecó, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 551-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Panorama
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Mandirituba, Estado
do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 554-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sistema Sul Mato
grossense de Radiodifusão Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Ponta Porã, Estado Mato Grosso do Sul.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 555-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Espírita
André Luiz para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Sorocaba, Esta
do de São Paulo.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 556-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Padre
Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educati
vas, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda curta, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.
DECURSO:4ªSESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 559-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade
Cruz de Malta Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Lauro
Muller, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 562-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária, Cultural e de
Promoção Social Ludwig Zankl a executar, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Bariri, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 565-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à L & C Rádio Emis
soras Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de São Roque,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 566-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Princesa de
Monte Azul Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Monte
Azul Paulista, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 569-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio FM 95 Sté
reo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de União
da Vitória, Estado do Paraná.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 571-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cidade
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São Miguel do Oeste,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 5n-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Danúbio
Azul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Santa Izabel do
Oeste, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 579-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Santo Antônio,
de Antonina do Norte (CE) a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Antonina do Norte, Estado do Cea
rá.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N2 583-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Stúdio Radiodifu
são Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Blume
nau, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N!! 584-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio FM do Vale
do Piracicaba Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
João Monlevade, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Nº 585-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de
Poços de Caldas Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Po
ços de Caldas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N!! 587-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Atlântica de
Constantina Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Constanti
na, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03
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N!! 592-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de
Unhares Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Unhares,
Estado do Espírito Santo.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N!! 593-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Dom
Rey para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Guajará-Mirim, Esta
do de Rondônia.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N!! 594-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Guaraniaçu
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Guaraniaçu, Estado
do Paraná.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N!! 59G-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Doze de
Maio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de São Lourenço
D'Oeste, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N!! 599-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Pontal de
Itabira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Itabi
ra, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N!! G03-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rima Comunica
ções Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Várzea da Pal
ma, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N!! 90G-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Sistema Comercial de Comuni
cações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ma
racanaú, Estado do Ceará
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

PROJETOS DE LEI:

N!! 2.770-C/97 (TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO) - Projeto de lei que dispõe sobre a criação
de cargos efetivos e de funções comissionadas na
Secretaria do Tribunal de Contas da União, e dá ou
tras providências.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

N!! 818-A/03 (Sandes Júnior) - Altera o art. 1.121
da Lei n.º 5.869/73 - Código de Processo Civil, para
incluir, como requisito indispensável à petição de se
paração consensual, o acordo entre os cônjuges re
lativo ao regime de visitas dos filhos menores e dá
outras providência.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI:

Nº 3.942/89 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
concessão de bolsas de iniciação ao trabalho a me
nores assistidos e dá outras providências. (E seus
apensados: PLs nºs 239/91, do Dep. Tadashi kuriki;
3593/93, do Dep. Rubem Medina e 384/95, do Dep.
Rubem Medina).
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

Nº 397/99 (ENIO BACCI) - Proíbe qualquer imagem
de crianças envolvidas em ato infracional e dá ou
tras providências. (E seus apensados: PLs nºs
398/99, do Dep. Eni Bacci e 6805/02, do Dep. Eni
Voltolini).
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

Nº 4.099/01 (SALVADOR ZIMBALDI) - Institui a pro
clamação de São Tomás Moro como Patrono dos
governantes e políticos brasileiros.

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03



Nº 3.787/97 (PADRE ROQUE) - Altera o inciso V e
suprime o inciso XIII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5
de dezembro de 1996, que institui o Sistema Inte-

Nº 922/99 (RUBENS BUENO) - Dispõe sobre a pro
moção de apoio à agricultura familiar. (E seus apen
sados: PLs nºs 4935/01, do Dep. Padre Roque e
6041/02, do Poder Executivo).

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:
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Nº 6.445/02 (FERNANDO FERRO) - Altera, na Lei Nº 1.060/03 (EDUARDO CUNHA) - Dispõe sobre os
9503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, preços de passagens e dá outras providências.
a redação do art. 115 e seu § 1º, os quais dispõem DECURSO: 111 SESSÃO
sobre a identificação externa dos veículos. ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

DECURSO: 1ª SESSÃO Nº 1.148/03 (L1NCOLN PORTELA) - Acrescenta
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03 dispositivo ao art. 105 do Código de Trânsito Brasi-
Nº 6.821/02 (SENADO FEDERAL) - Altera o art. 7º leiro, fixando novo equipamento obrigatório para os
da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que veículos.
dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujei- DECURSO: 111 SESSÃO
tos os medicamentos, as drogas, os insumos farma- ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03
cêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes domis- Nº 1.288/03 (ALBERTO FRAGA) - Dá nova redação
sanitários e outros produtos. ao art. 23 da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito
DECURSO: 111 SESSÃO Brasileiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03 DECURSO: 111 SESSÃO

Nº 7.222/02 (LUIZ CARLOS HAULY) - Altera a Lei ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabe- Nº 1.635/03 (EDISON ANDRINO)- Acrescenta §14
Ieee as diretrizes e bases da educação nacional". (E ao art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
seu apensado: PL. 815/03, do Dep. Sandes Júnior). para permitir a dedução dos valores que menciona
DECURSO: 111 SESSÃO de parcela da contribuição previdenciária devida pe-
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03 las associações desportivas que mantêm equipe de

futebol profissional.
Nº 7.396/02 (POMPEO DE MAnOS) - Acrescen- DECURSO: 111 SESSÃO
ta-se parágrafos § 3°, § 4° e § 5°, ao artigo 258 da ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03
Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
estabelecendo. limite de 20% do valor de mercado 2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
do veículo, para a aplicação de multas de trânsito. COMISSÃO - ART 54, DO RI

DECURSO: 1ª SESSÃO (SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03 APRECIAÇÃO PRELIMINAR,

Nº 478/03 (NEUCIMAR FRAGA) - Altera a redação NOS TERMOS DO ART. 144, DO RI}

do art. 44 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
para aplicar a proporcionalidade ao tempo de contri-
b

. - d . - d I d ART. 58, § 1º, DO RIU1çao na etermlnaçao o va or a aposentadoria
por invalidez, cuja causa esteja associada ao uso INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3º,
abusivo de substâncias químicas e alucinógenas. combinado com ART. 132, § 2º, DO RI

DECURSO: 111 SESSÃO 2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03 INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

Nº 688/03 (MARCELO GUIMARÃES FILHO) - PROJETO DE LEI:
Imputa às instituições bancárias responsabilidade
solidária pela abertura de novas contas de correntis
tas negativados nos bancos de dados dos serviços
de proteção de crédito e dá outras providências.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

Nº 778/03 (EDUARDO CUNHA) - Dispõe sobre a
proibição do transporte de passageiros em pé em
coletivos em todo o País.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

Nº 1.001/03 (ROBSON TUMA) - Convoca Plebiscito
para consulta popular da redução da maioridade.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 35, § 2º, do RI.
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grado de Pagamento de Impostos e Contribuições PROJETOS DE LEI:
das Microempresas e das Empresas de Pequeno
porte - SIMPLES. (E seus apensados: PLs nºs. Nº 6.241/02 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
3840/97, do Dep. Ricardo Barros; 3929/97, do Dep. regulamentação da profissão de Cerimonialista e
Silvio Torres; 4304/98, Sergio Carneiro; 4326/98, do suas correlatas, cria o Conselho Federal e os Con-
Dep. Pedro Canedo; 4336/98, do Dep. Fernando selhos Regionais, e dá outras providências.
Zuppo; 4375/98, do Dep. Padre Roque; 4526/98, do DECURSO: 1ª SESSÃO
Dep. Gernano Rigotto; 4616/98, do Dep. Márcio Rei- ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

naldo Moreira; 4727/98, do Dep. Fernando Ribas Nº 2.504/03 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre
Carli). os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos, no
DECURSO: 1!! SESSÃO âmbito dos Municípios, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03 DECURSO: 1ª SESSÃO

Nº 7.280/02 (PAULO JOSÉ GOUVÊA) _ Estabelece ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

a gratuidade na apresentação de declaração do 4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter-
Imposto de Renda, no caso de pessoas físicas isen- mos do artigo 137, § 1º, do RI.

~~CURSO: 1!! SESSÃO Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2º
(05 sessões), a seguinte proposição:

ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

Nº 402/03 (MÁRIO HERINGER) - Reduz alíquotas
do Imposto sobre Produtos Industrializados inciden
te sobre canetas esferográficas, lapiseiras, canetas
e marcadores com pontas de feltro ou com outras
pontas porosas, e cargas com ponta para canetas
esferográficas.
DECURSO:l!!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

Nº 486/03 (DA. HÉLIO) - Permite ao contribuinte do
Imposto de Renda deduzir do imposto devido as do
ações feitas a entidades sem fins lucrativos que te
nham exclusivamente por objeto a proteção de ani
mais.
DECURSO:l!!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

Nº 301/02 (ORLANDO DESCONSI) - Institui a mo
dalidade de Crédito Fundiário e dá outras providên
cias.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 12 , DO RI

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2º E § 32 , DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2º, DO RI

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

Nº 90/03 (ANDRÉ LUIZ) - Institui a Comissão Parla
mentar de inquérito destinada a investigar e apurar
as denúncias de fraudes contra a RECEITA
FEDERAL, com fortes suspeitas de Evasão Fiscal.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03
ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003

Dia 20, 5!!-feira

15:00 FRANCISCO TURRA (PP - RS)
15:25 NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG)

Dia 21, 6!!-feira

10:00 JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
10:25 JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ)
10:50 ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA)
11 :15 SARNEY FILHO (PV - MA)
11:40 FERNANDO FERRO (PT - PE)
12:05 MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
12:30 ANGELA GUADAGNIN (PT - SP)
12:55 ZICO BRONZEADO (PT - AC)

._-----_.__....._--_._.---_.. -_._--_._...



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 2.358/03 - do Sr. Cezar Sil
vestri - que "proíbe a importação, circulação, comer
cialização e consumo de carne e derivados que con
tenham substâncias com propriedades anabolizan
tes, usadas em animais de abate para consumo hu
mano, conforme especifica."
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 11)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.015/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965."
RELATOR: Deputado JOÃO GRANDÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 11)

PROJETO DE LEI Nº 2.303/03 - do Sr. Reginaldo
Lopes - que "determina que conste nas embalagens
de bebidas lácteas a quantidade de leite que se
contém."
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA

PROJETO DE LEI Nº 2.395/03 - do Sr. Érico Ribei
ro - que "dispõe sobre a proibição do financiamento
das importações de produtos agrícolas e de seus
derivados em prazos superiores a sessenta dias."
RELATOR: Deputado ZONTA
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-03

Dia 24, 21-feira

Dia 28, 61-feira

10:00 ARNON BEZERRA (PTB - CE)
10:25 MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
10:50 LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
11:15 ROBERTO PESSOA (PL - CE)
11 :40 ARY VANAZZI (PT - RS)
12:05 ORLANDO DESCONSI (PT - RS)
12:30 JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
12:55 GUILHERME MENEZES (PT - BA)
13:20 CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

LOCAL: Plenário 06 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:
Tema: A crise enfrentada pela triticultura brasileira
Expositores:

Dia 26, 4!!-feira

15:00 JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP)
15:25 FRANCISCO APPIO (PP - RS)

Dia 27, 51-feira

15:00 MENDONÇA PRADO (PFL - SE)
15:251RINY LOPES (PT - ES)

Dia 25, 31-feira

15:00 CORIOLANO SALES (PFL - BA)
15:25 LEONARDO MONTEIRO (PT - MG)

15:00 DARCI COELHO (PFL - TO)
15:25 ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
15:50 ELlSEU RESENDE (PFL - MG)
16:15 NÉLlO DIAS (PP - RN)
16:40 JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
17:05 LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT - SP)
17:30 NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
17:55 LEANDRO VILELA (PMDB - GO)
18:20 RUBENS OTONI (PT - GO)
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13:20 GASTÃO VI EIRA (PMDB - MA) José Maria dos Anjos - Diretor de Abastecimen
to Agropecuário da Secretaria de Política Agrícola 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

Roland Guth - Presidente da Associação Brasi
leira da Indústria do Trigo - Abitrigo;

Luiz Roberto Baggio - Vice-Presidente da Orga
nização das Cooperativas Brasileiras - OCB;

Macei Félix Caixeta - Presidente da Comissão
Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA; e

Jaime Donizete Bueno - Representante na
Câmara do Trigo de Minas Gerais.
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. HENYO TRINDADE BARRETO

PETROBRAS

GERENTE EXECUTIVO

11h15 - Gás de Urucu/AM : Gasoduto Coari/Mana
us e UrucU/Porto Velho

11 h45 - Novas linhas de transmissão: O Linhão Tu
curuí/Manaus e a Interligação do Sistema
AC/RO/MT

. VALTER CARDEAL DE SOUZA

ELETROBRAS

DIRETOR DE ENGENHARIA DA ELETROBRAS

12h15 - Debates

13h - Intervalo para almoço

Painel 2 - Implicações Ambientais e Sociais dos
projetos energéticos

14h30 - Implicações ambientais e sociais

Representante do IBAMA

ADILSON VIEIRA

GRUPO DE TRABALHO AMAZÔNICO - GTA

SECRETÁRIO GERAL

WILSON LANG

CONFEA

PRESIDENTE

FRANK MOREIRA GONÇALVES

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS URBANITÁRIOS

SECRETÁRIO DE ENERGIA

GEILSON R. PEREIRA

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS URBANITÁRIOS

SECRETÁRIO GERAL

MÁRIO LÚCIO DE AVELAR

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADOR DA REPÚBLICA NO DiSTRITO
FEDERAL

16h30 - Fontes de financiamento para empreendi
mentos energéticos e fontes alternativas

Representante do BNDES

Representante do Min de Minas e Emergia

A - Seminário:

Potencialidades e Alternativas Energéticas para a
Região Amazônica

Programação

9h - Abertura e composição da mesa dos trabalhos

Deputado Átila Lins (PPS/AM)

Deputado Miguel de Souza (PURO)

9h30 - Um novo Modelo Energético para o Brasil e
para a Amazônia

Ronaldo Schuck

Ministério de Minas e Energia

Secretário de Energia Elétrica

Painel 1 - Novos projetos energéticos para Amazô
nia

10h15 - O projeto da Usina Hidrelétrica de Belo
Monte/PA

ISRAEL BAYMA

ELETRONORTE

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

10h45 - Estudos diagnóstico da Usina Hidrelétrica
do rio Madeira/RO

· AMILTON GERALDO

ANEEL

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DOS
POTENCIAIS HIDRÁULICOS

· RODRIGO BOTELHO CAMPOS

FURNAS

DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVA

· JOSÉ PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

LOCAL: Auditório Nereu Ramos
HORÁRIO: 09h
SEMINÁRIO

PROJETO DE LEI Nº 1.428/03 - do Sr. Benedito de FURNAS
Lira - que "altera a destinação prevista no artigo 49, DIRETOR-PRESIDENTE
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para a
compensação financeira devida pela produção de
petróleo e de gás natural em campos situados na
plataforma continental brasileira."
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

....._._-_._.._------
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17h - Universalização do acesso à energia, geração
para pequenos municípios, comunidades isoladas e
populações indígenas

JOÃO RAMIS

Ministério de Minas e Energia

DIRETOR DO PROGRAMA DE
UNIVERSALIZAÇÃO

GILBERTO MORAIS PIMENTA

ANEEL

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA
COMERCIALIZAÇÃO DA ELETRICIDADE

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

TEMA: Andamento do Projeto Espacial Brasileiro

Convidados:

Sr. Luiz Bevilacqua

Presidente da Agência Espacial Brasileira

Sr. Luiz Carlos Moura Miranda

Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

MYRIAM GONÇALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Secretária Substituta

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

LOCAL: Plenário 01 do Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Consultas:

CONSULTA Nº 1/03 - da Comissão Especial de Do
cumentos Sigilosos - que "solicita a manifestação
da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção acerca da obrigatoriedade da Comissão Especi
al de Documentos Sigilosos atender pedidos de ór
gãos dos Poderes Judiciário, Executivo e do Minis
tério Público para o envio de documentos sigilosos
produzidos ou recebidos por Comissões Parlamen-

tares de Inquérito que não concluíram os seus tra
balhos."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pelo entendimento de que a Comissão
Especial de Documentos Sigilosos não deve tornar
disponíveis documentos sigilosos produzidos por co
missões parlamentares de inquérito que não conclu
íram os seus trabalhos.

B - Recursos:

RECURSO NI! 11/03 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá
(PEC 10/2003) - que "recorre contra Decisão da
Presidência em questão de ordem acerca da apen
sação da Proposta de Emenda à Constituição nl! 10,
de 1993 (dispõe que a regulamentação do Sistema
Financeiro Nacional será de forma parcelada, apro
vada em diversas leis complementares) à Proposta
de Emenda à Constituição nl! 53, de 1999 (estabele
ce que lei complementar disporá sobre fiscalização
financeira da Administração Pública e sobre o Siste
ma Financeiro Nacional), por não estarem no mes
mo estágio de tramitação."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO Nº 18/03 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá
que "recorre contra decisão da Presidência em Qu
estão de Ordem acerca da impossibilidade da apre
ciação da Medida Provisória nº 94, de 2002 (reabre
o prazo para que os Municípios que refinanciaram
suas dívidas junto à União possam contratar em
préstimos ou financiamentos), por conter matéria
objeto da Medida Provisória nº 75, de 2002 (altera a
Legislação Tributária Federal), rejeitada pela Casa
anteriormente, acrescido do fato da não votação do
respectivo Projeto de Decreto Legislativo."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO
PARECER: pelo não provimento.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRAZO CONSTITUCIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NI!
1.518/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1044/2001) 
que "aprova o ato que declara a perempção da con
cessão outorgada à Rádio Cidade de Presidente
Prudente Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Presiden
te Prudente, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA



Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Inaldo Leitão, João Paulo Gomes da Sil
va e José Ivo Sartori, em 28/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 5.471/01 - MESA DIRETORA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - que "institui Dia
Nacional de Mobilização pela Vida e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co.

Vista ao Deputado Agnaldo Muniz, em 11/11/2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 208/01 
do Sr. Julio Semeghini - que "inclui item na Lista de
Serviços a que se refere o art. 1º da Lei Comple
mentar nº 56, de 15 de dezembro de 1987."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa deste e da emenda da
Comissão de Finanças e Tributação, com substi
tutivo.

Vista ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em
19/11/2003

PROJETO DE LEI Nº 6.389/02 - do Senado Federal
- que "altera o art. 18 da Lei nº 9656, de 3 de junho
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros pri
vados de assistência à saúde, para proibir a exigên
cia de caução por parte de seus prestadores de ser
viços contratados e credenciados." (Apensado: PL
94/1999 (Apensados: PL 588/1999, PL 772/1999,
PL 1281/1999, PL 3173/2000, PL 3179/2000, PL
3380/2000, PL 4420/2001, PL 5763/2001, PL
6367/2002 e PL 1132/2003))
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste, com emenda, do PL
1281/1999, do PL 3173/2000, do PL 3179/2000,
do PL 3380/2000, do PL 4420/2001, com emen
da, e do PL 5763/2001, com emenda, apensados;
pela inconstitucionalidade, injuridicidade e má
técnica legislativa do PL 94/1999, do PL
772/1999 e do PL 6367/2002, apensados; e pela
constitucionalidade, injuridicidade e má técnica
legislativa do PL 588/1999 e do PL 1132/2003,
apensados.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PARECER VENCEDOR: a proferir.
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.603/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1042/2001) 
que "aprova o ato que declara a perempção da con
cessão outorgada à Fundação Santo Antônio para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Feira de Santana, Estado da
Bahia."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

URGÊNCIAART. 155 RI

PROJETO DE LEI Nº 5.486/01 - do Senado Federal
- (PLS 196/1995) - que ;'concede anistia a dirigen
tes ou representantes sindicais e trabalhadores pu
nidos por participação em movimento reivindicató
rio."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.273/03 - do Sr. Pastor Fran
cisco Olímpio - que "institui regime especial para al
teração estatutária das associações."
RELATOR: Deputado JOÃO ALFREDO
PARECER: a proferir.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 2.613/96 - do Sr. Roberto Ro
cha - que "altera a redação do inciso VIII, parágrafo
único, art. 145, da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral, concedendo aos servidores
militares federais e estaduais a prerrogativa de vota
rem fora de suas respectivas seções, nas condições
que estabelece." (Apensado: PL 3153/1997)
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade,
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e do PL 3153/1997, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 3.174/97 - do Senado Federal
- (PLS 144/1996) - que "altera a Lei nº 5.700, de 1º
de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a
apresentação dos Símbolos Nacionais e dá outras
providências." (Apensados: PL 1655/1999, PL
2346/2000 e PL 3547/2000)
RELATOR DO VENCEDOR: Deputado INALDO
LEITÃO
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EDUARDO

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
384/01 - do Sr. Edir Oliveira - que "altera o § 1º do
art. 29-A da Constituição FederaL"
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela admissibilidade.

Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, João
Paulo Gomes da Silva e Marcelo Ortiz, em
11/09/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
419/01 - do Sr. Confúcio Moura - que "altera os in
cisos XII e XIII no art. 167 da Constituição Federal,
estabelecendo condições para o contingenciamento
de dotações orçamentárias e vedando sua exclusão
definitiva da programação financeira."
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Roberto Magalhães, pela admissibilidade, com
emenda.

Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardo
zo, Maurício Quintella Lessa e Maurício Rands, em
01/10/2003

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto
em separado em 14/10/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
465/01 - do Sr. Orlando Desconsi - que "modifica o
inciso V e acrescenta parágrafo ao art. 30 da Cons
tituição FederaL"
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS
PARECER: pela admissibilidade.

Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Bosco Costa, Inaldo Leitão e José Edu
ardo Cardozo, em 07/05/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
24/03 - do Sr. Eduardo Sciarra - que "dá nova reda
ção aos arts. 142 e 144 autorizando as Forças
Armadas a exercerem atividades de segurança pú
blica na faixa de fronteira."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade.

Vista conjunta aos Deputados Patrus Ananias e Ro
berto Magalhães, em 05/11/2003

O Deputado Roberto Magalhães apresentou voto
em separado em 11/11/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
37/03 - do Sr. Severiano Alves - que "modifica o
art. 212 da Constituição FederaL"

RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA
PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11/03 
da Sra. Alice Portugal - que "susta a aplicação do
Decreto nQ4.553, de 27 de dezembro de 2002, que
"dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações,
documentos e materiais sigilosos de interesse da
segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da
Administração Pública Federal"."
RELATOR: Deputado LUIZ

GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,

técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com

substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 812/95 - do Sr. João Fassa
relia - que "altera a redação do artigo 74, da Lei nQ

4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Mi
litar." (Apensados: PL 889/1995 e PL 1666/1996)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida
de deste, do PL 889/1995, e do PL 1666/1996,

apensados.

PROJETO DE LEI NQ 856/99 - do Sr. Eduardo Jor
ge - que "institui o Serviço Civil Profissional e dá ou
tras providências." (Apensados: PL 987/1999 e PL
1452/1999)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa deste, do Substitutivo da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, do PL
987/1999 e do PL 1452/1999, apensados, e pela in
constitucionalidade da emenda nº 3/2000 apresenta
da Comissão de Educação Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI NQ 2.261/99 - da Sra. Laura Car
neiro - que "altera a redação do art. 41 da Lei nº
9.605, dqe 13 de fevereiro de 1998, dispondo sobre
o uso de fogo em áreas agrícolas já cultivadas e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
MAGALHÃES NETO
PARECER: pela injuridicidade e má técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 2.799/00 - do Sr. Jair BoIsonaro
- que "acrescenta o § 4º ao art. 261 do Decreto-Lei nQ

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código PenaL"
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO



CARLOS

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 2.959/97 - do Poder Executi
vo - (MSC 395/1997) - que "dá nova redação ao
art. 210 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal."

RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.180/97 - do Senado Federal
- (PLS 219/1996) - que "dispõe sobre o seguro con
tra acidentes pessoais, a cargo dos promotores e or
ganizadores de rodeios, em benefício dos partici
pantes desses eventos, amadores ou profissionais,
e dos seus dependentes, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 4.696/98 - do Poder Executi
vo - (MSC 954/1998) - que "acrescenta dispositivos
à Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo so
bre execução na Justiça do Trabalho." (Apensado:
PL 4814/1998)
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, com subemendas, e das Emendas de nºs 1 e 2
apresentadas na Comissão de Trabalho; pela
anti-regimentalidade da Emenda de nº 3; e pela inju
ridicidade do PL 4814/1998, apensado.

Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto e Inaldo Leitão, em 01/10/2003

PROJETO DE LEI Nº 2.286/99 - do Senado Federal
- (PLS 241/1999) - que "dispõe sobre a criação de

EDUARDOLUIZ
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.
deste, com emendas. PROJETO DE LEI Nº 857/03 - dos Srs. Teima de

Souza e Jorge Boeira - que "altera o caput do art.
136 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal."
RELATOR: Deputado ANTONIO
MAGALHÃES NETO
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade,
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

D - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PROJETO DE LEI Nº 4.202/01 - do Poder Executi
vo - (MSC 208/2001) - que "declara revogado o De
creto Legisltivo nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919, e
os demais atos que menciona, relativos à matéria
previdenciária."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardo
zo e Mendes Ribeiro Filho, em 08/10/2003

PROJETO DE LEI Nº 4.953/01 - do Sr. Neuton
Lima - que "altera a redação do artigo 295, do De
creto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal (CPP)."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 126/03 - do Sr. Antonio Car
los Biscaia - que "acrescenta parágrafo ao artigo 44
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal, que dispõe sobre penas restritivas
de direitos."
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Ibrahim Abi-Ackel, Ju
íza Denise Frossard, Marcelo Ortiz e Vicente Arru
da, em 29/10/2003

PROJETO DE LEI Nº 138/03 - do Sr. Dimas Rama
lho - que "altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para que o Artigo
244-A e §1º , da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, com a redação dada pela Lei nº 9.975, de 23
de junho de 2000, seja considerado hediondo."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA

PROJETO DE LEI Nº 5.531/01 - do Sr. Feu Rosa 
que "modifica a redação do parágrafo 2º do artigo
342, do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848,
de 7 de dezembro de 1940)."
RELATOR: Deputado
GREENHALGH
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.
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selo comemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Marcelo Ortiz, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Alceu Collares, Antô
nio Carlos Magalhães Neto, Edna Macedo, José
Eduardo Cardozo e Zelinda Novaes, em 11/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 2.294/00 - do Senado Federal
- que "acrescenta § 5º ao art. 32 da Lei nO 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretri
zes e bases da educação nacional", incluindo os
símbolos nacionais como terna transversal nos currí
culos do ensino fundamenta!."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.354/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 114/2000) - que "exclui uma fração da
área da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, lo
calizada nos municípios de Guajará-Mirim e Vila
Nova Mamoré, no Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Vista ao Deputado Patrus Ananias, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI Nº 2.677/00 - do Senado Federal
- (PLS 586/1999) - que "altera o inciso VI do art. 20
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que permite
a utilização do FGTS para compra de casa própria,
em qualquer sistema de financiamento habitacional,
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.891/00 - do Senado Federal
- (PLS 380/1999) - que "altera dispositivos da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, de modo a permitir dispensa de
exame de saúde a categorias profissionais específi
cas."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 3.391/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 985/2000) - que "autoriza o Instituto Na-

cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
a alienar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, o imó
vel que menciona, e dá outras providências."

RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 5.453/01 - do Senado Federal
- (PLS 172/1999) - que "altera o art. 261 da Lei nº
9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 5.463/01 - do Senado Federal
- (PLS 7/2001) - que "altera o art. 69 da Lei 9099,
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Mau
rício Quintella Lessa, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI Nº 6.671/02 - do Senado Federal
- (PLS 288/2001) - que "acrescenta dispositivos ao
art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio
de 1943, para dispor sobre a competência dos juí
zes do trabalho e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MAUR[CIO RANDS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Inaldo Leitão e Patrus Ananias, em
05/11/2003

O Deputado Inaldo Leitão apresentou voto em sepa
rado em 12/11/2003

PROJETO DE LEI N° 254/03 - do Senado Federal
que "institui a renda básica de cidadania e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado COLOMBO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Vista conjunta aos Deputados Juíza Denise Fros
sard, Paulo Magalhães e Zenaldo Coutinho, em
19/11/2003
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.136/96 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "dispõe sobre a data de pagamento dos
servidores públicos federais civis e militares."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI Nº 3.142/97 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
aquisição de títulos publicados no País pelas biblio
tecas das instituições de ensino superior."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, com emenda, e das emen
das da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI Nº 3.373/97 - da Sra. Marinha
Raupp - que "altera o art. 983 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973, que institui o Código de Proces
so Civil." (Apensado: PL 2881/2000)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des
te e do PL 2881/2000, apensado, com substitutivo.

Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 11/11/2003

PROJETO DE LEI Nº 90/99 - do Sr. Alberto Fraga 
que "estabelece as condições para o funcionamento
das Organizações não Governamentais, nacionais e
estrangeiras."
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e
das emendas de nºs 1 e 2 apresentadas nesta Co
missão.

Vista ao Deputado Osmar Serraglio, em 23/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 383/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui a Loteria Municipal de prog
nósticos sobre o resultado de sorteio de números,
organizada nos moldes da loteria denominada jogo
do bicho e revoga dispositivos legais referentes a
sua prática e determina outras providências."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela inconstitucionalidade, má técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição.

O Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou voto em
separado em 16/04/2001

PROJETO DE LEI Nº 1.730/99 - do Sr. Josué Beng
tson - que "modifica o art. 1º da Lei nº 9.608, de 18

de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço vo
luntário."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 3.522/00 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta dispositivos ao art. 649, da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "Institui
o Código de Processo Civil"."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des
te e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com subemenda, e, no mérito, pela rejei
ção do Substitutivo da Comissão de Seguridade So
cial e Família.

Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferrei
ra, José Eduardo Cardozo e Juíza Denise Frossard,
em 29/04/2003

PROJETO DE LEI Nº 3.908/00 - do Sr. Alex Canzi
ani - que "altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de
1991, acrescentando ao art. 28-A o parágrafo oita
vo, que institui penalidade ao produtor que não cum
prir as normas de combate à febre aftosa."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão
de Agricultura e Política Rural.

PROJETO DE LEI Nº 4.094/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outu
bro de 1969, que estabelece normas de processo
sobre alienação fiduciária, e dá outras providências."
(Apensado: PL 1255/2003)
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des
te e do PL 1255/2003, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 4.176/01 - do Sr. José Priante
- que "dispõe sobre a alienação de terras da União
aos Municípios de Belterra e Aveiro, no Estado do
Pará."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José
Eduardo Cardozo, em 18/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 4.224/01 - do Sr. Léo Alcânta
ra - que "dispõe sobre a exposição do alvará sanitá-



SÚMULA Nº 1/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: PROJETOS
AUTORIZATIVOS - Entendimento: a) Projeto de lei,
de autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o
Poder Executivo a tomar determinada providência,
que é de sua competência exclusiva, é inconstitucio
nal. b) Projeto de lei, de autoria de Deputado ou Se
nador, que dispõe sobre a criação de estabeleci
mento de ensino é inconstitucional. - Fundamento:
§ 1º do art. 61 da Constituição Federal e § 1º e inci
so II do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA Nº 2/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: UTILIDADE
PÚBLICA - Entendimento: Projeto de lei que decla
ra de utilidade pública associação, sociedade, enti
dade, fundação ou instituição é inconstitucional e in
jurídico. - Fundamento: § 1º do art. 61 da Constitui
ção Federal e § 1º e inciso 11 do art. 164 do Regi
mento Interno. - Fundamento: art. 84, 11 da Constitu
ição Federal; Lei nQ91, de 28/08/1935, regulamenta
da pelo Decreto nº 50.517, de 02/05/1961; Decreto
nº 60.931, de 04/07/1967; Lei nQ 6.639, de
08/05/1979; Lei nº 5.726, de 29/10/1971 (art. 32) e §
1º e inciso 11, do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA Nº 4/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: DATAS
COMEMORATIVAS - Entendimento: Projeto de lei

E - Súmulas:

EDUARDO

Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto e José Roberto Arruda, em 11/11/2003

PROJETO DE LEI NQ 4.850/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera o Código de Processo Pe
nai para vincular o juiz da instrução à sentença e a
Lei de Execução Penal para vincular o juiz que pro
feriu a setença à execução penal."
RELATOR: Deputado LUIZ
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI NQ 5.211/01 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "altera a Lei nº 4.504, de 30 de novem
bro de 1964, dispondo sobre agrupamentos de imó
veis rurais, destinados à agricultura familiar, promo
vidos pelo Poder Público."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do
Substitutivo da Comissão de Agricultura e Política
Rural, com subemenda.

PROJETO DE LEI Nº 5.758/01 - do Sr. Luciano
Castro - que "dispõe sobre norma geral para os
Corpos de Bombeiros Militares, que estabelece a
obrigatoriedade de uso de redes de proteção."
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rio em estabelecimentos que vendem alimentos ao RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
público." PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW técnica legislativa.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PROJETO DE LEI Nº 7.177/02 - da Sra. Jandira
técnica legislativa, com emenda. Feghali - que "altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho

PROJETO DE LEI Nº 4.478/01 - do Sr. Osmar Ser- de 1998, para dispor sobre a obrigatoriedade de for-
raglio - que "dispõe sobre o usufruto de bem móvel necimento de bolsas de colostomia pelos planos e
na execução por quantia certa contra devedor sol- seguros privados de saúde."
vente, alterando o art. 647 do Código de Processo RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
Civil." PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES técnica legislativa.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PROJETO DE LEI Nº 9/03 - da Sra. Iara Bernardi-
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação. que "altera o Artigo 41 da Lei nQ7.210, de 11 de ju-

Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 19/08/2003 lho de 1984 - Lei de Execuções Penais, para permi-
tir visita íntima para presos, independente de sua

PROJETO DE LEI Nº 4.799/01 - do Sr. Custódio orientação sexual."
Mattos - que "modifica o § 1º do art. 74 do Código RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO
de Processo Penal para nele incluir na competência PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicida-
do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a

de, má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
Administração Pública, apenados com reclusão."

deste e das emendas de nQs 1 e 2 apresentadas na
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES Comissão.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com emenda.
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que institui dia nacional de determinada classe pro
fissional é injurídico. - Fundamento: § 2Qdo art. 215
da Constituição Federal e § 1Qe inciso 11, do art. 164
do Regimento Interno."

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicida
de (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NQ 4.148/01 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "acrescenta parágrafos ao art. 282 da
Lei nQ9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti
tui o Código de Trânsito Brasileiro." (Apensado: PL
4334/2001)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade
e Mérito:

PROJETO DE LEI NQ 6.669/02 - do Sr. Paulo Ro
cha - que "modifica o § 1Qdo art. 141 da Lei nQ8069
- Estatuto da Criança e do Adolescente."
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI NQ 6.990/02 - do Sr. João Magno
- que "altera a Lei nQ9.503, de 23 de setembro de
1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro"."
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS

PROJETO DE LEI NQ 7.005/02 - do Sr. João Caldas
- que "dispõe sobre a criação da obrigatoriedade da
divulgação pública de todos atos realizados ou ad
quiridos pelos órgãos da administração pública."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI NQ 7.038/02 - do Sr. Feu Rosa 
que "altera o art. 12, inciso 111, da Lei nQ8.934, de 18
de novembro de 1994, que "Dispõe sobre o Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e
dá outras providências"."
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI NQ 1.443/03 - do Sr. Pastor Rei
naldo - que "estabelece critérios para a definição do
dano moral"
RELATOR: Deputado JOSÉ IVO SARTORI

PROJETO DE LEI NQ 1.449/03 - do Sr. Olavo Ca
lheiros - que "altera a redação do inciso IV, do arti
go 3Qda Lei nQ8.009, de 29 de março de 1990, para
tornar impenhorável também nas dívidas decorren
tes de cobrança de impostos, predial ou territorial,
taxas e contribuições devidas em função do imóvel
familiar, desde que o proprietário ganhe até um sa
lário mínimo ou o casal até dois salários mínimos."
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS

PROJETO DE LEI NQ 1.454/03 - do Sr. Severino
Cavalcanti - que "dá nova redação ao art. 1.015 do
Código Civil."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI NQ 1.489/03 - do Sr. Carlos Na
der - que ''''Altera a redação do art. 25 e acrescenta
o § 3Qao artigo 25 da Lei n.Q7.492, de 16 de junho
de 1986.""
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ

PROJETO DE LEI NQ 1.522/03 - do Sr. Carlos Sam
paio - que "acrescenta o § 3Qao art. 525 do Código
de Processo Civil, Lei nQ5.869/73." (Apensados: PL
1608/2003 e PL 2117/2003)
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicida
de (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NQ 4.343/01 - do Sr. Mário Assad
Júnior - que "altera a Lei nQ9.883, de 7 de dezem
bro de 1999, estabelecendo normas para a nomea
ção do Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteli
gência - ABIN e impondo restrições ao ocupante do
cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inte
ligência - ABIN que for exonerado."
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA

PROJETO DE LEI NQ 6.303/02 - do Senado Federal
- (PLS 689/1999) - que "altera o art. 25 da Lei nQ

8.171 , de 17 de janeiro de 1991 , que dispõe sobre a
política agrícola."
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

PROJETO DE LEI NQ 6.440/02 - dos Srs. Ana Cor
so e Walter Pinheiro - que "dispõe sobre a introdu
ção da disciplina de Comunicação Comunitária, no
curso de Comunicação Social das universidades pú
blicas e privadas."

._------------,.



ESCLARECIMENTOS SOBRE O LICENCIAMENTO
DE OPERAÇÃO/LO, ESTATUTO DE IMPACTO

LOCAL: Plenário 08 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:

PROJETO DE LEI Nº 808/03 - do Sr. Rubens Otoni
- que "acrescenta os artigos 3-A e 3-B à Lei nº
6.530, de 12 de maio de 1978, dispondo sobre a
identificação do responsável pela intermediação
imobiliária nos atos de registro de escritura pública
de compra e venda de imóveis."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

DECURSO:4B SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicida
de (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 7.493/02 - TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL - que "cria e transforma
cargos e funções nos Quadros de Pessoal dos Tri
bunais Regionais Eleitorais, destinados às Zonas
Eleitorais."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade
e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 - do Sr. Pedro Fer
nandes - que "altera o § 2º, do art. 3º, da Lei 9.099,
de 26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do
rito sumaríssimo da referida Lei às causas que es
pecifica e dá outras providências." (Apensados: PL
599/2003 e PL 1415/2003)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

DECURSO:5B SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-03
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RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 2
)

PROJETO DE LEI Nº 771/03 - do Sr. IIdeu Araujo - AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
que "altera a redação do "caput" do art. 150, da Lei RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o MEMBROS DESTA COMISSÃO
Código de Trânsito Brasileiro", dispondo sobre curso A _ Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade
de direção defensiva e primeiros socorros." e Mérito:
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI Nº 781/03 - do Sr. Henrique
Afonso - que "altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezem
bro de 1993, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social, para acrescentar o Serviço de
Atendimento a Pessoas que Vivem em Situação de
Rua."
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI Nº 850/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "proíbe o uso de publicidade
em livros didáticos e material escolar."
RELATOR: Deputado COLOMBO

PROJETO DE LEI Nº 909/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 85 da Lei
nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro."
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO

PROJETO DE LEI Nº 1.071/03 - do Sr. Luciano
Zica - que "altera a Lei nº 10.334, de 19 de dezem
bro de 2001, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
fabricação e comercialização de lâmpadas incan
descentes para uso em tensões de valor igualou
superior ao da tensão nominal da rede de distribui
ção, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI Nº 1.077/03 - do Sr. Gastão Viei
ra - que "dispõe sobre conteúdos curriculares da
formação do Pedagogo para atuar junto a estudan
tes com restrição de locomoção."
RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES

PROJETO DE LEI Nº 1.131/03 - do Sr. Edson Duar
te - que "estabelece que os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios somente poderão receber os
recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente após
a instituição de seus respectivos Conselhos de Meio
Ambiente."
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

PROJETO DE LEI Nº 1.178/03 - do Sr. Assis Miguel
do Couto - que "dispõe sobre a criação de Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas que realizarem via
gens ao exterior."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO
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AMBIENTAUEIA, RELATÓRIO DE IMPACTO Substitutivo (Art. 119, 11 e §1!!)
AMBIENTAURIMA E O TERMO DE AJUSTE DE
CONDUTA DA REFINARIA DE PETRÓLEO DE AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
MANGUINHOS DO GRUPO PEIXOTO DE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
CASTRO MEMBROS DESTA COMISSÃO

EXPOSITORES

ARTHUR CASSIANO BASTOS FILHO, Presidente
da Refinaria de Petróleo de Manguinhos no Estado
do Rio de Janeiro

ISAURA MARIA FERREIRA FRAGA, Presidente da
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambien
te - FEEMAlRJ

MARCUS Luíz BARROSO BARROS, Presidente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis - IBAMA

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO JORGE, Presi
dente da Comissão Estadual de Controle Ambiental
do Rio de Janeiro

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 21-11-2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1!!)

PROJETO DE LEI Nº 6.963/02 - do Sr. Antonio Car
los Mendes Thame - que "institui diretriz sobre a
obrigatoriedade de implantação de programas de ra
cionalização do uso da água." (Apensado: PL
7345/2002)

PROJETO DE LEI Nº 2.436/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "modifica a Lei nº 9.472, de
16 de julho de 1997, determinando a criação de ser
viço que informe o número de pulsos de ligações de
longa distância."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1!!)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 4.886/01 - do Sr. Neiva More
ira - que "altera o § 4º do art. 43 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990."
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

PROJETO DE LEI Nº 707/03 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "dispõe sobre a instituição do Selo Ver
de, destinado a atestar a qualidade dos produtos e
suas origens quanto aos cuidados para com a prote
ção ao meio ambiente."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1!!)

PROJETO DE LEI Nº 2.364/03 - do Sr. Paulo Feijó
- que "altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981, tornando obrigatória a elaboração de Análise
de Risco Ambiental - ARA no âmbito do licencia
mento ambiental de empreendimentos ou atividades
potencialmente poluidores ou degradadores do meio
ambiente."
RELATOR: Deputado HAMILTON CASARA
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1!!)

PROJETO DE LEI Nº 1.776/03 - do Sr. André Luiz
que "dispõe sobre a proibição do comércio em todo
o Território Nacional, fornecer sacolas plásticas, uti
lizadas para carregar compras, devendo as mesmas
serem substituídas por sacolas de papeL"
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1!!)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 274/03 - do Sr. Sarney Filho
que "acrescenta parágrafo ao art. 25 da Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, referente à desti
nação de bens apreendidos." (Apensado: PL
2100/2003)
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE
DECURSO:5ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-03



AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 2.408/03 - do Sr. Dr. Heleno
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de construção,
pelas instituições financeiras, de um local de acesso
exclusivo para carga e descarga de valores."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.646/03 - do Sr. Valdenor
Guedes - que "determina que 2004 será o Ano Na
cional do Saneamento Básico."
RELATOR: Deputado SIMPLíCIO MÁRIO
DECURSO:5ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 2.374/03 - do Sr. Sandro Ma
bel - que "dispõe sobre o dever de notificação em
caso de necessidade de ações preventivas, de so
corro, assistenciais ou recuperativas na área de de
fesa civil e dá outras providências."

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

LOCAL: Plenário 14 - Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) SHEILA PINKOVSKY - Presidente da Agência Esta-

PROJETO DE LEI Nº 2.390/03 _ do Sr. Celso Rus- dual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco -
somanno - que "altera a Lei nº 8.078, de 11 de se- CODEPElFIDEM;
tembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do KOYU IHA - Presidente da Agência Metropolitana
consumidor e dá outras providências"." da Baixada Santista - AGEM; e

RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE JOSÉ DE FILlPPI JÚNIOR - Prefeito de Diadema _

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º) Diretor Executivo da Câmara Regional do Grande
_ ABC.

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.110/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "altera o art. 18 da Lei nº 8078,
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a pro
teção do consumidor e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT

PROJETO DE LEI Nº 184/03 - do Sr. Maurício Rabe
lo - que "altera os incisos I e 11 do art. 26 da Lei nº
8.078, de 1990, para aumentar o prazo em que o con
sumidor tem o direito de reclamar de vícios aparentes
ou de fácil constatação em produtos e serviços."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

A - Audiência Pública:

Tema:

"A QUESTÃO METROPOLITANA NO BRASIL: ex
periências legislativas e institucionais, desafios de
gestão e de financiamento"

Convidados:

Luís CÉSAR QUEIROZ - Coordenador do Obser
vatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal 
IPPURlFASE;

ALBERTO PEREIRA MOURÃO - Prefeito Municipal
de Praia Grande - Região Metropolitana da Baixada
Santista;

FERNANDO SAFATLE - Gerência da Região Inte
grada para o Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno - RIDE-DF;

JOSÉ ANTÔNIO ZEM - Secretário Extraordinário de
Assuntos Metropolitanos do Município de Curitiba,
Região Metropolitana de Curitiba;
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.356/03 - do Sr. Sandes Jú
nior - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de cons
tar, nas embalagens de alimentos industrializados, o
nível de gordura "trans"."
RELATOR: Deputado DA. BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI Nº 2.421/03 - do Sr. Adelor Viei
ra - que "dispõe sobre a destinação aos não - fu
mantes de no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do
total dos lugares nos restaurantes, lanchonetes e
assemelhados localizados em todo Território Nacio
nal."
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.509/03 - do Sr. Carlos Sam
paio - que "altera o artigo 140, inciso I do Decre
to-Lei n° 7.661 / 45, adaptando-o ao atual Código
Civil." (Apensados: PL 1510/2003, PL 1511/2003, PL
1513/2003, PL 1514/2003, PL 1515/2003, PL
1516/2003, PL 1517/2003, PL 1519/2003, PL
1520/2003, PL 1521/2003 e PL 1518/2003)
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA
DECURSO:5ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.371/03 - do Sr. Fernando
de Fabinho - que "dispõe sobre a criação de Área
de Livre Comércio no município de Feira de Santa
na, no Estado da Bahia"
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI Nº 2.372/03 - do Sr. Augusto
Nardes - que "revoga o artigo 22 da Lei nº 10.684,
de 30 de maio de 2003."
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO

PROJETO DE LEI Nº 2.426/03 - do Sr. Ricardo Fiu
za - que "regulamenta o disposto no art. 50 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, disciplinando a
declaração judicial de desconsideração da persona
lidade jurídica e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 696/03 - do Sr. Zezéu Ribeiro
- que "dispõe sobre o acesso à informação de valor
didático por alunos e professores nas áreas de en
genharia e arquitetura, e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.320/03 - do Sr. Bismarck
Maia - que "dispõe sobre a criação de uma Univer
sidade Federal na Região Centro - Sul do Estado
do Ceará, na cidade de Iguatu."

PROJETO DE LEI Nº 2.305/03 - do Sr. Luiz Piauhy
lino - que "denomina "Palácio Sérgio Vieira de Mel
lo" o Palácio do Itamaraty, edifício - sede do Minis
tério das Relações Exteriores."

PROJETO DE LEI Nº 2.405/03 - do Senado Federal
- que "institui o ano de 2005 como o "Ano de Defe
sa da Soberania Nacional sobre a Amazônia Brasi
leira"."

PROJETO DE LEI Nº 2.410/03 - do Sr. Professor
Irapuan Teixeira - que "acrescenta o inciso IV ao
art. 7º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que "Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional"."

PROJETO DE LEI Nº 2.412/03 - do Sr. Carlito
Merss - que "confere ao Município de Joinville, em
Santa Catarina , o título de Capital Nacional dos
Bombeiros Voluntários."
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.803/03 - do Sr. Paulo Mari
nho - que "estabelece, em todo o território nacional,
a data de 22 de agosto de cada ano para as come
morações do Dia do Pesquisador." (Apensados: PL
186912003 e PL 1882/2003)
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03



B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nl! 105/03 Do Sr. Fernando Ga
beira - "apresenta Moção que, a exemplo do Sena
do Chileno, a Comissão de Relações Exteriores da
Câmara de Deputados do Brasil expressa seu apoio
ao pedido de deputados franceses para a constitui
ção de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar o papel da França na ajuda aos
regimes militares da América Latina, entre 1973 e
1984."

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA

PRIORIDADE

MENSAGEM Nl! 97/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Protocolo de Integração Educativa e Reco
nhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Ní
vel Fundamental e Médio Não-Técnico entre os
Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia
e a República do Chile, assinado em Brasília, em 5
de dezembro de 2002."
RELATOR: Deputado COLOMBO
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM Nl! 397/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Tratado de Extradição entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Re-

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

PROJETO DE LEI Nº 786/03 - do Sr. Odair - que
"dá nova redação ao art. 1li da Lei nl! 8.958, de 20
de janeiro de 1994 que dispõe sobre as relações en
tre as instituições federais de ensino superior e de
pesquisa científica e tecnológica e as fundações de
apoio, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME

PROJETO DE LEI Nl! 1.159/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "cria o Programa de Financiamento da
Casa Própria Rural e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI Nº 1.166/95 - do Sr. Feu Rosa 
que "institui o "Programa de Apoio à Formação de
Hortas Comunitárias" e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI Nl! 5.488/01 - do Senado Federal
- (PLS 445/1999) - que "acrescenta dispositivos à
Lei nl! 9503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo con
dições para o parcelamento de multas por infração
de trânsito." (Apensados: PL 3838/2000 (Apensa
dos: PL 4155/2001, PL 4504/2001, PL 4651/2001,
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §12) PL 5423/2001 (Apensado: PL 5709/2001) e PL

PROJETO DE LEI Nl! 2.392/03 _ do Sr. Marcelo 6515/2002), PL 728/2003 e PL 972/2003)
Ortiz - que "institui o Dia do Advogado" RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI Nl! 2.394/03 - do Sr. Wilson PROJETO DE LEI Nl! 1.068/03 - do Sr. Beto Albu-
Santos - que "dispõe sobre o direito à meia-entrada querque - (PL 720/2003) - que "dispõe sobre a cria-
para os estudantes do ensino fundamental, médio e ção do Sistema Permanente de Planejamento de
superior, cursos pré-universitários e profissionalizan- Transporte - SISTRAN e dá nova redação aos arts.
tes, bem como para menores de dezoito anos, em ca- 6l! e 8l! da Lei nl! 10.636, de 30 de dezembro de
sas de diversão, espetáculos, casas de exibição e si- 2002."
milares das áreas de esporte, cultura e lazer em todo RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
o Território Nacional, e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.593/03 - do Sr. Rogério Sil-
va - que "altera a constituição do Fundo Geral de
Turismo - FUNGETUR, criado pelo Decreto-Lei nl!
1.191, de 27 de outubro de 1971."
RELATOR: Deputado FERNANDO LOPES



RIORIDADE

MENSAGEM Nº 1.251/01 - do Poder Executivo 
que "submete á consideração do Congresso Nacio
nal mensagem relativa à nova Lista de Compromis
sos Específicos do Brasil resultante da 11 Rodada
Negociadora de Compromissos Específicos em Ma
téria de Serviços, aprovada pela Decisão 56/00, do
Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL, em
14 de dezembro de 2000."
RELATOR: Deputado COLOMBO
PARECER: pela aprovação, requerendo que a maté
ria seja também submetida à apreciação da Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público.
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pública Libanesa, celebrado em Beirute, em 4 de PROJETO DE LEI Nº 559/03 - do Sr. Elimar Máxi-
outubro de 2002." mo Damasceno - que "altera disposições do Decre-
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY to-Lei nº. 1.001 /69 (Código Penal Militar), excluindo
PARECER: pela aprovação. de seu texto a pena de morte."

MENSAGEM Nº 412/03 - do Poder Executivo - que RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
"submete à consideração do Congresso Nacional o PARECER: pela rejeição.

texto do Protocolo Complementar ao Acordo-Quadro C _ Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Popular da China sobre pelas Comissões:
Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e
Tecnologia do Espaço Exterior para a Continuidade
do Desenvolvimento Conjunto de Satélites de Re
cursos Terrestres, assinado em Brasília, em 27 de
novembro de 2002."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM Nº 483/03 - do Poder Executivo - que
"encaminha o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
púbica da Bulgária sobre Isenção Parcial de Vistos,
celebrado em Sófia, em 10 de abril de 2003."
RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

MENSAGEM Nº 218/01 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da "Lista de Compromissos Específicos Inicia
is" do Brasil, aprovado pela Decisão nº 9/98 do Con
selho do Mercado Comum do MERCOSUL, em 23
de julho de 1998, e a nova "Lista de Compromissos
Específicos" do Brasil, resultante da Primeira Roda
da de Negociação de Compromissos Específicos
em Matéria de Serviços, adotada pela Decisão nº
1/00 do Conselho do Mercado Comum do
MERCOSUL, em 29 de junho de 2000. A Lista re
cém-aprovada amplia a oferta original em telecomu
nicações e substitui as páginas 14 a 19 da "Lista de
Compromissos Específicos Iniciais" adotada em
1998. Ambas as Listas foram negociadas ao ampa
ro do Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de
Serviços do MERCOSUL."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 852/01
- do Sr. Henrique Fontana - que "convoca plebiscito
para decidir sobre a participação do Brasil na Área
de Livre Comércio das Américas (ALCA)."
RELATOR: Deputado JACKSON BARRETO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 777/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "institui as normas gerais do regime prividen
ciário dos militares do Distrito Federal, dos Estados
e Territórios e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 6.493/02 - do Sr. Alceste Almei
da - que" Altera a Lei nº 6.001, de 19 de dezembro
de 1973 (Estatuto do índio), autorizando a construção
de guarnições militares em terras indígenas."
RELATORA: Deputada TEREZINHA FERNANDES
PARECER: pela aprovação, nos termos do substitu
tivo apresentado.

PROJETO DE LEI Nº 7.098/02 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "altera a redação dos arts. 2º e 9º, da
Lei nº. 4.767, de 30 de agosto de 1965, ampliando a
abrangência dos beneficiários dos direitos assegura
dos aos Militares Veteranos da Segunda Guerra
Mundial." (Apensado: PL 7342/2002)
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.



AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 21-11-2003)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1S!)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.412/03 - do Sr. Carlos Na
der - que ··'Dispõe sobre a concessão de incentivo
fiscal para as pessoas jurídicas que firmarem con
tratos de trabalho com pessoas portadoras de defi
ciência e com pessoas idosas com mais de 60 (ses
senta) anos."" (Apensado: PL 1743/2003)
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1S!)

PROJETO DE LEI Nº 1.140103 - do Sr. Rubens
Otoni - que "regulamenta o exercício das profissões
deTécnico em Higiene Dental e de Atendente de
Consultório Dentário."

PROJETO DE LEI Nº 2.414/03 - do Sr. Benjamin
Maranhão - que "altera a Lei nº 8.213, de 24 de ju
lho de 1991, para modificar o Auxílio-Reclusão e
prever proteção aos dependentes de vítima de ho
micídio."

A - Seminário:
POLíCIA CIENTíFICA:
A IMPORTÂNCIA DA PROVA PERICIAL NO
COMBATE AO CRIME
MANHÃ:
10 horas
Painel 1: A balística como instrumento para o com
bate ao tráfico de armas.
Coordenadora:
Deputada IRINY LOPES (PT/ES)
Palestrante:
CELSO NENEVÊ
Perito Criminal e Diretor de Perícias Laboratoriais do
Instituto de Criminalística do Distrito Federal
Debatedores:
EDSON WAGNER DE SOUSA BARROSO
Perito Criminal e Coordenador de Estruturação e
Modernização da Perícia da SENASP - MJ
ROOSEVELT ALVES F. LEADEBAL JÚNIOR
Presidente da Associação Nacional dos Peritos Cri
minais Federais
TARDE:
14 horas
Painel 2: Pedofilia na Internet.
Coordenador:
Deputado ANTÔNIO CARLOS BISCAIA (PT/RJ)
Palestrante:
JORILSON DA SILVA RODRIGUES
Perito Criminal Federal. Especialista em Crimes Ci
bernéticos
Debatedor:
SÉRGIO LUIZ FAVA
Perito Criminal Federal. Especialista em Crimes Ci
bernéticos
16 horas
Painel 3: DNA da Cocaína.
Coordenadora:
Deputada PERPÉTUA ALMEIDA (PC do B/AC)
Palestrante:
ROGÉRIO MATHEUS VARGAS
Perito Criminal Federal. Doutor em Química
Debatedor:
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E OCTÁVIO BRANDÃO CALDAS NETTO
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, Diretor do Instituto Nacional de Criminalística.

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO PROMOÇÃO

LOCAL: Plenário 4, Anexo 11 Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri-
HORÁRIO: 10h me Organizado, Violência e Narcotráfico.
SEMINÁRIO Presidente: Deputado MORONI TORGAN

Endereço: Sala 166-C do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados
70.160-900, Brasília/DF
Tel: (Oxx61) 318-8615 - Fax: (Oxx61) 318-2179
APOIO
Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais
Presidente: ROOSEVELT ALVES F. LEADEBAL
JÚNIOR
Tel.: (Oxx61) 346-9481 I (Oxx61) 9961-2322

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
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PROJETO DE LEI Nº 2.431/03 - do Sr. Pastor Fran
kembergen - que "dispõe sobre o pagamento de
meia entrada para doadores de sangue em eventos
públicos de entretenimento, cultura e desporto."
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 863/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a criação do Programa
de Medicamentos ao Trabalhador - PMT, em com
plemento aos programas de saúde assistencial ou
ocupacional."

PROJETO DE LEI Nº 1.874/03 - do Sr. Marcos de
Jesus - que "altera a Lei nº 10.048, de 8 de novem
bro de 2000, que "dá prioridade de atendimento às
pessoas que especifica, e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI Nº 2.354/03 - da Sra. Janete Capi
beribe - que "dispõe sobre o exercício da profissão de
parteira tradicional e dá outras providências."
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.383/03 - da Sra. Maninha 
que "altera a Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998,
que "Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde", na forma que especifica e dá
outras providências."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 4.721/98 - do Sr. Serafim
Venzon - que "dispõe sobre a indicação, prescrição
ou adaptação de lentes de contato."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 21-11-2003)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.970/01 - do Sr. Inácio Arru
da - que "altera dispositivos do Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT)."
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA

PROJETO DE LEI Nº 1.625/03 - do Sr. Jaime Mar
tins - que "estabelece o direito ao mutuário do Sis
tema Financeiro da Habitação de ter abatido de
suas prestações da casa própria o valor correspon
dente ao reajuste do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço relativo aos planos "Verão" e "Collor I"."
(Apensado: PL 2018/2003)
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 3.141/97 - do Sr. João Paulo
- que "dispõe sobre a suspensão do contrato de tra
balho por prazo determinado nas situações que es
pecifica e determina outras providências."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 3.439/00 - do Sr. Cezar Schir
mer - que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de permitir a
movimentação da conta vinculada no FGTS para o
pagamento do preço da aquisição de lote destinado
à construção de moradia própria." (Apensados: PL
3538/2000, PL 3580/2000, PL 3871/2000 e PL
1992/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI Nº 552/03 - da Sra. Maria do Ro
sário - que "acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990."
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN



Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 2)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nl1 2.154/99 - do Sr. Flávio Derzi
- que "altera as Leis nl1s 9.503, de 1997 e 8.666, de
1993." (Apensado: PL 4376/2001 (Apensado: PL
4516/2001))
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
DECURSO:4~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-03

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-03

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

LOCAL: Plenário 5
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

RELATORA: Deputada ANN PONTES
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PROJETO DE LEI Nll 1.070/03 - do Sr. Rubinelli - COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
que "altera a Lei nll 8.666, de 21 de junho de .19~3, AVISOS
no que especifica, que regulamenta o art. 37, InCISO
XXI, da Constituição Federal, institui normas para li
citações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências."
RELATORA: Deputada ANN PONTES

PROJETO DE LEI Nº 1.652/03 - do Sr. Luiz Alberto
- que '·'Altera o art.211 da Lei nl1 5.859 de 11 de de
zembro de 1972 e dá outras providências","

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 322/03 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre autorização a concessão de re
cursos provenientes da arrecadação do Imposto de
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da
União, para o desenvolvimento do turismo no Bra
sil."
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nll 1.043/03 - do Sr. Bernardo
Ariston - que "dispõe sobre os fundamentos e a po
lítica do agroturismo ou turismo rural e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (

DIA 21-11-2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 2.295/03 - do Sr. Maurício
Rands - que "dispõe sobre o horário para realização
de partidas de futebol profissional, oficiais e amisto
sas."
RELATOR: Deputado JULIO LOPES

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 2)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nl1 872/03 - da Sra. Zelinda No
vaes - que "proíbe a veiculação de publicidade que
utilize imagens relativas ao cometimento de infra
ções de trânsito."
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA

PROJETO DE LEI Nl1 1.916/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "institui o Fundo Nacional do Transporta
dor Rodoviário de Carga."
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
DECURSO:5B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 2)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 25/03 - do Sr. Roberto Gou
veia - que "estabelece a obrigatoriedade de instala
ção de "air-bag" em automóveis." (Apensado: PL
225/2003)
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
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CONSTITUiÇÃO Nº 534-A, DE 2002, QUE
"ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS
COMPETÊNCIAS DA GUARDA MUNICIPAL E
CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO: 10ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-03

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
534/02 - do Senado Federal - que "altera o art. 144
da Constituição Federal, para dispor sobre as com
petências da guarda municipal e criação da guarda
nacional." (Apensados: PEC 87/1999 (Apensados:
PEC 240/2000, PEC 250/2000, PEC 124/1999, PEC
154/1999, PEC 266/2000, PEC 275/2000, PEC
276/2000, PEC 280/2000, PEC 284/2000, PEC
291/2000, PEC 449/2001 e PEC 317/2000) e PEC
532/2002)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2401, DE

2003, QUE "ESTABELECE NORMAS DE
SEGURANÇA E MECANISMOS DE

FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM
ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS
- OGM E SEUS DERIVADOS, CRIA O CONSELHO

NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CNBS,
REESTRUTURA A COMISSÃO TÉCNICA

NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CTNBIO,
DISPÕE SOBRE A POLíTICA NACIONAL DE

BIOSSEGURANÇA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
I - Elaboração do roteiro dos trabalhos;
II - Deliberação dos seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 93/03 Do Sr. Aldo Rebelo 
(PL 2401/2003) - que" Em atenção aos requeri
mentos apresentados pelos dignos membros desta
Comissão Especial, requeremos, nos termos regi
mentais, seja submetida à apreciação do Plenário a
realização de audiência pública nesta Comissão
Especial."

REQUERIMENTO Nº 94/03 Do Sr. Aldo Rebelo 
(PL 2401/2003) - que "em atenção aos requerimen
tos apresentados pelos dignos membros desta Co
missão Especial, requeremos, nos termos regimen
tais, seja submetida à apreciação do Plenário a rea
lização de visitas aos seguintes Estados:"

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo 11
Horário: 10h
PAUTA
A - Relatórios

AVISO Nº 035/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 751, de 2003
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório
e Voto que o fundamentam referente ao Relatório
de Inspeção realizada nas obras de construção e re
cuperação de infra-estrutura hídrica da Adutora do
Oeste no estado de Pernambuco (TC nº
008.072/2003-0)".
RELATOR: Senador MOZARILDO CALVACANTI.

VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO Nº 037/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 753, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório
e Voto que o fundamentam referente ao Relatório
de levantamento de auditoria realizado nas obras de
implantação do sistema de Trens Urbanos de Belo
Horizonte/MG referente a linha 1 do metrô, trecho
São Gabriel- Via Norte (TC nº 004.630/2003-5)."
RELATOR: Deputado ARY VANAZZI .

VOTO: Pela vedação da execução, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO Nº 058/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 949, de
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao
Levantamento de Auditoria realizado, no período de
19/05 a 13/06/2003, nas obras de "Construção de
Trechos Rodoviários na BR-317 no Estado do Ama
zonas - Boca do Acre - Divisa AM/CM" (TC 
009.430/2003-7)."
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI.

VOTO: Pela suspensão da execução na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.



ÀS

COMISSÕES

MATÉRIA

DE

DE

IV COORDENAÇÃO
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO
COMISSÕES

EM 19-11-2003:

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática:
TVR Nº 30/2003
TVR Nº 31/2003

B - Requerimentos

REQUERIMENTO Nº 16/2003, do Sr. Anivaldo Vale,
que "Solicita seja convidado o Ministro da Saúde,
Dr. Humberto Costa, a comparecer a esta Comissão
Mista para prestar esclarecimentos sobre as fontes
de recursos que financiam o Ministério da Saúde,
em especial as relativas ao Cumprimento da Emen
da Constitucional nº 29, de 2000".

REQUERIMENTO Nº 17/2003, do Sr. Anivaldo Vale,
que "Solicita seja convidado o Ministro da Educa
ção, Dr. Cristovam Buarque, a comparecer a esta
Comissão Mista para prestar esclarecimentos sobre
o programa toda Criança na Escola".

VOTO: Pela autorização da execução na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

OFíCIO N2 249/03 apresentado pelo Deputado Bis
mark Maia, relator do Projeto de Lei nº 51/2003-CN,
que abre Crédito Suplementar aos Ministérios do
Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades,
propondo sobrestamento do andamento do mesmo
(Art. 63 do Regulamento Interno desta Comissão) e
solicitando maiores informações ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão para que seja
produzido o respectivo relatório.

AVISO Nº 04/2003-CN que "encaminha ao Congres
so Nacional as Demonstrações Contábeis do Fundo
Constitucional do Nordeste - FNE, referente ao
exercício de 2002, de acordo com o artigo 20, pará
grafo 4º, da Lei 7827, de 27 de setembro de 1989".
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

REQUERIMENTO Nº 18/2003, do Sr. Anivaldo Vale,
que "Solicita seja convidado o Ministro dos Trans
portes, Dr. Anderson Adauto Pereira, a comparecer
a esta Comissão Mista para prestar esclarecimentos
sobre a recuperação e manutenção da malha rodo
viária federal constantes do Orçamento 2003 - Lei
n2 10.640, de 14.01.2003, e do projeto de Orçamen
to 2004, objeto do Projeto de Lei nº 31, de 2003 
CN, do Poder Executivo".

REQUERIMENTO N2 19/2003, do Sr. Anivaldo Vale,
que "Solicita seja convidado o Ministro da fazenda,
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AVISO N2 92-117/2002-CN que "encaminha ao Con- Dr. Antonio Palocci Filho, a comparecer a esta Co-
gresso Nacional relação das obras nas quais foram missão Mista para prestar esclarecimentos sobre os
registrados indícios de irregularidades graves no de- parâmetros macroeconômicos constantes do projeto
correr das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no de Orçamento 2004, objeto do Projeto de Lei n2 31,
exercício de 2002". de 2003 - CN, do Poder Executivo".

RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO. REQUERIMENTO N2 20/2003, do Sr. Sibá Machado,
que "Requer nos termos regimentais, a realização de
audiência pública para avaliar e debater os resulta
dos da iniciativa do Poder Executivo de instituir os
Fóruns Desenvolvimento, Participação e Inclusão,
com o objetivo de estimular a participação e ao con
trole social na formulação do PPA 2004-2007. Solici
ta, ainda, que sejam convidados o srº Luiz Soares
Dulci, Ministro-Chefe da Secretaria Geral da Presi
dência da República, e um representante da Inter
Redes de Direitos e Política, organização responsá
vel pela mobilização em todos os estados."

REQUERIMENTO N2 21/2003, do Sr. Paulo Bernar
do, que "requer a realização de audiência pública da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização para prestar esclarecimentos sobre a
incorporação do enfoque de gênero e raça, de ma
neira transversal, no processo de elaboração dos
Projetos de Lei Orçamentária para 2004 e Plano
Plurianual 2004-2007".

REQUERIMENTO Nº 25/2003, do Sr Pauderney Ave
lino. que "solicita esclarecimentos ao Sr. Ministro de
Estado da Fazenda sobre as razões da notávellucrati
vidade das instituições financeiras comerciais nos três
primeiros trimestres do ano e sobre seu recolhimento
de tributos". (Ministro Antônio Palocci Filho).

REQUERIMENTO Nº 26/2003, do Sr. Paudemey Ave
lino que "solicita seja convidado o Sr. Ministro de Esta
do da Fazenda a comparecer em audiência nesta Co
missão para prestar esclarecimentos sobre a Medida
Provisória nº 135, de 2003, que alterou a legislação tri
butária federal, tomou não cumulativa a cobrança da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade So
cial (Cofins) e elevou alíquota da citada contribuição
para 7,6%". (Ministro Antônio Palocci)."
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TVR Nº 32/2003
TVR Nº 33/2003
TVR Nº 34/2003

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.069/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
57/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
434/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
688/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
729/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
958/2003
PROJETO DE LEI Nº 2.443/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
181/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
182/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
183/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
185/2003
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias:
PROJETO DE LEI Nº 2.436/2003
Comissão de Educação e Cultura:
PROJETO DE LEI Nº 2.434/2003
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público:
PROJETO DE LEI Nº 2.428/2003
Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE LEI Nº 2.437/2003

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 16
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO CONFÚCIO MOURA NO
PERíODO DESTINADO AO GRANDE
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 263,
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE
2003 - RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO:

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Como
Líder.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve
nho fazer breve comentário sobre 2 matérias. A pri
meira refere-se à entrevista do professor do Núcleo

de Altos Estudos Amazônicos da Universidade do
Pará, o geógrafo David McGrath, publicada nas pági
nas amarelas da revista Veja da semana passada,
com o título Amazônia será ocupada. Cumprimento a
revista pela qualidade da matéria publicada, muito
bem redigida.

No mês de outubro, o jornal de circulação local
Como vai Rondônia publicou matéria semelhante sob
o título A floresta deve prestar serviços à economia
para ser preservada, do geógrafo Emanuel Fulton
Madeira Casara, gerente de Ciência e Tecnologia da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
-SEDAM.

Muito bem escritas, as 2 matérias comple
tam-se devido à similaridade profissional dos 2 auto
res. Foram, portanto, 2 escritos em diferentes posi
ções e locais - um publicado em revista de grande cir
culação nacional; outro, em jornal gratuito, com apro
ximadamente de 8.000 exemplares distribuídos de
casa em casa.

Sr. Presidente, pude concluir que realmente
muito se discute sobre a relação entre desenvolvi
mento e preservação ambiental na Amazônia, e que
esse debate se modifica muito. O Governo Federal é
uma instituição com alternância no poder: hoje é o
Presidente Lula; ontem tivemos Fernando Henrique;
no passado, Getúlio; depois, Juscelino. E assim fo
ram muitos os Presidentes desta Nação. Eles pas
sam, mas o País continua a caminhar; com eles ou
sem eles, temos de prosperar. Mas observamos, tris
temente, que cada Presidente, com seu método de
governo, seu estilo próprio, refere-se ao que herdou:
"Eu herdei uma herança maldita. O que eu recebi foi a
maior maldição de toda a história".

Temos de parar com essa história de colocar
defeito nos Governos anteriores.

A Amazônia sempre foi ponto importante na re
tórica nacional. Todos falam, em alto e bom som e
com amplos gestos, sobre a preservação da floresta,
o combate às queimadas e a plantação de soja no
Mato Grosso. Alguns criticam a abertura de estradas,
a construção de hidrelétricas ou qualquer obra de in
fra-estrutura na região.

Os ecologistas de visão única e de farol baixo vi
vem usando as mesmas expressões de efeito sobre o
tema. Nunca mudam, aquilo que um fala, todos falam;
aquilo que um fala aqui, o outro fala no Acre, na Ingla
terra ou na Alemanha. O discurso é o mesmo: a xeno
fobia, as posições contrárias ao desenvolvimento
econômico, que realmente deve ser o esteio das pes
soas.
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As 2 matérias a que me referi demostram justa
mente o contrário. Apesar de toda ortodoxia, mesmo
com a penalização com relação à Amazônia, ela cor
responde a 60% do território nacional, o que significa
mais da metade da área do País. E tem gente por lá:
são 16 milhões de habitantes de todos os cantos do
País, nas mais variadas condições de vida.

Não podemos ficar lendo textos de ecologistas,
muitos deles não pertencentes a este Brasil, que aqui
vêm roubar ou piratear o tradicional conhecimento
brasileiro, o potencial genético do banco de germo
plasma da Amazônia, imenso e inexplorado. Essas
pessoas vêm apregoar como deve ser nosso modus
vivendi, ou seja, como devemos viver na Amazônia 
qualquer tecnocratazinho do Banco Mundial escreve
laudas de como deve ser a Amazônia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po
demos aceitar tal desrespeito a nossa cultura e tradi
ção. Não podemos aceitar a falta de investimento tec
nológico, a mais absurda discriminação das nossas
universidades. Hoje ficamos de pires na mão, à porta
do Ministério da Educação, pedindo professores uni
versitários para as universidades do Acre, Rondônia,
Roraima e Amapá, as menores do País.

Vejam V.Exas. que temos a maior extensão ter
ritorial, a maior floresta, o maior potencial econômico,
mas temos também a pobreza escancarada e zero
por cento de investimento tecnológico. Comparativa
mente, o número de doutores de toda a Amazônia é
menor do que o do Estado do Paraná.

E ainda vêm esses tecnocratas, esses xenófo
bos contrários ao desenvolvimento preceituar o que
seja desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento
sustentável é acabar com a miséria da Amazônia, é a
verticalização da agricultura familiar. Desenvolvimen
to sustentável é a riqueza, porque não existe nada
mais ofensivo e agressivo ao meio ambiente do que a
pobreza.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a pobre-
za polui, envergonha e degrada.

Era o que eu tinha a dizer.
COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS
DE IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS POR EMPRESAS E INSTITUiÇÕES
PRIVADAS DE PLANOS DE SAÚDE.

5211 Legislatura - 111 Sessão Legislativa Ordiná
ria

ATA DA 2011 REUNIÃO ORDINÁRIA

Realizada em 02 de outubro de 2003.
Às dez horas e trinta minutos do dia dois de ou

tubro de dois mil e três, reuniu-se a Comissão Parla
mentar de Inquérito com a finalidade de investigar de
núncias de irregularidade na prestação de serviços
por empresas e instituições privadas de Planos de
Saúde, no Plenário 14 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, com a presença dos Senhores Deputa
dos Henrique Fontana - Presidente; Arlindo Chinaglia
- 1Q Vice Presidente; Dr. Ribamar Alves - Relator;
Antonio Carlos Biscaia, Dr. Rosinha, Elimar Máximo
Damasceno, João Castelo, Júlio Cesar, Mário Herin
ger, Maurício Rabelo, Nelson Meurer e Sebastião Ma
deira, titulares; Arnaldo Faria de Sá, Darcísio Perondi,
Geraldo Resende, Jamil Murad, Paes Landim, Rafael
Guerra, Roberto Gouveia, Vanderlei Assis e Walter
Feldman, suplentes. Deixaram de comparecer os De
putados Bispo Wanderval, Colbert Martins, Dr. Bene
dito Dias, Jandira Feghali, Laura Carneiro, Luiz Bit
tencourt, Max Rosenmann, Roberto Jefferson, Rob
son Tuma, Saraiva Felipe, Silas Câmara e Veda Cru
sius. ABERTURA: Havendo número regimental, o
Presidente Henrique Fontana declarou abertos os tra
balhos e colocou à apreciação a Ata da 19ª reunião,
realizada no dia 25 de setembro de 2003. Em vota
ção, a Ata foi aprovada. Audiência Pública para ou
vir o senhor Januário Montone, Diretor-Presidente da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, so
bre a atuação da agência. O Presidente anunciou que
esta reunião de audiência pública compreenderia o
agendamento de outra reunião, tendo em vista o ex
tenso rol de inscritos e a escassez de tempo para a
manifestação de todos os Deputados. O Plenário
acatou a sugestão do Deputado Arnaldo Faria de Sá
de dividir a lista de inscritos, ficando uma parte para a
próxima reunião. A seguir, o Presidente concedeu a
palavra ao convidado, que detalhou o processo de
instalação da ANS e seus marcos legais bem como
explicitou a atuação da agência na regulação dos pia
nos de saúde. Interpelaram o convidado os Deputa
dos Jamil Murad, Henrique Fontana, Walter Feldman,
Arlindo Chinaglia, Sebastião Madeira, Mário Herin
ger, Dr. Ribamar Alves e Darcísio Perondi. A Presi
dência foi assumida pelo Deputado Arlindo Chinaglia,
a fim de que o Presidente, Deputado Henrique Fonta
na, pudesse interpelar o convidado. A maioria dos
questionamentos foram respondidos a contento. O
senhor Januário Montone comprometeu-se a deta
lhar algumas questões na próxima reunião. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a pre
sença de todos e encerrou a reunião às quatorze ho
ras e dez minutos, antes convocando reunião de au-
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diência pública para o dia 07 de outubro de 2003, às
14h, para dar continuidade a esta reunião. E, para
constar, eu, , CARLA RODRIGUES DE
MEDEIROS TAVARES, Secretária, lavrei a presente
Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado HENRIQUE FONTANA,

, e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Bom-dia a todos e a todas que estão presen
tes a essa nossa sessão da CPI que investiga as insti
tuições privadas de planos de saúde, CPI dos Planos
de Saúde. Quero agradecer a presença de todos e
dar por iniciada mais esta sessão de audiência públi
ca. Convido nosso Relator, Ribamar Alves, que está
tomando assento aqui conosco. Bom-dia, Relator.
Indago aos Srs. Parlamentares sobre a necessidade
da leitura da ata da reunião realizada em 25 de se
tembro. Deputado Jamil.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Havendo
concordância dos Srs. Deputados membros da CPI,
queríamos pedir a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - A pedido do Deputado Jamil Murad, está dis
pensada a leitura da ata. Coloco em discussão. Não
havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a em vota
ção. Aqueles que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovada. Esta nossa audiência
pública tem por finalidade atender ao requerimento
do Deputado Relator desta CPI, Deputado Ribamar
Alves, Requerimento nº 21, de 2003, cuja finalidade é
ouvir o Sr. Januário Montone, Diretor-Presidente da
Agência Nacional de Saúde Suplementar, para pres
tar depoimento a esta Comissão sobre a atuação da
Agência. Convido o Sr. Januário a tomar assento co
nosco. (Pausa.) Bom-dia. Seja bem-vindo a nossa
CPI. Como nós sabemos que existe naturalmente um
volume importante de questionamentos e dúvidas por
parte dos Srs. Deputados, por conversa preliminares
que já tive com muitos Deputados componentes da
CPI sobre o funcionamento da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, que desempenha um papel evi
dentemente fundamental dentro desse setor, propo
nho, antes da abertura dos trabalhos, que nós defina
mos um teto para os nossos trabalhos de hoje e con
videmos de imediato o Dr. Januário a que nossa au
diência pública se realize em 2 dias diferentes, por
que não vai ser possível esgotar os assuntos na data
de hoje. Já fiz um contato prévio com o Dr. Januário.
Ele evidentemente não se opõe a isto. Portanto, nós
vamos trabalhar aqui com um teto de no máximo até
as 13h30 de hoje. O Deputado Arlindo faz o sinal de

que talvez o ideal fosse até as 14h30, mas o Presi
dente mantém a sugestão das 13h30. E muito prova
velmente...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - A
minha sugestão é que seja até as 14h30, faltante para
as 12h.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Faltante para as 12! E como nós temos tido al
gumas solicitações, também de Deputados membros
da CPI, de preferência pelo horário da quarta-feira,
após o almoço, então eu estou sugerindo que na se
mana que vem nós façamos a continuidade desta au
diência pública na quarta-feira, a partir das 14h. De
putado Feldman.

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN - Só
uma dúvida, Presidente. O Presidente Rafael Guerra,
da Frente Parlamentar da Saúde, marcou uma reu
nião quarta-feira, às 14h, para o desdobramento da
luta em relação ao Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Tem razão V.Exa. Então, o Presidente vai
aguardar aqui, refletir durante a sessão para ver qual
é a melhor alternativa de horário. Bom, dito isso, e
cumprimentando mais uma vez Dr. Januário Monto
ne, eu passo a palavra imediatamente a V.Exa. Já sei
de antemão que quer nos apresentar alguns dados e
que talvez precise de um tempo um pouco maior do
que os 20 minutos. Eu solicito a V.Exa. que fiquemos
com uma referência, um tempo de 30 minutos, sendo
que o Presidente saberá aqui estender, se precisar,
por talvez mais 5 minutos. Mesmo que algumas ques
tões fiquem pendentes, pode-se voltar a elas depois,
no momento das perguntas, ou inclusive complemen
tar alguma coisa na nossa sessão seguinte. Então,
feitos os nossos ajustes iniciais, eu passo a palavra
imediatamente ao Dr. Januário Montone.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Muito bom dia,
Sr. Presidente, Deputado Henrique Fontana. Muito
bom dia ao Deputado Ribamar Alves, Relator desta
Comissão. Srs. Deputados, Sras. e Srs. Diretores da
Agência Nacional de Saúde Suplementar que estão
nos acompanhando, senhoras e senhores, eu vou,
Sr. Presidente... É um prazer poder estar participando
de uma audiência pública nesta CPI, de um tema tão
importante e que com certeza vai resultar em grandes
contribuições para o aperfeiçoamento desse proces
so. E eu, de antemão, já... como lhe havia dito, estou
à disposição da CPI na próxima semana, e farei um
esforço para... Você tem que pôr no ar aqui para mim.
Ah, perdão. Farei realmente um esforço para ficar no
tempo que o Presidente solicitou, e já pedindo essa
paciência de V.Exa., porque nós estaremos falando
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de 3 ou 4 anos de regulação. Mas realmente para
mim é uma... para nós, da Agência, é uma satisfação
poder estar abrindo essa discussão, participando
desse debate, falando um pouco a respeito da Agên
cia Nacional de Saúde Suplementar e o seu papel no
processo de regulação dos planos de saúde. Perdão,
Deputado. Perfeito. (Segue-se exibição de imagens.)
Então, retomando, podemos conversar um pouco e
apresentar aos senhores e ouvir e responder a respe
ito do papel da Agência no processo de regulação,
lembrando que a ANS tem por missão - e essa mis
são é institucional e legal, é definida na lei de criação
da Agência, não é uma definição da própria Agência
-, ela tem a finalidade institucional de promover a de
fesa do interesse público na assistência à saúde su
plementar. Eu estou na presidência da ANS desde
dezembro de 99, para um mandato de 4 anos e que,
portanto, está se encerrando agora no mês de de
zembro próximo. E antes disso eu fui Vice-Presidente
da ANVISA, na qualidade de diretor responsável pela
implantação da Agência - da ANVISA - e pela im
plantação do Sistema de Controle e Monitoramento
de Preços de Medicamentos, e também Presidente
da FUNASA e Secretário Executivo substituto do Mi
nistério da Saúde. Nessa última função, eu fui um dos
negociadores do Ministério da Saúde nas discussões
da Lei nº 9.656, quando da sua tramitação ainda
como projeto de lei aqui nesta Casa, na Câmara Fe
deral, oportunidade na qual pude conhecer e partici
par das reuniões com vários dos Deputados inclusive
que integram essa CPI e de cuja Comissão também
participava o hoje Ministro Humberto Costa; participa
va o Deputado Arlindo Chinaglia, que me lembro. E
eu acredito que foi exatamente a partir dessa expe
riência no debate da regulação e na montagem
pré-anterior de uma outra agência reguladora, foram
essas experiência que me conduziram a ser convoca
do para integrar uma equipe, porque na Agência Na
cional de Saúde há um colegiado, e é uma direção co
legiada, mas, mais do que isso, ela teve que se mon
tar como uma equipe para poder dar conta dos desafi
os da regulação. Porque nós não estamos falando,
quer dizer, esse desafio é tanto mais evidente para o
senhores e para nós todos, porque, embora já tivés
semos naquele momento outras 3 agências regulado
ras, aqui estamos falando de regular saúde, e saúde
não é um serviço como outro qualquer. Saúde é, além
de tudo, no Brasil, ela é um direito social estabelecido
na Constituição, ela é um dever do Estado, e a ativi
dade privada na área da saúde é permitida pela
Constituição, mas é permitida de forma regulada.
Então, além do assunto em si, saúde, que alguns in-

c1usive consideram que é irregulável, que é impossí
vel colocar regras de regulação nesse setor, mas nós
estamos falando de um bem social, de um direito do
cidadão de uma forma geral... Então, foi um imenso
desafio para todos nós sermos convocados para de
senvolver esse processo. E, na verdade, a ANS ela é,
digamos, o ator mais recente nessa discussão, por
que o hoje chamado Setor de Saúde Suplementar ele
surge no Brasil na década de 50, começa a crescer
na década de 60, basicamente para atender trabalha
dores das grandes indústrias, motivado muito pela
vinda das multinacionais, que já tinham esse tipo de
ação na área de recursos humanos inclusive, ele vira
relativamente uma ação de mercado muito fortemen
te no final dos anos 70 e dos anos ao, principalmente
com o crescimento das medicinas de grupo e com a
entrada muito forte das seguradoras nesse setor. Não
há uma expansão muito forte e começa a haver uma
regulação. Essa expansão é acompanhada, eviden
temente, do crescimento de abusos, porque não ha
via qualquer tipo de regulamentação. E isso começa
a ser enfrentado, a partir de 91, com o Código de De
fesa do Consumidor e uma ação mais efetiva do Judi
ciário dando ganhos de causas seguidos aos usuári
os de planos de saúde. Nos anos 90, além do Código
de Defesa do Consumidor, fizemos uma Lei Orgânica
da Saúde, que serviu de base para áreas enormes do
Judiciário para garantirem direitos no setor privado
também. Esse setor sofre uma crise muito forte no
Plano Real, que num outro momento a gente se es
tenderia - vou tentar reduzir para ficar no tempo -,
mas é só importante lembrar que, antes de 94 e 95,
antes do Plano Real, da estabilização, a maior lucrati
vidade, digamos assim - se é que podemos chamar
assim -, desse setor, dessa atividade econômica,
não era o oferecimento, a venda de um serviço de as
sistência à saúde, era a movimentação financeira que
isso gerava e os ganhos econômicos e financeiros
que isso gerava na aplicação de um mercado onde to
dos nós aqui nos lembramos o que significava o in
vestimento, os juros e... Então, em 94, o setor perde,
digamos assim, essa fonte de receita e sofre uma
adequação muito grande. Talvez, por conta disso,
tem-se um crescimento imenso dos abusos aos con
sumidores de planos de saúde, marcadamente a par
tir daí. Talvez como compensação da perda financei
ra que era gerada no mercado financeiro você passa
a ter uma escalada nos abusos, uma pressão social
muito forte e que leva a uma aceleração das discus
sões aqui no Congresso, discussões que já vinham
de alguns anos. Tinha vários projetos em andamento
naquele período, e eles foram reunidos para gerar a
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regulamentação. Essa regulamentação então é apro
vada em 97, aqui na Câmara Federal, na Câmara dos
Deputados. Em seguida, ela é remetida ao Senado,
onde é finalmente aprovada com uma questão que é
fundamental também para que a gente siga o enten
dimento do setor. Foram negociadas uma série de al
terações na lei no Senado, alterações importantes, in
clusive acrescentando direitos ao consumidor em re
lação ao primeiro projeto que havia sido aprovado
aqui. E para que não houvesse necessidade de retor
no a esta Casa e, portanto, prolongamento da discus
são, foi feita na época uma negociação em nível do
Congresso e que gerou a promulgação de uma medi
da provisória 2 ou 3 dias após a promulgação da pró
pria Lei nº 9.656. Isso foi muito explorado inclusive
nos debates de crítica ao setor, mas é importante a
gente lembrar que o marco regulatório do setor de sa
úde suplementar é formado pela Lei nº 9.656 e por
uma medida provisória que hoje é a 2.177. Muitos dos
direitos fundamentais da regulação estão na verdade
na MP, como a cobertura integral de saúde. Ela foi
obrigatória, ela foi colocada nesse projeto. Então, o
impacto da... E em comum acordo com as duas Ca
sas, não no conteúdo, mas na sistemática. O que eu
acho que o Legislativo e o Executivo conseguiram,
naquele momento, foi realmente dar conta daquelas
que eram as pressões da sociedade em relação à re
gulamentação do setor. Lembrando que isso foi feito
em cima de um setor que já existia há praticamente
40 anos. Então, nós tínhamos o quê? Fazendo uma
comparação rápida, antes da regulamentação, não
havia qualquer legislação sobre a empresa, nenhuma
regra específica. Qualquer empresa colocando no
seu objeto social que ia vender plano de saúde vendia
plano de saúde. Bastava ela seguir a legislação co
merciai, digamos assim, se ela era uma S.A. ou uma
limitada, exceto as seguradoras que já tinham a regu
lação econômico-financeira da SUSEP. Então, as
empresas, vamos dizer assim, se organizavam como
bem entendiam e bastava um registro em Junta Co
merciai e saíam vendendo plano de saúde, motivo in
clusive daqueles muitos abusos. Havia até o famoso
golpe - o Deputado deve se lembrar -, o golpe do pIa
no de saúde. Empresas especializadas em abrir es
critórios bonitos em cidades médias do interior dos
Estados, arrecadar o dinheiro dos usuários vendendo
planos com carências absurdas e depois de 6 meses,
8 meses, 10 meses fechavam a porta e iam embora,
sem ter prestado um atendimento em saúde. Isso era
um assunto muito denunciado, muito colocado na
época. A partir da regulação, não. As empresas, na
verdade, passam a ser operadoras de planos priva-

dos de assistência à saúde, reguladas em lei, com re
gras claras de autorização de funcionamento, regras
de operação, obrigação de publicação de balanços,
de divulgação de sua movimentação financeira. Mais
importante que isso, talvez, a exigência de reservas
que antes só o setor segurador tinha e a possibilidade
de serem liquidadas pelo órgão regulador. No campo
de vista do plano de saúde propriamente dito, da as
sistência à saúde, acho que as mudanças foram mui
to mais fortes até nesse sentido. Antes, a empresa
decidia o que ela chamava de plano de saúde, o que
ela vendia, ela organizava um produto que ela dizia
que era plano de saúde e saía vendendo pelo preço
que ela queria, com as cláusulas que ela queria de
carência, de exclusão de doenças. Eram comuns as
cláusulas "exclui doença", "não atende asma". Carên
cias de 36 meses para determinadas cirurgias. Mais
do que isso, as empresas decidiam para quem elas
iam vender. Era comum a negativa de contratar prin
cipalmente portadores de patologia e principalmente
de pessoas idosas. Muitas operadoras simplesmente
se recusavam a contratar. Havia na época - até circu
lavam comentários de que haveria em algumas pra
ças, algumas cidades - uma lista negra de usuários
que não podiam manter planos de saúde, por um ou
por outro motivo. A questão dos portadores de HIV
era muito evidente naquele momento. Não havia
quem conseguisse contratar um plano. A partir da re
gulamentação, a lei passa a exigir cobertura integral.
Todas as doenças do Código Internacional de Doen
ças têm de ser atendidas. Não há exclusão em rela
ção a isso. Há poucas exclusões para cirurgias estéti
cas e outras questões, mas todas as patologias do
Código Internacional de Doenças têm que ser cober
tas. Isso faria e fez depois com que, pela primeira vez,
planos vendessem planos com atendimento de he
modiálise, por exemplo. Porque ninguém dava hemo
diálise. Sempre foi feita pelo SUS, inclusive por usuá
rios de planos de saúde. Além de proibir a chamada
seleção de risco, proibir discriminação na contratação
para o idoso, para portadores de patologias etc., isso
veio de encontro, na nossa avaliação, com um depoi
mento que já foi feito nesta CPI pelo Dr. Ricardo Mo
rishita, que apresentou os dados de uma pesquisa do
PROCON do período de 92 a 97 de quais eram as
principais reclamações que o PROCON recebia na
quele momento. Elas eram as questões dos reajustes
abusivos e desconhecidos de quem comprava, as ex
clusões de doenças que o consumidor só descobria
quando precisava usar e as carências absurdas. Eu
lembro que os contratos eram anuais, e nós chegáva
mos a ter cláusula de carência para cirurgia cardíaca.
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Os poucos que punham isso no contrato algumas di
ziam que era carência de 36 meses, quer dizer, para
um contrato que, na verdade, tinha que ser renovado
a cada 12 meses. Agora, eu queria lembrar aos se
nhores o seguinte: isso foi um momento de profunda
mudança, mas ele foi um movimento de criação da le
gislação. Nada do que foi estabelecido na lei já existia
e passou a existir. Você passou a ter os direitos, mas
você não tinha colocado nem a regulamentação disso
e muito menos uma estrutura capaz de garantir todos
esses direitos. Por isso que a legislação, naquele mo
mento, definiu como é que seria o sistema de regula
ção, o órgão de regulação. E o que foi aprovado foi o
que chamamos de modelo bipartite de regulação,
porque aqui nós temos a lei e a medida provisória so
bre a qual eu já comentei, que formam um marco le
gaI. O que foi aprovado nesse conjunto é que a regu
lação do setor era bipartite. As operadoras, portanto,
as empresas e a atividade ligada à empresa, o regis
tro da operadora, a movimentação econômico-finan
ceira, os reajustes, as garantiras, etc., etc., eram re
guladas pelo Ministério da Fazenda através do Con
selho Nacional de Seguros Privados e da SUSEP,
como órgão executivo. As questões ligadas à assis
tência à saúde e o cumprimento da cobertura integral,
das regras de acesso, do imenso avanço que foi a re
gulamentação das doenças e lesões preexistentes fi
caram na esfera do Ministério da Saúde, com a cria
ção do Conselho de Saúde Suplementar e um depar
tamento específico na estrutura do Ministério. Esse
foi o modelo de regulação que esteve em vigor até o
final de 99. Da promulgação da lei, em julho de 98, até
o final de 99, a tarefa de regulamentar, de implantar a
regulamentação, de fiscalizar, de fazer valer, enfim, a
legislação esteve com essa estrutura, que, evidente
mente, poucos meses depois do seu funcionamento,
mostrou suas limitações, mostrou seus problemas,
porque, na verdade, estávamos falando de 2 ministé
rios diferentes e áreas executivas diferentes e 2 con
selhos com papéis diferentes agindo, a rigor, a rigor,
sobre o mesmo objeto: a empresa e o produto do pia
no de saúde que essa empresa comercializava.
Então, nós tivemos... houve uma baixa efetividade
nesse período do ponto de vista de construir a regula
ção. Aqui no campo de assistência à saúde, o
CONSU baixou uma série - e discutiu, evidentemente
-, baixou uma série de regulamentações, mas, na
área do Ministério da Fazenda, isso acabou não
acontecendo nesse período. Que eu me lembre, o
Conselho Nacional de Seguros Privados não chegou
a emitir nenhuma resolução naquele período. Obvia
mente, a pressão social aumentou muito, porque se

você já tinha uma pressão antes de ter a lei, agora
você tinha a lei e tinha, vamos dizer assim, uma baixa
efetividade do sistema de regulação que a lei propu
nha para fazer valer essa legislação. Foi nesse con
texto que surge, no final de 99, o modelo de regulação
que sobrevive até hoje. Esse modelo de regulação
não altera a estrutura do marco legal. Aqui óbvio que
a alteração foi feita aqui na medida provisória, mas
ele unifica a regulamentação na esfera do Ministério
da Saúde. Ele mantém um Conselho Nacional de Sa
úde, do setor de saúde suplementar, mas muda de
caráter. Este CONSU que aparece aqui não é o mes
mo anterior. Esse CONSU é um conselho ministerial
que integra a estrutura do Ministério da Saúde. E foi
criada, então, a ANS, que passa a ser a responsável
pelo conjunto da regulação, tanto da atividade econô
mica da empresa, quanto da fiscalização, na imple
mentação, não só na regulamentação, como da fisca
lização, na área da assistência à saúde. Então, este...
A ANS é criada nos últimos dias, no finzinho de 99, e a
MP que a criou foi convertida em lei em janeiro de 99,
e aí ela começa a se estruturar, porque... Ainda bem
que... Eu me permitiria, Deputado... Ainda bem que o
senhor colocou que nós teremos uma segunda roda
da, porque realmente tentar passar um pouco dessa
história em meia hora realmente é muito difícil, princi
palmente, talvez, para alguém prolixo quanto eu nes
se aspecto. Mas é que são fatores fundamentais. A
ANS, embora fosse a quinta agência reguladora cria
da naquele momento, ela era completamente diferen
te das demais agências: primeiro, pelo que ela regula
va, que é saúde, mas isso a ANVISA também regula
va. A ANVISA foi criada antes. Eu participei da regula
ção. Mas a principal questão é que ela não sucedeu a
nenhum outro órgão existente. Quando eu falo no
modelo anterior de SUSEP... A SUSEP era da... regu
lava as seguradoras como um todo. O DESAS tam
bém acabou de ser criado. Então, a ANATEL, a
ANEEL e a ANP, que já eram criadas naquele mo
mento, elas eram uma mudança de modelo regulató
rio. Você já tinha a ELETROBRÁS, que regulava o se
tor elétrico, você já tinha a TELEBRÁS, que, na práti
ca - e os Ministérios -, eram setores regulados por
estatais que foram privatizadas, e você mudou o mo
delo. Mas você tinha conhecimento, você tinha inteli
gência, você tinha capacidade de conhecimento ins
talado. O planejamento do setor elétrico e o do setor
telefônico do Brasil sempre foram considerados, ape
sar de todos os problemas, como exemplos. O de pe
tróleo, a mesma coisa. Então, essas agências foram
criadas em cima de estruturas onde o Estado e, por
tanto, a sociedade - ou a sociedade, através do Esta-
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do - detinham o conhecimento, a história, a capacida
de de controle. A própria ANVISA é um pouco isso,
porque ela sucede a Secretaria de Vigilância Sanitá
ria, que existe no Ministério da Saúde. O meu amigo
Vecina, que foi o primeiro Diretor-Presidente, dizia
que a vigilância sanitária é a ação mais antiga de saú
de no Brasil, porque foi inaugurada com a chegada do
Príncipe Regente, em 1808. Na chegada, nos portos,
começou a vigilância sanitária. Lógico que é uma bla
gue dele, mas a vigilância tinha uma estrutura impor
tante, e o que ela fez foi ser modernizada. AANS não,
a ANS não existia. Ela também foi criada como um or
ganismo a ser construído. E esse foi o desafio que
esta equipe - a Ora. Solange, a Ora. Maria Stella, o
Dr. Barroca e, hoje, o Dr. Leôncio, que já esteve aqui,
mas, naquele momento, o Dr. Luiz Arnaldo, que foi o
primeiro diretor que compôs o colegiado -, foi o de
safio que, junto com os funcionários, nós pudemos
construir. Essa é a estrutura decisória, digamos as
sim, do nosso sistema, que também é bastante dife
renciado das demais agências. A Agência Nacional
de Saúde Suplementar não formula políticas para o
setor. Ela tem como atribuição legal inclusive propor
políticas e diretrizes, mas a definição é feita pelo
CONSU e, obviamente, pelo Ministério da Saúde, que
dá o tom ao CONSU. A agência, até pelo conheci
mento técnico que vai acumulando nesses anos, ela
propõe políticas e diretrizes, mas ela não é formula
dora de política do ponto de vista legal, e nunca foi,
até por atribuição legal. O CONSU hoje é um conse
lho de ministros, com 4 ministros - já foi de 5. Ele já foi
integrado também pela Casa Civil. Hoje ele é integra
do pelo Ministério da Justiça, Ministério da Saúde e
da Fazenda e Planejamento e Orçamento. Nós te
mos, como a ANVISA tem, um contrato de gestão - já
temos -, esse contrato de gestão que hoje está sen
do proposto até numa discussão geral. Esse contrato
de gestão é mandatário, no sentido de que, se des
cumprido, sem justificativas, ele tem como conse
qüência a perda de mandato dos dirigentes. Isso é da
nossa legislação, tanto da ANS quanto da ANVISA. E
há uma comissão de acompanhamento, do Ministério
da Saúde e do Ministério de Planejamento, Orçamen
to e Gestão, que não só negocia junto com a agência
a fixação do contrato de gestão, mas todo o seu
acompanhamento, ajuste de metas, cumprimentos
ou justificativas de não-cumprimento de mérito. Uma
outra estrutura fundamental, no caso da agência, é a
Câmara de Saúde Suplementar. A nossa câmara de
saúde suplementar talvez seja uma das... Essa só a
ANS tem. Nem a ANVISA tem uma estrutura parecida
com a da câmara. Ela é formada por 30 entidades e

se reúne sistematicamente para as discussões da re
gulação. Nós temos também uma ouvidoria. Já temos
uma ouvidoria em moldes muito parecidos com o que
está sendo proposto hoje nas disposições gerais. É
um ouvidor nomeado pelo Presidente da República,
por indicação do Ministro da Saúde, com mandato de
2 anos, renovável. Então, nós já temos uma ouvidoria
independente funcionando em plena atividade e que
exerce um papel muito importante. Essa questão do
debate social e do papel da câmara, eu acho que a
gente pode olhar aqui um pouco... É óbvio que a câ
mara já existia antes da agência. Então, parte dessas
32 reuniões foram realizadas ainda no período do
modelo antigo, mas foram 9. O restante são todas no
período na ANS. E a Câmara de Saúde Suplementar
reúne entidades de todos os setores, de consumido
res coletivos, ela reúne todas as centrais sindicais.
Ela reúne a Confederação Nacional de Saúde, que
representa 24 federações estaduais; a Federação
Brasileira de Hospitais, com os seus 6.500 hospitais;
os Conselhos Federais de Medicina, Odontologia e
Enfermagem, que representam mais de 1 milhão de
profissionais; as centrais sindicais que representam o
trabalhador que tem plano coletivo negociado no seu
acordo sindical. E ela tem as entidades da sociedade
civil que defendem, do sistema de defesa do consu
midor, os PROCONs e diversas ONGs. E foram 32 re
uniões ao longo do período da regulação. Não houve
uma regulação relevante que não tenha sido debatida
sistematicamente na câmara. Além disso, a agência
trabalha com consultas públicas que hoje também
está sendo proposto como obrigatoriedade. Já era na
nossa legislação. E ao longo desses anos, só a
ANS... Nós fizemos 14 consultas públicas. A primeira,
inclusive, foi em junho de 2000, logo no início das ati
vidades da agência. E o tema foi adaptação de con
tratos antigos para contratos novos, que até hoje nós
não conseguimos regulamentar. Foi uma consulta pú
blica que não conseguiu construir uma proposta.
Além disso, todas as questões relevantes são discuti
das em câmaras técnicas. As câmaras técnicas são
formadas a partir da Câmara de Saúde Suplementar.
As mesmas entidades que estão na câmara indicam
especialistas naquele assunto. Por exemplo, quando
nós discutimos garantias financeiras ou quando nós
discutimos rol de procedimentos médicos, as entida
des indicam especialistas e as 9 câmaras que nós fi
zemos fizeram 52 reuniões, em média, com 14 a 20
entidades em cada uma das reuniões. E o resultado
da câmara técnica, depois, é debatido na Câmara de
Saúde Suplementar. E só aí vai para a aprovação da
diretoria colegiada da agência e, na maioria dos ca-
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sos de impacto relevante, nós fazemos ainda uma
consulta pública posterior a esse processo, como foi o
caso, por exemplo, do cartão desconto e como foi o
caso recente da nossa ação em relação ao cheque
caução. Esse não teve câmara técnica, mas teve o
debate posterior. Tentando agora colocar um pouco a
questão das atribuições da agência e como isso se
desenvolveu nesse período, nós agrupamos as atri
buições da agência nessas 6 dimensões. A dimensão
da cobertura assistencial em condições de acesso,
ingresso, regulação de preço, fiscalização direta e in
direta e comunicação e formação de conhecimento.
Passando rapidamente ou pensando na cobertura
assistencial, eu destacaria algumas regulamenta
ções. Eu vou usar como exemplo o rol de procedi
mentos. Quando a legislação disse que a cobertura
era integral para todas as patologias do Código Inter
nacional de Doenças, isso tinha que ser materializado
em algum lugar. E foi um trabalho de meses que co
meçou antes da agência. Houve um primeiro rol, e a
agência discutiu depois com a câmara técnica, com
debates. Nosso rol de procedimentos, hoje, define to
dos os procedimentos que os planos de saúde são
obrigados a dar cobertura nos seus processos. Aqui
foram incluídas questões fundamentais que nunca
apareceram. Aqui foi materializado o transplante, o
atendimento da hemodiálise, o atendimento em qui
mioterapia e muitos outros que foram acrescentados
na última revisão - a cirurgia de correção de miopia a
laser, por exemplo. Então, isso entrou para o nosso
rol, hoje. Ele tem, talvez, 3 mil procedimentos licitados
e obrigatórios. A mesma coisa acontece com o rol de
procedimentos odontológicos e nesse campo da re
gulação do acesso de doenças e lesões preexisten
tes também houve a definição do rol e do que pode
ser considerado alta complexidade para fins de doen
ças e lesões preexistentes. É muito restritivo. Então,
hoje, pela legislação, a alegação de lesões e doenças
preexistentes só pode ser feita no que está definido
no rol que foi construído pela agência com especialis
tas e com as entidades representativas do setor. Nas
questões de operação e atividade econômica das
operadoras, como eu já frisei, nós tínhamos, talvez, o
maior atraso na regulação. E aqui com uma outra
conseqüência, com um outro problema, digamos as
sim. Várias questões dependiam de questões anterio
res. Por exemplo, a definição de garantias estava na
lei e a definição de publicar balanços estava na lei.
Para espanto, acho que de todos nós, exceto o setor
segurador, que era regulado, não havia nenhum tipo
de contabilidade padronizado. As operadoras faziam
a contabilidade por regime de caixa e não por regime

de competência. Então, não havia a menor possibili
dade de você discutir garantias, balanços etc., onde
cada uma fazia o balanço pela sua legislação, a sua
contabilidade, cooperativa, limitar etc., e no regime de
caixa, uma coisa assim impossível num setor que lida
com a capitação dos recursos da população para
prestação a partir desses recursos. Então, nós tive
mos que desenvolver um plano de contas para viabili
zar a publicação de balanços e para poder discutir
tecnicamente as garantias e provisões técnicas.
Então, isso foi tudo um processo. E várias dessas re
gulamentações que são citadas aqui - e depois, se
houver tempo, eu vou tentar colocar os números - vá
rias delas foram feitas para uso imediato, como nós
chamamos. Lembrando que a agência foi criada em
janeiro de 2000, ela só teve a sua diretoria integral
mente constituída em abril de 2000, depois que a Dra.
Solange Beatriz e o Dr. Luiz Arnaldo foram sabatina
dos e aprovados no Senado Federal e puderam to
mar posse. Então, só a partir de abril nós tivemos o
colegiado completo e o mundo real do setor continua
va cometendo abusos que tinham que ser atendidos
pela agência. Então, a nossa regulamentação de
transferência de carteira foi feita em cima de caso
concreto, de operadoras que estavam tentando trans
ferir seus usuários ainda antes de regular. A interven
ção da agência na direção fiscal e na liquidação tam
bém foi feita para uso imediato. Nós tínhamos uma
ação necessária de direção fiscal em duas operado
ras: na ADRESS do Rio de Janeiro e na UNIMED de
São Paulo. Então, o colegiado teve que dar conta, as
áreas técnicas de produzir e o colegiado de debater e
decidir. Não é à toa que esta diretoria colegiada, em
35 meses de ANS, ela fez 153 reuniões formais do co
legiado - reuniões ordinárias e extraordinárias -,
além das reuniões de trabalho que os diretores fazem
no seu dia-a-dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Só para lhe ajudar e concentrando a informa
ção, nós temos aí 30 minutos. Eu queria lhe pedir
que, nos próximos 10 minutos - nós vamos estender
o seu tempo - o senhor priorizasse aquilo que consi
dera o mais fundamental para colocar na reunião de
hoje.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Pois não.
Então, antes de passar para os demais pontos, só
gostaria de frisar este último ponto que é a questão do
registro das operadoras. Mas eu acho que vou deixar
para detalhar isso na seqüência. Só queria ressaltar
aqui a movimentação dos registros que acontecem
no setor. Não sei se fica claro aos senhores pelo gráfi
co, que a partir de 2001 ... Aqui, são as operadoras
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que vão pedindo o registro; em vermelho, as que vão
cancelando o registro; e, aqui, o que foi sendo apro
vado antes pela SUSEP e depois aqui pela agência.
Eu gostaria de frisar, para depois tentar explorar, o
quanto há uma inversão a partir de julho de 2001 com
as regras baixadas pela agência de garantias e com
as exigências de garantias, exigência de capital míni
mo, regras para ser administrador de operadoras de
plano de saúde e regras para controle societário. No
período de julho de 2001 até hoje apenas 58 novos
registros foram fornecidos pela ANS e 525 operado
ras se retiraram do setor a partir dessa regulamenta
ção. Só me desculpem que eu vou passando aqui
para... Uma questão essencial que certamente nós
vamos explorar nas perguntas é a de regulação de
preços, onde a agência fez uma completa inversão na
espiral de crescimento de reajustes que você tinha no
setor, acabando com a indexação e criando uma
nova metodologia para fixar o índice máximo de rea
juste, controlando os contratos individuais e monito
rando os contratos coletivos que fornecem a informa
ção para o índice da agência. Aqui, a gente tem uma
rápida comparação da evolução do índice máximo
aprovado pela agência, durante esses 4 anos, num
acumulado de 3,8%, com uma diferença muito impor
tante em relação, por exemplo, ao IGP-M, que era
muito usado no setor. Aqui, eu gostaria mais de fixar o
conceito e passar rapidamente, porque, assim, o que
tem visibilidade numa ação, que é fundamental da
agência, que é a fiscalização, a maior visibilidade, ela
está evidentemente na chamada fiscalização direta,
são as ações de fiscalização, as multas. A agência é
uma das poucas organizações que publica multa em
primeira instância no Diário Oficial, para efeito de
transparência. Então, essa é a que tem maior visibili
dade e por isso aparece em números de oitenta a oi
tenta e tantos bilhões de multas. Na agência, na ver
dade, são as multas em primeira instância e é óbvio
que ela tem visibilidade e tem importância. Mas ela
sofre também o impacto de ser regulada fora da
agência. A fiscalização, as multas, a aplicação de
multas, os recursos etc., eles têm que seguir uma le
gislação geral relativa à multa de organizações públi
cas, e não é desconhecido dos senhores o quanto
esse processo é complicado em todos os órgãos pú
blicos. Então, eu acredito que nós temos tido maior
efetividade para os consumidores do que nós chama
mos de fiscalização indireta, que são acompanha
mentos que a agência faz e ela age com começo,
meio e fim dentro da legislação da própria agência e
da decisão da própria agência. Eu vou tentar rapida
mente... Aqui, são dados da fiscalização direta, que

são os mais conhecidos. Então, com o perdão da Ora.
Maristela, eu vou passar mais rapidamente por eles.
Mas só lembrando que esses 2.771 processos com
penalidades significaram, hoje, 84 milhões de reais
em multas publicadas no Diário Oficial, multas em pri
meira instância. Mas vejam que isso é fruto de quase
30 mil diligências que foram realizadas pela área de
fiscalização. Aqui, a fiscalização programada, onde a
própria agência, a partir de padrões estabelecidos,
ela vai às operadoras, independente de denúncia, e
358 já foram fiscalizadas desde o ano passado. Mas
aqui nós começamos com a fiscalização indireta. O
monitoramento econômico-financeiro que a agência
faz nos permite exigir que as empresas apresentem
plano de recuperação quando elas estão desequili
bradas. O plano de recuperação é dinheiro colocado
pelo dono da operadora. Sobre isso já houve uma
pergunta, numa sessão, parece-me, anterior. Este
valor que nós estamos falando de 240 milhões de rea
is é dinheiro que a agência exige que os donos das
operadoras coloquem nas suas operadoras para res
gatar o equilíbrio econômico-financeiro. Então, o se
nhor veja que é mais que aquilo, é quase 3 vezes o
valor de multas, embora não tenha visibilidade e 180
milhões já foram colocados pelos devidos controlado
res, inclusive por cooperados da UNIMED, no caso de
UNIMEDs com desequilíbrio. Um outro dado da fisca
lização indireta são os termos de ajuste de conduta
por problemas nos contratos. Porque a fiscalização
direta não resgata o direito daquele usuário no que
ele não foi atendido. O termo de ajuste de conduta
obriga a operadora a alterar o contrato e a fazer isso
valer para todos os usuários. Então, ele tem um im
pacto geral para todos os consumidores daquela ope
radora. As direções fiscais, técnicas, as liquidações
extrajudiciais também são fruto dos processos de fis
calização indireta, como nós chamamos, e essas os
senhores têm um pouco mais oportunidade de ver.
Recentemente, a UNIMED de São Paulo, por exem
plo, como uma das operadoras liquidadas, esteve
aqui na CPI - eu até gostaria depois de fazer alguns
comentários sobre isso. Uma das áreas de maior
avanço na ANS, sem dúvida, é a área de criação de
conhecimento e de informação ao consumidor. Pas
sando rapidamente pelos dados, o nosso Disque
ANS, que foi inaugurado em julho de 2001, já atendeu
170 mil pessoas. Desses atendimentos, entre 7 e 9%
são reclamações. Os demais são solicitações de in
formações. Aqui nós temos uma tabela mostrando o
comportamento das reclamações. E depois, em al
gum momento, eu gostaria de comentar o quanto a
mudança das reclamações tem coerência com a ação
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regulatória. Eu vou usar só o exemplo do reajuste. Os
senhores notem que em 2001 ele era o campeão,
com 38% das reclamações. Ele cai em 2002 para
28% - é irrelevante, mas ele cai - e isso sem dúvida
é fruto dos índices que foram fixados pela agência. E
lembrando que os dados aqui de 2003 são até julho,
eles voltam a explodir. E aqui é um caso muito con
creto. Foi um conjunto de 5 ou 6 operadoras, que, an
tes da decisão do Supremo, é bom que se diga, apli
caram o IGP-M que havia nos seus contratos antigos.
Então, os consumidores antigos dessas operadoras,
ao invés dos 9,27 da agência, tiveram 32, 33% de
IGP-M e evidentemente acionaram a agência, e es
sas empresas todas foram chamadas. E há uma dis
cussão sobre isso - a questão do Supremo é mais
longa. Mas isso é coerente, ao mesmo tempo que au
mentam as reclamações sobre rede prestadora, por
conta das pressões que as operadoras passam a fa
zer aos seus prestadores nesse processo. Aqui, aten
dimento que é feito às operadoras. O ressarcimento...
Eu só queria frisar que há uma certa confusão às ve
zes no ressarcimento. A lei obriga o ressarcimento
apenas daquilo que está no contrato das pessoas
como cobertura. O que significa que quem tem con
trato antigo continua fazendo sua hemodiálise no
SUS. Nós localizamos que ele fez a sua hemodiálise
no SUS. Nós sabemos, sabemos o nome, sabemos
até a operadora de que ele é, sabemos quanto cus
tou, mas não podemos cobrar. E, quando cobramos,
a operadora nos manda o contrato, mostrando: olha,
este consumidor não tinha a hemodiálise coberta.
Então, o ressarcimento, ele é uma coisa justíssima
para o SUS, mas, feito por procedimento, ele está dei
xando de trazer de volta para o SUS realmente aquilo
que nós todos sempre chamamos de subsídio cruza
do do SUS para o setor privado. Porque quem não
tem a cobertura vai ao SUS e não é objeto de ressar
cimento. Aqui temos problemas que precisaremos...
O avanço na cobrança foi muito forte, à medida que
cresceu o cadastro de beneficiários para... Consegui
mos cobrar 225 milhões, mas conseguimos receber
pouco mais de 45 milhões, também por questões no
processo geral de cobrança e de defesa em relação a
isso. E hoje está-se discutindo muito claramente uma
mudança na sistemática de cobrança do ressarci
mento para a gente tentar resolver isso. Uma discus
são que é feita em conjunto e a partir das diretrizes do
Ministério da Saúde, no debate do Fórum de Saúde
Suplementar, que por sinal tem aqui presente conos
co o Dr. Fausto Pereira dos Santos, que é o coorde
nador, é o diretor do Departamento de Regulação do
Ministério da Saúde e é o Coordenador-Geral do Fó-

rum de Saúde Suplementar, e a quem eu não havia
saudado na minha apresentação, é...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Dr. Januário, eu queria pedir para o senhor
concluir.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Vou concluir,
Deputado, apresentado duas informações. A primeira
é... Por contrato de gestão, nós somos... A agência
deve fazer uma pesquisa de satisfação do usuário
todo ano. E esses são os resultados das pesquisas
de 2001/2002. Eu não estou dizendo... não estou lou
vando um resultado de 84% de muito satisfeito e sa
tisfeito, porque nós estamos falando de saúde. Então,
me preocupa o número de insatisfeito, porque signifi
ca pessoas com planos de saúde que, se estão insa
tisfeitas, é porque não estão sendo atendidas. Mas
mostra um sentido de melhora no processo. Mais elo
qüentes, talvez, sejam os dados do PROCON de São
Paulo. Numa pesquisa, esse quadro acumula as re
clamações fundamentadas no PROCON de São Pau
lo, no período de 97 a 2002, a partir da promulgação
da lei e da implementação. Em 97, as reclamações
fundamentadas de planos de saúde eram 18% do to
tal. Em 2002, elas foram 6% do total, uma redução de
43% em relação ao anterior, sendo que as reclama
ções fundamentadas do conjunto dos setores da eco
nomia cresceram nesse período. Para encerrar mes
mo, Deputado, queria mostrar aqui só o impacto da
decisão do Supremo, deixar como s/ide final de apre
sentação aos senhores. A decisão recente do Supre
mo, considerando inconstitucional o art. 35, teve es
ses impactos, principalmente do consumidor de plano
individual antigo. Esse é um processo que está sendo
negociado hoje. Vou pedir desculpas aos senhores.
Eu, realmente, tinha planejado uma fala um pouco
mais longa e, certamente, devo ter atropelado e per
dido uma série de informações essenciais, que eu
vou tentar corrigir e complementar no processo de de
bate aos senhores, de possíveis esclarecimentos que
eu possa prestar. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Muito obrigado, Dr. Januário. Eu quero, antes
de passar a palavra para o primeiro inscrito, ajustar
aqui uma forma de trabalho nossa para permitir que
todos possam fazer... Eu imagino que, seguramente,
todos nós temos um volume de perguntas e dúvidas
que vai ultrapassar o tempo que temos. Por isso mes
mo é que já temos marcada para semana que vem
outra audiência pública com o Dr. Januário. Como eu
tenho 8 Deputados inscritos, que são os Deputados
Jamil Murad, Henrique Fontana, Walter Feldman,
Arlindo Chinaglia, Sebastião Madeira, Mário Herin-
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ger, Paes Landim, Arnaldo Faria de Sá e, provavel
mente, nosso Relator, que vai querer fazer uso da pa
lavra, nós somos 9 Deputados inscritos até este mo
mento. Se utilizarmos um tempo que varie em torno
de 12 a 15 minutos, entre as perguntas e respostas,
para cada um desses Parlamentares, nós vamos,
mais ou menos, conseguir trabalhar com critério das
13h30min, 14h, como horário desta nossa audiência
pública. Então, esta é a proposta concreta que eu
faço como Presidente: que cada um dos Deputados,
incluindo o tempo de resposta do Dr. Januário, utilize
15 minutos para os seus questionamentos, priorizan
do os temas que consideram, evidentemente, os mais
importantes para hoje.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Arnaldo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Já que VExa. está informando que vai ter uma nova
audiência, nós podíamos dividir os inscritos entre
esta audiência e a audiência da semana que vem,
porque, aí, nós teríamos condições de melhor explo
rar o assunto. Então, eu já peço a V.Exa. que consi
dere a minha inscrição de hoje para a próxima sema
na.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Eu acolho essa sugestão, Deputado Arnaldo,
já que o Presidente não pode dar o mesmo exemplo.
Provavelmente, o Presidente vai querer se inscrever
nas duas. (Risos.) Mas isso vai estar autorizado de
mocraticamente a todos os Parlamentares.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Parcimonioso, Presidente. Parcimonioso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Mas evidente que essa generosidade do De
putado Arnaldo vai nos ajudar bastante.

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presi
dente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Paes Landim.

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Eu me re
servo para a próxima audiência também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado, Deputado. Primeiro inscrito, Depu
tado Jamil Murad.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Queria
cumprimentar o Dr. Januário e, como o tempo é es
casso, nós temos que já ir direto ao assunto. O se
nhor dirige uma entidade cujo orçamento este ano é
de 83 milhões de reais para 5 diretores e 846 servido-

res, no seu conjunto. Eu estava verificando também
que o investimento para aprimorar a ANS, de 32 mil
reais para o ano de 2003. Depois nós vamos ver, ana
lisar como é que a ANS, então, cumpre o seu papel,
como é que está sendo dirigida por esses diretores,
que é representada aqui pelo Dr. Januário. O Dr. Ja
nuário fala em um dos últimos slides... coloca que 6%
estariam insatisfeitos, muito insatisfeitos, mas isso
não é nada mais nada menos de mais de 2 milhões de
usuários de planos de saúde, porque se olhar apenas
um percentual, parece que não é nada, mas mais de
2 milhões de brasileiros de boa-fé, que tira, às vezes,
o dinheiro do supermercado para poder pagar o plano
de saúde está sendo tungado duramente pelos pia
nos. É só fazer um levantamento. Eu esperava que o
Dr. Januário descrevesse essa briga de gato e rato
entre o usuário, até mesmo, por exemplo, os presta
dores de serviço, sejam os hospitais ou os médicos
que não vêm nada repassado para eles com essas
autorizações de aumento autorizados pela ANS. Que
atitude tem sido tomada? Agora, é duro. Aqui, respei
tosamente a todos aqueles que são da ANS, aos Srs.
Parlamentares e interessados aqui nessa sessão,
mas eu quero representar a indignação e o sofrimen
to de milhões, então, de brasileiros que de boa-fé
compram plano de saúde e são tungados duramente.
Às vezes perde a vida, estão perdendo a vida diaria
mente, para salvaguardar o interesse de lucro. Eu me
lembro de um dono de plano de saúde que falou: "Se
não tivesse velho no meu plano de saúde seria me
lhor para mim e para todos os outros planos de saú
de". Quer dizer, esse é o espírito. Essa é a filosofia
dos planos de saúde. Então, falou em multas. Qual
percentagem de multas são realmente recebidas? A
informação que tenho é 0,9%. Então, por que a ANS
parece um leão e na hora de agir duro com o plano de
saúde para salvaguardar interesse do usuário, do pa
ciente, vira um gatinho de estimação. Por que isso?
Segundo: quais medidas foram tomadas pela direto
ria quando essa CPI constatou - e eu levei para a
Procuradoria-Geral da República essa semana -,
quando a CPI constatou que existe uma relação con
jugai entre uma diretora da ANS e o diretor do
BRADESCO Saúde? Não põe suspeição a lisura da
atuação da ANS? V.Sa. acha que isso pode levar à
suspeição de uma promiscuidade entre o órgão que o
senhor representa neste depoimento e aqueles inte
ressados em agir de maneira selvagem junto ao mer
cado? Como a ANS, então, pode convencer que po
demos confiar, que não há esse conluio, que a ANS
não é um apêndice dos planos de saúde, já que tem
membros da diretoria que têm o convício conjugal
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com aqueles que estão buscando os meios de burlar
- pela sua própria descrição - burlar o interesse da
sociedade? Terceiro: por que que a ANS contratou o
Sr. Manoelito, que era um assessor especial do Minis
tro anterior e também da chefe de gabinete do Minis
tro José Gregori, que foi a D. Anna Samico? Como sa
biam que o senhor viria aqui hoje, me trouxeram a se
guinte informação: "Jamil, ali ficou um órgão, não vol
tado para o interesse público, mas é um órgão ape
nas para acomodar membros que ficaram sem fun
ção após o término do Govemd'. Como é a contrata
ção dos consultores, pesquisadores e interventores
da ANS? Como contratam os diretores fiscais, os di
retores técnicos, durante os regimes especiais? São
mais de 100 regimes especiais. Há médicos em São
Paulo que não têm como pagar a conta que está nas
suas costas pela falência da UNIMED de São Paulo,
que era, na última vez que tomei conhecimento, 80,
90 mil reais. Falaram: "Não, agora o diretor levou o di
nheiro para fora, e a dívida ficou com o coitado do mé
dico, que mal ganhava ali pelo seu trabalho, e agora
ficou com a dívida da má administraçãd'. Aí, põem
um regime especial. Como é que é isso? Também,
por que foi dispensada a licitação de uma pesquisa de
opinião com a UNIEMP? A pesquisa foi contratada
por mais de 600 mil reais. Gostaria que fosse comen
tado o que é essa empresa, que pesquisa foi essa, e
por que foi dispensada a licitação. Sr. Presidente,
gostaria de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Jamil, gostaria que o senhor con
cluísse em, no máximo, 1 minuto.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Já concluí
e agradeço. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Muito obrigado, Deputado. Dr. Januário, o se
nhor tem mais ou menos 6 a 7 minutos.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - O senhor des
culpe a pergunta, mas é que a pauta, na verdade, co
locada pelo Deputado Jamil Murad, é bastante rica,
muito extensa, e certamente vai nos permitir uma sé
rie de esclarecimentos. Gostaria, antes de mais nada,
Deputado, de começar mais ou menos por algumas
das questões que o senhor abordou mais no final. Em
primeiro lugar, começo com a questão que já foi le
vantada na CPI, em relação à Ora. Solange Beatriz,
que, como disse, está aqui presente hoje. A Dra. So
lange Beatriz é Diretora da Agência Nacional de Saú
de Suplementar sabatinada por Comissão do Con
gresso Nacional, aprovada pelo Plenário, e, antes de
assumir essa função relevante na Agência, ela já ha
via prestado relevantes serviços na SUSEP, como Di-

retora, inclusive, e foi Procuradora-Geral na SUNAB.
Enfim, é uma profissional com uma larga experiência.
Participou ativamente como representante do Minis
tério da Fazenda nos debates, tanto na Câmara
quanto no Senado, em relação à regulamentação.
Então, o que eu queria lhe ressaltar é que não há
qualquer tipo O senhor usou algumas palavras, que
sei que são Pelas intervenções no debate, eu vou
me permitir não tentar respondê-Ias no seu contexto
mais específico, como promiscuidade ou como conlu
io, porque são afirmações de outro gênero, mas dizer
que a Agência Nacional de Saúde Suplementar é um
colegiado, Deputado. Nenhum diretor, individualmen
te, tem condições de definir o processo de regulação.
Todas as ações da Agência são absolutamente trans
parentes, não só transparência formal, de publicação
em Diário Oficial e outras questões do gênero, mas
questões concretas de acesso à Internet, com todos
os dados, as funções de cada um dos diretores, sen
do passíveis de recurso, e sendo publicadas não só
no Diário Oficial, corno na Internet. Todas as ações da
Agência são abertas e transparentes. Queria dar um
testemunho da ação formal e informal da Dra. Solan
ge nesse período. Formal é que isso pode ser verifi
cado, as atas do colegiado da Agência são públicas.
A Dra. Solange, ao longo desses 35 meses - no caso
dela, um pouco menos, porque ela entrou em abril 
de mandato na Agência, sempre se absteve formal
mente nas decisões do colegiado que fossem concre
tamente relativas à operadora BRADESCO Seguros,
inclusive no processo de revisão de multas etc. E isso
é público.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Só uma
questão de ordem, Sr. Presidente. No documento que
me chegou, ela assinou a homologação de autoriza
ção de funcionamento da BRADESCO Saúde.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Complemen
tando, em todos os momentos em que houve casos
concretos relativos à operadora BRADESCO, a Dra.
Solange se absteve, e todas as ações dela corno Di
retora são ações regulamentadas. O caso que o se
nhor está falando... É que eu não quero esgotar, com
isso, os 6 minutos que o Presidente me concedeu,
mas então vou colocar uma questão e voltar a essa,
porque, além dessa questão da Dra. Solange, acho
que... O senhor me permita: talvez quem lhe trouxe as
informações o levou a cometer uma grande injustiça
talvez não, certamente - com 2 profissionais do maior
gabarito. De um lado, com a Dra. Anna Samico, que,
realmente, ao que me consta, em algum período foi
Chefe de Gabinete do Ministro José Gregori, mas
acho que quando Secretário de Recursos Humanos.
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Mas a Dra. Anna Samico é Procuradora Federal, do
quadro do Ministério das Relações Exteriores, e ela
está na Agência Nacional de Saúde praticamente
desde a fundação da Agência; ela é Diretora-Adjunta
da Dra. Maria Stella Gregori praticamente desde a
fundação da Agência. E já vou lembrar, porque foi
uma brincadeira feita na época, que a Dra. Maria Stel
la Gregori foi nomeada e tomou posse na Agência an
tes de o Dr. José Gregori chegar ao Ministério. Então,
a Dra. Anna Samico está longe de ser acomodada,
sob qualquer argumentação. Acho que a mesma in
formação injusta lhe passaram em relação ao Dr. Ma
noelito, que não foi propriamente contratado pela
Agência. O Dr. Manoelito foi indicado pelo Ministro da
Saúde e nomeado pelo Presidente da República para
Ouvidor da Agência Nacional de Saúde, com inde
pendência e mandato de 2 anos, renováveis por ou
tros 2 anos. É profissional que, além de ter exercido
atividades de assessoria do Ministro José Serra, rela
ções públicas, acho que mais do que em qualquer lu
gar, talvez nesta Casa, porque o Dr. Manoelito exer
ceu durante longo período a assessoria parlamentar
do ex-Ministro José Serra, mas é profissional também
de longa carreira, e o que ele hoje ocupa é a Ouvido
ria da Agência. Voltando à questão um pouco da Dra.
Solange Beatriz, a informação que o senhor dispôs
na última... Em relação à autorização de funciona
mento da BRADESCO, continha um erro material. É
evidente que o senhor não tem como saber disso, nós
mesmos só verificamos isso depois, a própria Dra.
Solange no momento não... Porque quando houve a
autorização de funcionamento da BRADESCO, ela
estava de férias, foi autorizado pelo adjunto dela, e,
quando publicado no Diário Oficial, ela já havia volta
do de férias, e saiu com o nome dela. Mas isso é deta
lhe formal, não quero me prender a isso. O fundamen
tai é o seguinte: não houve autorização de funciona
mento da BRADESCO e da maioria das grandes se
guradoras; o que houve foi uma batalha de 2 anos, da
Agência, do Governo, da sociedade, para que as se
guradoras aceitassem a regulação, porque elas ale
gavam, inclusive com ação de inconstitucionalidade,
que eram reguladas pelo Decreto Lei nº 73 e que ja
mais poderiam ter mudada sua área de regulação por
uma lei. Foi um processo de negociação amplo, que
gerou medida provisória, a qual se transformou em lei
em janeiro de 2001 , a Lei nº 10.185, que criava a figu
ra da seguradora especializada em saúde, o que sig
nificava que as seguradoras brasileiras, reguladas
pela SUSEP, registradas na SUSEP, autorizadas a
funcionar pela SUSEP, que tinham ação na área de
saúde e pretendiam continuar, tinham que criar uma

nova empresa, ou, usando a seguradora, provar que
só teriam atividades em saúde. Todo o processo au
torizativo era da SUSEP. O que a agência fez para as
operadoras que já operavam a saúde, caso das 2 ma
iores, que concentram 85% dos usuários na área de
saúde, que são a BRADESCO Seguro e a SulAméri
ca, foi aceitar homologar a transferência. Então, esse
ato que aparece no Diário Oficial, como da Dra. So
lange, por um erro formal que aconteceu no nosso
processo, além de tudo é um ato de recepção de uma
seguradora que já operava no setor e que, por uma lei
amplamente discutida e negociada, foi recepcionada
na Agência. E havia, eu confesso ao senhor, um gran
de interesse da regulação em que as seguradoras
aceitassem a Lei 10.185, pelo peso que elas têm no
setor e porque seria absurdo e incontrolável, do ponto
de vista da regulação, que todas as operadoras, as
cooperativas etc. ficassem sob subordinação da
Agência e as seguradoras ficassem sob subordina
ção da SUSEP. Isso seria impraticável na regulação.
Então, foram atos administrativos, inclusive com erro
formal pelo meio, mas que, acima de tudo, foi uma re
cepção de seguradoras já existentes. As questões to
das que foram colocadas... Quando o Deputado co
meçou a fazer as perguntas, eu me preparei aqui para
abrir a minha resposta pedindo desculpas aos senho
res, porque as primeiras perguntas que ele colocou
deixaram claro que eu não devo ter conseguido pas
sar aos senhores a visão do quanto a gente tem a cla
reza de que a regulamentação ainda não atingiu o
seu objetivo, ainda não é perfeita, ainda há muito que
ser feito. Quer dizer, me desculpem se, em algum mo
mento, a maneira atabalhoada e corrida com que eu
me apresentei deu aos senhores a impressão de que
a Agência considera que tudo está uma maravilha,
que tudo está 100%, que todo mundo está cumprindo
a lei, sejam operadoras, sejam prestadores, e não
está. Nós temos imensos problemas. O que eu tentei
mostrar um pouco, e os números que eu passei rapi
damente tentavam mostrar isso, é que nós estamos
evoluindo progressivamente, cada vez mais conse
guindo controlar, cada vez mais conseguindo evitar
os abusos, cada vez mais fazendo cumprir a lei. Eu
queria lembrar ao Deputado que são hoje quase 15
milhões de usuários de planos novos que já têm todos
os direitos que a lei assegura, mas são direitos ainda
formais. Nós temos uma concentração nesse merca
do que é imensa. Para os senhores terem uma idéia,
de 1.800 operadoras, 500 têm 90% dos usuários e
outras 1.300 têm os outros 10%. Então, é evidente
que a Agência tem muitas dificuldades para atingir
todo o volume não só de fiscalização, mas de ação
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que ela necessita. Eu, em nenhum momento, quis dar O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA -
essa impressão. Mas o que eu quero mostrar, o que Sr. Presidente, é alento. Queria cumprimentar de
eu estou tentando mostrar e dividir com os senhores, novo o Dr...
é o sentido de avanço, a cada ato de regulação, como O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
aquele de coibir aquele registro que era praticamente glia) - Para registrar, Sr. Presidente - até porque na
burocrático. Em 2 anos só tivemos 58, como de fazer Taquigrafia não vai haver a interpretação -, aqui, de
intervenções, que são intervenções pesadas, e nós público: com a palavra o Presidente da CPI, Deputa-
temos 100. E é uma complicação, é um custo imenso do Henrique Fontana.
cada uma dessas direções fiscais, Deputado, além da O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA -
importância social que elas têm. Agora, o senhor le- Está bom, obrigado. Eu também fiz aqui as minhas

escolhas. Quero agradecer a participação do Dr. Ja-
vantou questões de multas, de idosos. Eu vou tentar - nuário e reafirmar que o nosso objetivo aqui é apro-
talvez, nas respostas, vá invadir um pouco as respos- fundar as nossas investigações e a nossa compreen-
tas a outros Deputados - esclarecer alguns pontos, são desse sistema, que tem, na minha opinião, pro-
mas queria fixar isto: em nenhum momento... Não só blemas sérios a serem resolvidos, a despeito de reco-
eu, a Diretoria Colegiada na Agência e toda a Agência nhecer, como preliminar, que, de fato, não é fácil, va-
temos muito mais preocupação com os 2 milhões de mos dizer assim, fiscalizar, coordenar e suprimir os
insatisfeitos do que com os satisfeitos. Aquilo é um problemas que existem, regulamentar esse mercado,
dado que... Aliás, aquela pesquisa que foi feita pelo que tem interesses tão conflitantes. O primeiro tema
instituto que o senhor citou na sua pergunta é um que eu escolho abordar é a questão do preço cobrado
dado de referência de que temos um processo em dos idosos. Este é um debate que cresceu nos últi-
avanço, mas nós temos a consciência e a preocupa- mos dias, por conta da sanção do Estatuto do Idoso.
ção com esses 2 milhões que estão insatisfeitos, se- Eu tenho aqui um estudo, feito pela assessoria da
não não teria nem sentido fazer a pesquisa, porque nossa CPI, que mostra planos de saúde que iniciam
nós não estamos fazendo nenhuma pesquisa para di- cobrando, por exemplo, aqui, neste estudo,
vulgar número. BRADESCO, 165 reais, e, aos 60 anos, chega a 992

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA _ reais; Golden Cross, nesse exemplo, inicia cobrando
Uma questão de ordem, Sr. Presidente. Eu fiquei con- 77, chega a 464; Amil inicia cobrando 119, chega a

715, e assim têm "n" outros exemplos. Legalmente,
fuso com o número de 2 milhões, porque me parece as empresas estão autorizadas a variar em até 6 ve-
que o segmento de segurados é em torno de 30 mi- zes o preço. Eu torno público a posição que tenho co-
Ihões. locado em diversos momentos: eu não tenho dúvida

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Hoje, 35 mi- de que esta variabilidade de preços permite um me-
Ihões de usuários. canisrno perverso de expulsão dos idosos dos planos

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA - de saúde. Evidente que não estou discutindo aqui
Então, 6% de 35 dá 2 milhões? quanto é que custa o atendimento de saúde de um jo-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- vem de 30 anos e quanto custa o atendimento de uma
tana) - Perto dos 2 milhões. pessoa idosa, com 60 anos. O problema é que nós te-

O SR. JANUÁRIO MONTONE - É, perto dos 2 mos que colocar para dentro desse sistema o critério
milhões. da solidariedade entre as gerações. Na minha opi-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- nião, não é razoável que os planos tenham uma ferra-
tana) - Deputado Arlindo Chinaglia, nosso Vice-Pre- menta como esta na mão, que permite a eles, inclusi-
sidente, V.Exa. pode assumir a condução dos traba- ve, represar o aumento de preço durante 10,20,30
lhos aqui, porque eu sou o próximo inscrito? Vamos, anos e soltar a carretilha quando o paciente, o cida-

dão chega aos 50 ou 60 anos. Então, eu quero ouvir aentão, além do convite, lhe convocar para assumir
sua opinião. A minha é pública, eu repito aqui, de que

aqui a coordenação.
nós devemos - e tenho conversado com os colegas

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Deputados - buscar uma alteração na lei que impeça
Olha o tempo, Sr. Presidente. essa variabilidade de preço tão grande, como existe

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- hoje. E, em segundo lugar, que alguma variabilidade
glia) - Com a palavra o nosso subordinado Deputado que porventura venhamos a compreender que é ade-
Henrique Fontana. (Risos.) quada se distribua de maneira equânime nas diferen-
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tes faixas etárias para evitar o represamento e a ex
plosão de preços, que termina expulsando os idosos.
Portanto, eu apóio aquilo que está no Estatuto do Ido
so. Segunda questão, nós tivemos uma sessão, em
Recife, uma audiência pública da CPI, onde nós tive
mos oportunidade de ouvir "proprietários" de empre
sas de planos de saúde. Eu até fiz aspas aqui porque
alguns proprietários, eu tenho convicção, são laran
jas, inclusive; são pessoas que não entendem nada
de saúde. Uma das empresas, pelo que eu tive aces
so ao contrato de construção da empresa, tem o capi
tal registrado de 10 mil reais. É o chamado mercado
dos planos populares, de que alguns, inclusive, advo
gam a importância de que exista, porque alguns ad
vogam a idéia de que, em vez de se terem 36 milhões
de brasileiros pagando plano, seria melhor ter 55 mi
lhões. Eu não me dedico a calcular o que seria me
lhor: se 20,25,30,35 ou 50. Eu tenho uma posição de
enorme resistência ao chamado plano popular. Por
quê? Porque ou ele não inclui aquilo que, de fato, o
vendedor diz para o cidadão de boa-fé que vai incluir
no futuro, ou, segundo, se montam mecanismos que
são crimes contra a economia popular. Como eu es
tou convicto, nós vamos ouvir nesta CPI, vamos apro
var requerimento, certamente, debater aqui com os
Deputados depois. Mas nessa empresa, que se cha
ma UNIVIDA, os proprietários, dois laranjas, fizeram
contratos com diversos hospitais da região. Então,
cobravam 30... 25, 30 reais dos cidadãos, não presta
vam serviço, e os serviços que prestavam não paga
vam para os hospitais - faliram, inclusive, alguns
hospitais, que têm créditos de 700, 800 mil reais.
Então, eu sei que a Agência está trabalhando com o
intuito de ampliar as exigências para registro de em
presa. Vi e prestei atenção ao gráfico que o Dr. Ja
nuário colocou. Mas eu tenho a sensação, e quero lhe
ouvir sobre isso, de que nós devemos ser ainda mais
rigorosos, inclusive em declarar a ilegalidade do fun
cionamento. E aí, sim, já temos 3 anos de funciona
mento da Agência, e poderíamos, seguramente, na
minha opinião, ter acelerado o processo de retirar do
mercado essas empresas que são verdadeiras ara
pucas contra a boa-fé das pessoas. Terceira questão:
o sistema de fiscalização. Eu fiz um requerimento,
aprovado pela CPI, que pede à Agência que nos infor
me o número de consultas, denúncias por tipo, inci
dência, incluindo o índice de reclamação por opera
dora e os encaminhamentos dados pela ANS às de
núncias apresentadas. Eu quero lhe pedir uma nova
resposta, publicamente. Eu vou ler um parágrafo,
aqui, de parte da resposta que nós recebemos. Lá pe
las tantas, diz o seguinte: ".. .Por isso, não é possível

fazer a correlação entre as demandas e os casos re
solvidos, porque, quando essas se revestem de ca
racterísticas de denúncias, ganham autonomia pró
pria dos processos administrativos fiscalizatórios, su
jeitos a uma série de procedimentos e regras essenci
ais à sua validade". Eu, sinceramente, não compreen
di esse parágrafo. Eu o achei, inclusive, confuso, por
que se a nossa Agência não conseguir me dizer que
dos "x" mil casos tantos mil acabaram de tal maneira,
foi feita uma multa, tantos terminaram com a cassa
ção do registro da empresa etc. etc... É isso que nós
precisamos saber, porque isso é responsabilidade da
Agência, e eu quero lhe ouvir com mais detalhe. Se
não tivermos resposta hoje, pode ser um novo ofício
especificando. E, para concluir, tem um problema que
eu já ouvi outras vezes em entrevistas, debates, em
outros lugares, de que a Agência não teria a respon
sabilidade de lidar com a chamada denúncia individu
ai do cidadão, que ela teria que analisar o mercado,
os conflitos que surgem, e propor mudanças. Eu con
cordo em que ela deva fazer isso. Estou lhe pergun
tando sobre isso porque é uma das propostas que eu
quero apresentar aos colegas Deputados, para incluir
no relatório da CPI. Eu advogo que nós temos que ter
uma espécie de câmara - não sei o nome disso, não
vem ao caso - de arbitragem rápida, a nível adminis
trativo. Quando um cidadão está lá no hospital, e o
hospital se nega a interná-lo, dizendo: "Olha, eu não
interno sem o cheque-caução de 5 mil, ou o seu con
trato não inclui tal coisa", mas ele acha que inclui, ele
tem que ter um telefone para onde ligar. .. e que te
nha.. _Porque, com esse orçamento que nós temos,
eu tenho certeza de que é possível fazer isto: que te
nha um grupo de pessoas qualificadas que possa res
ponder, em poucas horas, para aquele cidadão se ele
tem ou não razão, e que a Agência possa ligar ao hos
pital dizendo: "Vocês têm de internar esse paciente'.
Porque hoje a única alternativa que ele tem é ir direto
para a Justiça. E isso é algo que muita gente não con
segue fazer dessa maneira. Ou, às vezes, liga para...
eu estou dizendo... Inclusive eu, agora, como Presi
dente da CPI, recebo com freqüência telefonemas di
zendo: "Olha, Deputado, está acontecendo tal coisa
aqui, como é que eu faço? Eu não me interno aqui,
não inclui, não fazem tal exame, dizem que não está
incluído e tal'. Então, eu quero lhe ouvir sobre essa
possibilidade de algum mecanismo de resposta rápi
da para o usuário e que imponha uma condição para
o hospital, para a clínica, para o laboratório, para o
plano de saúde. E quem não se sentir satisfeito com
essa decisão de caráter administrativo da Agência
poderá, evidentemente, procurar a Justiça num se-
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gundo momento. Eram essas as minhas perguntas,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - O Presidente nos deu o exemplo: usou apenas
8 minutos. Então, o senhor tem 7 minutos.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Muito obriga
do. São questões de fundo levantadas pelo Deputa
do. A questão do preço dos idosos... do preço do pIa
no dos idosos... O Deputado já frisou que a pesquisa
que foi feita pela assessoria não demonstrou irregula
ridade na forma da lei. Eles respeitam as 6 vezes,
pelo que eu entendi. Há um questionamento do De
putado em relação à questão da validade dessa re
gra. Aí eu acho que essa questão tem que ser abor
dada... No mínimo, ela tem 2 níveis de abordagem
que nós precisamos diferenciar e um terceiro, que é a
evolução do processo. E acho que daqui podem sair
outras evoluções, sem dúvida nenhuma. Acho que é
o objetivo de todos os senhores e o nosso. Mas a le
gislação de proteção ao idoso hoje, na legislação dos
planos de saúde, é muito forte, é muito efetiva. Óbvio
que podemos ter e certamente temos casos de abu
so. Mas, antes da regulamentação, a média do mer
cado para faixa etária entre... A diferença de preço es
tava em torno de 8 vezes. E você tinha exemplos con
cretos de 33 vezes entre a faixa inicial e a faixa final.
Mais do que isso, como os contratos eram renovados
anualmente e não havia qualquer regra para distribui
ção das faixas etárias, isso funcionava como expul
são dos idosos. Então, o idoso nem entrava no plano,
porque o preço era descontrolado, e quando entrava,
mesmo pagando preços abusivos, podia ser rompido
o seu contrato a qualquer momento, e não ser reno
vado, sem nenhum exemplo. Então, você tinha o pro
blema do valor, o problema das faixas e a expulsão
do idoso e a não-entrada do idoso. Então, você tinha
um conjunto de ações. O que a legislação fez? Prime
iro, acabou com a farra nas faixas. As faixas são defi
nidas: não pode ter menos de 10 anos em cada faixa.
Hoje há uma possibilidade de a operadora definir a
distribuição. E acho que esse é um dos pontos em
que se pode avançar, e muito, em relação a isso. Mas
são 7 faixas obrigatórias, e cada uma com no mínimo
10 anos, exceto a primeira, que tem mais, que é de 17
anos. Ao reduzir para 6, ela reduziu bastante essa
média. Ela também garantiu a proibição do rompi
mento unilateral do contrato. Portanto, quem contrata
o plano tem assegurado... Ela garantiu que, para
quem tem mais de 10 anos de plano, não pode mais
haver reajuste a partir dos 60 anos de idade. Então,
essa idéia que o Deputado coloca do pacto geracio
nal, a redução para 6 faixas já trouxe e só aumentou o

preço médio das faixas iniciais. E o objetivo era esse
mesmo. Porque nós precisamos ver um ponto de
equilíbrio em relação a isso. E ela garantiu a quem
tem mais de 10 anos não-reajustes, de forma nenhu
ma, sejam eles quais forem, por faixa etária. A outra
dimensão desse problema é a compra, essa discus
são que nós vamos enfrentar hoje da regulamentação
do Estatuto do Idoso, quer dizer, do que nós estamos
falando no momento da compra, o que nós estamos
falando de diferença de preços no momento da com
pra do plano de saúde. São momentos diferentes. O
pacto a que o senhor se refere, que tem que existir,
ele existe para quem já está naquele plano, naquela
operadora. Talvez, se a gente raciocinar com opera
doras não comerciais, o raciocínio acabe sendo ab
sorvido como o das autogestões. Agora, se alguém
que nunca esteve naquele plano ingressar naquele
plano, seja com que idade for, ele passa a depender,
ele passa a dividir a solidariedade que estava haven
do com quem já estava naquele outro plano. Eu não
sei se... Provavelmente eu não estou conseguindo
chegar à expressão. Mas a entrada no plano tem um
mecanismo certamente diferente de quem está no
plano, já está dividindo a solidariedade, seja idoso ou
não-idoso. Então, a legislação tem uma proteção mui
to forte, que tem que ser aperfeiçoada - eu concordo
com o senhor -, e tem abusos que têm que ser fiscali
zados. A questão de Pernambuco, que o senhor colo
cou... Eu nem vou pedir para recolocar o gráfico.
Enquanto isso, coloque aquele link, se o Deputado
permitir, da faixa etária. Aqui, só para o senhor ter
uma idéia, é concordando como senhor no sentido do
avanço e aperfeiçoamento disso. Queria deixar isso
muito claro. Mas, aqui, só para ter uma idéia visual,
numa média com 8, 10 operadoras, o que significaria
uma faixa única? Hoje essas são as faixas e, se eu
transformar isso numa faixa única, pelo volume de re
cursos, porque nós temos que lembrar que essas 6
vezes são de um período de recém-nascido a mais de
70 anos de idade... Então, o reajuste de 6 vezes de
500% é ao longo de 70 anos. Óbvio que isso não se
aplica quando eu compro o plano. Com a minha idade
entro já numa escadinha dessa e aí eu tenho só esse
reajuste. Mas, se eu transformar em um preço único,
aqui é uma tentativa de mostrar o quanto eu acres
cento nas faixas mais jovens e o quanto eu reduzo
nas faixas maiores. Então, é um problema, é uma
questão que tem que ser resolvida e tem que ter...
Mas ser resolvida nas 2 pontas, da permanência no
plano e da entrada no plano. A questão de Pernambu
co é muito grave, meus senhores.



O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, ele respondeu à pergunta sobre a câ
mara de reclamações?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- legal para permitir uma ação mais efetiva nesses ca-
glia) - Tem mais 1 minuto. sos de saída de empresas que não devem, de fato,

O SR. JANUÁRIO MONTONE - A questão de continuar.
Pernambuco é gravíssima, mas ela é de fiscalização. O SR. JANUÁRIO MONTONE - Nós fizemos
Nós estamos agindo em Pernambuco. Essa empresa algumas evoluções de estudo jurídico e de mudança
que se registrou com capital de 10 mil reais, que o se- de regulação. Hoje eu consigo ter sustentação. Vou
nhor acusou, e que já tem processo andando para de- lhe citar um exemplo: há 2, 3 meses atrás, eu não ti-
cretar a direção fiscal, ela não teria se registrado de- nha sustentação para fazer um intervenção numa
pois de julho de 200,1 com certeza. Porque uma das empresa não registrada pela Agência. A MONTEFAP,
regras que fez cair aquele número é a exigência de de Pernambuco, foi a primeira clandestina em que a
capital mínimo, é a exigência de garantias, é a exi- .gente agiu mais fortemente. Ela gerou um debate jurí-
gência de que os administradores tenham regras. dico de 6 meses, dentro e fora da Agência, para nos
Esse laranja hoje teria que falsificar um registro para dar base jurídica para fazer uma intervenção. Porque,
poder ter a observação. Então, talvez o grande deba- . fIn elizmente, quando eu entro no mundo das regras
te que nós possamos aperfeiçoar, Deputado, não é jurídicas, às vezes fica parecendo aquela... Eu tenho
controlar a entrada. A entrada é uma questão de rapi-
dez, conforme a gente vai conseguindo baixar as re- que fazer a intervenção porque ela está lesando o

, consumidor, dizendo que vende uma cOI'sa que na-o e'
gras, e nos nem baixamos ainda as regras de registro
da área assistencial, para demonstrar capacidade de plano de saúde, mas, ao mesmo tempo, como ela não
atendimento de rede. Isso está em andamento ainda. é registrada na Agência, eu não posso gastar o dinhe-
O nosso problema é a saída. Nós não temos ação so- iro que custa uma direção fiscal, e ela custa caro, para
bre essa operadora. Nós temos... Naqueles 84 mi- intervir na empresa, senão vão nos acionar por crime
Ihões de multas que eu citei para o Deputado Murad, de responsabilidade, porque nós gastamos dinheiro
25 milhões são para essas operadoras que não infor- público para fazer uma intervenção em uma empresa
mam o cadastro, não informam o registro. O que eu que não é da órbita, da esfera da regulação. Então,
posso fazer é ir multando e abrir uma direção fiscal, com certeza nós encaminharemos ao senhor e aos
que é um processo idêntico a fazer numa operadora Deputados todos os estudos da Agência para melho-
que tenha 500 mil usuários. O rito é exatamente o rar essa nossa capacidade. Agora, se me permite, só
mesmo. Para tentar fechá-Ia, nós precisamos de um fazendo um parêntese, muito mais como cidadão,
reforço no papel da Agência, do órgão regulador. Isso não como Diretor-Presidente da Agência, de poder
é uma coisa que eu gostaria muito de colocar ao se- cumprir o óbvio. Porque do ponto de vista do cidadão,
nhores. Para poder agir, eu não digo como um Minis- quando eu vi no noticiário da televisão, no noticiário
tério Público ou como... mas agir nessa visão do cri- de TV esses dirigentes da UNIVIDA sendo presos e
me contra a economia popular. Porque quem está fa- algemados em Pernambuco pela fraude que estava
zendo isso que foi feito pelas operadoras em Pernam- fazendo... A Agência, 2 dias depois, decretou uma di-
buco... Isso é crime contra a economia popular. E nós reção fiscal, porque ela estava registrada. Eram 2, fe-
não temos instrumentos a não ser seguir os ritos e o chamos uma... Agora, nós não podemos agir por pre-
decreto de direção. Nós multamos, são 25 milhões sunção, nenhum de nós, individualmente. A Agência
em multa. Aquela fiscalização programada que a só pode agir... Nós somos escravos da legislação e
Agência faz já esteve em 7 operadoras em Pernam- também da interpretação que o Judiciário dá a essa
buco. legislação. Precisamos de muita ajuda, sim. O órgão

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - regulador... Me permito até, como um dirigente que
Perdão, Presidente, me permita só um esclarecimen- em 2 meses encerra a sua gestão, dizer que acho es-
to nesse ponto. sencial para o órgão regulador aumentar sua capaci-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- dade de tirar. .. de sanear o mercado. Nós estamos fa-
glia) - Com a palavra o Deputado Henrique Fontana. zendo isso. Foram 750 operadoras que saíram nes-

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Ases 35 anos, mas é um processo diário, cotidiano. Ha-
Agência fez algum movimento no sentido de alterar, veria necessidade de um poder mais efetivo. Descul-
se fosse o caso, o arcabouço legal, para poder ter pe.
uma ação mais efetiva nesses casos? Ou, se ainda
não fez, eu já solicito formalmente que nos apresente
sugestões do que é necessário alterar no arcabouço
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Ele não comentou.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Falta... Eu estou interessado nessa... Se o Presidente
permitir insistir, essa pergunta é extremamente im
portante e não foi respondida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - O senhor quer comentar? A sugestão, o senhor
se lembra, é de que se fizesse uma câmara de recla
mações para ter agilidade para que o usuário recla
masse e fosse atendido.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Na verdade, eu
não respondi 2 questões do Deputado Henrique. Uma
era daquela da ligação de demandas, Disque-ANS
Fiscalização, que eu deixaria para a próxima, para
cumprir o prazo. Essa questão da denúncia, eu vou
até lhe confidenciar, Deputado, que essa atuação que
o senhor está colocando, e com a qual nós concorda
mos no médio prazo, tem até um apelido, um nome
dentro da Agência. Ela se chama hot fine, e é um so
nho dos dirigentes da Agência, principalmente para o
Dr. Barroca, que é da área assistencial, desde a pri
meira reunião que nós fizemos. Nós brincamos, cha
mamos de um hot fine que o consumidor pudesse li
gar e ter uma retaguarda. Então, acho isso essencial
do ponto de vista da montagem do processo. Por que
não fizemos? Tudo que nós tivemos de fazer nesse
período, eu posso até aprofundar isso, mas a idéia de
ter. .. E eu queria só esclarecer, porque isso é funda
mentai: o senhor se referiu à questão da Agência
como um direito individual em contraposição a isso.
Se foram algumas declarações, inclusive que eu te
nho colocado, nada tem a ver com isso, tem a ver com
que nós temos um limite. Quando o direito de um
usuário é desrespeitado, ele não é atendido em algo
que tinha que ser. A Agência vai e multa a operadora.
Mas só o Judiciário pode garantir aquele direito da
quela pessoa, a Agência não tem esse poder. Isso às
vezes dá um certo desconforto inclusive na Agência.
E, para completar, plano popular, nem pensar. Aquilo
que o senhor descreveu como plano popular é abso
lutamente proibido pela legislação hoje, que exige co
bertura integral à saúde. O que não significa não con
trolar custos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Presidente, V.Exa. vai assumir, mas até para
compreensão de alguns aqui, como o Deputado Jamil
Murad, hot fine, em outras épocas, talvez fosse deno
minado telefone vermelho, pela agilidade e pelo peso.
Mas, nesses tempos atuais, hot line, está bem? Bem,
passo a palavra agora para o Deputado Walter Feld
mano

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN - Sr.
Presidente, Dr. Januário, é uma satisfação recebê-lo
na nossa CPI. Eu queria rapidamente aproveitar... O
tempo mesmo é de 5, 6, 7 minutos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - É 7,5 e 7,5.

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN - Eu
não pretendo usá-lo todo, mas eu queria inicialmente
fazer um comentário. Eu fiquei muito atento aqui ao
depoimento do Deputado Jamil Murad, meu velho
amigo de mais de 30 anos, para entender a caracte
rística da sua intervenção. E ela foi muito centrada na
questão de pessoal. E em uma interpretação quase
explícita de descaracterizar a qualidade e a ação que
a ANS tem tido nesses últimos 3 anos, interpretando,
por informações obtidas, às vezes informações parci
ais, de que os elementos que lá foram colocados tive
ram relações pessoais, relações de nepotismo e que
não deram a qualidade necessária para que a Agên
cia efetivamente pudesse realizar o seu trabalho. O
Dr. Januário, na nossa avaliação, já explicitou e infor
mou aquilo que seria fundamental para a compreen
são da CPI. Nós também, do PSDB, estamos muito
preocupados com a incorporação de pessoas que,
por ventura, tenham graus de parentesco, tenham re
lações que possam ser questionadas do ponto de vis
ta ético. Tanto que o Senador Arthur Virgílio, no Sena
do Federal, está desdobrando uma CPI para poder
avaliar exatamente a contratação de pessoal no Go
verno Federal. Mas nós devemos, no atual estágio
das relações democráticas, tomar muito cuidado com
as afirmações. Eu concordo com V.Exa. em que a ex
pressão "conluio", "promiscuidade" são afirmações
que devem ser feitas no final da avaliação, já no pro
cesso de condenação. O Deputado Jamil Murad foi
um extraordinário opositor, lá na Assembléia Legisla
tiva do Estado de São Paulo, durante 8 anos. Portan
to, nós nos conhecemos nessas relações combina
das entre Oposição e Situação, mas, na nossa avalia
ção, tem sido muito discreto no questionamento de
contratação de pessoal no Governo atual, no Gover
no do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, particular
mente porque reiteradamente, nos últimos dias, a im
prensa tem revelado que tem havido um excesso e
um questionamento que, por sinal, tem gerado uma
própria CPI. Tenho em mãos, inclusive, o nome do
funcionário João Marcelo Máximo Ricardo dos San
tos, nomeado no dia 19 de setembro de 2003 como
Diretor da SUSEP, filho de João Régis dos Santos,
Vice-Presidente da SulAmérica Seguros, nomeado
no Diário Oficial pelo Ministro José Dirceu. Há, evi
dentemente, uma suspeita de que tenha havido uma
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incorreção, um equívoco. Eu não acreditaria em con
luio nem em promiscuidade, a não ser que nós tivés
semos a confirmação desses fatos após uma dura in
vestigação, que evidentemente será feita. Da mesma
forma que o Deputado Jamil Murad pretende entrar
com uma representação em relação à Diretora Solan
ge, caberá a nós também uma investigação nesse
sentido, bem como há uma série de outras investiga
ções que estamos fazendo, apesar de acharmos que
cuidados devem ser tomados nesse momento da atu
ai estrutura da democracia brasileira. E também, Dr.
Januário, eu estranho a afirmação do Deputado Jamil
Murad na medida em que a Agência Nacional de Saú
de Suplementar foi, na nossa avaliação, um ganho
adicional no acompanhamento, na investigação, no
questionamento de tudo o que havia em relação ao
sistema suplementar de saúde até então. E os dados,
os números são reveladores. É incrível como os nú
meros são utilizados a favor ou contra, de acordo com
o contendor. O Deputado Jamil Murad não reconhece
a redução de 18% para 6%. Interpreta que 6% é ina
ceitável. Qual será esse percentual de reclamações
em relação ao SUS? Eu não tenho esse dado. Qual é
o nível de reclamação do sistema público de saúde?
Jamais o Deputado Jamil Murad questionará o SUS,
como nenhum de nós; como o Presidente Januário,
que me parece ter sido também um incentivador do
Sistema Único de Saúde no Brasil. Jamais ele será
questionado, apesar de que o nível de reclamações
me parece, imagino, ser muito mais elevado do que
os 6%; mas nós protegemos algo em que acredita
mos. Da mesma forma, deveremos proteger a Agên
cia Nacional de Saúde Suplementar, não porque é
um instrumento adicional, que também cumpriu uma
parte do seu trabalho, mas porque, como os núme
ros, os dados revelam, hoje o consumidor é bem mais
protegido do que era antes. Aperfeiçoamentos devem
ser feitos - o próprio Dr. Januário reconhece isso -,
como aquele que foi agora solicitado pelo nosso Pre
sidente Henrique Fontana. Mas o questionamento da
estrutura da Agência me parece um equívoco, a não
ser que tenhamos novamente que questionar aquilo
que vem sendo feito pelo próprio Governo Federal
nos primeiros meses do seu mandato, a existência
das agências reguladoras e a volta, eventualmente,
do poder diretamente para o próprio Ministério. Na
nossa avaliação, depois da experiência do novo Esta
do social-democrata, a que o PT dará andamento, se
guramente dará desdobramentos, aperfeiçoará...
Não será um Estado socialista, não será um Estado
revolucionário. Será um Estado democrático, em que
as agências reguladoras tiveram, têm e terão um pa-

pel fundamental, contribuindo cada vez mais para
que o sistema de saúde público ou privado tenha a
qualidade que todos nós sonhamos. Quero, inclusive,
perguntar ao Dr. Januário, interpretando alguns fa
tos... Quando do pedido, do requerimento de instala
ção da CPI, ele foi baseado num estudo, numa inves
tigação feita pelo IDEC e que analisava números bas
tante diferentes daqueles que foram apresentados
pela Agência em relação a reclamações, demandas,
questionamentos feitos pela população em relação
aos serviços prestados à população contratada. Gos
taria que V.Sa. falasse um pouco mais sobre isto:
questionamento do IDEC, estudo feito pela Agência
Nacional de Saúde. Nos parecem dados muito con
traditórios, há questionamentos inclusive da metodo
logia. A Dra. Marilena Lazzarini já veio aqui depor a
respeito, mas me parece que isso é o início, a essên
cia, o nascedouro do objetivo da CPI, e que, portanto,
nos parece fundamental esclarecer através do depoi
mento de V.Sa. Gostaria também de saber como é
que a Agência trata a questão da propaganda enga
nosa, que, muitas vezes, leva alguns clientes, alguns
cidadãos a se estimularem para assinar contrato com
determinadas operadoras. Também a questão do
atual estágio, do estado das transferências, como é
que isso tem efetivamente acontecido em termos de
tamanho, em termos de conhecimento do cidadão,
dos aspectos de como a transferência pode se reali
zar. Também gostaria de saber alguns dados atuais
sobre o tratamento da UNIMED. A CPI tem tratado
muito do caso UNIMED. Como é que a Agência tem
tratado, se já está na fase final de avaliação de sindi
cância e de apresentação de resultados. A questão,
por final. .. Me parece que o tempo já está quase en
cerrado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deputado Feldman, já são 10 minutos.

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN - Só
uma dúvida. Desculpe. Eu vou encerrar. Ontem foi
posto veto ao Estatuto dos Idosos na questão dos pia
nos ou foi retirado no final? (Pausa.) Ainda não. Está
sendo avaliado. Foi muito comentado ontem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - A imprensa divulgou que já foi promulgado sem
veto.

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN - Sem
veto. Queria, através do Deputado Arlindo, cumpri
mentar o Governo. Nós estávamos muito atentos,
alertas e ansiosos em relação a essa possibilidade.
Muito bem. Acho que, por conta do tempo, vamos en
cerrar.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- mandam cadastro, que não se registram, que não!a-
glia) - É uma pena, mas o senhor vai ter menos ~e 5 zem nada. Então, eu,~cho que há um~ percepçao:
minutos. Se o senhor quiser deixar para a próxima apesar do debate pohtlcO, de que a aç~o na ANS e
sessão, o senhor podia responder o que for possível muito efetiva. Ela, em 4 anos, .embora seja um ator re-
agora e vai ter tempo de pensar em casa e acabar de cente, tem uma presença mUito forte em todos os as-
responder ao Deputado Walter Feldman na continui- pectos, c~m t~as as falhAas~ De~utado~, e el~ tem um
dade desta sessão. impacto, inclUSiVe, economlco-flnancelro mUito f~rte.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Vou tentar res- Só o que a ANS já colocou no n:'~rcado: de o~ng.~-
d Márcio o link das multas por favor, ções no mercado, nesses 4 anos, Ja recebidos, slgnlfl-

pon ~. SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA _ ca mais ?e 1 b~lhão de rea~s. Não est?u falando de

U t - d dem Sr Presl'dente V.Exa. é o multas ainda nao pagas, nao. Estou dizendo as ga-ma ques ao e or ,.. .., . . r d
róximo de ois sou eu. Se puder essa operação de rant~as que Ja tiveram ~ue ser Integra Iza as, as ga-

p ,p t 5 . t d 15 que tenho e vou rantlas que se expandiram no setor de seguros, ostroca eu empres o mlnu os os - A . b .
f er' uestões que dê para ele responder com muito planos de recuperaça~em.que a Agencl~ o ngou as
az q operadoras a colocar dinheiro, os ressarcimentos que
menos tempo. . di' .

O SR PRESIDENTE (De utado Arlindo China- foram recebidos. Nesse.s 3 ano~, ~a ponta. o apls,
. . P, . . estamos falando em mais de 1 bllhao de reais; a taxa

glia) - Está concedido. Se o Dr. Januano necessitar, dA" f 150 'Ih- d 'em 3 anos e. . 'd 3 a gencla oram ml oes e reais
portanto, t~m ~als 5 minutos alem ?S 4 ou re~tan- meio. Então, isso foi dinheiro que o setor teve de colo-
tes, ma.s .slgnlflca que o senhor tera tempo mais do car no próprio setor e no sistema de regulação. Então,
que suficiente para,responder. . eu acho que há um impacto e há uma efetividade em

O SR. JAN~ARIO MONTONE - ~bngado, De- relação a isso. A questão das agências reguladoras
p~tado. Na questao concreta, eu quena mostrar um eu vou pontuar, mas gostaria de deixar para a próxi-
numero que acho que responde um pouco ao que o ma, para aprofundar, até porque são 2 projetos sobre
De~utado Walt~r Fel~man col?ca, mas, antes de as agências reguladoras neste momento: um sobre
m~ls nada~ que.na aceitar ~ repnmen?a do. Deputado diretrizes gerais e o outro especificamente sobre as
Arl~ndo Chlnagh~ em relaçao ao h?t Ime - IIn.ha qu~n- agências. E eu defendo o reforço do papel das agên-
te e o .nome nacional a~equado a ISSO. Quena aceitar cias por tudo que a gente tem colocado. E o antepro-
a repnmenda em relaçao ao... .. jeto para disposições gerais, eu confesso, Deputado,

. O ~R. P~ES~DEN!E (Deput~do Arlindo Chl~a- que é muito parecido com a ANS e com a ANVISA. As
glla) - Nao, nao fOI repnmend~, fOI apenas uma bnn~ questões que estão colocadas lá de decisão colegia-
cadeira com o Deputado Jamil Murad.. porque eu VI da, ouvir independente, contrato de gestão, acompa-
que ele estava tentando ver em que faixa ele entrava nhamento do contrato de gestão, são muito o que a
quando fez aquela projeção, na questão da separa- ANVISA e a ANS são na sua estrutura legal, na sua
ção, e aí eu quis colaborar com a compreensão ger?1. estrutura jurídica, acho que com algumas questões

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SA - que eu abordaria depois. Eu acho que a grande falta
Não, o plano de saúde dele cobre tudo, não tem pro- naquele projeto especificamente é não ter sido colo-
blema. cado ali o controle do Legislativo, que é o controle es-

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Obrigado, De- sencial nas agências reguladoras, até pelo modelo
putado. Eu estou retornando um pouco a essa ques- conceitual. O estudo do IDEC, que o senhor citou, eu
tão da multa para responder ao Deputado Feldman e, gostaria de aprofundar por outro lado. O estudo que o
de passagem, também responder algumas questões IDEC apresentou e que, inclusive, serviu de base em
concretas que foram levantadas. Essa é a distribui- muitos debates, trazia uma série de irregularidades,
ção. Esse número não é do total de multas de agosto. principalmente num bloco da pesquisa, que foi feita
Ele está um pouco defasado, mas são 70 milhões de por 16 pesquisadores, que era a questão da doença e
reais em multa. O senhor veja que nós multamos 85 lesão preexistente. Esse é um bloco-problema, em-
operadoras, com mais de 50 mil usuários, em 19 mi- bora o avanço da legislação seja muito grande. E, na
Ihões de reais. Nós multamos 135 operadoras, que época, o que nós apenas levantamos é que, quando a
têm entre 10 e 50 mil usuários, em 9 milhões de reais. pesquisa foi divulgada, a nossa regra para DLP tinha
Nós multamos 321 operadoras, com menos de 10 acabado de ser mudada, tinha acabado de ser aper-
usuários, em 10 milhões e poucos reais. Os 24 mi- feiçoada, inclusive, padronizando a declaração de sa-
Ihões a que me referi são das empresas que não úde, o que dava uma distorção. Mas se o senhor me
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permite, até pelo tempo, eu gostaria de ler o relatório
do IDEC pelo outro lado, que não foi ressaltado e que
mostra o quanto a regulação avançou. Foram 16 pes
quisadores em 8 operadoras. Todos chegaram lá e
exigiram ver o registro da operadora, e elas tinham.
Todos chegaram lá e queriam comprar o plano de re
ferência, o plano da lei com cobertura integral, sem
nenhuma exclusão, e todos receberam uma proposta
de plano de referência. Todos quiseram a tabela de
preço e receberam a tabela de preços, com todas as
faixas, porque um dos grandes ganhos da discussão
de aumento por faixa etária ou outros é que hoje,
quando eu compro um plano de saúde, eu sei, em re
ais, o quanto vai ser pago quando eu mudar para a fa
ixa de 50 anos ou quando eu mudar para a faixa de 60
anos. Esse é um ganho que não é ressaltado e que
todas as... Então, as carências, que era um dos es
cândalos para regulação... O próprio relatório reco
nhece que as carências oferecidas são menores das
que a lei exige, e a máxima que a lei determina é de 6
meses. Então, se o senhor me permite, eu prefiro
olhar um pouco o relatório do IDEC pelo lado em que
ele mostrou que a regulação foi atendida, tem sido
atendida e tem evoluído. E também reconhecendo
que ele aponta problemas, e problemas sérios. Há
uma outra discussão levantada pelo IDEC, que é de
avaliação das agências reguladoras, onde a ANS, in
clusive, foi muito mal avaliada. Nós tivemos várias
conversas em reuniões. O próprio IDEC reconhece,
tanto que ele está revendo para este ano e nós esta
mos recebendo e aprofundando. A Agência tem todo
o interesse em que haja instrumentos independentes
de avaliação. Aquele instrumento anterior, a discus
são metodológica, passa por outro lado, mas eu digo
questões... Por exemplo, a Agência considera funda
mentai na sua missão o controle de reajustes. E isso
não tinha sido considerado no relatório. Então, havia
uma discrepância. Mas, inclusive, oficialmente, o
IDEC, que tem feito discussão com todas as agências
para aperfeiçoar esse instrumento, tem todo o apoio
da Agência em relação a isso. Na questão da migra
ção, eu acho que aí teríamos que entrar ~proveitando
alguma coisa sobre o impacto do STF. E um assunto
que tentamos regulamentar. Tive a oportunidade de
lembrar, na apresentação, que a nossa primeira con
sulta pública, que foi sobre adaptação e migração de
contrato, não foi bem-sucedida. Continuamos deba
tendo e tentamos, novamente, em 2001, numa mu
dança da medida provisória, e com· novas consultas
públicas, quando também não fomos bem-sucedidos,
encontrar uma fórmula que patrocinasse. O que há é
uma migração, digamos assim, da vida real. Hoje,

apesar de não haver um movimento de migração efe
tivo, temos que lembrar que 15 milhões de usuários
estão com planos novos... Tenta colocar o link do
usuário velho e usuário novo enquanto eu respondo,
pois ele dá maior visibilidade. Então, está aí; inclusive
de 2001 para 2003, o número de usuários de planos
novos, no total, aumenta - é o slide número 33 - de
30 para 39. Uma migração natural, principalmente
pela mudança dos usuários de plano de saúde; não
está havendo um movimento organizado. Essa é a
participação dos planos novos e planos antigos entre
2001 e 2003. Então, tivemos um aumento. E é signifi
cativo, não deixa de ser. São 15 milhões de usuários,
aproximadamente, com toda a proteção da lei e com
toda a capacidade de fiscalização da agência e dos
PROCONs, o que não significa que não haja abuso
mesmo no plano novo, mas já é uma proteção dife
rente em relação ao plano velho. E agora essa deci
são do Supremo, a qual alertávamos, em todas as
discussões que fizemos, ao longo dos anos, que tinha
que ser resolvida a questão da insegurança jurídica
do setor com aquela ADIN que acabou sendo julgada
e que fortaleceu a Agência e a lei. Mas, infelizmente,
considerou inconstitucionais itens de direitos funda
mentais de usuários do plano antigo que foram retira
dos. E há todo um debate em andamento. Por último,
a colocação que o senhor estava falando da UNIMED
de São Paulo. Ela está hoje num processo de liquida
ção extrajudicial- há um liquidante nomeado fazendo
o levantamento de ativos e de passivos. Há algumas
ações muito fortes, inclusive de cancelamento de
contratos que haviam sido feitos no período anterior.
Mas é um processo em que o liquidante, cumprindo a
lei de liquidações, tem autonomia de regulação. Eu
poderia lhe mandar os relatórios etc. Por outro lado,
há uma Comissão de Inquérito em andamento, como
ocorre em todas as liquidações que a Agência faz. É
aberta uma Comissão de Inquérito pela Agência, que
procura detectar possíveis irregularidades na gestão
que foi liquidada. E esse processo é posteriormente
encaminhado ao Ministério Público, havendo indícios
de ilegalidade, para as devidas providências no âmbi
to jurídico. Tenho para mim....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Conclua, Sr. Januário.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Muito prova
velmente, o processo da UNIMED de São Paulo tem
uma boa chance de ser transformado num processo
de falência, porque, pela lei, se a operadora liquidada
não tiver ativos suficientes, pode ser transformada
em falência.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA -
tana) - Obrigado. Deputado Arlindo Chinaglia. Não, a gente aguarda terminar. O que é isso? Sem ra-

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - dicalismo, Presidente.
Sr. Presidente, Sr. Relator, demais pares, quero cum- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
primentar o nosso convidado Dr. Januário Montone. tana) - O Presidente não é muito dado a radicalis-
Dr. Januário, eu vou fazer uma síntese que é da mi- mos, mas, às vezes, tem que garantir o tempo aqui,
nha responsabilidade, mas para que o senhor enten- porque senão... Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA da....
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- Eu vou aguardar para ver se não acontece nada, por-

tana) - Deputado Arlindo, só um pedido. O Dr. Januá- que... Bem, eu quero fazer uma síntese daquilo que o
Dr. Januário expôs, e é da minha responsabilidade a

rio nos pediu um rápido intervalo, que é preciso para síntese, até para que a gente possa, a partir daí, fazer
atender a um telefonema. Enquanto isso, Deputados algumas observações e até perguntas. O senhor bus-
organizem aí as suas... Enquanto isso, os Deputados cou, na sua apresentação, relatar o processo de ins-
podem tomar um cafezinho rápido também. talação da Agência, os seus marcos legais regulatóri-

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - os e, nesse sentido, o senhor observou logo no início
Isso é pior do que marcar a nova saída da Fórmula 1. que, na Câmara dos Deputados, foi dado um foco,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- que era econômico, e, no Senado, o foco econômico
tana) - (Risos). É. Estava na volta de apresentação mais a assistência à saúde. E o senhor, na seqüên-
já, Deputado. (Pausa.) cia, mostrou aquilo que, na sua opinião, foi a impor-

(A reunião é suspensa.) tância da Medida Provisória nQ 2.177. Eu queria ob-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- servar a esse respeito que, quando do trâmite aqui na

tana) - Vou convidar os Deputados e Deputadas para Câmara dos Deputados, nós, Deputados da Oposi-
retomarmos a nossa audiência pública, pedir silêncio ção à época, e até mesmo assessores, tanto da Casa
para as pessoas, pedir ao Deputado Mário e ao Depu- quanto os nossos, da bancada, nos relacionávamos
tado Jamil Murad que nos auxiliem aqui a retomar, com o representante do Ministério da Fazenda. E foi
pedir à Dra. Stella Gregori, também, que retomemos por orientação do Governo passado que teve aquele

tipo de enfoque, inclusive naquilo que o senhor criti
a nossa audiência pública. Quero aproveitar para cou, com a minha concordância, no que diz respeito
agradecer, o que não havia feito ainda, a presença ao ressarcimento. Se o senhor pesquisar - talvez o
dos Diretores da Agência Nacional de Saúde: Dr. Bar- senhor saiba disso -, antes daquela regulamentação,
roca, Ora. Solange, Dra. Maria Stella, Dr. José Leôn- havia um projeto de lei de minha autoria em que o res-
cio; cumprimentar o Fausto, que está aqui acompa- sarcimento deveria ser para todos os atendimentos
nhando esta audiência pública e que, dentro do Minis- feitos pelo SUS para pacientes que pagavam planos
tério da Saúde, tem uma responsabilidade específica de seguro de saúde e assemelhados. Aliás, existia
na área de saúde suplementar; e retomar, então, os uma lei aprovada em São Paulo, quando Deputado
questionamentos que estão sendo feitos ao Dr. Ja- estadual, que nunca chegou a ser aplicada adequa-
nuário, aproveitando para anunciar que, então, a nos- damente - até tive reunião com o então Secretário de
sa próxima sessão, com a presença do Dr. Januário, Saúde, e a explicação era jurídica -, e, após essa re-
será na terça-feira da semana que vem, às 14h - já gulamentação, sepultou-se uma lei que, na minha
tem sala reservada -, para continuar este debate e re- opinião, atende mais àquilo que o senhor aqui defen-
flexão com o Dr. Januário. Com a palavra o Deputado deu do que àquilo que hoje ocorre na questão do res-
Arlindo Chinaglia. sarcimento. Aproveitando a presença do Deputado

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA _ Feldman, quero fazer aqui apenas um pequeno des
vio do que eu creio ser central aqui no nosso debate.

Or. Januário, eu... C d h' "d doncor o em que tem que aver o maior CUI a o em
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- buscar caracterizar aquilo que eventualmente seja ta-

tana) - Só um minuto, Deputado Arlindo. Eu quero, xado de promiscuidade. Quero dizer que torço para
então, agora, feito o pedido num tom mais amistoso, que o Senador Arthur Virgílio consiga as assinaturas
pedir a todos os presentes no plenário que, se por- necessárias para fazer investigação de contratações
ventura quiserem continuar dialogando sobre algum no Governo Federal. Eu, até com a liberdade que te-
tema, por favor, saiam do plenário. mos, diria que um dos maiores interessados é o pró-
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prio PT, porque no PT há uma reclamação, às vezes
exagerada, na minha opinião, de que ficou muita gen
te em cargo de confiança do Governo passado para
este. Então, até como subproduto, isso vai permitir
que se faça esse debate no PT, porque dizem que
houve acordos para a continuidade de pessoas do
Governo passado para este, e o pessoal do PT nem
concorda com isso. Então, quem sabe, até isso vem à
tona, o que é muito bom.

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN - Nem
nós. Queremos que o PT assuma integralmente.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 
Claro. Então, veja, imagine se, à época da contrata
ção da filha do ex-Presidente, nós, de maneira opor
tunista, tivéssemos caracterizado isso como promis
cuidade, como uso abusivo da máquina. Seria, evi
dentemente, um contra-senso. Aliás, aproveitando a
qualidade dos debates aqui desta CPI, quero dizer
que a Esquerda nunca pode defender o Estado forte,
porque o Estado socialista é o Estado evanescente. É
exatamente ao contrário daquilo que o senso comum
tenta caracterizar. A Esquerda... Quando você está
na transformação, na suplantação do regime capita
lista, se isso um dia vier a ocorrer, então, nós teremos
um Estado evanescente, é um Estado que vai desa
parecendo na medida em que desaparecem as clas
ses, porque o Estado é necessariamente opressor.
Mas, isso, na concepção libertária do socialismo. Só
para fazer o registro que longe de nós defendermos
um Estado eternizado. Mas, voltando então aqui à
questão da CPI especificamente, o Deputado Fonta
na apontou uma das questões centrais, que são crité
rios de reajuste, porque acaba resultando numa ver
dadeira armadilha. E o senhor deu... valorizou algo
que eu quero registrar, quero valorizar também. Quer
dizer, se não for. .. Eu quero perguntar se é obrigatório
que na assinatura do contrato entre o usuário e a ope
radora, a medicina de grupo ou a de autogestão, ele
tenha acesso à planilha de quanto ele vai pagar na
queles valores atualizados. Isso evita armadilha, até
porque a repartição, nesse sistema, talvez não seja a
melhor proposta, porque alguém entra anteriormente,
depois posteriormente. Então, eu creio que a melhor
maneira é buscar o equilíbrio na linha que o Deputado
Fontana considerou, porém individualizado. Quer di
zer, começa pagando mais caro, para não ter que pa
gar muito quando estiver envelhecido. Eu creio que
isso faz justiça, porque isso não é um sistema público,
é um sistema privado, e até pode compatibilizar as
várias situações, mas acho que essa é uma das ques
tões centrais. Agora, na sua exposição, o senhor di
zia: "Olha, teve a regulamentação, foi para o Senado,

teve a medida provisória". E, aí, o senhor entrou na
quilo que é a dificuldade da ANS, dada a sua falta de
condições reais de fazer aquilo que é seu papel insti
tucional. E o senhor inclusive comparou a ANS com
outras agências. Eu confesso que eu nunca vi uma
crítica mais forte contra a ANS do que a crítica que o
senhor fez. Mas fez de boa-fé. Por quê? Eu quero pe
gar. .. O senhor falou: "Olha, no processo de privatiza
ções, já havia uma experiência do Estado e aquilo foi,
digamos, adaptado". Vamos pegar a ANEEL. A
ANEEL fez um processo de privatização da
ELETROPAULO em São Paulo e se combinou com o
empréstimo do BNDES, porque em todas as privati
zações o BNDES financiou a metade do preço míni
mo no que diz respeito às energéticas. E o BNDES
este ano está acusando um prejuízo por causa do
empréstimo que fez à AES. Então, tomando a ANEEL
como referência, eu queria que o senhor, digamos,
até nos considerasse, porque, se a ANS está abaixo
da ANEEL, aumentou a minha preocupação - eu digo
abaixo do ponto de vista da eficácia. Veja, o senhor
falou de alguns avanços, e eu concordo que há avan
ços. Mas veja, no que diz respeito a doenças preexis
tentes, a partir de uma resolução do CONSU, e aí tem
o contrato de gestão da ANS, existem as chamadas
doenças... A partir das doenças preexistentes, o cha
mado agravo. Bom, eu quero ler aqui para mostrar o
absurdo do que significa o agravo. São contribuições
a mais, mensalmente, em decorrência de doença pre
existente. O que justifica uma doença infecciosa in
testinal ter um agravo de mais de 658 reais mensais?
Doença de Crohn, de que ninguém sabe a origem e
que aqui é caracterizada como doença infecciosa, do
ença intestinal. Tuberculose, agravo de 2.220 reais e
31 centavos. Isso aqui é numa dada autogestionária,
é uma cooperativa. Vou pegar aqui "outras doenças
bacterianas" - nem se dá ao luxo de dizer quais são:
agravo mensal de 1.132 reais. Bem, AIDS, que o se
nhor falou, que antes havia uma lista que o senhor de
finiu, o senhor definiu como lista negra, e antes não
se tinha acesso. Sabe como é, nos dias atuais, o
agravo mensal para atender o paciente infectado com
HIV? Cinco mil, duzentos e vinte e três reais. Eu esco
lhi uma aqui, tem várias. Bem, diante disso, em que
pesem às dificuldades da inércia, eu pergunto para o
senhor: é aceitável isso daqui para o sistema, esses
valores de agravo? Então, qual é a situação real? Ou
não consegue ter o atendimento parcial que a ANS e
o Sistema de Saúde Suplementar autorizam ou vai ter
que pagar esses valores de agravo. Ninguém conse
gue pagar. Significa que a regulamentação, na minha
opinião - estou fazendo na forma de observação,
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para o senhor comentar -, dessa preexistente, conti- ex-Presidente do BNDES, Pio Borges, que fez um
nua altamente exclusiva, ou, eu diria, 100% exclusi- contrato de empréstimo do BNDES que ninguém con-
va, a não ser para aqueles que têm um rendimento segue cobrar agora de maneira adequada, tem que
mensal que permita pagar? Mas, até em homenagem fazer mil concessões, hoje é assessor da AES. Quer
ao Deputado Mário Heringer, neoplasia maligna do dizer, é claro que o que eu estou dizendo mostra o
lábio, cavidade oral e faringe, 2.017; dos órgãos di- quê? Que mesmo quando alguém, no exercício legal
gestivos, 3.266. E isso combinando com aquela ob- da sua função, pode ter atitudes que eu pessoalmen-
servação que nós já fizemos. Veja: ocorre o benefício te não concordo que seja uma medida adequada, en-
cruzado do Sistema Único de Saúde para as opera- tão, temos que aumentar a quarentena para os profis-
doras, para as medicinas de grupo e todas as outras sionais de carreira, e assim v~i. Não sei qual é o meu
do sistema. Então, eu quero perguntar se a ANS teria tempo.
condições de dizer o seguinte: quem paga agravo e O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
se paga agravo, se o sistema público está atendendo tana) - Um minuto, Deputado Arlindo Chinaglia.
ou não. Eu apostaria o pescoço na guilhotina que isso O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA -
está ocorrendo. Quem paga agravo ainda não conse- Para chegar aos 8?
gue ter atendimento integral, porque é da lógica do O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
sistema. Então, Dr. Januário, eu não quero aqui ques- tana) - Um minuto para chegar à conclusão. Como
tionar as pessoas. Eu quero exatamente questionar a V. Exa., assumi a coordenação quando tenho que fa-
estrutura, a partir de situações que a própria estrutura lar. Um minuto para concluir, Deputado.
regulamenta, porque passa a idéia de que, se melho- O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA -
rar a fiscalização, vai estar resolvido. Não estará, ain- Vou concluir. Gostaria de ponderar ao senhor que a
da que eu concorde que a fiscalização seja insuficien- regulamentação do acesso, nos casos de doenças e
te. Bem, outra questão da estrutura. O senhor fez um lesões preexistentes, não só não resolve como tem
relato da sua experiência, que eu respeito, e disse um outro erro, na minha opinião, que é fazer padroni-
que o seu mandato vence em dezembro. Indepen- zações que nem resolvem esse caso que mostrei,
dente de qualquer outra consideração, é correto para como também generalizam. Como se analisa uma
o Estado brasileiro, para a estrutura de controle, nós doença cardíaca preexistente? Se for uma lesão mi-
termos pessoas que jogam um papel tão importante, trai é uma coisa, se fortricúspide, é outra. Mas, possi-
como o senhor e outros jogam nas várias agências, e velmente, vai tudo no mesmo balaio. E isso, evidente-
na hora que vence o mandato podem até continuar, mente, dificulta a organização social.
não há impedimento legal nem de nenhuma outra na- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
tureza, a não ser quando tiver problema grave, po- tana) - Sr. Januário.
rém, significa que, se sair, perde-se parte da história e O SR. JANUÁRIO MONTONE - O que tem me
da memória? E eu não estou dizendo do senhor, me tranqüilizado um pouco, Deputado, é sempre pensar
perdoe; eu estou discutindo a estrutura. Portanto, que teremos uma segunda rodada e que talvez eu
quando faço acusação, eu faço, eu não estou sequer possa aprofundar, porque os temas são apaixonan-
insinuando, eu estou discutindo tese. Aqui tem uma tes e amplos e exigem um aprofundamento. Por isso
tabela de agravo. A empresa que a prepara é chama- que estamos, inclusive, colocando uma participação
da Strategy Consultoria & Assessoria e ela passa, en- muito forte no Fórum de Saúde Suplementar, que é
tão, aquilo que são as tabelas. E aqui fala: doenças coordenado pelo Dr. Fausto e foi convocado pelo Mi-
pelo vírus da imunodeficiência, o HIV, é exatamente nistro Humberto. A visão do processo de regulação
5.223. Ou seja, ela vendeu para aquela empresa an- que o senhor coloca, eu compartilho, inclusive quan-
terior. Então, qual é o temor que eu tenho com essa do o senhor coloca que o debate que houve na Câma-
estrutura de agência? Primeiro, que se ela funcionar ra foi hegemonizado pelo foco econômico como uma
muito bem, na hora em que alguém perder esse espa- posição de Governo. Não quis, e, se dei essa impres-
ço na máquina pública, tudo de acordo com o legal, são, não era essa, tanto nos documentos que tenho,
sem nenhum escândalo, poderá amanhã virar um as- até porque participei do processo... Naquele momen-
sessor. Eu acho que o Estado não pode prescindir de to, tínhamos, no Ministério da Saúde, o Ministro Car-
quem tem experiência. É por isso que eu sou contra a los Albuquerque, com quem comecei a atuar no setor
agência, até porque, quando ela funciona mal, é mui- de saúde a nível federal. E a saúde, por questão que
to pior. Pega uma AES da vida, eu não quero fazer não teríamos tempo de explorar, o Ministério da Saú-
uma acusação, mas aí vou chamar a atenção. O de ficou muito fora do debate da regulamentação de
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planos. Talvez por considerar que regulamentar pIa
nos fosse fragilizar o SUS de alguma forma. Eu pes
soalmente nunca acreditei nisso. Sempre achei im
portante regulamentar. Mas, enfim, o Ministério da
Saúde estava atrasado nesse debate, que, naquele
momento, era hegemonizado pelo Ministério da Fa
zenda e pelo Ministério da Justiça, onde o DPDC e o
SDE tinham projetos prontos de regulamentação.
Então, acho que o projeto da Câmara foi muito rico, e
foi feito, sim, com uma orientação governamental na
quele momento. Como tudo, as próprias orientações
governamentais evoluem, se alteram e os atores tam
bém são diferenciados. Em 98, tínhamos, no Ministé
rio da Saúde, já o ex-Ministro José Serra, que não
concordou com o foco essencialmente econõmico
que havia sido dado. Eu só estou querendo ressaltar
que não fiz essa avaliação como nenhuma crítica à
Câmara dos Deputados pelo projeto. É uma outra dis
cussão, num outro nível. Houve uma mudança de en
foque no sentido de equilibrar o foco econõmico e o
foco assistencial. E nisso, evidentemente, o ex-Minis
tro José Serra fez isso na sua chegada no Ministério
da Saúde, em março de 98, se não me falha a memó
ria, e passou a negociar no Senado toda a mudança,
inclusive o plano referência, que já existia no projeto
Câmara, e foi mantido no projeto Senado. Ele deixou
de ser opcional e passou a ser obrigatório. Quer dizer,
foi uma mudança que valeu a mudança toda. E hou
ve, com isso, uma mudança de enfoque de Governo e
a linha que saiu. Não quis colocar isso. É a evolução
do processo, com as diferenças. A questão do ressar
cimento, sempre discutimos isso, Deputado, mesmo
naquela época. A proposta do Ministério da Saúde
também era de cobrar para quem não tem cobertura.
Nós esbarramos, na época, como esbarramos hoje,
em questões legais. O Supremo só deu a constitucio
nalidade do ressarcimento - porque ele deu no julga
mento dessa dívida - porque você cobra o que está
no contrato. Nós chegamos a discutir, naquela época,
um projeto que cobrava pelo subsídio cruzado. Quer
dizer, se um plano era vendido e não cobria as cirurgi
as cardíacas ou uma hemodiálise, que certamente vai
ser feita no SUS, o SUS tem que ser ressarcido. Nun
ca houve mecanismos. Talvez tenhamos agora. Uma
pena que o Dr. Fausto já precisou se retirar. No deba
te que está ocorrendo no Fórum de Saúde Suplemen
tar. .. A CPI, certamente, também vai - imagino eu 
ouvir as sugestões do fórum para tomar suas delibe
rações, onde está se discutindo alteração no ressarci
mento, no sistema de pagamento do ressarcimento,
ele paga a ser cobrado per capita do setor. Não você
entrar na discussão: quem foi atendido, "a" ou "b", e

no quê e quanto custou. Mas você estabelecer uma
cobrança per capita... A operadora tem 100 mil usuá
rios, ela paga ao SUS um valor referente a isso. Ela
tem um milhão, ela paga outro. Está se discutindo
isso ser opcional, para contornar questões jurídicas.
Seria a única maneira de você ter esse ressarcimen
to, que é o que todos perseguiam. Agora, é preciso
olhar os números, Deputado. Quando nós discutimos
em 1997, eu, pessoalmente, participando da Comis
são, trouxe em uma audiência pública naquela época
um dado do Ministério da Saúde que estimava, por
que ninguém sabia, que 7% dos atendimentos hospi
talares e ambulatoriais do SUS eram para usuários de
planos. Os dados, 4 anos depois, processando, não
chegam a 1% do que é localizado. É relevante, é im
portante, custa muito dinheiro do SUS, tem de ser
ressarcido ao SUS, mas não tem o impacto... Até por
ironia do destino, eu trouxe a uma audiência pública
como uma previsão. Era um estudo feito por 2 especi
alistas na época, que subsidiaram a discussão no Mi
nistério da Saúde. Deputado, se eu lhe dei a impres
são que a comparação que eu fiz com as outras agên
cias foi uma crítica à instituição que eu presido, eu
peço desculpas ao senhor, ao colegiado que eu coor
deno e aos funcionários da Agência. Está longe dis
so. O que eu tentei mostrar um pouco foi mais, Depu
tado, a dificuldade de colocar a Agência para andar.
Esse colegiado, que o senhor conhece, teve que to
mar decisões estratégicas. Ele sentou-se ao redor de
uma mesa de uma agência que não existia, em um
prédio que não existia, em uma regulamentação que
só estava na lei, e ele que fazer um planejamento es
tratégico de como fazer a lei virar verdade, como a Lei
dos Planos de Saúde não ser mais uma lei que não
pegou e a agência que não funcionou, em pouco tem
po e sem nenhuma estrutura. Tomamos decisões es
tratégicas, com erros, com acertos, pagamos os pre
ços dos erros e esperamos que os acertos sirvam de
base para o futuro. Então, foi essa a diferença. Eu
não quis entrar no mérito da ação de ninguém. Mas a
ANEEL que eu coloco... O que eu quero dizer é que a
ANEEL tinha engenheiros, técnicos, especialistas
com 10, com 20, com 30 anos de experiência em re
gular setor elétrico. Isso não havia na saúde. Não que
não haja especialistas na saúde em regulação de sa
úde. Há. O senhor sabe disso, talvez até melhor do
que eu. Mas para a área pública de saúde, não para a
área privada de saúde. Então, a Agência teve de ser
construída. O conhecimento teve de ser construído, e
foi nesse sentido que eu tentei fazer uma colocação.
A questão do reajuste, tentando responder ao se
nhor. .. Desculpe, mas se eu não tirar um tempo para
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falar de doença e lesão preexistente, eu pulo o reajus
te, porque o que o Deputado levantou é fundamental.
A questão do critério de reajuste, talvez... O grande
avanço da faixa etária foi esse que o senhor colocou:
hoje, ao adquirir o plano, ele recebe o valor em reais
de cada uma das faixas. É óbvio que onde ele está
entrando também, mas em reais. Esse valor muda
como? Muda com os reajustes gerais que a Agência
dá para o sistema como um todo. Então, esse consu
midor que hoje compra o plano recebe a tabela. Se
ele está comprando esse plano por 100 reais, ele já
tem na tabela que, quando ele tiver 70 anos, ele no
máximo vai pagar 600 reais, com as correções que a
Agência fizer. Se ele permanecer no mesmo plano,
ele vai pagar a faixa anterior e já vai saber o valor.
Isso é obrigação legal e é um grande avanço. O que a
Agência controla mais rigorosamente é o reajuste do
plano individual, e ela monitora outros planos coleti
vos. Então, nós não usamos índice. O grande avanço
da questão do reajuste, Deputado, na minha opinião,
foi ter quebrado a indexação. Podemos ter crítica. O
modelo está em discussão, mas nós quebramos a
sistemática de indexação. E isso pode ser feito no ge
raI. Os planos, antes da regulamentação, tinham e
voltaram a ter, por decisão do Supremo, reajuste in
dexado, cláusulas de aumento para reequilíbrio eco
nômico-financeiro com cláusulas desconhecidas, fora
as faixas etárias explosivas e abusivas. Nós inverte
mos o modelo. Proibimos esse aumento por reequilí
brio. Ele tem de ser aprovado pela Agência. Cha
ma-se revisão técnica. É muito combatido pelos ór
gãos de defesa do consumidor. Eu, em algum mo
mento, gostaria de ter mais tempo até de explicá-lo,
mas vou dizer ao senhor o seguinte: em três anos e
meio de agência, nós aprovamos 2. E esses aumen
tos, a qualquer tempo, eram o dia-a-dia e o tormento
do consumidor do plano de saúde, antes de 97, como
todo mundo que mexeu com o setor sabe. Então,
acho que a nossa grande vitória, com erros, possíveis
erros e possíveis acertos, foi ter mudado a lógica do
reajuste no setor de saúde, inclusive para o plano co
letivo, que é liberado, porque a gente retroalimentou.
A doença e lesão preexistente. Permita-me, Deputa
do, para comentar o que o senhor está colocando...
Nós só precisamos voltar um pouquinho ao que é a
regulamentação de doença e lesão preexistente, por
que o que senhor falou de agravo. O senhor está ab
solutamente correto em todos os pontos. E o senhor
tem a solidariedade e o apoio de todo esse colegiado
da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Agora,
nós precisamos ressituar o que é agravo nesta dis
cussão. Primeiro, doença e lesão preexistente talvez

tenha sido o maior avanço, do ponto de vista de con
cepção jurídica, na nossa regulação. E essa regula
ção tem duas coisas. Só a regulação da DLP tem
duas coisas que não existem em nenhum outro lugar
do mundo. Primeiro, não existe, é proibido qualquer
tentativa de interpretação técnica de lesão preexis
tente. A lei criou uma definição jurídica de doença e
lesão preexistente pró-consumidor. O que a nossa lei
diz é o seguinte: é doença e lesão preexistente o que
o consumidor tem e sabe que tem no momento em
que ele assina o contrato. Se não tem em lugar ne
nhum do mundo, portanto não cabe discussão se é
essa patologia ou aquela. Doença e lesão preexisten
te é o que sei que eu tenho, e sei que tenho no mo
mento em que assino o contrato. Qualquer coisa que
não seja isso não é. E quem estiver agindo diferente
disso está descumprindo a lei. E aí, sim, é caso de pu
nição, de fiscalização e outras ações. Essa é a primei
ra questão. Segunda questão: mesmo naquilo que a
lei reconhece aquilo que tenho, e sei que tenho, e que
declaro no momento da minha contratação, eu posso
ter exclusões de cobertura por, no máximo, 24 me
ses. E são apenas as coberturas de alta complexida
de que a agência definiu, uma a uma, o que pode ou o
que não pode. Porque antes da regulamentação apa
recia assim: .....excluída doença cardíaca". E aí, de
pendendo do fluxo de caixa da operadora ou do fluxo
de operação, virou ou não atender doença cardíaca.
Consulta com cardiologista também faz parte. Aí, é
doença e lesão preexistente. A lei resolveu essa dis
cussão. Porque, hoje, você tem 18 procedimentos ou
19 ligados à área de cardiologia que podem ser exclu
ídos. Só. E por 2 anos. Depois de 2 anos, o atendi
mento é integral. Antes, a exclusão era para sempre.
Até hoje, um dos maiores problemas dos contratos
antigos é esse, Deputado. Esses milhões de usuários
de planos antigos, qual é o problema que eles têm?
Eles têm cláusulas abusivas de doença e lesão pree
xistente lá atrás. Aí, o que a legislação fez com a re
gulação da agência? São obrigatoriamente ofereci
das ao consumidor duas alternativas, quando ele se
declara com doença e lesão preexistente: a cobertura
parcial temporária, em que ele fica nesses 2 anos
com esses poucos procedimentos - poucos, mas im
portantes e fundamentais. Vou dizer, não estou discu
tindo do ponto de vista do atendimento dele, mas ele
fica com uma carência naquele. O outro é o agravo,
que, em tese, deveria permitir que eu declare uma pa
tologia que tenho, assumo o que tenho, não quero fi
car os 2 anos sem cobertura de um outro procedimen
to e quero pagar para depois da carência normal. Não
existe no mundo fórmula de cálculo de agravo. A
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agência está se debatendo há anos com isso, com to
dos. Tudo o que o senhor vê de tabela aí, vou lhe di
zer que é um exercício estatístico, talvez. Tanto que o
agravo, na prática, praticamente não existe no merca
do, porque é isto: ele é oferecido, porque senão a
agência vai lá e dá uma multa de 50 mil reais, mas
não tem uma regra de cálculo clara nem nós estamos
instalando... Há uma discussão de instalar uma câ
mara técnica para tentar desenvolver uma metodolo
gia para cálculo do agravo. Então, o agravo é uma
das questões que tem de ter uma discussão. Mas nós
precisamos ressituar o que é doença e lesão preexis
tente, com todos os problemas que a legislação tem,
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado, Dr. Januário. A gente está aqui alar
gando um pouco o tempo pela necessidade. Foram,
agora, 14 minutos. Nós vamos, agora, ouvir o Deputa
do Sebastião Madeira.

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA 
Por 10 minutos, porque eu dei 5 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Estou sentindo que há necessidade de alargar
um pouco os tempos, até porque, no fundo, é um pon
to alto desta CPI, evidentemente, fazer uma discus
são sobre diversos temas que estão nos envolvendo
ao longo dos últimos meses. Deputado Sebastião
Madeira.

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA 
Quero parabenizar esta CPI e o seu Presidente pelo
trabalho que vêm fazendo o Deputado Dr. Ribamar,
Relator, e os membros da CPI, que, numa semana
sem agenda na Câmara, praticamente um recesso
branco, em plena quinta-feira, já à tarde, continuam
a ...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA 

Pois é. Ainda tem as filiações nos Estados de quem
vai fortalecer partidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Nós estamos contribuindo para o mecanismo
da fidelidade partidária.

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA 
Pois é. Mas eu quero lhe dizer que esse setor do mer
cado dos planos de saúde, há pouco tempo, era prati
camente uma área onde imperava a lei das selvas e o
salve-se quem puder. E quanto à agência reguladora
- em que pesem as muitas deficiências, em que pe
sem os problemas que ainda tem -, não há que se ne
gar que tem sido um avanço. É só ver de uma forma
concreta as alterações que ocorreram desde os rea-

justes nas faixas etárias, que eram ilimitados, com ve
rificação de alguns casos pontuais de até 33 vezes o
valor da primeira mensalidade. Hoje, o máximo é 6
vezes, e ainda é muito. Há que se encontrar um me
canismo para que os mais jovens possam ajudar a fi
nanciar os de idade mais avançada, que é justamente
quando a pessoa passa a ganhar menos. E, aqui, se
formos analisar essa tabela, veremos que ocorreram
muitos avanços e a consolidação de muitos direitos
dos usuários foram conseguidos, o que não quer di
zer que esteja uma maravilha. Eu quero dizer que, di
ferentemente do meu amigo e companheiro Jamil
Murad, eu não tenho uma visão tão negativa de con
luio, de pilantragem nas agências. Se erros ocorre
ram - e o próprio Dr. Januário confessa que foram co
metidos erros e acertos na implantação dessas agên
cias -, só erra quem faz, só erra quem tenta, só erra
quem está na vida, vivendo esta vida plenamente.
Mas eu queria trazer alguns casos pontuais, só para
exemplificar o quanto há luta entre quem quer dinhei
ro, o dono do plano de saúde e os acionistas, e a ne
cessidade da população que compra o plano. Tem
aqui a frase dita pelo Deputado Jamil Murad, um dono
da saúde, que diz que seria ótimo para os planos de
saúde se não houvesse velhos. Isso me fez até lem
brar de um passo em falso. Eu conheço o nosso Mi
nistro da Saúde, que foi Deputado aqui e é muito sen
sível, mas que incorreu também em um erro desses
quando disse que, lá em Fortaleza, quando daquela
mortandade nas UTls, realmente as pessoas eram
velhas e que dificilmente se pode conter a morte de
quem já está velho. Então, esse dono de saúde teve
um caso semelhante que até Ministro... Em relação
às contratações que foram questionadas com a Ora.
Solange, eu também concordo com o Deputado Jamil
em que temos que ter todo o rigor com o diretor de
uma agência onde, mesmo sendo um colegiado,
qualquer coisa que se precise explicar já não está
correto. Agora, a favor da Ora. Solange, pelo menos
temos o fato de que ela, ao ser nomeada, foi sabati
nada pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado
e aprovada em plenário do Senado. Se houve alguma
falha, ela também chegou até o Senado. E, enquanto
ela aqui, no dia 18, era questionada sobre esse fato,
sobre essa relação com o diretor do BRADESCO, no
dia 18 de setembro, no mesmo dia, o Diário Oficial pu
blicava a nomeação do diretor da SUSEP - e esse
não precisa ser sabatinado no plenário. Quer dizer, o
erro continua no atual Governo. João Marcelo Máxi
mo Ricardo dos Santos é filho do Vice-Presidente da
SulAmérica, Sr. João Régis dos Santos. Precisamos
que, com a mesma ênfase e a mesma indignação, o
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Deputado Jamil Murad também mostre esse fato. E O 5R. JANUÁRIO MONTONE - Obrigado, De-
nós sabemos que, com certeza, ele mostrará. A con- putado. Deputado Sebastião Madeira, eu queria dizer
tratação do Dr. Manoelito e da D. Anna Samico para ao senhor o seguinte: antes de mais nada, fiquei mui-
Diretora-Geral de Fiscalização da ANS, e do Dr. Ma- to satisfeito com a lembrança que o senhor coloca de
noelito para a Ouvidoria... Ela é funcionária pública de que só erra quem faz. Eu estava aqui me colocando...
carreira, é advogada da Advocacia-Geral da União, Foi até um debate que nós tivemos, preparando um
tem uma longa trajetória no serviço público e foi indi- pouco alguns dados, e nós estávamos... É evidente...
cada em 2001 ; e o Dr. Manoelito, para Ouvidor. Nós É até uma pergunta também que o Deputado Jamil
todos aqui, que temos um mandato antes deste, o co- Murad me fez e eu nãotive a oportunidade de respon-
nhecemos. Ele era assessor parlamentar do Ministro der: de quanto a agência havia recebido de multas
da Saúde. E agora, para usar um termo do Deputado aplicadas. E realmente entre... Nós tivemos... Nesse
Jamil Murad, estão sendo tungados pelo atual Gover- período, para 84 milhões reais de multas publicadas
no em torno de 3,5 bilhões, retirados da saúde. Quan- no Diário Oficial, em primeira instância nós tivemos
to a isso, eu quero aqui louvar a própria base do Go- como multas notificadas, algo em tom~ de 8 milhõe~
vemo - Deputado Henrique Fontana, Deputado Arlin- de reais. Essas, na verdade, é que a gente considera-
do Chinaglia e o próprio Deputado Jamil Murad, que ria multas, porque elas estão na fase final de cobran-
ontem estava lá, se juntando a uma luta de toda a so- ça. E dessas nós conseguimos receber pouco menos
ciedade para pressionar para que isso não ocorra. de 10% desse valor - recebemos 783, menos de 800
Até eu dizia que isso prova que, seja qual for o Gover- mil reais, e inscrevemos três milhões e tantos na dívi-
no, tem sempre uma lógica, e a sociedade tem que da ativa. Então, conseguimos, vamos dizer assim, re-
estar preparada para pressionar, porque muita gente gistrar 50%, o que certamente... com a visibilidade
achava que o Presidente Lula, porque é sensível, por- que tem o fato de nós termos 84 milhões de multas
que é da Esquerda... Estava fora de questão tirar re- somadas no Diário Oficial, pois qualquer um pode
cursos da saúde. Acontece que o Presidente Lula tem chegar lá, somar e saber que há uma crítica. Mas eu,
uma equipe econômica cuja visão é outra. É preciso particularmente, cheguei à conclusão de que me sen-
que a própria sociedade se manifeste para poder dar tiria mais confortável de estar aqui dando essas expli-
uma força para o Presidente e sua equipe, para que cações aos senhores e tentando, na medida do pos-
eles possam... Estou encerrando. Eu me reportei a sível, justificar o que possa ser considerado uma falha
esses 2 casos, de pessoas altamente qualificadas da agência. Eu realmente me sinto muito mais confor-
que foram para a agência, e pedi que, com a mesma tável de estar aqui explicando que multamos, sim, em
ênfase, seja mostrado o fato de uma triangulação no 84 milhões e ainda não conseguimos a agilidade para
mínimo imoral, mesmo que não seja ilegal. O esposo receber a grande maioria desses recursos - nem nós
da atual Prefeita de São Paulo... Foi pedido para ele nem nenhum outro órgão público. Mas essas multa~
um emprego de 20 mil reais para o Duda Mendonça, tiveram um efeito educativo: elas constrangeram as
que fatura de verbas públicas. Então, termina... Pode operadoras, porque são divulgadas, e certamente
não ser ilegal, mas termina sendo uma relação imoral, melhoraram o perfil de atendimento ao consumidor.
porque no fim o salário do Sr. Favre está saindo tam- Eu acho que, às vezes, a gente não pára para pensar
bém dos cofres públicos, embora numa triangulação. no que realmente significou a mudança da lei. Como
Então, era só para fazer esse contraponto e, por fim, o senhor me fez uma colocação mais geral, eu vou
fazer uma pergunta. Parece-me que tem um projeto tentar aproveitar. Vamos colocar... Coloque o slide no
tramitando no Congresso para que o controle das modelo de gerenciamento, porque isso entra também
agências reguladoras seja feito pelo Congresso, J'á u~ pouco em algumas outras discussões que foram

feitas sobre prestador e reajuste de prestador. Eu vou
que elas são reguladoras, mas não reguladas por nin-
guém. Gostaria de pedir a opinião do Dr. Januário so- !entar aproveitar para abordar. (Segue-se exibição de
bre esse projeto, sobre a possibilidade desse controle Imagens.) Este era, mais ou menos... Este que está
não só da Agência Nacional de Saúde, mas das ou- a~ui era, mais ou menos, o modelo clássico de geren-

• clamento de planos de saúde antes da legislação, an-
tra~ agencias, da que regula a energia... Porque é tes da regula!TIentação. E tudo que está colocado aí a
mUito poder para que essas agências fiquem sem lei permitia. E óbvio que algumas operadoras e algu-
controle nenhum. mas empresas usavam isso com mais bom senso

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- mais critério e mais seriedade. Nós não podemos ge~
tana) - Obrigado. Dr. Januário. I'nera Izar o setor nem antes, nem depois da regula-
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mentação. Não podemos dizer também que antes da
regulamentação só havia empresas de... Pelo contrá
rio, sempre houve pessoas sérias e pessoas menos
sérias não só nesse como em outro setor. Mas a lei...
Nenhuma empresa tinha problema econômico-finan
ceiro antes da regulamentação, era muito fácil. Em 6
meses, qualquer empresa se reequilibrava, porque,
primeiro, ela dava os aumentos que decidia dar, a
qualquer tempo. Então, ela aumentava o caixa. Se
gundo, o gasto dela, e por isso a discussão que nós
temos... Por que a carência é fundamental no custo?
Porque o beneficiário que usa o recurso que todos
aqui pagaram é o chamado beneficiário exposto, que
é aquele que já cumpriu a carência, que já pode usar
o direito que ele adquiriu comprando o plano. Esses
outros aqui só estão pagando. Eles estão cumprindo
a carência. Então, as carências eram muito altas, o
número de expostos, muito baixo. Portanto, o fatura
mento livre era maior. A empresas podiam, a qualquer
tempo, vender planos, que o senhor batizou de "plano
popular'. Isso já era usual. Vendia baratinho, vendia
muito e, depois, não dava o atendimento, começava a
fazer seleção de risco, não aceitar determinados cli
entes, maiores restrições de acesso e, principalmen
te, mero rompimento do contrato. Não tinha que dar
explicação para ninguém. Além disso, elas trabalha
vam a relação operadoras/prestadores demorando e
atrasando os pagamentos para se financiar com isso.
Então, os fatores determinantes disso estavam no ní
vel de cobertura, fluxo de ingresso, fluxo de caixa e
carência. É um exercício interessante ver o que a lei
fez com esse modelo. Eu vou encerrar, se precisar.
Entremos para o que a lei foi fazendo. Primeiro, ela
proibiu a venda de plano que não tenha cobertura in
tegraI. Segundo, ela proibiu discriminar qualquer pes
soa por idade, patologia ou qualquer outro motivo, na
hora de comprar um plano de saúde. Hoje, uma ope
radora pode ser punida, se ela se recusar a lhe ofere
cer um contrato. O preço do contrato etc. é liberado e
convencionado, mas ela não pode lhe negar o ofere
cimento de um contrato. Esse tipo de campanha, de
venda a baixo custo... Você passou a ter o controle.
Você tem um preço mínimo, que tem que ser registra
do na agência, através da nota técnica atuarial. E os
senhores pediram todos os dados que, que eu saiba,
estão disponíveis na agência. A próxima. O reajuste
passou a ser controlado. Revisão técnica, na prática,
não tem, e os reajustes passaram a ser controlados.
Não há mais possibilidade de controlar o acesso, a
não ser descumprindo a lei. Vá mais rápido, porque
senão o Sr. Deputado vai me... E é proibido o rompi
mento do contrato. E principalmente a redução de ca-

rências aumentou o número de expostos. As pesso
as, mais rapidamente, adquiriam o direito de usar.
Isso foi uma virada. Muitas operadoras não se recu
peraram ainda e tentam ganhar o que ganhavam an
tes abusando do consumidor. Abusando do quê? Vol
ta no anterior. Na única coisa que ficou livre: a relação
operadores/prestadores. Por isso, o recrudescimento
dos problemas entre operadores e prestadores, que
não havia antes. Por quê? Era tudo indexado. Você
passava e quem pagava o desajuste era o consumi
dor. Como a regulamentação acabou com isso na
prática, a relação entre prestadores e operadores fi
cou mais tensa. É isso o que a gente precisa aprofun
dar em algum momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado. Deputado Mário Heringer. Nós, na
verdade... Eu, inclusive, tentei dialogar com o Depu
tado Darcísio Perondi e não foi possível. Mas eu ex
plico aqui e agora. Nós marcamos em duas audiênci
as públicas, Deputado Perondi, esta audiência com o
Dr. Januário. Então, a nossa idéia é continuarmos, na
terça-feira à tarde. Então, o ideal é, hoje, ouvirmos
mais o Deputado Mário e o Deputado Relator. Se
V.Exa. não se importar, ficaria para a próxima sema
na.

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI - Eu
me importo. Eu vim e quero fazer uma pergunta.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 
Ele não aceitou a tese da carência.

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI - O
Presidente, de forma democrática...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 
Será que ele aceita a do agravo?

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA 
Uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA 
Que nesta próxima sessão... Qual seria... Ele viria
aqui só para ouvir os questionamentos e iria apresen
tar tudo de novo? Qual seria a lógica dessa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Não, nós vamos continuar com os questiona
mentos. Eu, por exemplo, tenho outros questiona
mentos, que escolhi não fazer hoje para ficar dentro
do tempo de 15 minutos que combinamos, assim
como outros Deputados provavelmente têm outros
questionamentos. Então, acolhendo o direito regi
mental e democrático do Deputado Perondi, eviden
temente, o Presidente vai ceder, se não houver uma
sensibilização por parte dos colegas, até o momento
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do uso da palavra. Mas é evidente que o Presidente
tem que garantir a sessão. Deputado Mário Heringer.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 
Perdão, Deputado Mário. Será que o Deputado Pe
rondi não tem dimensão da importância da reunião
das 15h? Porque, se ele insistir, nós vamos todos fal
tar à reunião das 15h.

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Bem,
eu gostaria de solicitar, antes de começar a falar, que
o senhor pudesse pedir, por favor, para colocar o pri
meiro slide que o senhor apresentou hoje para a gen
te, o que fala da missão. Bem, vamos lá. Eu não en
tendi por que o Deputado Arlindo fez uma homena
gem a mim, me homenageou durante a fala dele, fa
lando de câncer de boca - talvez porque eu seja fu
mante, e isso é um complicador para mim. Eu quero
parabenizar o senhor, porque o senhor está se com
portando muito bem na nossa CPI. O senhor está me
parecendo - desculpe-me a imagem, se puder, com
isso, constrangê-lo - um bom boxer. O senhor assimi
la muito bem os golpes; e quando eles pegam exata
mente no fígado, o senhor recua e trabalha bem. Te
nho gostado disso. Essa é uma posição que a Agên
cia Nacional de Saúde tem tomado há algum tempo.
Vem se colocando como vítima num processo, e o se
nhor está perfeito nesse papel. Mas o papel que o se
nhor tem que fazer aí é o papel de responsável. E é
esse o papel que estou aqui para cobrar. Quando eu
pedi para colocar aquela missão, foi porque aquela
missão diz para nós tudo o que deve ser feito. Se ela
for missão, escreve-se daquele jeito, mas se colocar
mos um "o" na frente, vai virar "omissão", porque se
está esquecendo de uma parte fundamental do siste
ma. Não vou me deter agora, neste momento, até
porque outras pessoas já se detiveram, no direito do
consumidor. Estou querendo me deter no direito de o
sistema suplementar de saúde continuar funcionan
do. Quando nos é mostrada como vantagem a quebra
da sistemática de indexação, fica bonito no discurso,
mas o senhor não nos mostrou quais são os índices
que o senhor usa para detectar essas alterações.
Qual o índice que detecta a alteração no preço do ser
viço médico? Os médicos e os prestadores estão
aguardando, desde a criação da Agência Nacional de
Saúde, que se faça uma observação, seguindo a mis
são, onde está ali: ".. .inclusive quanto às relações
com prestadores e consumidores". Colocar no siste
ma 1 bilhão é um grande mérito. O senhor disse que a
Agência Nacional de Saúde colocou 1 bilhão no siste
ma. Posso dizer para o senhor que grande parte des
se bilhão é dos prestadores, que vêm sendo usados
exageradamente por esse sistema que o senhor re-

gula, que o senhor fiscaliza. Eu não quero permitir
que, ao final do que eu estou falando - não é nada
pessoal com o senhor, estou falando com o presiden
te da Agência Nacional de Saúde -, eu possa ter es
quecido, por termos a chance de uma outra reunião,
de algum ponto que eu acho importante. Concordo
que, quando eu vejo missão, visão, vejo todo o dese
nho de qualidade total, aquela coisa que todo mundo
faz porque precisa fazer, e eu acho importante, mas
que virou discurso: criar a palavra parceria, PDCA,
aquela história toda que justifica o erro com a justifica
tiva de ter feito. Fazer e errar, tudo bem, mas tem de
corrigir o erro imediatamente, a não ser por vaidade
ou arrogância em não admiti-lo. Quando se erra e
quem paga a conta é o outro, é muito fácil dizer "er
rei", se não saiu do meu bolso, se não saiu da minha
responsabilidade. Nós, médicos e prestadores, esta
mos vivendo há alguns anos assistindo, se não é 
não quero usar as palavras que foram usadas pelo
meu amigo Jamil- de má-fé, é de omissão, é de res
ponsabilidade. O sistema está falindo, e a UNIMED é
o maior exemplo disso, pois vai ser decretada a falên
cia; e médicos irão pagar a conta, e vão pagar caro.
Estamos aqui para tentar resolver esse problema.
Não viemos para caçar bruxa alguma. Quando come
çamos esta CPI, fiz um requerimento - se não me en
gano, foi o último; não fiz mais, porque perdi um pou
co da fé na resposta - à Agência Nacional de Saúde
pedindo planilhas de custos para que eu pudesse cri
ar na minha cabeça uma solução ou uma tentativa de
solução para oferecer a esta CPI, para que o nosso
sistema suplementar de saúde continuasse funcio
nando. Quero deixar bem claro que não sou contra o
sistema suplementar de saúde. Recebi uma carta, 20
dias depois, assinada pelo presidente, dizendo que
não recebia e não possuía. Todas as pessoas que vi
eram aqui depois disseram que ele recebia e possuía.
Inclusive, citaram o endereço de onde estavam as
planilhas. De maneira oficial, isso me fez pensar que
pudesse ocorrer de uma outra maneira, pois está aqui
no texto: "as tabelas de preços pagas aos prestado
res da área de saúde". Não era o que eu tinha pedido.
Eu havia pedido as planilhas de custo solicitadas pela
Agência Nacional de Saúde para gerar o número a
ser dado como aumento. Na semana passada elas
nos chegaram, em disquete. Infelizmente, não tive
tempo de avaliar. Pedi isso no início da CPI e isso
chegou 3 meses depois. Não tive tempo de avaliar e
sobre isso não posso falar ainda. O objetivo seria criar
uma unificação de formulários, o que eu acho que se
ria uma função da agência para conhecer, para gerar
informação, ter um indexador, uma medida de índice
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próprio para a saúde, que é função da agência, para a
saúde. Isso não foi feito. Quando há informação, con
trolam-se custos, gera-se o processo de correção.
Infelizmente, o que a agência fez nesse período?
Compreendo até que é difícil pegar uma coisa do
nada e fazer. Não somos presunçosos de achar que
faríamos melhor. Não é isso. Mas eu gostaria que os
objetivos fossem mais equânimes, que se pensasse
nas partes envolvidas no processo. Hoje estamos nós
aqui tratando o plano de saúde como o atravessador,
da época do plano... que buscava o boi gordo no pas
to. É verdade, pois é mais ou menos isso, ele é inter
mediário do serviço. E não descobrimos o motivo real
dessa situação em que nos encontramos. Tudo é his
tória. E, como história, temos de relembrar também
da presença do Dr. Arlindo, presidente da Abrange
em São Paulo, que nos disse categoricamente - está
gravado - que foram eles que ensinaram à Agência
Nacional de Saúde o que era plano de saúde. É com
plicado para os senhores que entraram naquele mo
mento uma afirmação nesse padrão. A Agência Naci
onal de Saúde, que sabe o que é plano de saúde, en
sinado pelo plano de saúde, no mínimo é um instru
mento de plano de saúde. Eu, na minha profissão,
posso ser julgado, condenado e cassado por imperí
cia, imprudência e negligência. E é em cima desses 3
pontos que quero responsabilizar a Agência Nacional
de Saúde, quero dizer que a Agência Nacional de Sa
úde não é vítima, que ela é responsável pelo proces
so que estamos vivendo agora, e quero estar aqui
não com a visão de descobrir erros de pessoas e pu
nir. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para
consertar o sistema de saúde. Devemos dar a este
País dignidade na escolha, dignidade na opção. É
isso o que vim fazer. Quero dizer ao senhor que o se
nhor está de parabéns, que se tem comportado muito
bem, tem assimilado muito bem. Não quero, com
isso, constrangê-lo, mas quero colocar a Agência Na
cional de Saúde como responsável por esse proces
so que está levando o sistema suplementar de saúde
ao caos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Vamos mudar um pouquinho, Dr. Januário, a
reta final da nossa audiência pública. Desculpe-me,
mas estamos sempre buscando uma adaptação. Não
vai faltar tempo para que o senhor possa fazer uma
intervenção mais longa, mas eu quero ouvir os Srs.
Deputados, que fazem questão de falar hoje. Vou
passar a palavra ao Relator, Deputado Dr. Ribamar
Alves. Informo que os outros Deputados ficaram para
a semana que vem. Inclusive, já quero anunciar que

terão preferência sobre os que já fizeram uso da pala
vra hoje.

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI - Sr.
Presidente, eu quero me manifestar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Eu já compreendi, Deputado Darcísio Peron
di. Ficou muito claro para esta Presidência que V.Exa.
quer se manifestar hoje. Com certeza será atendido.

(Não identificado) - É uma briga de gaúchos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon

tana) - Tem a palavra o nobre Deputado Dr. Ribamar
Alves.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Dr. Januário, eu
gostaria até de pedir permissão ao Sr. Presidente e
modificar também o bloco, porque eu queria um modo
diferente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Está autorizado o modo que o Relator neces
sitar.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES- Eu
gostaria de salientar que quem fica por último sempre
tem essas discrepâncias de, ao querer questionar,
constatar que já foi quase tudo questionado e con
templado, que seria a palavra mais usual, principal
mente depois dessa briga provinciana de paulistas e
paulistanos, que é muito salutar para ouvirmos de vez
em quando. Quero me reportar à palavra que o Ja
nuário usou aqui, o golpe dos planos de saúde, que é
quando as pessoas iam à Junta Comercial, abriam a
firma, vendiam os planos, passavam 1 ano enganan
do o prestador, recebendo do usuário, e depois saíam
do mercado. Disseram que após a criação da agência
isso não seria mais possível ocorrer, mas infelizmen
te não foi isso o que vimos em Recife e também no
Maranhão, onde já aconteceram alguns casos. Eu
mesmo, como prestador, fui vítima desses golpes,
das arapucas armadas para pegar trouxas. Eu gosta
ria de fazer um bate-bola rápido, Dr. Januário. Eu per
gunto e o senhor responde, certo? Quantos funcioná
rios constituem o quadro da ANS? O senhor tem uma
idéia, mais ou menos?

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Nós devemos
estar em torno de 550,600. Para dar o número exato,
eu preciso do meu material de apoio, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES 
Tudo bem. É mais ou menos. Não precisa ser exato.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Em torno de
550 a 600.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - E
na fiscalização?
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O SR. JANUÁRIO MONTONE - É a maioria de- O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES -
les, embora eu não tenha o número de cabeça. Mas a sua coordenadora de fiscalização está aí.
Enquanto o senhor continua a perguntar, eu vou O SR. JANUÁRIO MONTONE - Isso.
olhar. O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES -

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - A Dra. Gregori, não é? Ela sabe, com certeza, de pu-
ANS, quando foi implantada, herdou um programa nho.
que existia no Departamento de Saúde Suplementar O SR. JANUÁRIO MONTONE - Se o senhor
do Ministério da Saúde, que eram os núcleos estadu- nos der 1 minuto.
ais, com estudos já bem elaborados, já centrados e O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES _
em fase operacional, e a ANS optou por núcleos regi- Claro. Eu só quero me situar no atual quadro. Com re-
onais de fiscalização. O senhor tem alguma idéia de lação àquela questão que o Deputado Mário Heringer
por que foi implantado núcleo de fiscalização regional falou, a questão da responsabilidade da ANS, a ANS,
em vez de estadual? como agente reguladora do sistema, está funcionan-

O SR. JANUARIO MONTONE - Nós fizemos do bem, está regulando bem. Mas, na parte de fiscali-
toda um~ alteraçã~ sistemática, Sr. Deputado, por zação, temos uma certa dúvida, nos Estados que eu
conta da ~mplantaçao de uma nova estrutura. O que o conheço. No Maranhão, por exemplo. Eu me formei
DESAS tl~ha na~uele momento era um esforç.o n~- em 1979, sou do Conselho Regional de Medicina, 3
qu~le pen~o pre-AN~: quando foram us~d~~ flscal~ mandatos no Conselho Regional de Medicina, e não
antl~os aU~lt?r~s.que Ja e~tavam n?~ e~.nt~lo~ r:gl- conheço nenhuma ação fiscalizadora do Estado do
onals do Mlnlsteno da Saude. O Mlnlsteno a aude Maranhão Foi-me apresentada pelo representante
tinha escritórios em todo o_País, como tem, até hoje, da agênci~ em Recife uma ação de intervenção fiscal
uma pequena representaçao. E o DESAS, no desen- t I d GI biS 'd d M h- I'. , .. numa a e o a au e o aran ao, mas eu 1-
volvlmento, usou medlcos auditores que estavam . t d h't . d M h- . ,

.. . d f' guel para o os os OSpl ais o aran ao e n1nguem
nesses Estados e montou uma pnmelra equipe e IS- h GI biS 'd E' d h'd

I· - f' b 'd I •. O DESAS con ece essa o a au e. escon eCI a porca Izaçao, que OI a SOrvi a pe a agencia. . I 'b!" I O C Ih d M d' .
tinha de agir dessa maneira, porque ele não dispunha m~m e pe o pu ICO em gera.. onse o e _ e IClna
de outros instrumentos de que a agência dispunha. nao con~ece, e nen_hum hospital do Maranha? soube
Nós montamos um sistema nacional de atendimento referenCiar essa açao dessa tal de Global Saude, em
via Disque-ANS, mantivemos a representação dos que a ANS interveio, no Maranhão. _ _ ,
Estados apenas agrupada, porque temos a capacida- O SR. JANUARIO MONT?NE. - ~ao, nao e
de de ação nacional. essa... Eu estou querendo a da flscahzaçao, para eu

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - O responder...
senhor falou Disque-ANS? O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES -

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Disque-ANS. Dr. Januário, então vamos mais à frente. Quais os cri-
O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES _ térios para que uma empresa passe a operar como

Porque, na audiência pública em Recife, a represen- vendedora de planos de saúde, operadora de planos
tante da Defensoria Pública, a promotora pública, ten- de saúde? ,
tou, ela mesma, contatar a ANS e não conseguiu. O SR. JANUARIO MONTONE - Vou tentar...

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Olha, Deputa- O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES -
do, eu não tenho como responder.. um contato... Mas Quais os critérios mínimos?
eu lhe diria que o nosso telefone é o 0800-7019656. O SR. JANUÁRIO MONTONE - Os critérios mí-
Funciona desde julho de 2001 , das 8h da manhã às 8 nimos são atender os requisitos da legislação, com-
da noite, e já fez cento e setenta e tantos mil atendi- provar capital mínimo, comprovar a documentação de
mentos. constituição, a dos seus administradores, cumprir a

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - No regra dos administradores. Aí tem toda uma docu-
quadro funcional da ANS, quantos funcionários há no mentação de registro, Junta Comercial. Hoje há um
Maranhão, por exemplo, que é o meu Estado? critério muito mais rígido. Tanto que só 58 foram...

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Eu preciso dos O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - E
dados do... Eu não estou com esses dados em mão. qual critério a ANS usa para contemplar uma empre-
Eu não sabia... me desculpe, mas eu não estava pre- sa operadora de plano de saúde com registro definiti-
parado para esse tipo de informação, em detalhes. vo?
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O SR. JANUÁRIO MONTONE - Veja, a ques- vado a culpar a ANS pelas ações erradas que têm
tão de registro definitivo, Deputado... Nós só não cha- acontecido na saúde. Inclusive, Dr. Januário, tenho
mamos esse registro que existe hoje de definitivo - a aqui em mão que o plano de saúde da GEAP, que é
rigor, ele é - por uma questão eu não diria de precio- do funcionário público federal, vem anunciando no-
sismo, mas de reconhecimento da legislação. Existe vos grupos, desde o ano passado. E parece que a lei
uma parte das exigências para registro que a agência proíbe a venda de planos antigos. A ANS tomou algu-
ainda não regulamentou. Ela está regulamentando. ma providência em relação a essa irregularidade, ou
Na verdade, nós fomos regulamentando o registro ao pelo menos tem conhecimento de que está aconte-
longo do tempo. Antes era só o nome da empresa etc. cendo essa irregularidade pela GEAP?
etc., e foi aumentando. E tem uma área dos registros O SR. JANUÁRIO MONTONE - Desculpe, mas
que são as garantias assistenciais, digamos assim. É o senhor está voltando às perguntas e respostas? Eu
a empresa comprovar a rede de hospitais que ela tem queria comentar o que o senhor falou antes.
contratada, a rede de laboratórios, a rede de médi- O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - O
cos, enfim, a capacidade de atender. Como essa par- plano de saúde GEAP vem anunciando novos gru-
te ainda não foi implementada, nós continuamos cha- pos, desde o ano passado, mesmo sabendo que a lei
mando o registro de provisório, mas ele é provisório... proíbe a venda de planos antigos. A ANS tem conhe-

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES- Eu cimento dessas irregularidades? Já tomou alguma
fiz esses 2 questionamentos, porque 3 anos de agên- providência quanto a essas irregularidades?
cia e 5 anos da lei já são suficientes para estratificar O SR. JANUÁRIO MONTONE - Deputado, a
as empresas. E como a agência é uma fiscalizadora e GEAP é uma entidade que tem dupla fiscalização. E
nenhum plano de saúde, colocado como arapuca ou ela tem sido atentamente acompanhada pela agên-
não, vai para o mercado sem mídia, sem propaganda, cia. Ela é uma das que têm um grande volume de re-
o que é de conhecimento geral, e com certeza da pró- c1amações. Ela certamente sabe que não poderia es-
pria agência... Dado esse fato, nós estaríamos, no tar comercializando planos antigos, e não deve estar,
momento em que a agência usasse seus preceitos le- até porque ela é uma autogestão, fundamentalmente,
gais de ação fiscalizadora, mesmo tendo os impasses que atende funcionários públicos federais e tem uma
jurídicos, como o senhor mencionou há pouco... com dupla regulação. Ela é regulada pela agência, mas
certeza iria fazer com que as empresas que estão também é regulada pela Secretária de Previdência do
montadas unicamente para abusar do usuário e en- Ministério da Previdência, porque ela era original-
ganar os prestadores não fizessem fábrica de dinhei- mente um fundo de pensão, e até hoje tem um fundo
ro no Brasil. Porque hoje elas usam e abusam duran- de pecúlio. Então, a GEAP é um caso muito grave e
te um ano, arrecadam 4 ou 5 bilhões de reais e saem tem sido acompanhado. A direção da GEAP tem sido
do mercado, deixando o usuário a ver navios e os seguidamente chamada. Temos acompanhado. Ago-
prestadores quebrados, como aconteceu agora mes- ra, há uma preocupação muito grande, inclusive por-
mo em Pernambuco, e V.Sa. mesmo é testemunha que a GEAP tem hoje algo em torno de 750 mil usuári-
desses fatos. Digo isso porque temos de separar os no País todo, porque ela é, talvez, a maior auto-
sempre o joio do trigo. Há muitas operadoras operan- gestão do serviço público federal. A segunda é a
do bem, pagando seus funcionários e impostos em CAPESESP, que é a autogestão da FUNASA. Então,
dia, atendendo legalmente, sendo punidas e fiscaliza- eu não sei lhe dizer.
das pela ANS, enquanto essas que não têm nenhuma O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - Os
constituição legal, ou têm só na Junta Comercial, a produtos da GEAP têm registro da ANS?
ANS deixa passar sem que use o direito de fiscalizar e O SR. JANUÁRIO MONTONE _ A GEAP é uma
denunciar ao Ministério Público. Digo isso, Dr. Januá-

autogestão, Deputado. Ela funciona...
rio, porque desde o início - o senhor tem acompanha- O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - A
do a CPI, e sua assessoria também - temos feito aqui

ANS não tem ação sobre a GEAP?
não um caráter policialesco... desde o início tiramos O SR. JANUÁRIO MONTONE _ Tem ação 50-
logo esse termo da CPI. Estamos propondo aqui na
CPI fazermos um diagnóstico do que existe de bom e bre a GEAP. Tem tido ação.
de ruim na saúde suplementar do Brasil, para propor- O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES -
mos uma terapêutica, mas só podemos fazer isso se Mas os produtos dela têm registro na ANS?
tivermos conhecimento profundo de como está agin- O SR. JANUÁRIO MONTONE - Ela não comer-
do a ANS, já que todos os caminhos até aqui têm le- cializa produtos. Ela não comercializa produtos no
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mercado. Ela tem que ter registro, se estiver comerci- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
alizando algumas das formas dela. Mas ela é uma au- tana) - Sem dúvida, foram muitas mudanças na reta
togestão que não comercializa. Registro a operadora final. Primeiro, que nós íamos fazer um bloco. Nós va-
tem, e tem produto registrado. Eu preciso levantar o mos manter a idéia do bloco, mas, dentro do bloco, o
número. Relator solicitou que queria que a parte dele fosse de

O SR. DEPUTADO DA. RIBAMAR ALVES - perguntas e respostas. Então, se terminou o questio-
Eu só gostaria da resposta sobre a questão da fiscali- namento do nosso Relator...
zação do Maranhão, como exemplo. O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES- Eu

O SR. JANUÁRIO MONTONE - É que o senhor estou satisfeito. Agora, a gente vai estudar essas res-

f t nta postas para depois...
ez ou ra pergu .

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES _ O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Então, vamos fazer o seguinte: atendido o

Mas devo voltar agora.
O SR. JANUÁRIO MONTONE _ Não chegou o nosso Relator, vamos ouvir o Deputado Darcísio Pe

rondi. Depois, o senhor vai responder o Deputado
material. Eu ia lhe pedir prazo, porque eu não estou Mário e o Deputado Darcísio Perondi.
com esse material disponível. O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Presi-

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - dente, só para que não aconteça nas próximas oca-
Porque, nas nossas propostas de modificações da lei, siões, quando mudar o critério, é recomendável que o
inclusive, haverá com certeza algumas propostas convidado responda ao perguntado, porque, usando
para incrementar a Agência Nacional de Saúde. Não a mesma terminologia do boxe, o meu amigo aqui foi
é proposta nossa, nem do Presidente, nem da CPI o juiz que apitou na hora e deu o tempo de o meu in-
que haja um fim para as agências reguladoras, até quirido descansar.
porque o mundo todo parece ter tido um avanço. O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
Então, com certeza, a agência necessitará de algu- tana) - Está certo. Eu acolho a preocupação do De-
mas alterações, principalmente na sua ação fiscaliza- putado Mário Heringer. Deputado Darcísio Perondi.
dora, porque é muito inoperante nesse aspecto. O ba- O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI -
ixo número de funcionários é insuficiente para poder Fontana, eu não almocei. Eu estava com um grupo de
ver tantos planos que existem no Brasil. E existem Parlamentares no Conselho Nacional de Saúde, tra-
planos locais, planos regionais, planos nacionais, a balhando as estratégias para nós resolvermos o gran-
concentração no eixo Rio-São Paulo, quando ela de problema do desfinanciamento progressivo da sa-
monta um cal! center em São Paulo, quando ficaria úde, posto na proposta orçamentária do Governo Fe-
muito melhor se fosse no Rio de Janeiro, já que todos deral para o ano que vem, que preocupa a todos nós.
os recursos de atendimento estão lá. Então, centrali- Poderá levar 22 bilhões em 4 anos, e o ano que vem é
za a coisa, não age direito, regionaliza, quando pode- quatro bilhões e meio. Às 15h, estaremos lácomo Mi-
ria estadualizar. Então, são observações que temos nistro José Dirceu para avançarmos, e todos nós
constatado no dia-a-dia da CPI. E fica aqui como um aqui, que estamos juntos nessa batalha da saúde.
alerta, para que possamos estudar bem essa questão Ainda mais que eu vejo alguns Deputados que eu res-
e, no próximo encontro, nós já podermos aprofundar peito a posição, que defendem que tem que ter tudo
mais isso aqui e tirar algumas sugestões vindas até SUS e não pode existir plano de saúde. Se vencer a
mesmo da própria ANS, como bem sugeriu o nosso tese de alguns Deputados, nós vamos precisar muito
Presidente. mais do que tem hoje no SUS, ou do que vai ter me-

O SR. JANUÁRIO MONTONE _ Voltamos ao... nos, ou vai ter igual, se nós vencermos essa grande
batalha, que é o SUS, que é o maior plano de saúde

Eu confesso que fiquei um pouco... Eu queria lhe co- do mundo. Agências reguladoras. É um processo
locar, Deputado, que vou lhe remeter em seguida e à novo _ 5,6 anos. As agências estão formando pesso-
CPI todos esses dados. Nós temos um sistema de fis- aI com dificuldades. Há dificuldade, inclusive, de or-
calização com um grau de eficiência bastante alto. çamentação. E este ano as agências, como um todo,
Permita-me uma questão de ordem, Presidente. Eu tiveram retidos mais de 50% de recursos que nem
tenho ainda resposta ao Deputado Mário Heringer. provêm do Tesouro. Provêm de contribuições de pes-
Como houve uma mudança, eu só queria entender se soas ou instituições que contribuem diretamente com
estou respondendo, fazendo considerações finais, a agência, da saúde, da energia e de comunicação. E
porque agora eu me perdi um pouquinho... isso abala profundamente a capacidade operacional
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não diria de um recém-nascido, pois já tem 5 ou 6
anos, mas de uma criança que está na primeira infân
cia ou entrando na segunda infância e passa a não ter
leite, não ter comida. Isso acontece com as agências
como um todo, o que dificulta muito a fiscalização que
é cobrada. Concordo, Deputado Mário, que os médi
cos, sim, são explorados. Precisa haver uma melhor
definição, um melhor controle nessa área em que os
médicos ficam no meio. E às vezes tem até UNIMED
que emprega médico e que paga pouco também. Isso
realmente precisa. A gente tem que ver também até a
questão da dupla militância, que nós botamos na lei
para acabar a dupla militância. Para todo médico, De
putado Mário, que é meu colega, poder atender qua
isquer planos, e planos bons, tem que atender só um,
porque senão é afastado da cooperativa ou do corpo
clínico de um hospital. Deixo essa questão da dupla
militância, companheiro Januário, que é meu amigo
há alguns anos, cuja competência conheço, para que
o senhor a responda na terça-feira. Antes, era uma
selva. Com o processo da agência, não é mais selva,
mas tem ainda enormes dificuldades. Então, carregar
que tudo seja 100% nas agências é fazer proselitismo
político e não dar tempo ao tempo. Precisamos co
brar, e cobrar bastante. Mas precisamos ter a noção
de que o modelo agência começou com extrema difi
culdade e agora piorou, porque a proposta do novo
Governo - quem acompanhou a imprensa semana
passada... - é esvaziar as agências. Esvaziar as
agências. Aqui, faço um apelo ao Deputado Jamil, ao
Deputado Fontana, ao Deputado Ribamar. Eu sou
PMDB, que está na base, não concordo com aliança,
mas também estou na base, estou trabalhando, por
que eu estudo um modelo de agência já há uns 5, 6
anos e sei que não podemos impedir que o Governo
mude o modelo da agência. Aí, sim, não vai valer o
que estamos fazendo aqui. Não, valer sempre vale.
"Tudo vale a pena se a alma não é pequena", disse
Fernando Pessoa. E vai valer o nosso trabalho. Mas,
se o modelo de agência que precisa ser melhorado
for explodido ou adotado o que o Governo está enca
minhando a esta Casa, acabou-se a agência. Aí vai
voltar a selva, meus queridos Deputados. Muito obri
gado. Parabéns, meu caro Januário, por ter vindo
aqui, e parabéns também pelo seu entendimento,
pela sua disponibilidade de vir de novo na terça-feira.
O senhor tem tantos problemas, o seu tempo é valio
so e o senhor se dispôs... A minha assessoria me in
formou que, durante 3 vezes, o senhor disse que es
tava à disposição para vir novamente na terça-feira
com toda a sua equipe explicar para nós, Deputados,
que precisamos tanto da sua informação, sobre o fun-

cionamento da agência. Muito obrigado pelo trabalho
e pela disponibilidade. Parabéns, Deputado Henrique
Fontana, pela condução dos trabalhos, ao longo da
CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado, Deputado Perondi. Sobre o modelo
das agências, vamos continuar um belo debate pela
frente, porque hoje não podemos prejudicar o tempo
aqui...

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI - É
uma coisa contraditória, que eu não entendo, e o se
nhor vai me ajudar a entender, vai nos ajudar a enten
der...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Eu tenho uma opinião diferente, mas nós va
mos debater um outro dia.

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI 
Então acaba a agência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Dr. Januário, para concluir a sua participação,
tentando responder aos 2 Deputados, Perondi e Má
rio Heringer. Só confirmando, Dr. Januário, que no dia
29... Vamos passar para o Dr. Januário, porque tem
uma confusão sobre o calendário, na cabeça do Pre
sidente. Eu vou consultar meus alfarrábios aqui.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Eu queria
agradecer as palavras elogiosas do Deputado Peron
di, sempre muito firme também nas suas colocações.
Realmente, como vamos ter outras oportunidades de
debate, a questão importante que S.Exa. levanta so
bre o papel das agências reguladoras, eu tive a opor
tunidade... Gostaria de contribuir realmente com o de
bate. É um debate que foi feito ainda de uma forma in
cipiente. Infelizmente, as direções das atuais agênci
as ainda não foram ouvidas. Certamente serão. Eu
acho que poderão contribuir muito com o aperfeiçoa
mento, em relação a isso. Eu vou ficar devendo ao
Deputado Ribamar algumas informações. É que eu
não quero dá-Ias apressadamente e vou mandá-Ias,
todas, por escrito. Queria tentar responder um pouco
às colocações, ou esclarecer o meu posicionamento
em relação às colocações do Deputado. A missão
institucional da Agência Nacional de Saúde Suple
mentar, Deputado, não decorre de um exercício. Sei
que o senhor usou também a figura de linguagem, até
porque eu comentei, quando nós começamos a apre
sentação, que ela é a expressão do que está na lei.
Essa missão que aparece é exatamente o artigo..
Agora me falha a memória qual. Acho que é o art. 3º.
Enfim, ele é um artigo da nossa lei, não é um exercí
cio de planejamento estratégico ou de missão institu
cional. Ele é a letra na lei. E a agência segue fielmen-
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te isso. As colocações que eu fiz ao longo do tempo
aqui não tiveram nenhuma intenção de, digamos as
sim, transformar a agência em vítima. Até porque eu
acho que a agência não é. Aliás, eu acho que nenhu
ma agência é. Apesar dos rigores que nós temos tido,
ao longo dos anos" em algumas questões - o Depu
tado Perondi cita agora contingenciamento e algu
mas outras questões -, nenhuma agência pode re
clamar da capacidade que tem, dada pela lei, porque
ela tem flexibilidade muito maior do que qualquer Mi
nistério ou de qualquer outra área para resolver os
seus problemas. Essa é uma das vantagens do mo
delo da agência. Eu sempre evitei - e nós, da ANS,
sempre evitamos - qualquer postura de se colocar
no papel de "ah, é a agência". Porque é inadmissível,
quando se olha a capacidade de arrecadação própria,
a liberdade dentro da lei de rever as suas próprias
atribuições, de rever o seu estatuto. Então, as agênci
as reguladoras não podem reclamar. Eu nunca, nes
ses dois anos e meio, a não ser nos debates, agora,
para fixar aperfeiçoamentos da legislação, coloquei
como problema da agência não termos um quadro
até hoje... O Deputado, se não me engano, agora me
foge, acho que foi o Deputado Chinaglia, perguntou
sobre a questão da memória dos dirigentes. Não ti
nha que ter memória. A essa altura, todas as agênci
as teriam quadros concursados. Infelizmente, por um
embate legítimo sobre se seria ou não emprego públi
co, as agências todas estão até hoje sem um quadro
de carreira concreto, o que eu acho que poderia ser
resolvido nesse projeto que está sendo discutido
hoje, Deputado. Até já deixo como sugestão esse de
bate que está sendo colocado. Agora, isso prejudicou
todas as agências, mas a ANS, mais do que qualquer
uma, porque ela não tinha de onde puxar quadros.
Mas não assumimos postura de vítimas, não. O que
colocamos é o seguinte: tentar mostrar que as ações
não tinham como ser feitas todas ao mesmo tempo.
Esse colegiado e essa agência assumiram priorida
des e cumprem a sua missão sem omissão alguma.
Não é à toa que os senhores ouviram aqui na CPI, o
Relator acabou de dizer, que todos os segmentos que
vieram dizem que o problema é a agência. E acho
que, se olharmos isso com um certo desarmamento,
é lógico que é isso. O que a agência faz como órgão
regulador? Ela ouve interesses legítimos de todos os
segmentos, porque todos são legítimos. O interesse
do consumidor no processo é legítimo, porque ele
quer pagar o mínimo possível, ser melhor atendido, o
interesse dos prestadores. E o senhor conhece, como
médico e dirigente, que são legítimos de manutenção
do sistema, até porque, no caso dos hospitais, a sua

grande maioria atende o SUS também. Há aí um fi
nanciamento de outra forma, que acaba sustentando
o sistema, e o interesse das operadoras, sejam coo
perativas etc., também é legítimo, por ser uma ativi
dade econômica. E a Agência tem que decidir, e ela
nunca se omitiu em momento algum. Temos 50,60,
70, 80 resoluções, ao longo desses 4 anos, as quais a
Agência decidiu, e foi criticada em geral por todos os
lados. Quando mexemos na doença de lesão preexis
tente, não era tanto quanto os consumidores deseja
vam, mas era muito mais do que o mercado achava. E
esse é o papel da Agência, ao qual ela nunca se fur
tou. E acho que agência alguma deve se furtar. Pro
cessos até que estão sendo aperfeiçoados agora,
como os de consulta pública, audiências, todos eles
são importantes, a agência tem que ouvir, o órgão re
gulador, mas a decisão é inerente à nossa responsa
bilidade, à qual nunca nos furtamos. Não há alguma
incoerência, e não sabemos exatamente, Deputado,
ou pelo menos achamos que sabemos o que aconte
ceu ao longo desse processo. Eu tive a oportunidade
de tentar mostrar que era previsível que a próxima
área de embate do setor seria entre operadoras e
prestadores. E era previsível. "Mas vocês não fizeram
nada?" Fizemos sim, estamos fazendo. Isso é um
processo que eu posso tentar até explicitar de uma
forma mais ampla. Mas são passos que têm que ser
dados, Deputado. Num primeiro momento, a Agência
- e não é vitalização, aí sim é planejamento decisó
rio -, nós investimos na proteção ao consumidor,
porque a lei tinha que valer para ele em primeiro lu
gar. Foi para ele, antes de mais nada, que a socieda
de quis regular, e nós buscamos cumprir o nosso pa
peI. Sabemos que isso gerava conseqüências. O se
nhor pergunta de onde tiramos o nosso índice, que é
um índice de que o mercado, em alguns momentos,
fala. Falava-se inclusive que o nosso índice causou
grandes prejuízos ao mercado. E aí vem um pouco...
Eu realmente não entendi a dificuldade, o senhor me
perdoe, é óbvio que eu assino todos os requerimen
tos, mas vou pedir para haver uma revisão. Não en
tendi o que houve de dificuldades, porque todas as in
formações que foram solicitadas foram entregues.
Mas não temos planilhas individualizadas realmente,
que eu saiba. Temos para efeito de comprovação de
reajuste, no momento do processo de reajuste, mas
não é por custo, é por expansão agregada. Nós não
sabemos nesse momento, nem para efeito de - e o
senhor já disse que não foi isso que o senhor pergun
tou - quanto é pago para um ou outro hospital, labo
ratório ou médico. A Agência, com qualquer planilha
que trabalhe, trabalha com dados agregados. Agora,
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o nosso índice de reajuste, Deputado, ele não sai do
nada, ele não sai da cabeça de ninguém não. Ele sai
do monitoramento que fazemos dos planos coletivos:
9.27, que é o índice máximo, saiu da negociação livre
do mercado com os planos coletivos. Foram analisa
dos 153 mil contratos coletivos, num total de 12 mi
lhões e meio de usuários. O que significou isso, De
putado? Para o monitoramento e para o plano coleti
vo, a operadora não precisa da autorização da Agên
cia. Ela negocia livremente com a empresa que con
tratou o plano abertamente. Ela pode negociar o que
ela quiser. Ela pode negociar índice, pois ela tem o
poder de negociação. E ela é obrigada a nos informar.
Nós fazemos um banco de dados trabalhado estatisti
camente, que está à disposição da CPI e dos técnicos
e gera o índice. Portanto, a linha desse índice é o se
guinte. Trazemos, para o consumidor individual, o po
der de barganha dos planos coletivos. O 9.27 é o
quanto as operadoras conseguiram negociar com os
seus contratos coletivos. E achamos justo que seja
isso. Se o contrato coletivo não conseguiu mais de
9,27%, por que um consumidor, que não tem como
negociar, vai pagar índice? Por que derrubamos a in
dexação? Se uma empresa negociando numa empre
sa um grande ou um pequeno plano, com uma grande
ou uma pequena empresa... E aí é um empresário
que está fazendo a conta, que pode mudar de plano a
qualquer momento. Se ele tem cem funcíonários,
mais a família, e não concordar com o que aquela
operadora está pedindo, ele sai e muda de plano. E,
no dia seguinte, todo mundo vai estar atrás dele para
vender plano pelo menor preço, sem carência, e seus
empregados serão atendidos no dia seguinte, em
qualquer procedimento. Então, ele tem o maior poder
de barganha deste mercado. E isto estamos fazendo:
é o limite do individual. Então, o senhor me perdoe.
Realmente, não estamos acompanhando. O senhor
falou de índice setorial. Isso é uma preocupação da
Agência. Há uma licitação em fase decisória, em que
2 institutos, FGV e FIP - não sei se já decidiu, se al
guém já ganhou -, estão disputando uma licitação na
Agência, para desenvolver um índice setorial de pre
ços no setor de saúde, que demora 3 anos de meto
dologia. As coisas estão sendo feitas, Deputado.
Então, essa discussão dos prestadores, nós tínha
mos certeza, enquanto planejamento, que, no mo
mento que você conseguisse coibir o abuso na rela
ção consumidor/plano, esse abuso ou ajuste viria
para os prestadores. Até porque o senhor sabe, tal
vez melhor do que eu, como os prestadores estavam
vulneráveis. Foi muito fácil, foi muito fácil, para as
operadoras endurecer as negociações com os pres-

tadores. Porque, por conta das distorções anteriores
ao real, por conta da indexação, que acabava criando
uma verdadeira cadeia da felicidade - ninguém recla
mava de ninguém, porque todo o mundo repassava
tudo para o bolso do consumidor final -, você tinha,
entre os prestadores - não estou aí identificando, as
sim como o senhor, não estou individualizando, eu
estou falando no sistema -, principalmente hospita
is... Passaram a ganhar a sua sustentação em ativi
dades que nada têm a ver exatamente com margem
de preço no medicamento, margem de preço em órte
se e prótese, margem de preço em... E isso que foi
muito fácil nas operadoras, porque ninguém tinha
como defender. .. E é esse agora o papel que a Agên
cia está fazendo. Hoje, a Agência está reforçando os
prestadores na negociação com os operadores. Nós
acabamos de emitir uma resolução que obriga aos
contratos. E, talvez, num ano, 2 anos, 3 anos, Depu
tado - infelizmente, essas coisas demoram -, quando
nós começarmos a fazer um banco de dados dos con
tratos que a Agência está obrigando os hospitais a as
sinar com os planos e os planos a assinar com os
hospitais, inclusive prevendo cláusula anual de revi
são, talvez a gente tenha esses dados. Esses dados
são construídos. É uma informação... Então, me per
doe, Deputado, mas em nenhum momento quis trans
formar, nem quero transformar a Agência em vítima,
certo? Acho que nenhuma agência reguladora deve
ria estar reclamando do que quer que fosse, porque
ela tem versatilidade, ela tem como resolver e tem a
obrigação de resolver, não é? O seu colegiado pode
mudar o estatuto, pode mudar a forma de trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Para concluir, Dr. Januário.

O SR. JANUÃRIO MONTONE - Agora, nós
precisamos resgatar a noção de processo, Sr. Depu
tado. Senão, é como acreditar que, no dia 3 de julho
de 98, baixada e promulgada uma lei e uma ANP, ou
acreditar que o Estatuto do Idoso, que foi promulgado
ontem, vai virar uma realidade concreta no dia-a-dia
de 170 milhões de brasileiros amanhã. Nada é assim.
O que eu tento resgatar não é uma postura de vítima,
não. Se dei essa impressão, lhe peço desculpas, não
é? É uma postura de... é progressão de um processo.
Eu tenho que fazer uma coisa, para depois fazer a ou
tra. Eu até sei que vou ter um problema. E, agora, eu
estou resolvendo o problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Eu pedi ao senhor que concluísse, Dr. Januá
rio, por favor.

O SR. JANUÃRIO MONTONE - Nós estamos
com a "contratualização" feita, a de laboratórios em
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consulta pública e a de médico marcando câmara téc
nica. Então, não houve, da minha parte... Eu só que
ria dar uma... E o motivo da crise, Deputado, eu vou
lhe dizer. O motivo da crise é que esse mercado está
estagnado. Ele, há 4 ou 5 anos, tem o mesmo fatura
mento de 22 bilhões de reais, pelo mesmo número de
usuários, em torno de 38 milhões de reais, e, portan
to, os custos estão sendo comprimidos, e a concor
rência está ficando cada vez maior. As operadoras
têm uma concorrência antropofágica entre si. E pres
tadores têm uma concorrência antropofágica entre si.
Por isso, no final dessa apresentação, que eu não fiz,
eu coloco: o maior desafio para o setor, que está sen
do enfrentado pelo Ministério da Saúde e continuará
pela Agência, é a repactuação entre operadoras e
prestadores, porque senão nós não vamos chegar a
lugar nenhum. Desculpe pelo excesso. E. ..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Não tem nenhum problema, Dr. Januário. Eu
quero só conceder aqui... O Deputado Mário pediu,
por um minuto, a palavra. E, depois, nós vamos en
cerrar a nossa audiência de hoje.

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Eu
queria que o senhor, por favor, Dr. Januário, o senhor
solicitasse a sua assessoria que passasse para a
gente essa apresentação que o senhor fez, para que
a gente pudesse... O mais rápido possível, para que a
gente, na próxima terça-feira, tivesse essas informa
ções, para ter uma análise melhor, porque, realmen
te, a apresentação do senhor foi prejudicada pela ve
locidade. Agora, no final, como um bom boxer, o se
nhor reagiu bem. Parabéns!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Aqui, os rounds do boxe. (Risos.) Quero agra
decer a presença ao Dr. Januário, a todos os Deputa
dos e Deputadas e às demais pessoas que acompa
nharam esta audiência. Dou por encerrada esta au
diência pública e convoco a CPI para nova audiência
pública, terça-feira, às 14h.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS
DE IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS POR EMPRESAS E INSTITUiÇÕES
PRIVADAS DE PLANOS DE SAÚDE.

52ª Legislatura - 1li Sessão Legislativa Ordiná-
ria

ATA DA 21 11 REUNIÃO ORDINÁRIA
Realizada em 14 de outubro de 2003.

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos
do dia quatorze de outubro de dois mil e três, reu
niu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito com a fi
nalidade de investigar denúncias de irregularidade na
prestação de serviços por empresas e instituições pri
vadas de Planos de Saúde, no Plenário 4 do Anexo"
da Câmara dos Deputados, com a presença dos Se
nhores Deputados Henrique Fontana - Presidente;
Arlindo Chinaglia - 1Q Vice Presidente; Dr. Ribamar
Alves - Relator; Antonio Carlos Biscaia, Bispo Wan
derval, Dr. Rosinha, Elimar Máximo Damasceno, Lau
ra Carneiro, Luiz Bittencourt, Mário Heringer, Maurí
cio Rabelo, Max Rosenmann, Nelson Meurer, Rob
son Tuma, Saraiva Felipe, Sebastião Madeira e Silas
Câmara, titulares; Almir Moura, Arnaldo Faria de Sá,
Darcísio Perondi, Geraldo Resende, Jamil Murad,
José Unhares, Paes Landim, Rafael Guerra, Roberto
Gouveia, Silas Brasileiro e Walter Feldman, suplen
tes. Deixaram de comparecer os Deputados, Colbert
Martins, Dr. Benedito Dias, Jandira Feghali, João
Castelo, Júlio Cesar, Roberto Jefferson, e Veda Cru
sius. O Deputado João Castelo justificou a ausência.
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presi
dente Henrique Fontana declarou abertos os traba
lhos. ORDEM DO DIA: Audiência Pública para ouvir
o senhor Januário Montone, Diretor-Presidente da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. O
Presidente comunicou que a presente reunião de au
diência pública referia-se à 211 parte da reunião inicia
da em 02 de outubro, em continuação ao debate so
bre a atuação da ANS e passou a palavra ao convida
do, sr. Januário Montone, que apresentou a função
institucional do órgão, juntamente com dados estatís
ticos sobre a atuação da Agência. Interpelaram o con
vidado os Deputados José Unhares, Mário Heringer,
Jamil Murad, Dr. Rosinha, Paes Landim, Arnaldo Fa
ria de Sá e Saraiva Felipe. A Presidência foi assumida
temporariamente pelo Deputado José Unhares, a fim
de que o Presidente, Deputado Henrique Fontana,
pudesse interpelar o convidado. O sr. Januário Mon
tone respondeu a todas as perguntas dos Parlamen
tares. Ao reassumir a Presidência, o Presidente da
Comissão solicitou formalmente que o sr. Januário
Montone trouxesse sugestões para a alteração da
atual Lei dos Planos de Saúde e determinou um inter
valo de 3 minutos na reunião. A reunião reiniciou-se
às 17 horas e 20 minutos e o Presidente passou a pa
lavra aos Deputados Walter Feldman, Dr. Ribamar
Alves, Arnaldo Faria de Sá e Darcísio Perondi, a fim
de se manifestarem sobre o tema exposto. Na se
qüência, o Presidente concedeu a palavra ao convi
dado para tecer as considerações finais. Nada mais
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havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e
cinqüenta e três minutos, antes convocando reunião
intema para o dia 16 de outubro de 2003, às 1Oh, para
tratar da elaboração do Relatório Final da CPI. E,
para constar, eu, , CARLA RODRIGUES
DE MEDEIROS TAVARES, Secretária, lavrei a pre
sente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assi
nada pelo Presidente, Deputado HENRIQUE
FONTANA, , e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.x.x.x.x.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Boa tarde a todos os presentes a mais esta
sessão de audiência pública da nossa CPI dos PIa
nos de Saúde. Quero cumprimentar os Deputados já
presentes, Deputado José Unhares, Deputados Pe
rondi e Mário Heringer; cumprimentar o Diretor da
nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar, o
Seu Januário Montone, e pedir que ele tome assento
aqui conosco à Mesa; cumprimentar o Deputado Wal
ter Feldman também, Deputado Perondi, o Deputado
Jamil Murad também, que está chegando, cumpri
mentar os demais componentes da diretoria da Agên
cia Nacional de Saúde Suplementar que estão aqui
conosco. Esta nossa audiência pública tem por finali
dade concluir o nosso debate com o Dr. Januário. Na
última vez, desde o início da sessão, nós entendía
mos que os assuntos a debater eram por demais lon
gos e solicitamos ao Dr. Januário, que prontamente
atendeu à nossa sugestão, trabalhar em duas ses
sões. Sempre no início das sessões, nós temos um
tempo de exposição, e que hoje nós vamos reabrir,
porque o Dr. Januário quer apresentar alguns dados
e informações, que não foi possível apresentar na
quele tempo que tivemos na sessão anterior. Então,
pelo período de 15 minutos, antes de abrir os questio
namentos às Sras. e Srs. Deputados, nós vamos ou
vir o Dr. Januário. Eu só aproveito para colocar que os
Deputados que utilizaram uma primeira inscrição na
sessão anterior ficarão para a segunda parte. Nesta
audiência pública, nós vamos dar preferência para
aqueles que não utilizaram a palavra, se bem que to
dos vão falar, evidente, mas, primeiro, vamos ouvir os
que não puderam falar na semana passada. Cumpri
mento também o Deputado Biscaia, que está chegan
do e assumindo seu posto como membro efetivo des
ta CPI. Boa tarde, Deputado. Dr. Januário, com a pa
lavra, por favor.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Muito boa tar
de, Deputado Henrique Fontana, Presidente desta
CPI, Srs. Deputados presentes, senhoras e senho
res, diretores da Agência Nacional de Saúde que es-

tão aqui nos acompanhando, como uma das leis irre
vogáveis, aparentemente, é a lei de Murphy, nós tive
mos um problema no nosso material de conexão, que
eu não sei se será resolvido. E, na verdade, o que eu
pretendia e o que eu solicitei ao Deputado Henrique
Fontana era apresentar aos senhores algumas infor
mações adicionais em relação ao setor, em relação à
organização da Agência, mas, evidentemente, essas
informações foram organizadas para uma apresenta
ção com suporte visual. Mas, de qualquer maneira,
aparentemente não temos perspectiva de funciona
mento. Então, eu vou me limitar a, neste primeiro mo
mento... Depois, se houver condições de funciona
mento, talvez...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Isso que eu ia sugerir, Dr. Januário. Se o se
nhor quiser colocar alguma coisa, então, oralmente,
sem o suporte visuaL ..

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Isso, é...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon

tana) - E se depois resolverem o problema técnico ali,
a gente pode voltar, entre as falas dos Deputados, a
apresentar algo do suporte visual.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - E certamente,
Deputado, são algumas informações que poderão vir
ao encontro de algumas das discussões que já foram
levantadas e outras que serão levantadas agora. Eu
acho que, das informações que realmente nós não
apresentamos na audiência passada, a mais relevan
te para conhecimento dos senhores é em relação ao
que significa o conjunto de atendimentos em saúde
que o setor de saúde suplementar faz. E que, a partir
do momento em que nós passamos a ter uma agên
cia reguladora, e como tal ela começou a construir
sistemas de informações periódicos, que as operado
ras vão alimentando, nós começamos a construir, tal
vez pela primeira vez, um conhecimento organizado
sobre o atendimento de saúde privada no Brasil. Era
um atendimento de espera, um conhecimento disper
so e completamente, vamos dizer assim, auto-referi
do. As próprias empresas e entidades é que acaba
vam nos dizendo a todos quantos usuários elas ti
nham, que tipo de serviços elas prestavam. A partir do
momento em que se constroem sistemas de informa
ção, nós começamos a construir um conhecimento
específico e verificável. Isso aconteceu não só nas
questões, digamos, econõmico-financeiras do setor.
Acho que tive oportunidade de apresentar algumas
delas na primeira audiência, nas quais nós consegui
mos, através do DIOPS, o sistema de informações
econômico-financeiras, construir um conhecimento,
poder acompanhar a evolução econômico-financeira
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do setor e, a partir dela, tomar as ações de fiscaliza- por favor, vá direto para o slide 5. Ele está projetado
ção e de ajuste da regulamentação necessárias. Mas num lugar ruim para a visibilidade dos Deputados que
nós conseguimos fazer isso com uma pequena defa- estão do lado de lá. (Segue-se exibição de imagens.)
sagem, é verdade. Nós conseguimos fazer isso tam- São 355 milhões de eventos, 3 milhões e 400 mil in-
bém nas informações assistenciais, que, a rigor, são ternações; consultas médicas, 116 milhões, pratica-
mais importantes de serem sistematizadas, porque mente 117 milhões no setor; 178 milhões de exames
refletem efetivamente o atendimento em saúde. complementares; mais 28 milhões de terapias e ou-
Então, em 2001, a Agência definiu o Sistema de Infor- tros procedimentos; e quase 28 milhões de atendi-
mações de Produtos, o Sistema de Informações mentos ambulatoriais. Esta coluna de porcentagens
Assistenciais. Esse sistema começou a ser alimenta- que nós temos aqui ao lado é o impacto de cada um
do pelas operadoras em 2002, e, portanto, nós temos desses itens no custo geral de despesas médico-hos-
um primeiro ano de informações completas, que é o pitalares do setor, o que significa que em 2002 esses
de 2002, mas só poderemos começar a fazer compa- quase 3 milhões e meio de internações significaram
rações a partir de 2004, quando tivermos dados de 43,7% de todo o custo, ou de tudo que foi pago pelo
2002 e 2003 podendo ser comparados. Mas os dados setor de saúde suplementar aos seus prestadores. O
que nós já temos são muito relevantes em relação a segundo item em impacto são os exames comple-
qual é o significado do setor do ponto de vista da pro- mentares, que representaram 22,7%, e o terceiro
dução, digamos assim, de serviços de saúde. E tam- item, as consultas médicas, que no seu conjunto re-
bém nos dão alguns dados de acompanhamento de presentaram 16,7% do impacto de custo. Temos na
custos em saúde. Não dados individualizados, evi- seqüência - vamos andando um pouquinho - alguns
dentemente, mas dados agregados e consolidados dados complementares aí que podem ser também in-
pelo nosso sistema de informações. Então, só para teressantes para formar um pouco a visão geral do
que os senhores tenham uma idéia, no ano de 2002, setor. Aqui nós temos uma comparação: planos indi-
o setor de saúde suplementar produziu, digamos as- viduais, planos coletivos sem patrocinador e planos
sim, 355 milhões de eventos de atendimento, sendo coletivos com patrocinador, o coletivo stricto sensu,
que 3.442.307 foram internações. Para dar um dado que é o empresarial. Esses números são a freqüência
comparativo, em 2002, o SUS atendeu 11,7 milhões de utilização em cada um deles, neste s/ide, no caso
de internações. Então, os dados agregados no SIP, de consultas. Isso significa o uso de 5,82 consultas-
de 3.442.307, tem uma representação de 30% do que aqui, projetando o ano, embora o dado seja semestral
o SUS atendeu. Queria chamar a atenção para a im- - por usuário exposto em planos individuais; 5,3 em
portância de começar a coletar esses dados, Deputa- planos coletivos sem patrocinador; e 4,17 em coletivo
do. Porque não é só um acompanhamento do setor, com patrocinador. A comparação aqui é o primeiro se-
não é só um acompanhamento de custo do setor. mestre de 2001/2002. Vejam que a referência de con-
Mas nós vivíamos um verdadeiro buraco negro epide- sultas/ano, habitante/ano do SUS é de 2 a 3 consul-
miológico antes de começarmos a organizar essas in- tas. De novo, nós temos aí, vamos dizer assim, um
formações. Porque essas informações não eram buraco de informação de indicadores nacionais de
agregadas por qualquer sistema nas informações de saúde. O próximo s/ide nos dá a comparação... Aqui
saúde do País, causando uma distorção muito forte nós estamos falando de reais, aqui é o custo unitário
nos indicadores de saúde. Os senhores vejam que, desses procedimentos comparados de 2002/2003.
hoje, quando se fala em indicadores nacionais de sa- Então, nós temos um custo unitário das consultas que
úde, usam-se os dados do SUS, porque a integração não varia muito pelo tipo de plano. Os senhores viram
desses sistemas está começando agora. O que signi- que a freqüência de utilização no individual é signifi-
fica que, quando se fala que no Brasil nós temos o cativamente maior do que no coletivo. O próximo nos
equivalente a 7% da população em internações anua- dá essa seqüência para exames. Então, a freqüência
is, na verdade nós temos uma distorção de quase 2%, de utilização de exames no individual é significativa-
com os 3 milhões que são atendidos pelo setor de sa- mente maior também do que a freqüência de exames
úde suplementar. Quando nós montamos os indica- no coletivo empresarial. Mas, quando nós olhamos o
dores de saúde do País, a falta desse dado sistemati- custo, que é o próximo, na comparação de custo uni-
zado, além de outras questões, nos traz um buraco tário, nós temos um pouco mais de equilíbrio em rela-
epidemiológico de análise do perfil de assistência à ção a isso. Aqui no coletivo sem patrocinador, nós po-
saúde no País. Também para que os senhores te- demos ter aí um problema de alimentação de cadas-
nham uma idéia... Ah! Temos uma imagem? Então, tro. Há uma certa distorção que nós só vamos poder



62928 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2003

avaliar no fechamento de 2003, mas esses dados se
referem a mais de 1.200 operadoras informando.
Então, eles são bastante consistentes já para um co
meço de conhecimento do setor nesse aspecto. O
próximo fala exatamente das internações, que nós vi
mos lá que foram praticamente 3 milhões e meio de
internações, em 2002. Mas quando eu analiso fre
qüência, ela tem uma diferença. Primeiro, uma dife
rença fundamental em relação à freqüência do SUS
e, depois, muito alta também, em relação à utilização
no plano coletivo empresarial e no plano individual.
Nesse caso, isso se repete no custo. Ele acaba se re
petindo também no custo unitário. Há uma variação e
um incremento. E não estou aqui entrando na discus
são das políticas de reajustes das tabelas hospitala
res ou de honorários. Mas, no conjunto do setor, há
um crescimento, há um incremento do custo unitário,
do valor unitário pago por procedimento, em 2003,
comparado a 2002. Então nós temos, no mínimo,
uma grande movimentação de volume de recursos
pagos no setor. Não significa que os hospitais tiveram
reajustes lineares, mas houve um incremento no cus
to unitário em relação a isso, que precisaríamos apro
fundar para ter uma visão. Isso pode ser procedimen
tos de maior valor feitos no ano de 2000. Ele nos diz
muito pouca coisa no estágio em que está hoje. Mas,
de qualquer forma, são dados significativos. Como
nós recuperamos a capacidade de imagem, queria
voltar rapidamente para o s/ide 4, apenas para dar
uma informação que ficou pendente na primeira au
diência, que é em relação a como se organiza o setor
de fiscalização da Agência nacionalmente. Essas
áreas demarcadas no mapa são cada das nossas, di
gamos, regionais de fiscalização. Embora a estrutura
de fiscalização pela qual a Agência optou seja funda
mentalmente uma estrutura centralizada, capturando
a denúncia e a informação dos consumidores pelo
Disque ANS, por cartas, por e-mail e por outros ór
gãos dos sistema de defesa do consumidor que nos
remetem. Mas a Agência tem uma presença organi
zada. É evidente que na implantação da Agência nós
fizemos, digamos, a regionalização da fiscalização a
partir da presença do volume, do número de usuários
de planos de saúde em cada Estado e em cada re
gião. Esse número significa que no Rio Grande do
Sul, por exemplo, há 3,8% dos usuários de planos de
saúde registrados na Agência. Paralelamente, o Acre
tem 0,05% dos usuários de plano de saúde registra
dos na Agência. Então, na sede desses NURAFs, nós
temos núcleos regionais e unidades de fiscalização.
Os núcleos são esses, com essas áreas de abran
gência geográfica e organizados, digamos assim,

pelo número de usuários, e que reflete o número de
operadoras sobre as quais a ação fiscalizadora da
Agência vai se exercer no dia-a-dia da fiscalização.
Em cada uma das regionais, buscou-se colocar como
sede dos núcleos regionais exatamente o Estado de
maior concentração de usuários de planos de saúde.
Por isso é que, na Região Norte, o Estado do Amazo
nas é a sede regional; no Nordeste, é o Estado do Ce
ará, e assim por diante. Nós temos aqui - deve estar
visível aos senhores, se o s/ide estiver visível, e os se
nhores já receberam uma cópia - uma certa distorção
no Estado de Pernambuco e no Estado do Paraná em
relação à atual organização. Gostaria de lembrar aos
senhores que o projeto de regionalização começou a
ser feito já no início da Agência e, portanto, com os
dados disponíveis então. Aqui já temos dados mais
recentes. E nós estamos estudando a criação de nú
cleos regionais em Pernambuco e no Paraná para dar
conta dessa divisão. Infelizmente, nosso processo
seletivo teve que ser suspenso. Nós não estamos,
neste momento, com condição de operacionalizar,
mas já há um projeto em relação a isso. Então, isso
dá um pouco... E a Agência também funciona com
uma equipe centralizada que se desloca nas diligên
cias onde as questões são mais emergentes, além de
uma equipe específica para a fiscalização programa
da, que foi aquela que mostrei na última audiência
aos senhores. Nós já fizemos 268 fiscalizações pla
nejadas no setor. Na seqüência, teríamos aquele blo
co de informações assistenciais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Sr. Januário Montone, peço para acelerar e
concluir.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Pois não. Vou
passar à fase dos desafios. Gostaria só de ressaltar 2
pontos. Vamos direto ao 15. Tivemos algum desen
volvimento em relação a esta parte final que não con
segui desenvolver. Estávamos tentando situar alguns
dos desafios à regulação na visão que temos hoje do
setor. Mas temos 2 desafios emergenciais. Um é a
questão da decisão do Supremo Tribunal Federal,
que considerou inconstitucional um artigo que dava
poderes à Agência de regular planos antigos e, além
disso, alterou a redação do art. 10 da Lei 9.656, num
certo sentido, criando, no mínimo, uma dúvida jurídi
ca: se a Agência pode obrigar os planos de saúde a
oferecer adaptação e migração. Isso teve um impacto
muito forte nas discussões que estamos tendo no
programa de incentivo à adaptação e à migração, que
está sendo desenvolvido em conjunto com o Ministé
rio da Saúde e a Agência, aliás, coordenado pelo Dr.
Fausto Pereira dos Santos, a quem saúdo, e que co-
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ordena pelo Ministério esse processo de negociação.
Já tivemos alguma evolução nisso. Se houver oportu
nidade, coloco isso num segundo momento. A outra
questão emergencial evidente é o Estatuto do Idoso,
que já foi promulgado e entra em vigor a partir de ja
neiro. A Agência, de comum acordo com o Ministério,
já instalou formalmente, e começa a funcionar na pró
xima semana, uma câmara técnica para discutir um
pouco os impactos do Estatuto do Idoso e possíveis
ajustes na nossa regulamentação. Trouxe para mos
trar aos senhores alguns dados para contextualizar,
porque não aprofundamos ainda a visão. Esta com
paração significa o seguinte: são os custos assisten
ciais de duas autogestões: a CASSI, que é autoges
tão do Banco do Brasil, e a SABESPREV. Nós temos
um convênio de cooperação técnica com essas auto
gestões. Então, temos aqui um estudo um pouco
mais aprofundado e desagregado, que nos dá o custo
que a CASSI e a SABESPREV despendem na cober
tura assistencial dos seus associados. Aqui do Plano
Família, aquele plano que eles podem oferecer aos
parentes até terceiro grau dos funcionários dessas
empresas, Banco do Brasil e SABESPREV. O que
mostra uma expressiva ampliação no custo unitário,
no custo individualizado do atendimento. É evidente
que nós também temos que levar em consideração
que essas duas faixas acima de 60 anos também re
presentam em torno de 10% dos usuários. Então, isso
não pode ser olhado como um cálculo grosseiro. Mas
ele dá uma informação consistente de duas autoges
tões bem organizadas do crescimento de custo. O
próximo s/ide é custo anual unitário por paciente, na
faixa etária correspondente. Este outro slide é para
também mostrar que a atual... Como esses planos
são Plano Família, eles seguem as faixas etárias da
nosso regulamentação. Isso para mostrar que já há,
no modelo atual, pré-Estatuto do Idoso, um financia
mento, digamos assim, um pacto intergeracional,
como temos colocado, das faixas de menor idade
para as de maior idade. Então, esses dados aqui
comparam o índice de utilização que partes do mer
cado chamam de semestralidade em relação a cus
to/receita. Então, veja que na faixa até os 59 anos, no
caso da CASSI, temos até o equilíbrio abaixo do que
seria... O cálculo atuarial normalmente é feito com
75% de índice de utilização, o caso da CASSI está
bem equilibrado: ele tem 69%, nos usuários até 59
anos, que compensam, equilibram os 92% de índice
de utilização ou de sinistralidade acima de 60 anos.
No caso da SABESPREV, o plano está desequilibra
do como um todo, mas mesmo assim, tenho aqui 81 %
e aqui 124% - há uma certa compensação. Quando

nós instalamos a Câmara, uma discussão que é feita
muitas vezes, Deputado, é uma faixa única de preço
independente da faixa etária. Aqui, tentamos mostrar
isso apenas para introduzir uma comparação ao de
bate, porque é evidente que fixar uma taxa, uma faixa
única depende também de estudo atuarial, estatístico
e matemático muito grande, mas esta aqui é uma for
ma, vamos dizer, de média. Como foi fixado o preço
único nesses 2 casos? As nossas faixas etárias re
presentam, do zero aos 79 anos, 960 meses. Então,
nós consideramos como custo único do plano de saú
de o que seria a média desses 960 meses. E aqui eu
tenho uma comparação da CASSI em 3 situações fa
miliares. O azul é a situação atual de um casal na fai
xa de 30 a 39 anos, com 2 filhos abaixo de 17. Eles
estão pagando hoje na CASSI, pelo grupo família,
algo em torno de 373 reais. Se fizermos essa média
de preço único, o preço único da CASSI estaria esti
mado em 186 reais, o que significa que esse mesmo
grupo familiar passaria a pagar 747 reais. Se esse
grupo familiar tiver um idoso na faixa de 60 anos,
hoje, ele paga 709 e passaria a pagar 934; e se o ca
sai tiver 2 filhos menores e 2 idosos na faixa de 60
anos, ele praticamente fica pagando a mesma coisa.
Evidente que para um casal só de idosos teríamos
uma redução de oitocentos e tantos reais para 250 re
ais, que é a discussão que se faz, mas é para situar.
Só para encerrar, Deputado, por que a necessidade
de discutirmos a regulamentação de faixa etária a
partir do Estatuto do Idoso? Por conta da característi
ca da nossa regulação. Tenho ouvido muito declara
ções na imprensa, coisas do gênero, que o mercado
vai concentrar o reajuste nos 59 anos. Não pode con
centrar o reajuste nos 59 anos porque as nossas fai
xas etárias não permitem o reajuste ao longo de 10
anos. Então, quando um usuário completa 50 anos,
ele tem a variação de preço desta faixa de 40 a 49
para a faixa de 50 e depois ele não tem nenhum rea
juste por faixa etária, até o dia em que ele completa
60 anos. E, aí, ele teria o reajuste aos 60 anos. Não
terá mais, por conta do Estatuto do Idoso, que tem
uma diferença. A nossa regulamentação fala que o
idoso que tem mais de 60 anos e mais de 10 anos de
plano não tem mais reajuste por faixa etária. Mas
quando eu falo mais de 10 anos - e é a lei que fala
-, esse usuário tem o reajuste quando ele completa
60 anos, e aí ele não tem mais. Com o Estatuto do
Idoso, na verdade, na forma atual da regulamenta
ção, Deputado, eu não estaria, vamos dizer assim,
proibindo reajustes a partir dos 60; eu estaria proibin
do reajustes a partir dos 50 anos, que não foi sequer,
me parece, a intenção do legislador no Estatuto do
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Idoso. Então, nós temos que rediscutir esta regula
mentação porque ela não é adequada ao novo marco
legal que entra em vigor a partir de janeiro do ano que
vem, porque ela não foi feita com esses parâmetros
em relação à faixa etária. Eu queria agradecer ao De
putado e aos senhores pela paciência com o tempo e
com o problema técnico e me colocar à disposição
dos senhores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado, Dr. Januário. Vamos passar, então,
para o primeiro inscrito, que é o Deputado José Unha
res. Vamos procurar fazer pergunta e resposta para
cada Deputado. Parece-me que fica melhor esse for
mato, como testamos da outra vez. Deputado José U
nhares.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Sr. Pre
sidente, Dr. Januário, demais membros da nossa
Agência de Saúde Suplementar, meus colegas que
aqui se encontram, gostaria de perguntar ao Dr. Ja
nuário, primeiro, como S.Sa. está vendo a proposta
que está sendo ventilada de que a cobrança deveria
ser regionalizada, considerando que o portador de
um plano de saúde, digamos, compre no Ceará e
adoeça em São Paulo. Como ficaria essa compensa
ção, fazendo-se a cobrança não mais nacional, mas
especificamente regional? Essa a primeira pergunta
ao nobre Presidente Januário. A segunda pergunta:
gostaria de saber qual tem sido a postura da nossa
Agência com relação aos prestadores que contratam
hospitais e que não pagam os hospitais, às vezes du
rante 10, 11 meses. Nessa oportunidade, o que o hos
pital deveria fazer? Qual é a conduta? Terceira per
gunta que gostaria de fazer: pela lei que conhece
mos, a 9.656, quando um prestador vai receber uma
carteira de usuários ou vai formatar um contrato, ele
tem de receber daquele prestador o número dele de
registro. E, quando ele não apresenta o número de re
gistro, que atitude o prestador deve realmente ter di
ante desses fatos? Então, seriam essas 3 perguntas
em que gostaríamos de ter o esclarecimento do nos
so companheiro Januário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Dr. Januário.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Muito obriga
do. Deputado José Unhares, essa questão das ope
radoras sem registro está cada vez mais crítica. Exis
te um dispositivo legal na própria Lei 9.656 que deter
mina que os prestadores de serviço - e aí estaríamos
falando de hospitais tanto quanto de laboratórios e
médicos -, a rigor, são proibidos de prestar serviços
para operadoras que não atendam à legislação da re
gulamentação dos planos de saúde, portanto, que

não tenham registros e que não sejam reconhecidas,
no caso, pela Agência Nacional de Saúde Suplemen
tar. Então, a recomendação que eu faria aos presta
dores, Deputado, é que cumprissem a lei e que não
prestassem serviços a operadoras que não têm regis
tros. Nós esperamos que a contratualização que a
Agência regulamentou agora, exigindo que haja con
tratos formais entre operadoras e prestadores, dimi
nua um pouco essa situação. Mas a grande verdade é
que, em relação aos prestadores, a lei não deu à
Agência Nacional de Saúde qualquer capacidade de
punição. Então, embora haja uma deliberação ex
pressa na lei de que ao prestador é vedado fazer,
contratar com uma empresa irregular, mesmo ao se
constatar isso - e a gente constata -, não há previsão
legal de punição. Eu já deixaria inclusive como um
dos pontos que esta CPI poderia avançar na legisla
ção. Nós temos outro. Há um dispositivo, em relação,
por exemplo, aos profissionais médicos, de que eles
são proibidos de discriminar, na hora do atendimento,
por plano de saúde ou por valor de consulta que eles
recebem, ou seja, todos os usuários que eles rece
bem eles devem tratar de forma igual, de forma equâ
nime. Isso está na lei. Mas, além do problema de fis
calizar uma questão como essa, é outro ponto da le
gislação que também não tem qualquer tipo de previ
são de punição ou outra questão do gênero, portanto,
ele acaba prejudicado. Em relação ao não-pagamen
to, Deputado, primeiro, o que a gente tem verificado,
e é óbvio que tem questões locais que às vezes inter
ferem, é que acaba havendo uma demora muito gran
de dos prestadores em ter uma relação comercial,
porque há uma relação comercial envolvida mais for
mai, as dívidas se prolongam e as negociações, tam
bém. A ação da Agência se dá, de um lado, no acom
panhamento econômico-financeiro. O senhor sabe
que as denúncias de não-pagamento a prestadores
são um dos principais sinais de alerta que a Agência
usa para selecionar onde ela vai atuar, já que ela não
tem condições de atuar simultaneamente nas 1.800
operadoras do setor. Um dos parâmetros, um dos
alertas que o setor usa para, vamos dizer, delimitar a
ação da Agência é o não-pagamento de prestador e o
crescimento da receita financeira no nosso acompa
nhamento econômico, porque, em geral, o cresci
mento da receita financeira de uma operadora signifi
ca que ela está se financiando, atrasando o paga
mento a prestadores. E aí a Agência faz o acompa
nhamento econômico-financeiro quando necessário,
exige plano de recuperação e chega até a direção fis
cal e a liquidação, onde os créditos e débitos têm de
ser analisados na forma do Judiciário. A questão que
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o senhor colocou do reajuste está no contexto da dis
cussão que hoje está sendo travada no Fórum de Sa
úde Suplementar, de aperfeiçoamento da atual políti
ca de reajuste dos planos de saúde. Hoje, a Agência
usa como parâmetro para autorização dos planos in
dividuais a média que ela apura nas negociações dos
planos coletivos, porque acreditamos que o poder de
barganha do plano coletivo gera um índice, fruto da
negociação, mais realístico, embora mais baixo do
que os últimos índices inflacionários que têm sido
aplicados. O que se discute hoje são algumas alter
nativas para aperfeiçoar isso. Por exemplo, como os
senhores viram, há uma diferença de freqüência de
utilização do plano individual para o plano coletivo, e
há outras diferenças evidentes que precisariam de
ajustes. Uma das questões que vêm sendo levanta
das é a da regionalização. Hoje, não tenho um con
junto de informações que me diga que seria um rea
juste menor ou maior de uma região para outra, por
que não estamos falando de índices inflacionários, e
temos o problema das operadoras nacionais que te
ríamos de aprofundar. O que o Ministro Humberto
Costa levantou é que temos hoje um processo de dis
cussão no fórum que estuda uma maneira de, ao
mesmo tempo, buscar maior equilíbrio no reajuste,
embora a Agência só autorize o dos planos individua
is - o senhor sabe disso tão bem quanto eu ou melhor
-, mas o índice que autorizamos para o individual
acaba servindo de parâmetro para a negociação do
coletivo, retroalimenta e dificulta a negociação do co
letivo mesmo com índices inflacionários crescentes.
Então, precisamos aperfeiçoar esse modelo, porque
a política de reajuste traçada tem de recompor custos
médios do setor e não pode desequilibrá-lo. Então, o
que se busca hoje são formas de aperfeiçoamento
que não onerem em demasia o consumidor, até por
que os patamares de capacidade de pagamento dos
usuários de plano de saúde, parece-me, estão bem
avançados, que resgatem ou mantenham o equilíbrio
econômico financeiro do setor. A regionalização é
uma alternativa defendida por vários segmentos, que
colocam a questão de custos mais reduzidos em al
gumas regiões, embora tenhamos dados de que,
onde há escassez de oferta privada, há um cresci
mento do preço. Então, a regionalização pode ter um
efeito e tem de ser vista com outros impactos. Vejo
muito a discussão da dupla porta, dos hospitais públi
cos, que é levantada. Aí há sempre aquela discussão
do INCOR, em São Paulo, de outros hospitais e de
hospitais universitários, que atendem simultanea
mente o setor público e o privado. Uma discussão que
terá de ser feita em algum momento - o Ministério

sabe disso e tem olhado para isso - é a questão da
expansão de equipamentos de alta complexidade em
saúde, equipamentos eminentemente públicos nas
áreas que tinham, e ainda têm, carência desses equi
pamentos. Então, nós temos hoje um grande incre
mento de equipamentos de hemodiálise, de quimiote
rapia e de outros procedimentos complexos na Re
gião Norte, na Região Centro-Oeste, e mesmo na Re
gião Nordeste, mas principalmente nas duas primei
ras, e que são eminentemente públicos. Então, eu dei
o exemplo que nós temos lá: 0,5% dos usuários do
plano de saúde no Estado do Acre. Mas as operado
ras que atuam no Acre são obrigadas por lei a dar co
bertura, por exemplo, em hemodiálise. E, neste mo
mento, o que temos é hemodiálise pública financiada
pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de
Saúde, pela Prefeitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - A empresa deveria ressarcir.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Não, o proble
ma não é só a empresa ressarcir. Assim, ela não tem
prestador privado no Acre para contratar o serviço pri
vado. A questão que estou levantando, Deputado,
não é nem do ressarcimento. Essa nós podemos re
solver cruzando o cadastro. A questão que estou co
locando é outra: nós obrigamos, por lei, uma opera
dora a dar cobertura a um procedimento que ela não
pode comprar no setor público, porque o setor público
está proibido de lhe vender e ela não tem prestador
privado para lhe vender. O que estou colocando é
que, se não se colocar essa discussão na pauta es
tratégica, nós vamos repetir no Centro-Oeste, no Nor
te e no Nordeste a imensa distorção que nós tivemos
no Sul e Sudeste na organização da saúde pela oferta
e não pela demanda, porque se começar a crescer o
número de usuários de plano no Acre, no Amazonas
e em outros Estados do Norte, certamente prestado
res privados vão organizar serviços de hemodiálise,
de hemoterapia e outros para prestar serviço ao seg
mento privado, e nós podemos começar a ter a mes
ma distorção que vivemos hoje no Sul e Sudeste. A
minha cidade, Campinas, tem 34 tomógrafos instala
dos, com uma população de 1 milhão de habitantes,
sendo que a média nacional é de 9 e a média no Ca
nadá também é de 9 - a minha cidade, repito, tem 34
tomógrafos instalados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado, Dr. Januário. O próximo inscrito é o
Deputado Mário Heringer.

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Boa
tarde, senhoras e senhores.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- controlada mais adequadamente. Não estou dizendo
tana) - Só um pouquinho, Deputado Mário. Vou pedir que todos usem de má-fé, mas qualquer um que qUI-
para a nossa mesa de som levantar um pouco o volu- sesse informaria com uso maior, até para, lá na fren-
me do seu microfone, está muito baixo. Está razoável te, ser beneficiado em uma situação de reajuste, em
agora? uma readequação de preço. Quanto à contratualiza-

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Dr. ção, eu acho importante, ela resolve alguns proble-
Januário, em 2 meses, aproximadamente, deve ter- mas, mas pode criar outros. Como a gente está fa-
minar o mandato do senhor, e a gente não sabe o que zendo agora a contratualização, acho que a transição
vai acontecer, se o senhor permanece, se outros vi- para esse processo tem que ser uma transição moni-
rão, e eu hoje gostaria de apresentar ao senhor, pelo torada. Porquê? Porque a contratualização pode ser-
prazo que ainda lhe resta, ou para o seu substituto, al- vir de mecanismo, neste momento, exatamente para
gumas colocações que estão contempladas no dis- promover um descredenciamento, uma vez que, no
curso que foi feito pelo senhor em 10 de julho. Mas a momento em que nós não fizermos o nosso acerto fi-
gente gostaria de tentar ser prático e oferecer ações nanceiro, ela vira ferramenta de descredenciamento
para a Agência Nacional de Saúde, para que eu, no fi- e justifica a não-assinatura do contrato. Esse contra-
nal desta CPI, saia, pelo menos, com a minha cons- to, na minha ótica, precisava incluir o direito a uma co-
ciência de que prestei um trabalho à saúde suple- brança bancária. Aí, sim, você estaria combatendo o
mentar. Então, gostaria de sugerir que, ao analisar o não-pagamento. Você trabalharia diretamente ligado.
relacionamento comercial entre tomadores e presta- Não tem essa história de que o convênio não me pa-
dores, se observasse que existe um mecanismo de gou, o seguro de saúde não me pagou. Se não me pa-
pressão, que é o descredenciamento, que sempre foi gou, vou acioná-lo comercialmente como qualquer
muito usado pelas operadoras, pelos tomadores de outro. Eu acho que isso precisa ser visto antes que o
plano de saúde, justamente para coibir a discussão tempo do senhor termine, que o substituto ou que o
com relação a reajustes. Então, isso impossibilitou, senhor continue, mas isso é muito importante. O índi-
durante esses 4 anos da ação da Agência Nacional ce de inflação setorial é urgente. Essa técnica que os
de Saúde, qualquer reação, porque essas pessoas, senhores usaram serviu até, do ponto de vista políti-
essas entidades, não se comportam, não tinham con- co, para fazer um trabalho aparentemente direciona-
dições de se comportar numa condição, numa posi- do ao usuário. Mas não é só o usuário que foi benefi-
ção de força para enfrentar quem paga. Então, acho ciado nessa história. O plano de saúde foi muito be-
que teria que ser visto rapidamente e até não acho neficiado. Primeiro, porque ele recebeu um reajuste.
justo que se admita, partindo da Agência Nacional de E, segundo, porque deixou de pagar ao prestador.
Saúde - até está dentro da lei -, aquela tal de reade- Quando ele recebe de um lado e não paga de outro,
quação da rede, que é um problema do mercado. Eu aquele reajuste que foi de 9 ou 7 não foi só 9 ou 7. A
acho que não pode ocorrer é a produção de força, gente sabe muito bem. Se é verdade que o custo do
que coibiu qualquer negociação para reajuste. Outra serviço de assistência está na faixa de 75%, que é o
coisa é com relação aos formulários unificados. O se- calculado, ele está tendo, na verdade, um aumento
nhorcolocou aí: "buraco negro epidemiológico". Essa nessa faixa correspondente. Então, 9% mais 75% é
sugestão eu venho fazendo desde o início desta CPI, um aumento bastante razoável. A falta de ação no re-
conversando a respeito desse assunto, e acho que, passe desses índices é que facilitou ainda mais a po-
na hora em que o senhor tivesse isso feito, mudaria sição dos planos de saúde. Eu gostaria de sugerir
até esses gráficos que o senhor apresentou hoje. também que se pensasse numa câmara de análise
Porque quando a gente vê aquele gráfico de freqüên- de critério de glosa para dirimir dúvidas. Porque as re-
cia de utilização, em que a gente vê o SUS de 7% a gras não são claras e a posição de força, que é a posi-
9% e a saúde suplementar de 20%, 15% e tal, ali há 2 ção do descredenciamento, que é usado pelo plano
fatores importantes: para ser 7% a 9%, o que está de saúde, impossibilita qualquer discussão de glosa.
provado para a gente é que a acessibilidade do SUS A gente chega, senta para discutir uma glosa e não
é ruim. Então, a pessoa não consegue chegar, não tem condição, porque eu digo: "É assim que eu pago,
consegue ser atendida. Então, isso fica reprimido, eu é assim e pronto". E assim fica. Essa é uma omissão
não tenho dúvida nenhuma. Para ser 20%, vinte e com relação a isso. Vai gerar sempre esse desconfor-
tantos por cento no sistema suplementar, eu acho to, essa situação incômoda. Finalmente, eu gostaria
que a informação é descredenciada, em função da de sugerir que a Agência Nacional de Saúde pensas-
origem. Ela é informada, ela não é uma informação se também num sistema de compensação de migra-
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ção de uma câmara de compensação, um fundo de
migração de um plano de saúde para outro, para os
usuários, sem o cumprimento obrigatório das carênci
as. Isso é fundamental para que o sistema funcione
bem. Finalmente, fiquei satisfeito aqui com a informa
ção. E, para mostrar o tamanho desse negócio, repre
senta 25% do atendimento de saúde no Brasil a saú
de suplementar. Então, isso reforça a importância da
nossa CPI. Reforça a importância do Fórum de Saúde
Suplementar. Reforça a importância desse segmento
que vai gerar informações epidemiológicas para este
País. E a gente precisa entender que, se os números
não forem claramente descobertos, se a informação
não vier de uma origem em que a gente possa crer, a
gente vai trabalhar com 25% dessa população maltra
balhada. Porque, realmente, fazer um plano nacional
de saúde com omissão de 25% é extremamente difí
cil. Para terminar, gostaria de agradecer ao senhor a
presença e aproveitar para pedir que, mesmo por 2
meses, o senhor olhe com mais carinho a situação do
prestador - médicos, hospitais, laboratórios etc. Se
não for possível isso ser feito nesse curto espaço de
tempo, transmita ao seu sucessor. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Concedo a palavra ao Dr. Januário Montone.
Agora eu vou pedir para a gente trabalhar 7 ou 8 mi
nutos na resposta, para ouvir todos os Deputados,
porque cresceu a lista de inscrições aqui. O Presiden
te vai se adaptando conforme a demanda real dos
Deputados que tenham mais ou menos perguntas,
não é, Deputado Walter Feldman? Aproveito para dar
os nossos votos de melhoras ao Deputado Arnaldo
Madeira, que parece que andou jogando um futebol a
mais no fim de semana.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - E
na Granja do Torto!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Concedo a palavra ao Dr. Januário Montone.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Pois não, De
putado. Acho que o Deputado Mário Heringer levanta
questões da maior relevância. E eu aproveito para si
tuar o que particularmente eu considero uma das
grandes vantagens do modelo de agência regulado
ra, que é a possibilidade de a regulação ter perma
nência. O meu mandato se encerra no dia 23 de de
zembro. Na verdade, não é só o meu mandato. No dia
23, encerram-se os mandatos de 2 diretores desta
atual diretoria: o meu e o do Dr. João Luiz Barroca de
Andrea. No dia 30 de março se encerra o mandato da
Dra. Solange Beatriz. Então, nós teremos, num perío
do de 90 dias, o encerramento do mandato de 3 dos
atuais 5 diretores da Agência, sendo que os outros 2

estão no início de seus mandatos: a Dra. Maristela,
no início de sua recondução, e o Or. Leôncio, no início
de seu mandato. Evidentemente, nós deveremos ter
uma troca, uma substituição da direção colegiada to
tal. Desde o início da gestão do Ministro Humberto
Costa... Acho que tivemos a vantagem de ele ter sido
o coordenador do grupo social na transição do Gover
no Fernando Henrique para o Governo Lula. Portan
to, nós tínhamos encaminhamento de preliminares
antes até de que ele fosse nomeado Ministro da Saú
de. Tivemos, ao longo desse período, um entendi
mento respeitoso, um entendimento tranqüilo, um en
tendimento de construção da viabilidade. O Ministério
da Saúde tem 2 agências reguladoras, e discutimos
muito no sentido de que os diretores cumprissem os
seus mandatos, apesar de toda discussão e de toda
polêmica que o modelo da agência reguladora criou e
cria. Está em discussão, neste momento - a discus
são é inevitável-, a permanência de diretores que fo
ram indicados em um período, em um Governo, por
um Ministro, e permanecem em outro. Mas é essa ca
racterística que dá a capacidade de continuidade de
enfrentamento. Mais do que ela, é a não-simultanei
dade do vencimento dos mandatos. Quer dizer, uma
coisa que é fundamental no modelo e que é pouco ex
plorada é que os dirigentes das agências têm manda
tos, mas eles não são coincidentes. Eu nunca fiz uma
projeção de calendário, mas me parece que não há a
hipótese, em nenhuma das agências reguladoras, de
você vir a ter a substituição dos 5 membros do colegi
ado simultaneamente. Então, há, internamente, um
permanente processo de aperfeiçoamento e de ma
nutenção. Neste momento, a insistência que nós te
mos feito e que tem tido a melhor acolhida por parte
do Ministro Humberto Costa é que nós temos ressal
tado, exatamente para evitar questões de solução de
continuidade, porque é claro que os mandatos se en
cerram e se encerram - nem eu nem o Or. Barroca
permaneceremos, porque encerramos o nosso man
dato -, é o princípio da agência reguladora. Nós te
mos apenas alertado que a indicação de dirigentes
para a agência é um processo que passa pelo Sena
do, que tem sua pauta própria. Então, nós espera
mos, eu particularmente, espero que, o mais breve
possível, o Ministro Humberto Costa e o Governo indi
quem, para o devido processo de aprovação legislati
va, os sucessores ao mandato do Dr. Barroca e do
meu, exatamente para que se comece um processo
de discussão. Mas o relevante, Deputado, é que você
tem equipes que fazem essa transição, você tem pes
soas e técnica. Infelizmente, ainda não temos quadro
de carreira, que seria fundamental. Mas eu acho que
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o modelo, a discussão, a clareza, a Agência Nacional
de Saúde Suplementar sempre teve de que ela não é
formuladora de políticas, e o entendimento que há
com o Ministério da Saúde em todos os momentos da
Agência. Nesses 4 anos de vida, ela passou, digamos
assim, por 2 Governos presidenciais - ela foi criada
no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardo
so e hoje está no Governo do Presidente Lula - e por
3 Ministros durante esse período. Então, isso já criou
uma capacidade e uma dinâmica de entendimento.
As questões que o senhor levantou como sugestões
são fundamentais, e, como o senhor disse, elas até
fazem parte das estratégias que deliberamos e temos
defendido. Eu queria acrescentar uma coisa, para en
cerrar o tempo. Para que nós, o órgão regulador, o
sistema de regulação, possamos usar, Deputado, re
almente o poder para equilibrar a negociação entre
operadores e prestadores, é fundamental fazer o
equilíbrio do lado do consumidor, o que já fizemos.
Hoje, o maior desequilíbrio está, realmente, em rela
ção ao prestador, se bem que nem todos. Existem
grupos de prestadores com ampla capacidade de
apreciação e que usam essa capacidade, e isso tem
que ser visto também. Mas, hoje, há um desequilíbrio
do poder de regulação na Agência. Então, quando o
sen hor fala em formulário único, quando o senhor fala
em verificação direta de informações nos prestadores
e outras questões, a Agência só tem como fazer isso
exigindo essas informações da operadora, para que
ela solicite aos prestadores que ela tenha contratado.
Não temos um poder direto de regulação. Então, uma
câmara para arbitrar questões de glosa ou outras
sempre padeceria do fato de que o órgão regulador
só tem poder real sobre um dos lados do processo.
Por isso, a contratualização é um processo em que
temos investido muito, mas ela tem os seus limites. A
Agência tem se colocado, até no fato de exigir o con
trato. O senhor sabe que a discussão do contrato não
é fácil. O senhor sabe o quanto as operadoras, as se
guradoras não aceitam a figura do contrato pacifica
mente, porque elas defendem a questão do referenci
amento, que é um modelo diferente. E o órgão regula
dor fez, sim, a obrigatoriedade de que todos façam
contratos com modelos definidos, e isso vai ser um
processo. Eu espero a consolidação dessas informa
ções, cada vez mais sólidas e mais confiáveis, porque
eu concordo com o senhor, em parte. O que nós te
mos aqui são informações que nós recebemos da
operadora. Elas são cruzadas com outras. Têm confi
abilidade, mas não podemos garantir completamen
te. Há que equilibrar o poder da Agência em relação

aos prestadores também, para que ela possa usar
esse poder no equilíbrio do setor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado, Dr. Januário. O próximo inscrito,
Deputado Jamil Murad.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados e convidados, Dr. Januário, eu
tenho uma visão crítica da ANS. Participando desta
CPI e ouvindo, inclusive, os depoimentos feitos aqui,
eu acabei tendo mais elementos para acreditar que a
ANS está funcionando mais como um apêndice dos
planos de saúde do que como um instrumento do po
der público e da sociedade para regular, para impedir
abusos. Eu pergunto: do último depoimento seu aqui
até hoje já vão 8 ou 9 dias; que providência foi tomada
para aquela situação da Dra. Solange, esposa de um
diretor do BRADESCO Saúde? A ANS fiscaliza o pIa
no de saúde. Agora, o fiscalizador tem uma íntima re
lação com o fiscalizado. Quer dizer, que credibilidade
tem? QUer dizer, esse exemplo, para mim... Eu levei
para a Procuradoria-Geral da República. Ainda não
tem finalização do processo, mas eu aguardava, até
no sentido ético, de responsabilidade na função públi
ca... eu achava que a diretoria da ANS deveria se reu
nir e afastar a Dra. Solange. Mas isso não ocorreu,
mostrando que há uma mancebia entre o plano de sa
úde e a ANS. Bom, a revista Exame desta semana
publica que o plano AMIL deu um golpe, deu um calo
te no Laboratório Fleury, que é o prestador, perto de
2,6 milhões de reais. Agora, esse calote é feito contra
um dos maiores laboratórios do Brasil. É uma institui
ção também poderosa. O senhor imagina o calote
contra um profissional, um médico, que mal pode sus
tentar o consultório etc. E o usuário, e os pequenos
hospitais, e pequenos laboratórios, que não têm o po
der do Fleury? Não é mesmo? Quer dizer, então, o
que ANS fez contra os calotes nesse período? Por
que esse termo "glosa"... "glosa" não é uma palavra,
não é um vocábulo conhecido pela população. Quan
do um cidadão, uma família, um trabalhador não
paga, ele é espicaçado. Vão lá, pega o rádio dele, a
geladeira dele, leva embora, ele passa vergonha pe
rante os vizinhos, não é? Agora, o rico, é glosa. Uma
empresa como o BRADESCO ou outro, a AMIL, no
caso aqui, é glosa, exatamente porque é outra classe,
é outro poder, não pode falar que ele está sendo calo
teiro. Mas o que está sendo feito? O que a ANS fez
concretamente? Terceiro: a dispensa de licitação. A
lei determina a dispensa de licitação até um determi
nado valor. Existe um contrato feito com a UNIEMP,
que passa, muitas vezes, o valor que dispensa a lici
tação. Por que a ANS fez isso? Que pesquisa foi fei-
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ta? Porque diz que é para uma pesquisa de opinião.
Que pesquisa foi essa? Por que dispensou a licita
ção? E terminando: a contratação de pessoal. São
846 funcionários. Tem 13 cargos efetivos; depois,
contratados, comissionados. Não há concurso. No
depoimento da Dra. Solange, ela colocava o seguin
te: ela disse que, por exemplo, a escolha para uma in
tervenção... Tem mais de 100 intervenções da ANS.
Agora, como é escolhido o diretor técnico, o diretor
fiscal da intervenção? É escolhido de uma lista de
pessoas tirada do mercado. Quer dizer, quais são os
pré-requisitos para o indivíduo ser um diretor técnico
de uma intervenção? Porque os médicos, por exem
plo, no caso da UNIMED de São Paulo, eles estão ar
cando com prejuízo, cada um deles, de 70, 80, 100
mil reais ou até mais. Agora, eles estão... Isso tudo
acontece sob a intervenção de um diretor que é esco
lhido no mercado. Será que também tem essa mesma
relação com os próprios fiscalizados? Os consultores,
como é que eles são escolhidos? Não tem critério.
Portanto, eu acho que a ANS foi um mecanismo mais
para atender a uma exigência da sociedade, que não
queria que continuassem esses abusos, essas irregu
laridades, e foi montada a ANS nos moldes, nos de
sejos dos planos de saúde, que queriam funcionar no
livre mercado. Mais do que isso: quando o povo rejei
ta a administração, através do voto popular, nós te
mos que permanecer com aqueles diretores escolhi
dos pelas autoridades anteriores, indicados pelas au
toridades anteriores. Mas a lei está aí. Ela pode ser
uma lei justa ou uma lei injusta, porque foi introduzido
um mecanismo para manter a interferência do Gover
no anterior no atual. Isso não é porque eu apóio o Go
verno Lula. O problema é qualquer Governo. Quer di
zer, em vez de nós respondermos com a missão que
recebemos das urnas, nós temos que engolir uma ad
ministração inepta e eivada de dúvidas como essa.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Dr. Januário. Bom, agora aumentaram demais
o som do microfone aqui do Presidente.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Pois não, Deputado... Só um pouquinho, esta
mos regulando o volume aqui.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
É para regular o relógio também. Lá está marcando
17h30min.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - É, desde o início, nós estamos com esse pro
blema. A gente fez um raciocínio, está dando um des-

conto, e a gente acompanha como se fosse fuso ho
rário.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Manda desligar, pelo menos, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - A gente está acompanhando ali a inscrição de
cada um, os minutos. Então, a gente faz como se esti
vesse descontando o fuso horário. Mas ninguém vai
ter grandes problemas.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
É questão de governo isso aí.

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, só para uma sugestão a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Pois não, Deputado Paes Landim.

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Eu achava
que o Dr. Januário deveria responder depois de 3
questionamentos. Facilitaria o fluxo de perguntas a
ele e ajudaria a concentrar nas respostas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Está bem. Vamos fazer aqui um estudo para
atender à proposta de V.Exa. Dr. Januário.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Deputado Ja
mil, eu realmente fico tentado a aprofundar esse de
bate que o senhor levanta em relação à questão das
agências reguladoras, como tentei fazer um pouco na
resposta ao Deputado Mário. Mas o senhor levantou
aqui questões pontuais e que podem gerar uma de
sinformação, uma imagem um pouco distorcida.
Então, eu vou realmente preferir ir aos pontos concre
tos. E, se houver tempo e o Presidente depois me
permitir, eu entrarei na discussão mais conceitual.
Mas eu queria lembrar ao senhor e aos Srs. Deputa
dos que realmente nós estamos com um problema
gravíssimo de quadro de pessoal. A Agência não tem
quadro efetivo de pessoal. Por isso, como eu de
monstrei, ela não será... Esse gráfico, eu acho que eu
não cheguei a apresentar, talvez, mas ele foi distribuí
do aos senhores. O quadro de carreira da Agência foi
aprovado na Lei de criação da Agência, nQ 9.961. De
pois, ele foi alterado pela Lei Geral das Agências, do
ano 2000. Essa lei geral, não sei se os senhores se
recordam, previa emprego público para as agências
reguladoras. Era uma Lei Geral das Agências e fixava
o quadro de pessoal das Agências como emprego pú
blico. Essa condição foi objeto de uma ação de in
constitucionalidade, que teve uma liminar do Supre
mo Tribunal Federal que suspendeu aqueles artigos
da Lei Geral das Agências relativos ao quadro de car
reira. Um dos desafios mais graves que nós conside
ramos hoje é exatamente a ausência de quadros de
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carreira. Não que as nossas contratações, Deputado,
não sigam critérios. Eu gostaria até de falar de alguns
dos critérios ao senhor: os temporários, que são con
tratados na forma da lei e que hoje significam metade
do quadro da Agência, são contratados num proces
so seletivo público, inclusive com banca examinadora
externa contratada pela Agência. Na verdade, é a
Universidade de Brasília que faz a banca examinado
ra curricular e outras questões. Os próprios consulto
res PNUD/UNESCO são escapismo que foi usado
para montar a Agência. E eles têm vida curta, até ju
lho de 2004, até porque houve uma ação e um acordo
do Governo anterior, que foi mantido neste, de que
haveria substituição dos consultores por cargos e por
concurso. E é tudo que nós queremos: que haja car
gos e concursos. A situação de usarmos consultores,
a situação de usarmos temporários não é uma deci
são gerencial da Agência Nacional de Saúde Suple
mentar - eu gostaria de frisar isso aos senhores. Ela é
uma contingência, primeiro, na lei. Quando a Agência
foi criada, a própria lei previu a possibilidade de requi
sitar servidores de outros órgãos, de outras esferas e
de contratar servidores temporários, exatamente até
que se organizassem as carreiras, que nunca se or
ganizaram, por uma questão jurídica que nós temos,
o que causa, Deputado, um imenso problema de polí
tica de recursos humanos. Para lhe dar uma idéia, um
dos problemas centrais que nós levantamos na tran
sição governamental é que, pela lei em vigor, naquele
momento, no dia 5 de janeiro, a lei que criou a Agên
cia dizia que ela podia ter temporários por até 3 anos,
o que significava que no dia 5 de janeiro deste ano de
2003, a Agência fecharia as portas, porque teria que
encerrar o contrato de todos os seus temporários. Foi
um dos itens da transição governamental. O Dr. Faus
to inclusive era interlocutor específico da Agência Na
cional de Saúde e das outras agências. Isso foi objeto
de uma prorrogação negociada, inclusive por medida
provisória, que estendeu o prazo até junho do ano
que vem, mas junho do ano que vem está chegando e
nós continuamos não tendo esses quadros. Então, eu
também gostaria de ressaltar que nós nos revesti
mos, nessa contratação, dos maiores cuidados, e não
é uma opção da Agência ter um quadro precário. O
senhor imagine a situação de um temporário que a
cada 6 meses não sabe se vai ter o seu contrato reno
vado; de um consultor de órgão internacional que a
cada 6 meses não sabe se vai ter o seu contrato reno
vado; e dos dirigentes e gerentes das agências que, a
cada 6 meses, não sabem se vão ter quadro de pes
soal para trabalhar. Então, eu repito o que eu disse na
última audiência, até para o nobre Deputado Mário

Heringer não achar que eu estou vitimizando a Agên
cia. Não estou. Nós temos condições, temos tido,
sempre tivemos o apoio do Ministério da Saúde, tanto
nesta gestão, do Ministro Humberto Costa, quanto
nas anteriores, mas há um problema concreto de qua
dro e outras questões. Eu lhe pediria mais um minuto
para algumas questões importantes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - O senhor tem mais 2 minutos.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Então, eu vou
primeiro ressaltar que dispensa de licitação, Deputa
do... Primeiro, os diretores fiscais. Basicamente, nós
fizemos um entendimento com o Banco Central e re
crutamos aposentados do Banco Central com expe
riência em intervenções. Essa foi a nossa linha. Uma
das linhas da Agência é tentar inclusive fazer convo
cações públicas, porque o número está crescendo, e
não temos denúncias contra diretores fiscais ou liqui
dantes da Agência - qualquer denúncia, certamente,
será apurada. Na dispensa de licitação, uma das ca
racterísticas são instituições de pesquisa e de fomen
to. A UNIEMP é exatamente um instituto de pesquisa
que a Agência contratou para desenvolver a 1ª Pes
quisa Nacional de Satisfação do Usuário exigida no
seu contrato de gestão. Não se tratava de uma pes
quisa de opinião que pudesse ser contratada em
qualquer órgão de pesquisa, porque havia que se de
senvolver metodologia para ter uma pesquisa cientifi
camente consistente com aquela distribuição de
usuários que eu coloquei ao senhor. Então, foi desen
volvida e testada metodologia, e 4 mil entrevistas fo
ram feitas em 2001, testando o modelo. É um projeto
de desenvolvimento. Quanto à questão que o senhor
novamente levanta em relação à nossa companheira
de colegiado, a Dra. Solange Beatriz, eu queria dizer
ao senhor o seguinte: eu acreditava já ter respondido,
do ponto de vista formal, o nosso entendimento sobre
a questão que o senhor levantou, e, portanto, não há
providências a serem tomadas. O senhor, hoje,
está-me colocando em nível de providências. Eu que
ria dizer o seguinte: a Ora. Solange é uma diretora
com mandato, devidamente indicada, sabatinada
pelo Senado Federal, sabatinada e aprovada na Co
missão, aprovada no Plenário. A situação pessoal da
Ora. Solange não mudou daquele momento para
este. Então, nós não vemos, do ponto de vista for
mal. .. Além do que ela é uma diretora com mandato.
Não haveria da nossa parte, eu já deixei claro ao se
nhor, providências a tomar, porque não compactua
mos com a avaliação que o senhor faz, com todo...
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o SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Só uma
questão: até Parlamentar perde o mandato. Ele tam
bém tem um mandato de tantos anos etc...

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Com certeza.
O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Mas, de

pendendo do que acontecer no mandato, ele perde o
mandato. Agora, o Senado pode ter feito uma avalia
ção e não tinha essa informação. E esta é a pergunta
que eu faço, quer dizer, o senhor acha normal o fisca
lizado ter essa relação tão próxima de interesse entre
um cônjuge - a diretoria do BRADESCO Saúde está
sendo fiscalizada, o BRADESCO Saúde está sendo
fiscalizado - e o fiscalizador tem uma relação íntima
de interesse com quem está sendo fiscalizado? A
qualquer momento que isso é descoberto, não impor
ta ter sido discutido no Senado, aprovado no Senado,
eu quero saber o que você acha disso.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Deputado, eu
gostaria de reafirmar ao senhor o testemunho que eu
dei na última audiência do desempenho pessoal, éti
co e profissional da Dra. Solange, que é uma profissi
onal de larga experiência, foi diretora da SUSEP, foi
Procuradora-Geral da SUNAB. Particularmente, sou
testemunha da lisura, e as atas do colegiado são pú
blicas. A Agência é um colegiado, nenhum diretor tem
o poder de dirigir, nem mesmo o Diretor-Presidente.
Ele é um voto no colegiado. E quanto à perda, então,
quero reforçar o meu testemunho sobre a transparên
cia, tranqüilidade das ações. Quando eu falo que as
atas são públicas é para demonstrar que, em qual
quer processo que envolveu o BRADESCO, a Dra.
Solange sempre se absteve. E queria dizer ao senhor
o seguinte: na legislação, diferentemente das demais
agências reguladoras, na nossa Agência existe um...

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Sr. Presi
dente, diante do depoimento do Dr. Januário, eu vou
acrescentar na Procuradoria-Geral da República a
conivência dessa irregularidade, e ele também vai
responder na Justiça por dar cobertura a essa irregu
laridade. Obrigado.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Eu só pediria
ao Sr. Presidente que me permitisse terminar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Conclua.

O SR. JANUARIO MONTONE - Diferentemen
te das demais agências reguladoras, as 2 agências
da saúde, a ANVISA e a ANS, têm mecanismos cla
ros de interrupção de mandato, Deputado. Um deles
é o não-cumprimento do contrato de gestão e o outro
é a improbidade administrativa. Ela rompe o mandato
a qualquer tempo. A legislação é clara. O Sr. Ministro

de Estado da Saúde, que é do Ministério vinculante,
pode solicitar a abertura de um inquérito e pode solici
tar ao Sr. Presidente da República, porque só ele tem
poder para isso, o afastamento durante o inquérito,
mas é por improbidade administrativa - isso está cla
ro na nossa lei -ou por rompimento do contrato de
gestão. Então, as agências reguladoras da saúde não
tem um modelo de mandato inamovível. Está certo?

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Só um es
c1arecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Só quero pedir ao Deputado Jamil...

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - O senhor
tem formação jurídica?

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Não, senhor.
O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Mas tem

assessoria jurídica?
O SR. JANUÁRIO MONTONE - Eu tenho, sim,

senhor.
O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Então,

V.Sa. está comprometido, porque está dando falsas
explicações. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Eu só quero aqui, concluído este bloco, para
atender à solicitação do Deputado Paes Landim e
também a uma regra que tínhamos estabelecido na
última reunião... Nós temos inscritos os Deputados
Walter Feldman, Henrique Fontana, Laura Carneiro,
Dr. Rosinha, Arnaldo Faria de Sá e Paes Landim. Nós
havíamos combinado que aqueles que não falaram
na reunião anterior teriam prioridade de tempo. Só
para evitar aqui uma tomada de decisão sem consul
tar os colegas, nós reafirmamos essa posição, se to
dos estão de acordo, inclusive o Deputado Walter
Feldman, que seria o próximo a falar e que, portanto,
será o prejudicado na lista.

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN - Sr.
Presidente, a nossa relação é muito elegante. Nós
compreendemos que aqueles que não falaram têm
precedência. Só quero lembrar que estou aqui desde
as 2h da tarde aguardando a minha vez, que é...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Que é um argumento muito forte. O Presiden
te...

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN - Mui
to forte. Eu concordo com o Deputado Paes Landim:
S.Exa. tem precedência, já que não se pronunciou a
respeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Então, Deputado Arnaldo Faria de Sá, está
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bem assim? (Pausa.) Então, nós vamos fazer blocos
de dois Deputados, sendo que...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ 
Sr. Presidente, não concordo com essa história de
bloco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Não concorda.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
A precedência que V.Exa. tinha falado era a prece
dência de quem não falou na anterior e que poderia
falar nesta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Certo. Não. É que agora passei para a segun
da parte da proposta. Então, V.Exa. concordou com a
primeira e eu ...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, faço uma pergunta: o Deputado Paes
Landim está inscrito?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Está inscrito. Bom, então, vamos, se não há
acordo... Não. O Dr. Rosinha também não falou na re
união anterior, não é? (Pausa.) Então, o próximo ins
crito é o Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN - Só
para sabermos, Sr. Presidente. Qual será a ordem,
então, para...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - A ordem será: Deputados Dr. Rosinha, Arnal
do Faria de Sá, Paes Landim, Walter Feldman, Henri
que Fontana e Laura Carneiro. E, se os 2 Deputados
concordarem, eu faria um bloco de 2; depois, com o
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que faz questão de fi
car em um bloco sozinho e, portanto, garantiremos
um bloco de S.Exa. sozinho. Pode ser, Deputados Dr.
Rosinha e Paes Landim? (Pausa.) Então, primeiro, o
Deputado Dr. Rosinha e, depois, o Deputado Paes
Landim.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Januário Montone,
a questão das agências... Quando foram criadas, eu
tive oportunidade de estar aqui presente para votar a
Agência Nacional de Saúde. E uma das questões que
nos chamou a atenção foi justamente essa estabilida
de da direção, sem a possibilidade, ou com poucas
possibilidades, de trocar diretores. Como, por exem
plo, deixar só na improbidade administrativa ou por
ação judicial transitada em julgado quando, no Brasil,
demora, às vezes, até 15 anos para transitar em jul
gado? Então, entendo que é lei, mas uma lei que não
foi pacífica na aprovação nesta Casa. Houve muito
debate. E o senhor inclusive falou que a Dra. Solan-

ge, na questão que envolve o BRADESCO, se abs
tém de votar. Quer dizer, é uma posição política; ela
poderia votar condenando a fiscalização. Ao abs
ter-se, pode ser que por um voto, a posição seja
aquela de que o BRADESCO não seja fiscalizado.
Então, é um problema sério e que deve ser debatido.
Feitos os comentários, vou fazer 2 perguntas só. Qu
ando as agências... Isto pode até ter sido respondido
antes, uma vez que, por razão de viagem, eu não es
tava presente na reunião anterior: quando uma em
presa de medicina, de seguro-saúde ou que empresa
seja apresenta sua planilha de custo, ela coloca nele
os gastos de propaganda? Pergunto isso porque,
quando chegamos a São Paulo, o Pelé está nas pro
pagandas da Golden Cross. Diga para nós o quanto
ele ganha, só para sabermos o quanto significa a pu
blicidade. Vemos a propaganda da AMIL, em todos
os aeroportos, principalmente São Paulo: a propa
ganda é direta. A UNIMED vive uma dificuldade dana
da, mas tem muita propaganda. Então, está na plani
lha quanto significa isso nos custos que são repassa
dos ao consumidor? A segunda questão: recebemos
nesta Comissão uma denúncia de que existem servi
ços que vendem seguro-saúde e que, no fim, fazem
um contraste, uma mistura, entre seguro-saúde e fu
nerária. Isto está muito presente e é um mecanismo
de exploração medonha. Quando eles chegam ao
processo de depoimento, eles negam que seja segu
ro-saúde e dizem que é funerária. E aí dizem, por
exemplo, o seguinte: "Não, ele comprou um plano de
assistência familiar". Não é? É o que eles alegam.
Essa assistência familiar é o caixão, com algumas flo
res. Então, essa é a assistência familiar. Só que você
paga 20,30,40 anos, e alegam que, com aquele pia
no, eles têm desconto com médico. E, às vezes, não
vende nada, como, por exemplo, a NIPOMED. E não
é só a NIPOMED, há várias outras empresas agora.
Depois que chegou aqui a questão da NIPOMED,
apareceram outras que vendem simplesmente um
cartão dizendo que há descontos. Qual é, tanto na
questão de empresas semelhantes à NIPOMED ou
dessas que vendem cartão, a capacidade de inter
venção que tem uma agência como a Agência Nacio
nal de Saúde? E, se ela não tem capacidade nenhu
ma, como o senhor vê a possibilidade de avançar
nesse tipo de fiscalização, uma vez que, indiretamen
te, está vendendo um plano de saúde ou um cartão
que quem compra acha que está tendo um plano de
saúde?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Paes Landim.
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o SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, o Dr. Rosinha foi muito rápido. (Risos.)

O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - Voltaire
disse uma vez que, quando pediram a ele para fazer
um discurso, ele o entregou dizendo: "Eu fiz muito
longo porque eu não entendia nada do tema".

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Está cer
to. Uma boa lição. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ouvi aqui atentamente os 2 questionamentos anterio
res, ambos competentemente formulados. Eu queria
dizer o seguinte: a função dessas agências regulado
ras, a exemplo do que acontece nos Estados Uni
dos... São criadas exatamente para se tornarem inde
pendentes, pelo menos formalmente, dos eventuais
detentores do Poder Executivo. Quando o mandato
de uma agência dessas ultrapassa o mandato do Pre
sidente que designou ou escolheu os diretores, isso é
salutar, porque mostra impessoalidade, e o seu traba
lho é importante. Basta citar, Sr. Presidente, um
exemplo dos Estados Unidos, mais concreto: o atual
Presidente do Banco Central, o Sr. Allan Greenspan,
foi nomeado por Clinton, mas o mandato dele vai
além do mandato de Bush. Então, ele foi nomeado
por um Presidente democrata e tem um mandato ul
trapassando o de Bush. Ele pode continuar com
Bush, se for reeleito, ou com um democrata, confor
me as eleições dos Estados Unidos para o ano. Essa
é a função da Agência. O Senado referenda os no
mes indicados pelo Presidente da República e tem o
poder, através da sua Comissão de Fiscalização e
Controle etc., de tomar as providências necessárias
quando esses diretores ou o seu próprio presidente
violarem a lei, praticarem atos de improbidade admi
nistrativa, enfim, os mecanismos de revogação de
mandato do diretor de agência estão nas mãos do
próprio Poder Legislativo. Mas isso, em nenhum mo
mento, atrapalha as funções de uma agência dessas,
que tem a função reguladora exatamente para evitar
que o Executivo, a seu talante, a todo o momento es
teja mudando as regras do jogo na atividade econô
mica. Uma agência reguladora tem um norte maior.
Ela não tem prazo imediato de mandato de seus pre
sidentes. É um prazo longo para formular suas políti
cas, exigir o cumprimento delas, independentemente
da ação política do Executivo. Claro, ela nunca vai de
encontro às formulações do Presidente da República,
porque o norte dela são as diretrizes do Poder Execu
tivo, mas sempre dentro da lei. Mas a lei é sempre o
norte. Fugiu da lei, ela e os seus diretores têm como
ser punidos. Não vejo nenhum prejuízo ao Governo
Federal em criar mandatos nessas agências, até por
que, na hora em que terminar o mandato do ilustre

Presidente, Dr. Januário, que eu vim a conhecer aqui
na semana passada, mas sobre quem tenho as me
lhores referências, através da própria imprensa, de
que tem sido muito vigilante com essas agências re
guladoras... O Dr. Januário tem sido praticamente in
cólume de qualquer dúvida suscitada sobre o perfil
ético da sua administração. Ao terminar o seu manda
to, é claro que o Presidente Lula pode indicar outro
membro, outra diretoria. Se Lula não for reeleito, vai
já ter interferência do mandato de outro Presidente.
Então, essas coisas, eventualmente, hoje, podem até
não estar agradando à diretriz política do PT, mas,
quem sabe, daqui a 2 ou 3 anos, num futuro mandato,
as circunstâncias já sejam diferentes e a Agência te
nha o Presidente nomeado pelo próprio Presidente
da República, no caso, o Presidente Lula. Então, me
parece que esse aspecto não vem ao caso. Outro
problema diz respeito à Ora. Solange, que eu também
não conheço, nunca vi na vida, nem sei de quem ela é
esposa nem nada, mas se eventualmente ela é casa
da com alguém ligado à direção do BRADESCO...
Veja bem, pelo que ouvi aqui o Dr. Januário falar, se a
senhora veio da SUSEP, veio da SUNAB, quer dizer,
tem uma larga experiência administrativa, seu currí
culo foi submetido ao Senado, os Senadores aprova
ram o seu nome, e o fato de se julgar impedida em
eventuais assuntos que digam respeito ao
BRADESCO, isso em nada interfere para a sua hono
rabilidade. É muito comum, para advogados como eu,
que acompanham as decisões dos Tribunais Superio
res, é muito comum Ministros do Supremo, Ministros
do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regio
nais dizerem: "Julgo-me em suspeita nesse caso por
laço de amizade, por laço de parentesco". Então, isso
é muito comum. No próprio Tribunal de Contas da
União, às vezes, eles dizem: "Não, eu sou parente do
Prefeito ta/". Então, isso faz parte, quer dizer, é ques
tão de foro íntimo achar que não deve dar palpite nes
se assunto tal, sem embargo das informações que
evidentemente a sua assessoria específica do (ininte
ligível) de fiscalização apresentou ao colegiado, para
o colegiado sobre ela se manifestar. Então... portan
to, Sr. Presidente, eu acho que não vejo problema
dessa natureza, como também não vejo nenhum pro
blema em negócio de publicidade, aventado aqui pelo
ilustre colega. Publicidade é a alma do negócio no sis
tema capitalista. O Governo Federal faz propaganda,
todos os Governos - os Federais, Estaduais, Munici
pais, as empresas e as corporações todas. É uma
pena que em vez de Pelé não fosse a Gisele Bünd
chen, (ininteligível) da Golden Cross. Talvez até atrai
ria mais clientes, pela sua beleza, a sua imponência,
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aquele corpo, aquela anatomia inigualável etc. (Ri
sos.) Então, isso não tem nenhum problema, isso faz
parte, não é? Eu, há poucos dias... (Risos.) A Golden
Cross ia ter mais clientes. Eu, na semana passada, fui
a uma recepção da Embaixada de Portugal, e o Go
vernador do Maranhão estava anunciando o seu pro
grama de governo etc. Era uma noite do Maranhão na
Embaixada de Portugal. Ele dizia que na próxima no
vela - eu não sei, acho que é a das 8, da Globo, sei lá,
que ia começar ou estava começando -, 9 capítulos
seriam no Maranhão. Quer dizer, isso é uma propa
ganda ótima para o Estado do Maranhão, isso se cha
ma merchandising. (Ininteligível) do Governador do
Maranhão, faz muito bem, é uma maneira de divulgar
o seu Estado. Então, essa propaganda adicional, isso
faz parte já dos mecanismos opcionais de qualquer
organização pública ou privada deste País. Portanto,
Sr. Presidente, eu não tenho nenhuma pergunta a fa
zer, apenas achei que um pouco de experiência, tal
vez, mais que o colega a respeito das agências regu
ladoras... Eu vejo o Vale do Tenessee, nos Estados
Unidos. O presidente da agência reguladora do Vale
do Tenesse demorou mais de 20 anos, ultrapassou o
mandato de vários Presidentes, democratas e repu
blicanos; era o mesmo Presidente. Por isso os Esta
dos Unidos são os Estados Unidos, eles têm regras
definitivas etc. etc. Eu só tenho a agradecer ao emi
nente Presidente Fontana, porque efetivamente ele é
um padrão de Presidência. Oxalá todas as Comis
sões Parlamentares de Inquérito tivessem um Presi
dente com o seu gabarito e a sua autoridade moral.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Obrigado, Deputado. Dr. Januário.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Deputado Ro
sinha, queria lhe colocar o seguinte: nós não... As in
formações que a Agência coleta pelo seu sistema de
informação e que requer, elas são informações agre
gadas. Então, as despesas de propaganda, elas apa
recem no conjunto de despesas de comercialização.
Então, não há um item no plano de contas que identi
fique exatamente esse ou aquele volume de recursos
destinado à propaganda. Agora, a Agência tem um
padrão de análise dos chamados custos administrati
vos onde se insere também o custo da propaganda, e
eles não podem exceder a 25% do faturamento.
Então, de qualquer maneira, há um acompanhamen
to em relação a qualquer excesso, seja excesso na
publicidade, seja problema de gestão, de má gestão
dos recursos que são arrecadados. Então, o nosso
padrão de análise para o conjunto das despesas ad
ministrativas, aí incluídas as de comercialização, por-

t~nto, publicidade, aí incluídas as despesas gerais, os
tributos e inclusive a margem da operadora, então,
isso fica nesse bloco. A exigência que a agência faz
de publicidade é outra. Nós exigimos que qualquer
propaganda das operadoras - e se o senhor, por fa
vor, olhar alguma dessas a que o senhor se referiu,
e~?eto t~levisão, mas revistas, jornais, outdoors, pai
neiS, assim como material institucional de distribuição
e panfletagem, e encontrar qualquer documento ou
publicidade na empresa - tem que ter o número de re
gistro da empresa na ANS, exatamente como uma
forma de defesa do consumidor, e que serviria tam
bém como defesa do prestador, porque pelo menos a
publicidade dessas operadoras têm o número ANS.
Aquele número é o número do registro, e é para pro
teger o usuário. A segunda questão que o senhor le
vantou, das funerárias cartões-desconto, foi um de
bate muito longo que nós fizemos desde o ano passa
do, trazendo essas empresas, porque não são ape
nas funerárias, Deputado, como o senhor. .. Nós te
mos verdadeiras empresas que fugiram da regula
mentação da Lei nº 9.656 e passaram a vender uma
coisa que é pior do que eram os antigos planos de sa
úde pré-regulação sob máscara de um cartão-saúde,
com uma anuidade. A NIPOMED é um exemplo, mas
ela saiu dessa discussão, inclusive juridicamente. A
Agência, nesse meio tempo, depois de um longo pro
cesso, inclusive de consultas públicas, nós já proibi
mos os cartões-desconto na órbita das operadoras.
Então, operadoras de planos de saúde são proibidas
de oferecer essa modalidade de plano chamada car
tão-desconto. E nós fizemos uma ampla campanha,
comunicada aos PROCONS - isso é uma parceria
com o PROCON -, recomendando que os consumi
dores não adquiram isso de outras empresas, porque
a Agência não tem poder de agir contra uma empresa
qualquer, porque não há lei que o defina. Então, tam
bém em conjunto com o Ministério da Saúde, deve
estar sendo já encaminhado a esta Casa, porque ele
tem de passar pelos 4 Ministérios que compõem o
CONSUL, mas a proposta a agência já fez, ela já foi
acolhida pelo Ministério da Saúde, e está tramitando,
e deve estar chegando a esta Casa um projeto de lei
que proíbe a comercialização desta coisa chamada
cartão-saúde e dá a Agência o poder, aí, sim, de coi
bir, intervindo e liquidando empresas que estiverem
vendendo isso. Hoje, nós só podemos proibir aquelas
que são operadoras de planos de saúde registradas
na Agência, porque o restante não está na órbita...
Agora, essas empresas, quando nós fizemos o levan
tamento, chegavam a ter 1 milhão de usuários, Depu-
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tado. É um caso gravíssimo de distorção na área de riam encontrar soluções rápidas. Uma central de
assistência privada. atendimento seria uma necessidade urgente que a

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presi- ANS deveria ter. E logicamente espero que... Com
dente, só para... Sr. Januário, outro dia num depoi- isso, muitas dificuldades que às vezes acabam se tor-
mento de um dos diretores da NIPOMED, numa Co- nando insolúveis, se tivessem sido tratadas no início,
missão Especial de Inquérito na Câmara de Vereado- poderiam ter uma solução mais rápida e mais prática.
res de Curitiba, ele disse que eles tinham um milhão e Essa é uma colocação que eu já discuti inclusive com
meio de usuários, chegaram a ter, a NIPOMED. É so- o nosso Relator, o Deputado Dr. Ribamar Alves, no
bre a questão desse cartão-funerário, porque o se- sentido de que pudesse ser uma obrigação da ANS
nhor respondeu como vai ser tratada a venda do car- ter uma central de atendimento às pessoas que dela
tão. Essa das funerárias, eles panfleteiam na rua precisam. E quanto àquela questão particular da dis-
como se fosse um plano de saúde. E qual é a suges- cussão, se os componentes da ANS são do Governo
tão que os senhores têm dado a nível da agência, tan- passado, se hoje nós temos outro Governo, eu acho
to de orientação para o Governo? Ou como coibir que o Governo passado era do PSDB, o Governo atu-
isso? Porque... eu até brinquei outro dia que nós va- ai é do PT, só que o usuário não é de partido nenhum.
mos terminar esta CPI aqui e começar uma CPI de fu- O usuário não quer saber se é de PSDB ou PT; o
nerária, porque a negociata, a mercantilização da usuário quer o atendimento o mais rapidamente pos-
morte parece que está maior do que a da vida hoje no sível e acabar aquelas situações esdrúxulas, como
nosso País. colocou aqui o Deputado Dr. Rosinha agora, recente-

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Deputado, nós mente. Essa é que é a solução. Parar com essa dis-
fizemos todo esse trabalho em parceria com os cussão política, se é de PSDB, se é de PT. Nós que-
PROCONs, nós orientamos o consumidor a não ad- remos uma solução independente de questão parti-
quirir. O projeto de lei vai proibir esse tipo de comerci- dária para o usuário, até porque a ANS não pode fis-
alização, e nós temos divulgado em todos os lugares calizar o SUS, porque se pudesse fiscalizar o SUS, ia
que nós temos denúncia, inclusive os nomes das em- ter que triplicar o seu número de funcionários para po-
presas de que a gente tem conhecimento, e orientan- der fiscalizar o SUS, porque realmente esse é o plano
do o consumidor a que procure o PROCON; a Agên- que deixa todo o mundo a desejar. Se o SUS aten-
cia vai encaminhar para o Ministério Público todas as desse bem, nós nem estávamos discutindo aqui pla-
denúncias que houver. É que neste momento nós no de saúde. Certamente haveria o atendimento a
precisamos da aprovação da lei. O que nós estamos contento e ninguém precisaria dos planos de saúde.
fazendo neste momento é alertar o consumidor e Então, a colocação que eu quero saber é por que é
apoiar os PROCONs para proibir esse abuso que que a ANS não pensou ainda nessa central de atendi-
está sendo cometido. mento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
tana) - Deputado Arnaldo Faria de Sá. tana) - Dr. Januário.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O SR. JANUÁRIO MONTONE - É que eu achei
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, senhor convida- que fosse bloco. Deputado Arnaldo Faria de Sá, pri-
do, eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu acho que a meiro eu gostaria de ressaltar ao senhor que o Disque
ANS deveria ter um telefone para facilitar o tipo de pe- ANS, que é o oaoo da Agência, ele num certo sentido
dido que o usuário dos planos de saúde tem. A ANS presta muito desse serviço que o senhor está colo-
devia ter uma central de atendimento, quer dizer, cando, porque, assim, 90% das ligações são solici-
onde a pessoa, tendo algum problema, alguma difi- tando orientação. E isso é uma experiência que vem
culdade, ela pudesse recorrer à ANS para ter a solu- desde a implantação do Código de Defesa do Consu-
ção o mais rapidamente possível e não precisasse o midor: as operadoras, quando confrontadas com um
usuário ir para a Justiça ou procurar, às vezes, até um consumidor que conhece o seu direito, elas abusam
Parlamentar para encontrar uma solução. Acho que com menos... Isso tem um histórico, já, em relação a
devia ser uma obrigação da ANS criar uma central de isso. E o grande volume de atendimentos do Disque
atendimento, e que essa central de atendimento fos- ANS é de consumidores solicitando informações e
se do tipo oaoo, e que houvesse facilidade para o orientações: o que fazer num caso, o que fazer num
usuário que tem qualquer tipo de problema solicitar a outro caso, quando não é atendido, ou quando tem
interferência da ANS. E tenho certeza de que, a partir uma negativa, ou quando não recebe a sua carteiri-
daí, muitas das questões que estão pendentes pode- nha, ou quando tem um exame negado. Essa é a
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base do atendimento do Disque ANS. Essa ação mais
efetiva de quando o consumidor está lá no hospital,
ou no laboratório, porque me parece que é isso o que
senhor está colocando, ela foi um pouco objeto do de
bate que nós fizemos na outra audiência e gerou até
acho que o Deputado não está aqui - uma reprimen
da do Deputado Arlindo Chinaglia à expressão que eu
usei, porque há um projeto muito caro às áreas da
agência de fazer isso que a gente chamava de linha
direta, de hot fine. Qual foi sempre e tem sido a gran
de barreira dessa questão que o senhor levanta? A
multiplicidade de situações e de contratos. É quase
impossível para um atendente nosso, qualquer que
seja, ter toda a noção do direito daquele consumidor,
até porque a maior parte dos consumidores não têm
os dados do contrato. Muitos consumidores sequer
sabem se o plano deles é novo, se o plano deles é ve
lho. E aí a Agência não pode entrar com uma linha te
lefônica definindo, fora do escopo da regulação, se
deve ou não deve atender, porque nós ficaremos in
clusive numa situação irrespondível perante a opinião
pública. Como é que uma operadora ou um prestador
tem o direito de não fazer aquela internação porque
aquela internação não está no contrato? Então, nós
temos problema de qualidade da informação.
Enquanto não tivermos maior uniformidade... Por
isso, a estratégia do órgão regulador, permanente
mente, da migração - isso tem sido a tônica de todos
os dirigentes, inclusive dos atuais - da migração para
os planos novos, porque aí, sim, nós teríamos um di
reito uniforme: não pode negar nenhuma cobertura.
Então, qualquer usuário que ligar, eu sei que ele está
coberto de antemão. Hoje é quase impossível a gente
fazer isso, mas é um sonho, principalmente do pesso
al da área médica da agência, poder fazer o que eles
chamam de a retaguarda do consumidor que chegou
ali no hospital e não tem a quem recorrer.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Vamos ouvir o Deputado Arnaldo Faria de Sá
de novo.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - Sr.
Presidente, só para esclarecimento. Diretor, só para
que o senhor me desse o número do 0800, para eu
anotar na agenda.

O SR. JANUÁRIO MONTONE É
08007019656.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Arnaldo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Eu gostei da colocação final do Dr. Januário: uma re-

taguarda para o usuário. É justamente isso que eu
queria. E a segunda colocação que eu quero fazer é
em razão de uma realidade que está aí: foi promulga
do o Estatuto do Idoso, ele entra em vigor a partir de
1Q de janeiro e tem uma interferência direta dos pia
nos de saúde das pessoas com mais de 60 anos. Qu
ais as atitudes que a ANS já está tomando?

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Deputado, nós
já convocamos uma câmara técnica que já está sen
do instalada e começa a funcionar na semana que
vem para discutirmos uma revisão na regulamenta
ção de faixas etárias da agência, porque as faixas
etárias atuais... Projete a faixa etária, por favor. (Se
gue-se exibição de imagens.) A nossa regulamenta
ção não foi feita, evidentemente, com a lógica do
Estatuto do Idoso; ela já dá uma proteção aos maio
res de... quem tem mais de 60 anos, mas desde que
ele tenha mais de 10 anos de plano, e a proibição do
reajuste da lei atual é para quem tem mais de 60
anos. Então, ele tem o reajuste aos 60 anos e depois
não tem mais. Eu estava... conforme eu tinha coloca
do, tem muita gente achando que as operadoras... Eu
tenho visto na imprensa, e até estou repetindo o que
já coloquei: "ah, quando o consumidor fizer 59 anos
vai ter todo um reajuste". Hoje isso é absolutamente
proibido, cada faixa tem 1Oanos. O consumidor tem o
reajuste dos 50 anos e o próximo só no dia em que ele
completa 60. Então, nós no mínimo temos de discutir
o impacto do Estatuto do Idoso, porque senão ele vai
congelar a mensalidade a partir dos 50 anos, e não
dos 60. Não sei se estou conseguindo me expressar
com a clareza necessária, porque nas faixas atuais,
hoje, da legislação, um consumidor vai ter o reajuste
quando completar 50 anos e quando ele completar 60
o Estatuto do Idoso vai proibir que ele seja reajustado.
Então, nem o Estatuto do Idoso previu essa situação
de você não reajustar nos 1Oanos anteriores. Então,
nós estamos instalando uma câmara técnica para
propor alternativas ao Ministério da Saúde e ao Go
verno.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado Saraiva Felipe.

O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Dr. Ja
nuário Montone, Presidente da Comissão, meus com
panheiros Deputados, eu gostaria de objetivamente
fazer uma pergunta ao Dr. Januário. Nós temos, Dr.
Januário, aqui na Comissão, vivido uma situação de
muro de lamentações com 2 lados. De um lado, nós
temos os usuários, nós temos os prestadores... nós
temos os prestadores contratados para desenvolve
rem o atendimento, e de outro lado as operadoras de
planos de saúde e de seguro saúde. Nas discussões
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aqui, ficou clara, inclusive, a questão da viabilidade
ou inviabilidade, até de acordo com o volume de
usuários dos planos de saúde, sobretudo dos planos;
as seguradoras operam com uma situação melhor.
Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: a Agência
Nacional de Saúde Suplementar, ela tem condição...
como é que ela age, por exemplo, para encerrar as
atividades de um plano de saúde? É porque os usuá
rios... acumulam-se reclamações nos órgãos de defe
sa do consumidor? É porque ela faz uma fiscaliza
ção? Agora, o que eu gostaria de saber mesmo é o
seguinte: a agência tem instrumentos para entrar, por
exemplo, na questão da contabilidade das empresas,
da movimentação financeira junto a bancos dessas
empresas para constatar a saúde ou a doença finan
ceira desses planos de saúde? Eu gostaria de saber
se o nível de intervenção possível... se é possível ver
se não tem desvio de recurso, por exemplo. Os recur
sos... uma parte, então, sobretudo os pequenos pIa
nos, que existem em profusão no País. Gostaria de
saber se é possível à agência entrar na questão da
contabilidade, da movimentação financeira, para ela
ter um juízo sobre a saúde financeira ou não, sobretu
do dos planos de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Unhares)
- Nós vamos passar agora a palavra para o Deputado
Henrique Fontana, para formar a dupla, como foi
combinado.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
Sr. Presidente, está mantida essa ordem aí? Então,
temos que obedecer ao Presidente em exercício.
Bom, eu queria começar, Dr. Januário, por um tema
que foi abordado por 3 Deputados e tem sido um as
sunto de grande audiência pública e de muita discus
são no País desde a... desde a promulgação do Esta
tuto do Idoso. E logo que houve a promulgação do
Estatuto do Idoso, vamos dizer que esse assunto do
aumento exorbitante de preço para os idosos se tor
nou um tema de consumo, vamos dizer, geral da soci
edade brasileira. Nós, que discutimos muito isso, ga
nhamos audiência neste momento, e acho que aqui
se expressa uma questão que tem que ficar muito cla
ra. E eu sei que a imprensa tem debatido muito, e é
bom que debata esse assunto. É evidente. Qualquer
pessoa que conhece esse sistema sabe que de algu
ma maneira os preços serão arcados por quem paga
essas mensalidades. Agora, é interessante que,
quando se arrancou com a discussão de que o idoso
precisa de uma proteção, eu ouvi falas muito fortes,
que arrancaram dizendo que aí o jovem vai ser preju
dicado, e tentaram instalar uma espécie de conflito jo
vem/idoso no mercado de plano de saúde. E eu então

quero começar com uma frase: o idoso de hoje foi o
jovem de ontem, e o jovem de hoje será o idoso de
amanhã. Então, o que nós precisamos encontrar nes
se sistema é um sistema equilibrado e que tenha es
tabilidade. E essa possibilidade de aumentos exage
rados de preços para os mais... Então, não adianta
nós fazermos mil estudos sobre quanto custa o aten
dimento, em média, dos pacientes acima de 60 anos,
quanto custa, em média, o atendimento dos pacien
tes acima de 70 anos. Primeiro, nós temos que tomar
uma decisão: ou nós queremos um sistema que abor
de, com a visão da solidariedade entre as gerações...
E eu não quero nem ser iludido, enquanto jovem, ao
ser atraído para um plano por um preço artificialmente
barato, eventualmente, que eu não vou poder supor
tar, porque a renda é ao contrário; quando eu tenho
40 anos, 45, indicam todos os estudos, 50, que eu es
tou na plenitude da minha renda, da minha... do meu
assalariamento, ou o que seja. E quando eu vou para
a aposentadoria, é muito difícil alguém que mantenha
renda. A maioria tem um declínio de renda. Então, eu
tenho uma posição e vou procurar sensibilizar os
meus colegas de CPI, e ela é pública, de que nós, no
máximo, poderíamos, na minha opinião, autorizar que
essas variações de preço - e aí, independe de se vai
ser aos 50, aos 60; vamos respeitar o Estatuto do Ido
so, que fala que dos 60 em diante não altera - mas,
no máximo, que essa variação de preço seja de uma
vez, entre o mais jovem e o mais idoso, e que se distri
bua de fato e se dê um choque de realidade e um cho
que de verdade para esses preços. Porque o que está
acontecendo de fato... o problema, a gente tem que
pegar o assunto, quando ele cai na nossa frente, e di
zer: "Bom, qual é mesmo o problema do sistema?"O
problema mesmo do sistema é que os idosos estão
sendo em grande parte expulsos, porque aumenta
demais. Então, eu preciso da estabilidade. Porque
ninguém entra num plano de saúde com 35 ou 40
anos de idade com a idéia de sair aos 50. Quem entra
faz meio que uma escolha toda cuidadosa, dizendo:
"Bom, qual é a empresa que pode me dar a seguran
ça de que eu posso ficar até os 60, 70, 80 ou 90?"r0

mara que a gente fique até os 100! Então, eu defendo
essa posição e gostaria de lhe ouvir mais uma vez so
bre isso. Segundo, esse tema também, que é posição
pública já, e eu também estou buscando, vamos di
zer, o bom convencimento dos colegas aqui da CPI,
de que nós devemos colocar no relatório que passe a
haver, sim, uma central de atendimento ao usuário,
como colocou o Deputado Arnaldo Faria de Sá, e que
nós podemos, mesmo com as dificuldades, Dr. Ja
nuário, de diferentes contratos etc. Pior é o que eu
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chamo a terra de ninguém. Porque quando o usuário
está lá na porta do hospital, ou o hospital, o prestador
de serviço está enfrentando um problema porque não
consegue chegar a um acordo com a empresa que
vendeu o plano de saúde, como é que fica a coisa?
Na disputa entre o mar e o rochedo, o usuário não tem
de estar... Em primeiro lugar, ele está numa posição
de grande angústia, porque está precisando de um
atendimento de saúde. Em segundo lugar, ele não
tem a quem recorrer, porque ou ele recorre à Justiça,
direto, que é a única alternativa que ele tem, ou ele
busca um tipo de pressão. E tenho ficado meio im
pressionado, porque é ruim, inclusive, isso, do ponto
de vista de conceito de cidadania. Eu já tenho recebi
do diversos relatos de que agora enquanto a CPI fun
ciona muitos usuários estão se escudando na CPI e
dizendo: "olha, se eu não for internado, vou mandar
esse caso para a CPf". E eu já tive 3 ou 4 relatos de
assuntos de que, primeiro, não podia; depois que
houve a ameaça da CPI, pode internar, o que é muito
ruim do ponto de vista ético, inclusive, porque ou po
dia ou não podia. É evidente que num grupo de... são
perto de 800 servidores públicos que atuam na agên
cia; é evidente que nós podemos destacar, na minha
opinião, um grupo que vai se especializar nesse
tema, e que, se não tem o contrato na hora, vai fazer
um telefonema para a empresa com a qual é segura
do, vamos dizer, o usuário, e vai encontrar uma solu
ção em 24 horas para arbitrar. E aí o Or. Januário dis
se: "não, mas como é que eu vou dizer que aquilo não
está incluído?" Tem que dizer aquilo que o órgão
competente e isento, que é a Agência Nacional de
Saúde Suplementar, tem que dizer o que é a realida
de. Se uma das partes não concordar, aí ela vai à Jus
tiça, num segundo bloco. Eu entendo que esse servi
ço central de atendimento deve servir também para
os prestadores de serviço, porque os conflitos diretos
entre o prestador de serviço e a empresa de plano de
saúde, eles constrangem o prestador de serviço, por
que ele tem um grau de dependência brutal daquele
convênio. Então, inclusive, poderia recorrer à Agên
cia como um ente neutro nessa arbitragem do conflito
e ficar protegido de um conflito direto, como usuário
também, porque isso é outra coisa da psicologia do
paciente. Ele... para arrumar, às vezes, uma briga,
para defender o seu direito na porta do hospital, a fa
mília tem medo, porque fica com medo de que even
tualmente o atendimento possa sofrer uma influência
negativa por conta daquele conflito. Então, é óbvio
que ele tem que poder sair do hospital, ir ao telefone
da sua casa, ou de um parente, e ligar para o 0800 e
dialogar. Então, acho que essa é uma das decisões

mais importantes que eu pretendo - e sinto que há
apoio da Comissão - tentar colocar no nosso relató
rio. Por último, 3 coisas rápidas. A questão do quadro
de pessoal; para que haja o concurso público, seja
efetivado, o que falta, Or. Januário? Queremos, inclu
sive, receber demandas da Agência, se tem que votar
leis, se tem que isso, se tem que aquilo, se tem que
resolver tal coisa. Nós queremos garantir o concurso
público para que a Agência tenha uma estrutura está
vel, permanente e de carreira pública, porque para fis
calizar um setor como esse não dá para estar... Tem
que ter estabilidade, tem que ter carreira pública real
mente. Quarta questão: tudo aquilo que falta para que
a Agência... Eu estou, inclusive, tentando rascunhar
um projeto, como uma das conclusões da nossa CPI,
um projeto de lei que diga mais ou menos o seguinte
mas não consegui; acho que a Agência pode nos aju
dar: quer dizer, para comercializar saúde, atenção à
saúde no sentido amplo, que tem a ver com o que o
Or. Rosinha colocou, que funerária vende plano de
saúde junto ou bota 3 clínicas para servir de chamariz
para o cara comprar o plano da funerária ou o cartão
de saúde e tal, que geram muitas lacunas de crime
contra a economia popular, acho que tínhamos de di
zer o seguinte, fazer o contrário. Quer dizer, só se
pode comercializar atenção à saúde, no sentido mais
integral, de plano etc., respeitadas as condições da
Lei 9.656, talvez acrescida de mais um outro detalhe
que não esteja presente. Então, tudo aquilo que esti
ver fora a Agência poderia intervir e dizer: "olhe, isto
aqui é uma comercialização ilegal e clandestina de
serviço de saúde". Então, nós também temos aqui se
guramente disposição para trabalhar, para votar. Por
último, o tema do abuso, que aí eu recebi, porque
acho que a gente tem que ter aqui absoluta capacida
de de dialogar com todos os setores que estão envol
vidos nesse processo, e sem nenhum preconceito
preestabelecido, eu recebi algumas denúncias con
sistentes de empresas de planos de saúde, que di
zem que alguns setores que vendem órteses, próte
ses ou outros tipos de equipamentos sofisticados,
que custam muito caro, de atenção à saúde, fazem
verdadeiros carnavais de superfaturamento. E eu es
tou interessado em enfrentar isso aí, porque esse su
perfaturamento pode prejudicar o SUS, e é recurso
público direito, mas se prejudica um plano de saúde é
um crime contra a economia popular, do usuário que
está pagando por aquele plano de saúde. Então, eu
pensei na idéia de nós instituirmos uma espécie de
pregão eletrônico, Or. Januário, que a Agência orga
nizasse e que as empresas que querem ter reconhe
cidos os seus equipamentos para os pacientes que
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serão atendidos tendo o plano de saúde, ela tenha O SR. JANUÁRIO MONTONE - Como dado
que se submeter a esse pregão eletrônico. Então, agregado, não como... Não é? Como contabilidade e
quer vender uma prótese de quadril, por exemplo, como informação econômico-financeira. Não temos
tem que colocar lá no pregão eletrônico quanto custa controle de fluxo de caixa, de gerência comercial do
a prótese de quadril. O médico prescreveu: "olha, recurso. Nós temos o controle via informações que
esse paciente tem que fazer uma cirurgia com a pró- começam a ser auditadas da movimentação contábil
tese de quadril". Muito bem, então a prótese de qua- e econômico-financeira, e da movimentação assis-
dril, salvo se tiver uma indicação técnica insofismável, tencial também. As informações dos atendimentos
que não possa ser uma das que estão no pregão ele- em saúde que são feitos e que hoje pude mostrar
trônico, então tem que abrir para que a nova empresa aqui, em 2002, 355 milhões de procedimentos em sa-
coloque e justifique uma diferença eventual de quali- úde feitos pelo setor e que constam em nossos ban-
dade que normalmente não existe, porque normal- cos de dados. Então, a legislação e a capacidade da
mente se buscam coisas artificiais para dizer: "ah, Agência já existem. É evidente que precisamos... Qu-
tem que ser essa outra prótese aqui". E na verdade anto mais informação, mais capacidade de ação ve-
eu recebi, por exemplo, uma situação - e concluo loz. Porque o que faz um órgão de defesa, regulador,
com isso - em que na mesma semana 2 hospitais di- realmente proteger o consumidor, o usuário e o siste-
ferentes compraram a mesma prótese por valores... ma é a sua capacidade de previsão, é a sua capaci-
um pagou o dobro do valor do outro. Então, é eviden- dade de antever com 1 ano, com 2 anos que vai haver
te que existe superfaturamento aí, e também queria um problema, e, portanto, agir para que o problema
lhe ouvir sobre essa sugestão. não fique exponencial. Hoje, nós estamos construin-

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Unhares) do essa capacidade, porque não havia qualquer infor-
_ Nós vamos passar agora a palavra ao Dr. Januário. mação sistematizada sobre esse setor. As questões

O SR. JANUÁRIO MONTONE _ Obrigado, De- que o Deputado Henrique Fontana coloca, todas são
putado. Vou fazer um esforço de síntese. Queria dizer de fundo. Eu gostaria de, na verdade, fechar com a
ao Deputado Saraiva Felipe que efetivamente a questão do Estatuto do Idoso; então, vou me permitir
Agência tem os instrumentos de controle, e que con- falar das sugestões concretas que o Deputado levan-
trola. A Agência obrigou o setor a padronizar a sua tou. Do que nós podemos colocar, na questão do qua-
contabilidade, obriga a publicar os seus balanços e dro de pessoal, o que nós precisamos é de uma nova
obriga a informar trimestralmente a sua movimenta- definição legal. Eu sugeri, inclusive, e infelizmente
ção econômico-financeira. E é a partir da análise des- esse processo ainda não chegou ao debate, mas que
sa movimentação que a Agência toma as suas ações nesse projeto de lei que redefine as atribuições das
de intervenção, de exigência de plano de recupera- agências reguladoras deveria constar o novo quadro
ção, que é a exigência de que os donos coloquem de pessoal de todas as agências, porque todas estão
mais capital para reequilibrar. Então há, e esse acom- na mesma situação; elas estão sem previsão legal do
panhamento é feito. O que nós temos em algum mo- seu quadro de pessoal, seja emprego público, seja

mento é a necessidade de priorizar, porque temos ~~;~:~~~~~~::. ~~~ã~~~~~:~~sc~~~~e~:ré~~
1.800 operadoras em atividade, mas 500 delas aten-
dem 90% dos usuários e 1.200 atendem os outros que os quadros de carreiras das agências sejam ou

incluídos nesse próprio projeto de lei das agências re
10%. Não estou dizendo que esses 10% não são im- guladoras que está entrando em discussão, ou sejam
portantes, mas a capacidade de ação simultânea do objeto de um projeto de lei específico. Nós precisa-
órgão público, de qualquer órgão público, é limitada mos de um instrumento legal governamental. O Go-
na capacidade de energia. Então, nós acabamos verno tem trabalhado em direção disso; há vários gru-
usando o acompanhamento econômico-financeiro in- pos discutindo essa questão dentro do Governo que a
c1usive como parâmetro de ação e de prioridade. Qu- gente tem acompanhado, mas não houve ainda uma
ando constatadas as irregularidades, a Agência tem, definição e um envio de um projeto. Então, nós preci-
sim, poder de intervenção e de liqüidação extrajudici- samos da previsão legal. Não vou aprofundar empre-
ai daquelas operadoras, inclusive com indisponibili- go e cargo porque nós não temos tempo, mas a dife-
dade de bens dos seus proprietários. rença que havia no passado não há mais hoje, que é

O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Então a Previdência; a estabilidade já era idêntica, mas eu
a Agência tem acesso à movimentação financeira da~ acho que o cargo supre com toda a tranqüilidade. O
prestadoras. cartão-desconto é um exemplo da mudança que pre-
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cisaria ser feita na legislação e que o senhor coloca,
porque esse conceito que o senhor coloca, Deputado,
de que deveria ser proibida qualquer ação de organi
zação de serviço privado de saúde que não atendes
se a 9.656, do ponto de vista do conceito até já existe,
a nossa lei até fala isso de uma forma geral, a comer
cialização dos produtos tem que estar regulada,
mas... E ela regula como se pede o registro, como se
faz. O que é que ela não deu? Ela não avançou - e,
óbvio, era um projeto... não é? Nós temos países que
estão na quinta, sexta legislação regulatória desse
tipo de setor, porque a gente também vai descobrindo
as dificuldades à medida que aplica. O que nós não ti
vemos foi uma clareza da ação para quem está ao ar
repio da lei, que é o caso do cartão-desconto, é típico
do cartão-desconto. Nós podemos dizer que as ope
radoras não podiam comercializar porque elas estão
na órbita da regulação. Mas, como não há lei que diga
que é proibida qualquer comercialização na área da
saúde sem o atendimento da Lei nº 9.656, nós não
podemos agir nesses casos. É evidente que o Estado
e a sociedade têm como agir, mas aí via Ministério
Público, via ações de grande vulto que, no dia-a-dia,
não impedem que o consumidor seja enganado.
Então, o nosso maior problema, Deputado, talvez, e
nós estamos à disposição para colaborar com suges
tões, do ponto de vista técnico, da nossa própria le
gislação, é aumentar a capacidade do órgão regula
dor de identificar essas situações de burla à legisla
ção, porque funerária vendendo cartãozinho é burla,
o próprio cartão-desconto é, mas nós temos que ter
capacidade ação em relação a isso. E estamos à dis
posição para ajudar.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
Januário, só para não perder, nesse ponto, eu queria
solicitarformalmente que nos enviasse uma sugestão
do que é que seria uma redação de lei, que nós va
mos estudar com os Deputados da CPI, do que é que
seria uma alteração de lei que pudesse nos dar essa
garantia.

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Pois não, De
putado, compromisso mais do que assumido. Em re
lação... O senhor levantou a questão de órtose e de
prótese; eu vou só fazer alguma colocação mais am
pla. Toda essa definição de relacionamento comercial
é uma área que ainda não se integrou a um sistema
de regulação. Essa é uma área ainda livre. Não são
só esses os problemas; há abusos na área de medi
camento também. E nós precisamos dar mais trans
parência a essas questões, e a contratualização cer
tamente vai dar transparência. Eu colocaria ao se
nhor uma reflexão em relação à idéia de que haja pre-

gões nacionais obrigatórios: primeiro, assim... a ca
pacidade de negociação de cada operadora faz parte
do negócio dela; haveria muita resistência, mas eu
acho que se poderiam validar fornecedores, devida
mente validados, como nós fizemos com hospitais.
Na contratualização, por exemplo, só pode ser firma
do contrato com hospitais que estão devidamente re
gistrados no Sistema Nacional de Estabelecimentos
de Saúde do Ministério da Saúde. Então, se ele não
atendeu às exigências do Ministério para se cadas
trar, ele não pode ser prestador de uma operadora.
Isso nós pusemos como exigência na contratualiza
ção. Eu só lhe pediria uma reflexão quanto ao papel
do órgão regulador. Essa questão de o órgão regula
dor arbitrar ou disponibilizar questões como de um
pregão, elas podem criar um problema de conflito de
perfil e de competência da agência, porque um órgão
regulador, ele tem que buscar a construção do equilí
brio entre as partes, e geralmente ele conflita com as
partes. Então, ele tem que ser isento, porque ele lida
com interesses específicos, e interesses legítimos,
mas conflitantes. E o órgão regulador tem que ter
uma posição de preservar esse equilíbrio - o que não
significa, Deputado, e isso que eu lhe deixaria como
uma possível sugestão, que não se possa fazer nes
se caso o que se fez, por exemplo, na acreditação do
hospital, e que é uma discussão que a gente já tem
até uma linha de estudo na agência, em relação a
uma espécie de acreditação de planos de saúde. Não
haveria nada de inconveniente, na minha opinião, em
que órgãos reguladores, e aí não só a Agência Nacio
nal de Saúde Suplementar, mas em que órgãos regu
ladores tivessem mecanismos, talvez até obrigatóri
os, em um certo sentido, de financiar agências inde
pendentes da sociedade civil, como a ONA, no caso
da acreditação hospitalar, que fizessem esse tipo de
ação de validação e de credenciamento, até financia
das pela agência reguladora como um fórum de ne
cessidade do setor, mas de forma independente, com
transparências, com comitês; inclusive eu, particular
mente, defendo a participação do Legislativo em tudo
que se refira a agências. Eu acho que o Legislativo é
o verdadeiro órgão de controle das agências. Então,
só lhe deixaria também como uma reflexão que inicia
tivas como essas talvez pudessem ser feitas por. .. as
sim como a avaliação da efetividade do órgão regula
dor poderia ser financiada pelo órgão regulador, mas
desenvolvida por entidades. Nos Estados Unidos e
na Europa isso... tem várias entidades independentes
financiadas pelos setores públicos responsáveis com
absoluta independência, que fazem ranking de quali
dade, ranking de atendimento de operadoras, indica-
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dores de qualidade e outros indicadores, e - por que
não? - indicadores de qualidade e relação a um pre
ço, o que poderia inclusive ajudar o SUS no seu siste
ma de compras. A Central de Atendimento, eu acho
que o senhor tem razão na necessidade absoluta de
que ela exista. E nós temos que desenvolver meca
nismos, mas tendo a clareza, porque quando eu colo
quei a questão da pressão que a agência receberia,
Deputado, é evidente que nós temos que construir o
órgão regulador como um órgão técnico e isento, exa
tamente para que ele possa falar aquilo que nem
sempre é simpático, mas nós temos problemas seriís
simos de discussão de opinião pública. Eu vou lhe dar
um outro exemplo que tem a ver com o fundo garanti
dor que o senhor levantou num outro momento. Não
há, na sociedade e na opinião pública, não há clare
za, por exemplo, de que... nada na lei garante a conti
nuidade do atendimento quando uma operadora é fe
chada pela Agência, por exemplo. E há uma evidente
demanda social, demanda de opinião pública, de
manda do usuário de que... mas como é que a Agên
cia, quando fecha uma empresa, não granate a conti
nuidade daquele usuário? É uma percepção de ne
cessidade na legislação, e nós temos que trabalhar
com ela, e a Agência tem que desenvolver os meca
nismos. O Estatuto do Idoso, Deputado, a questão
das faixas etárias nos planos de saúde e do financia
mento das faixas etárias, ela... eu espero que a pro
mulgação do Estatuto do Idoso permita esse aprofun
damento da discussão. Eu, claramente, não encon
trei, e não encontramos no material disponível hoje,
nenhum formato que garantisse o financiamento de
todas as faixas etárias, Deputado. Nós temos exem
plos de operadoras com faixa única que estão... Tem
um caso particularmente, em São Paulo, em que nós
estamos chegando a pensar em convocar uma au
diência pública para tentar discutir o que fazer, que é
a Associação das Classes Laboriosas de São Paulo.
Era uma entidade da colônia portuguesa em São Pa
ulo; em algum momento começou a fornecer plano de
saúde, em algum momento começou a vender seus
planos no balcão. Então, não dá para dizer que ela é
associativa, mas o estatuto dela é associativo. A
Agência fez uma intervenção nessa operadora, ficou
2 anos sob intervenção para eliminar problemas de
gestão temerária, ou de não aplicação correta de re
cursos. Ela foi saneada por esse aspecto, e ela tem
faixa única. Nós aprovamos uma revisão técnica para
essa operadora, que foi muito criticada, em 2001; as
mensalidades passaram de 140 para 170 reais, para
62 mil usuários do Classes Laboriosas, faixa única,
sem diferença de idade. Pois bem, houve um reequilí-

brio naquele momento; as críticas foram muito fero
zes, mas houve um reequilíbrio naquele momento 
reequilíbrio que já desapareceu. Por quê? Hoje a car
teira do Classes Laboriosas tem 32 mil usuários, por
que o preço único, que hoje está em torno de 200 rea
is, porque foram 2 reajustes anuais depois disso, faz
com que para os mais jovens... e aí acaba sendo ine
vitável essa contraposição, que não é devida. Eu
acho que nós temos que encontrar maneiras para
que a coisa não seja colocada: o velho, o idoso em re
lação ao jovem, o jovem contra o idoso. Mas esse me
canismo de financiamento, ele precisa de muito apro
fundamento, Deputado, porque o Classes Laborio
sas, que é um exemplo, hoje tem 32 mil usuários,
80% acima de 56 anos, os custos dessa operadora
vão estar explosivos, e não há perspectiva de absor
ção por carteiras de outras operadoras. Se nós fizer
mos isso para o mercado todo, é evidente que esse
problema não existe, concordo com o senhor. Só que,
a partir daí, não é questão de concorrência; pode ser
questão de simples exclusão, Deputado. Pode ser
questão de simples exclusão, as pessoas não terem
capacidade de compra do plano com as faixas iniciais
mais altas. Quando eu obrigo todo o mercado a prati
car uma faixa única ou 2 faixas, eu não tenho essa
questão. Eu não estou querendo... Eu estou queren
do realmente trazer o máximo que a gente possa de
experiência a esse debate; eu não estou querendo
criar uma figura. Eu não dei o exemplo do Classes La
boriosas achando que dá para analisá-lo isoladamen
te. Se eu tenho todo o mercado padronizado, eu não
tenho o problema da concorrência, mas eu não sei se
eu tenho o problema da capacidade de pagamento,
primeiro; segundo, talvez eu tenha um problema gra
ve nesse segmento dos planos individuais, onde as
pessoas não teriam capacidade de pagamento para
ingressar no plano, mesmo que nós conseguíssemos
reduções expressivas. Então, talvez o financiamento
das faixas etárias mais altas tenha que ser pensado
de outra forma. Existem, inclusive neste Governo, na
órbita do Ministério da Fazenda, técnicos com idéias
interessantes nesse sentido. O problema que nós te
mos, Deputado, é que qualquer solução passa por
capitalização de uma parte desse recurso e, portanto,
passa de uma solução para o futuro. É a mesma
questão da Lei nº 9.656: nós regulamos o futuro, e ele
tem se dado relativamente bem na regulação, mas
com o que existia e continuou existindo você tem difi
culdade. Na faixa etária aconteceria a mesma coisa.
Mas eu lembro também aos senhores o seguinte: o
Estatuto do Idoso, de qualquer forma, vai ter impacto
apenas nos contratos feitos a partir do ano que vem.
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Então, os 35 milhões de usuários atuais, em princípio,
não têm um impacto. Mas não têm se isso não gerar
um grave desequilíbrio no setor lá na frente, porque
se gerar, Deputado, as operadoras e o setor ficam de
sequilibrados e todos vão ter a decorrência. E não é
individual, em um ou outro contrato, mas é dentro do
setor. É uma discussão difícil, é uma discussão deli
cada, porque é muito difícil sair das paixões. Acho
que o senhor tem tido colocações muito corretas em
relação ao problema, mas nós temos que aprofundar
muito o debate para encontrar uma solução.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA-Só
uma frase, Presidente, se me permite, sobre essa
tema, que eu acho que é um tema que merece muita
discussão e muita reflexão. Para mim é o seguinte: é
que hoje nós temos um problema sério no sistema. O
problema sério é que existe um mecanismo que pro
voca o afastamento, a expulsão, use-se a palavra que
quiser, de muitos idosos, que não têm como suportar
o pagamento. Então, ou a sociedade encara que esse
problema dos idosos é um problema de todos nós e
que nós seremos os idosos de amanhã, ou a socieda
de continua com essa visão de que enquanto eu sou
jovem eu vejo tudo que eu posso tirar de vantagem na
minha juventude e o dia em que eu ficar com 60 ou 70
eu estou excluído, estou fora. Porque é óbvio que o
sistema pode se viabilizar ou não com qualquer tipo
de... com qualquer tipo de regra. E como se colocou
bem aqui, a regra nova valerá para o mercado futuro.
Portanto, seria planejar um mercado futuro, que vai
estabilizando ao longo dos anos, com essa visão de
uma estabilidade maior. E, é lógico, o exemplo do
Classes Laboriosas o senhor mesmo retirou, porque
não dá para adotar um sistema desses para uma só
empresa. Isso é mais ou menos como o SUS; um Pre
feito trabalha bem, se o Prefeito da outra cidade não
está... Por isso é que tem emenda constitucional e
nós estamos lutando para que ela seja cumprida, por
que era a mesma coisa com o SUS: um Prefeito tra
balha bem e o outro não investe em saúde, aí o cida
dão desta cidade sai daqui e vai para a outra, não é?
Então, eu vou fundo neste debate, porque o critério
da solidariedade entre as gerações, mitigado, inclusi
ve, que é o que eu estou propondo - não estou pro
pondo faixa única; estou trabalhando com uma idéia
de variar 100% e não 500, como existe hoje, ou 600-,
eu acho que nos coloca no caminho de buscar um
mercado mais justo e mais equilibrado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Linhares)
- Nós vamos convocar o nosso Presidente para que
ele assuma a direção dos trabalhos, dando antes a
palavra ao nosso nobre Deputado Walter Feldman.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Deputado, nós só estamos com o compromis
so de dar um intervalo de 3 minutos para o Dr. Januá
rio.

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN 
Esperei 3 horas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - É, não fazem diferença 3 minutos. Dr. Januá
rio, concedido o intervalo.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon

tana) - Quero retomar aqui a nossa audiência pública
convidando o Dr. Januário para tomar o seu lugar
aqui, e convidando o Deputado Walter Feldman. (Pa
usa.) Deputado Walter Feldman.

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN 
Bom, muito obrigado pela oportunidade. Em grande
parte o Dr. Januário Montone esgotou uma série de
dúvidas e questionamentos que nós tínhamos. Eu es
tava aqui, estrategicamente atrás do Deputado Jamil
Murad, falando depois dele, exatamente para que pu
déssemos entender a sua análise do quadro e da im
portância da Agência para nos pronunciarmos logo
em seguida, mas o Deputado Jamil Murad teve que
se retirar para acompanhar a audiência com o Gover
nador Geraldo Alckmin e a Prefeita Marta Suplicy, o
que também reduz bastante a polêmica que nós po
deríamos travar neste momento em relação a suas
afirmações. Na verdade, fora algumas colocações fei
tas pelo Deputado Jamil, parece-me que a vinda do
Dr. Januário Montone foi um dos pontos altos desta
CPI. Mais de 6 horas aqui ficamos, ouvindo as ponde
rações, as eventuais críticas e as sugestões dos Srs.
Deputados; por duas vezes - sei que o Dr. Januário
tem um compromisso agora no Rio de Janeiro com a
sua filha; portanto, nós não vamos nos estender mui
to - mas me parece que a sua colocação coloca a im
portância, o papel, o resultado, o diagnóstico que teve
a Agência Nacional de Saúde, nos últimos anos, para
dar uma contribuição para o mais complexo sistema
de atendimento social da sociedade contemporânea.
É mais no Brasil, mas é também, proporcionalmente,
talvez um dos maiores do mundo, tendo em vista o
Sistema Único de Saúde, o atendimento que realiza,
e a suplementação feita pelos sistemas privados de
atendimento médico em nosso País. Está em jogo
uma interpretação do papel da Agência, se essa ativi
dade reguladora poderia ser, eventualmente, feita
como era no passado, diretamente pelo Ministério da
Saúde, ou por outras estruturas da administração di
reta, como está em discussão no Brasil o papel das
agências, qual é o modelo de estrutura pública ou de
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instituições de caráter público que nós devemos ter, ção, não houve. Houve sabatina no Senado, havia o
como bem coloca o Ministério da Casa Civil, quando conhecimento das atividades, das relações anterio-
envia para discussão em audiências públicas uma res, e se avaliou que era, naquela oportunidade, o
nova forma, um novo formato de regulamentação de profissional mais qualificado, um dos mais qualifica-
atividades concessionadas, ou estruturas que devem dos que poderiam, exatamente, prestar esse serviço.
ter um acompanhamento mais primoroso da atividade Acredito que o Deputado Jamil Murad ainda tenha
que realizam. Na minha avaliação, a Agência Nacio- uma característica talvez física, inercial, de produzir a
nal de Saúde cumpriu um extraordinário papel e me- sua posição. Como hoje realiza o seu papel de partido
rece aqui não só os nossos elogios, as nossas con- aliado ao Governo, evidentemente procura, nas es-
gratulações, mas também isso que vem fazendo o Dr. truturas do Poder Federal, instituições que ainda têm
Januário, que é uma análise crítica, e às vezes até relação com o Governo anterior para poder, com
autocrítica, daquilo que ainda poderia ser aperfeiçoa- competência, mas às vezes de maneira muito injusta,
do. Isso me parece fazer parte da estrutura democrá- disparar os seus petardos. Acredito que essa é uma
tica que nós construímos, ou estamos construindo
nos últimos anos, e que pressupõe exatamente um questão profundamente ideológica. Há um conflito
sistema de transição. Essa é a dificuldade do Deputa- em relação àquilo o que foi produzido na gestão ante-
do Jamil Murad; é uma dificuldade de compreender rior, e, na nossa avaliação, a Agência Nacional de Sa-
que a Agência foi pensada exatamente para que não úde, no complexo de atendimento universal, hoje, da
tivesse um mandato correspondente aos Governos, saúde brasileira, deu uma contribuição de regulamen-
mas que fosse uma estrutura que correspondesse à tação, de acompanhamento, de fiscalização, de puni-
necessidade, ou ao atendimento tanto daqueles que ção, dentro das regras que estavam estabelecidas,
prestam serviço como dos próprios usuários. É um com o aperfeiçoamento que me parece necessário
modelo novo, que chamamos de um modelo soci- ainda ser realizado. O Deputado Jamil Murad, na sua
ai-democrata, avançado, com estruturas que têm análise, que me parece inadequada, do ponto de vis-
uma visão e um compromisso às vezes muito mais ta da crítica de inépcia, ou uma relação amancebada
amplo, porque têm uma relação direta com aqueles da Agência com os interesses das prestadoras de
que atuam, que realizam a sua atividade, mas que serviço, equivoca-se e comete a injustiça de não re-
também têm o serviço prestado e que, portanto, po- conhecer aquilo que efetivamente foi produzido nes-
dem nos ajudar a compreender o novo modelo de se período. Foram mostrados no quadro anterior, na
Estado que a sociedade brasileira está construindo. exposição anterior do Dr. Januário Montone, os avan-
Da mesma forma, acredito que as afirmações do De- ços ocorridos nesse período, que me parecem rele-
putado Jamil Murad em relação à Ora. Solange são vantes e que deveriam ser interpretados como avan-
injustas, até porque nós sabemos que a construção ços que carecem ainda de aperfeiçoamento. Com
da direção nas agências passa pela apreciação do certeza, o Governo do Presidente Luiz Inácio saberá
Senado. Nesta semana, o ex-Ministro Serra me tele- escolher profissionais, indicá-los ao Senado para
fonou exatamente para fazer a defesa da Ora. Solan- suas respectivas sabatinas, para que possam dar
ge, interpretando que os Srs. Senadores sabiam até

continuidade ao trabalho que reconhecemos de ab
das suas atividades anteriores, mas que ele necessi-
tava, naquele momento, de um profissional absoluta- soluta relevância. Queria, só para encerrar, Dr. Ja-
mente adestrado, compreendendo o papel nesse nuário e Presidente Henrique Fontana, levantar um
mercado das agências de seguro, para que pudesse, questionamento que a nós ainda preocupa, tendo em
a partir desse novo papel de balcão de análise das vista que, após a implantação da Agência, começa-se
atividades prestadas por essa agência de seguro, dar um processo de acompanhamento e de aperfeiçoa-
uma contribuição que, na avaliação dele, existem mento do serviço prestado. Mas o que fazer com os
poucos profissionais no mercado que poderiam dar consumidores de contratos antigos? Ou seja, como é
com a qualidade com que a Ora. Solange pôde pres- que nós podemos, de maneira severa, dar a guarida,
tar. Portanto, não cabe a alegação do Deputado Jamil dar a proteção, realizar o guarda-chuva que permita
Murad de que após 8, 9 dias, o Dr. Januário já deveria que esses consumidores que não têm hoje a prote-
ter tomado providências em relação a isso. Ainda ção, o acompanhamento e a fiscalização da Agência
bem que não tomou, Deputado Jamil Murad - V.Exa. também possam ter, se não semelhantes, pelo me-
que neste momento adentra o recinto -, porque seria nos próximo daquilo o que é feito pelo trabalho que
assumir um erro, um equívoco que, na nossa avalia- vocês realizam?
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O SA. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- quase me bate lá fora. Então, quero dizer aqui que fui
tana) - Vamos ouvir o nosso Relator, o Deputado Ri- desrespeitado por ela. Infelizmente para ela, ou me-
bamar Alves. Ihor, infelizmente para mim, não usei das prerrogati-

O SR. DEPUTADO DA. RIBAMAR ALVES - Sr. vas que o mandato me confere, que a CPI me dá, de
Presidente, Srs. Deputados, nosso convidado, Dr. Ja- mandar detê-Ia naquele momento. Só quero registrar
nuário, eu gostaria apenas de enfatizar alguns dados, isso aqui para que fique público e notório: que ela foi
com relação à preocupação do nosso Presidente, na desrespeitosa, indelicada, até porque em nenhum
questão dessa implantação do sistema de atendi- momento eu feri a sua honra ou a ANS, em nenhum
mento ao usuário. E, como foi relatada pelo Dr. Ja- momento fiz alguma pergunta de cunho pessoal; to-
nuário a dificuldade dessa implantação, eu gostaria das foram institucionais. No final, eu queria mostrar a
de sugerir - é uma sugestão já nossa, inclusive já es- fraqueza da ANS em relação ao cumprimento da sua
tamos... -, como um dos itens que vamos tentar incor- determinação não só de regular, mas principalmente
parar ao relatório, que as próprias prestadoras, as de fiscalizar. Quero só fazer esse registro, e quero pa-
operadoras de planos de saúde tenham a sua central rabenizá-Io pela conduta que você teve aqui hoje e
de atendimento 24 horas, para que ao chegar ao hos- teve da outra vez. As respostas foram boas. E a CPI,
pital prestador de serviços já se possa saber de ante- uma das funções dela vai ser justamente ajudar a pro-
mão, imediatamente, se aquele paciente, aquele por a terapêutica para salvar esse doente chamado
usuário tem ou não seus direitos garantidos ali. No usuário brasileiro. Muito obrigado.
caso de dúvida, aí, sim, entraria a ANS. E à ANS eu O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
sugeriria, então, que tivéssemos - como em vários tana) - Com a palavra o Dr. Januário.
outros órgãos existe isso - os consultores técnicos, O SR. JANUÁRIO MONTONE - Antes de mais
especialistas na área. É muito fácil, com a Internet, nada, Deputado, queria lhe dizer e lhe pedir que conti-
hoje. O usuário questiona a ANS, e a ANS, de imedia- nuasse a ter a gentileza e a tranqüilidade que o se-
to, acessa o site daquela operadora e vê quais os ti- nhorteve em relação à interpelação que lhe fez a nos-
pos de planos que são vendidos. Imediatamente sa companheira de colegiado, a Dra. Maristela. E,
sabe, em questão de 5, 10 minutos, sabe dizer se tem embora a presença dela me dispensasse disso, que-
direito ou não. Basta ter, no seu banco de dados, to- ria lhe deixar claro que tenho certeza de que não hou-
dos os tipos de contrato que as operadoras oferecem, ve também qualquer intenção mais agressiva, e pedir
e não são tantos contratos; existe individual e existe ao senhor que, com essa tranqüilidade que o senhor
coletivo. Não há dificuldade nenhuma em ver onde tem demonstrado, entenda isso como brios de um
ele está enquadrado e saber se ele tem ou não seus profissional em relação à sua área. Mas me desculpo
direitos assegurados em 5 ou 10 minutos. Isso fica institucionalmente com o senhor por qualquer cons-
para adendar a sugestão do nosso Presidente, que é trangimento. As suas perguntas e as suas colocações
brilhante, maravilhosa. Acho que sem isso aí fica difí- em nenhum momento me constrangeram, nem de-
cil o usuário ter seus direitos reconhecidos. Ele vai re- monstraram ou me fizeram ter qualquer visão da sua
correr à Justiça, ir à Justiça, ir à Justiça, e ela vai ficar atuação como predisposição contra a Agência ou
amontoando processos e mais processos. Nós sabe- contra seus dirigentes. Eu já disse em outras oportu-
mos a morosidade da Justiça e como andam as coi- nidades dessas 2 audiências que realmente, quanto
sas no Brasil, no Judiciário. Quero me reportar um mais nós conhecemos o setor, mais nós temos a c1a-
pouco à reunião passada. Na reunião passada, fiz reza de que mesmo a estrutura original que foi pro-
aquele bate-bola com o Dr. Januário para mostrar posta para a Agência hoje é uma estrutura que já se
quão fraca é a estrutura da ANS. Não o dirigente da mostra... mesmo que nÓs já tivéssemos tido os con-
ANS, mas a estrutura da ANS, como ela não tem po- cursos, Deputado Henrique Fontana, dos quais... eu
der de fiscalização por falta da própria estrutura que o tenho colocado que hoje, claramente, o quadro que
nosso Presidente sugeriu, a feitura de concurso públi- foi definido há 4 anos, ele se mostraria insuficiente
co para poder suprir essa necessidade, até numérica; para o tamanho das atividades que a Agência tem
não só de qualidade, mas também numérica. Mas, no que propor. Eu vou lhe dar um exemplo na área de
entanto, quando findaram os trabalhos da CPI, fui Procuradoria, que hoje nem é diretamente mais da
abordado por uma de suas diretoras de uma forma Agência, que é da AGU. Nós até 6 meses atrás tínha-
não muito gentil, desrespeitosa para com um Parla- mos 12 procuradores; hoje temos 20, e a experiência
mentar, para com o Parlamento, que era a senhora ou nos mostra que precisaríamos de pelo menos o dobro
senhorita, não sei, Grégori, ou Gregóri, sei lá, que ou o triplo, embora... Queria até aproveitar o espaço
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da CPI para publicamente parabenizar a equipe da
Procuradoria da Agência, porque a ANS é uma das 2
únicas agências que têm serviço de dívida ativa funci
onando. Somos só a ANS e a ANATEL. E a ANATEL
ainda não conseguiu inscrever nenhum processo na
dívida ativa, porque o rito processual de inscrição é
uma coisa... E a ANS, para a nossa alegria, já conse
guiu, efetivamente, inscrever débitos na dívida ativa.
Queria até aproveitar para fazer este registro, mos
trando a ação da Agência, chegando às últimas con
seqüências, embora haja muito ainda para ser feito,
mas chegando, no caso de uma punição, até à inscri
ção na dívida, que gera uma inscrição no CADIN, com
sérios problemas para as operadoras que caem nes
sa malha. Quanto à questão do sistema de atendi
mento ao usuário, aproveito para reafirmar o que eu
estava... É uma necessidade que nós também ve
mos. E eu concordo com o Deputado Ribamar em re
lação às facilidades que a Internet hoje nos traria, e
ela tem nos trazido. Para o senhor ter uma idéia, o site
da Agência já está chegando a 3 mil acessos/dia, o
que para um site institucional é uma movimentação
muito grande de consultas. Mas temos a dificuldade
de o usuário acessar esse recurso. E o que o senhor
coloca também é estritamente verdadeiro, em relação
ao contrato novo. Não tem muita variação assim. Tem
variação de acomodação e variação de adicionais ao
que a lei exige. Mas o mundo velho, o contrato velho é
uma coisa ... E esses novos nós temos todos registra
dos na Agência, são 40 e tantos mil produtos, como
eles são chamados na regulamentação, registrados
na Agência. Mas o chamado mundo velho é hetero
gêneo ao ponto da impossibilidade de controle. E aí
eu me remeteria à pergunta feita pelo Deputado Wal
ter Feldman, cujas palavras também quero agradecer
e dizer que é de uma equipe de trabalho, jamais de
um ou de outro indivíduo. Mas estávamos num cami
nho, temos trilhado um caminho muito difícil em rela
ção à migração dos contratos antigos. Por mais para
doxal que pareça, talvez a decisão do Supremo Tribu
nal Federal, que nós desgostamos dela, até porque
entendíamos, quando foi feita a Medida Provisória,
que ela tinha sustentação jurídica, mas o Supremo...
Não se discute isso, mas a minha esperança, nesse
momento, é que a decisão do Supremo faça, como
num outro ponto o Estatuto do Idoso, promulgado,
fará, que uma discussão que muitas vezes tem um
tom mais de superfície caia no mundo da realidade,
porque nós certamente vamos ter instrumentos para
proteger o consumidor do plano velho que não mi
grar, mas vai depender desta Casa, porque o poder
legal que a Agência tem hoje sobre o plano velho é

muito reduzido para apoiar o consumidor no plano ve
lho. Ele vai ter que acessar o Código de Defesa do
Consumidor, através do Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor; e o senhor imagine, Deputado, se o
usuário que chega a um hospital, precisa ser atendi
do, ou a um laboratório, e tem problema, nós aqui dis
cutimos, os senhores propõem que haja um sistema
para que esse usuário possa recorrer a alguém, ima
ginem recorrer ao Judiciário. Num debate recente que
tivemos, num fórum, uma dirigente de uma entidade
de portadores de patologia fez... Aquilo foi um apelo e
um desabafo. Ela disse: "Quando eu chego para ser
atendida, não tem um juiz, não tem um promotor, não
tem um Código de Defesa do Consumidor, não tem
advogado; tem lá uma atendente atrás do balcão que
diz que eu não tenho direito". Então, não estou des
qualificando o avanço que é o Código de Defesa do
Consumidor, não. Muito pelo contrário, acho que é
uma das legislações de maior impacto social nesse
País, mas ela tem um efeito indireto. E nós temos que
enfrentar o desafio da migração, inclusive a partir de
uma realidade que o Supremo colocou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Dr. Januário, desculpe lhe interromper, por
que esse assunto não tinha entrado no tempo que... A
Agência tem a prerrogativa legal de exigir de todas as
operadoras que apresentem o contrato velho que fir
maram com os usuários? Eu lhe digo por que é que
eu faço essa pergunta: porque é evidente que a deci
são do Supremo nos colocou num impasse; ou seja.
toda a Lei nº 9.656 não vale, nas partes em que ela
agregou direitos, em relação ao contrato que as pes
soas tinham. As empresas, portanto, ganharam essa
disputa. Mas também tenho a sensação de que não
sei bem se elas têm contratos assim tão bem solidifi
cados nessa relação com esses milhões de usuários.
E me parece que um caminho... Aí, sim, eu queria co
locar em dúvida essa questão que foi levantada. Se
admitirmos uma impossibilidade de controle sobre os
contratos antigos... Temos dificuldade de controle,
nisso eu concordo por conta da decisão do Supremo.
Agora, impossibilidade de controle eu acho que não.
Estou pensando aqui, até estava lhe ouvindo: de re
pente vamos requisitar todos os contratos, vamos dar
poder legal, se é que a Agência não tem - estou-lhe
perguntando; se ela não tem, vamos dar poder legal à
Agência -, para que todas as empresas tenham que
apresentar os contratos antigos que firmaram, e pelo
menos poderíamos fiscalizar, via Agência, o cumpri
mento daquele contrato. E talvez nós inclusive tenha
mos uma surpresa: nós vamos verificar que muitas
empresas não têm contrato. Estão talvez se bancan-
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do, dizendo "eu posso, eu garanto, porque o contrato, migração, porque a criação de regras num ambiente
porque não sei o que, porque o contrato foi assinado competitivo é que vai melhorar, acima de qualquer
antes", e - quem sabe? - muitas inclusive não têm um outra coisa, a oferta feita a esse consumidor. Mas
contrato tão efetivo como pareceria; ou seja, é muito isso não significa, em nenhum momento, que a Agên-
precário. A gente poderia, inclusive, inverter um pou- cia está inerte em relação ao consumidor que ou não
co esse ônus da migração, porque às vezes a sensa- puder ou não quiser mudar; ele tem que ser defendido
ção que está ficando, e eu compreendo, e ela em par- também, e aí nós vamos ter que apurar os nossos ins-
te é verdadeira, é de que o ônus da migração ficou trumentos. Mas aí a multiplicidade é impressionante.
com o usuário que tem um plano antigo, como se a Ao fazer isso, talvez ... se nós temos 40 mil tipos de
empresa pudesse ter assinado qualquer coisa, de produtos novos registrados para 15 milhões de usuá-
qualquer jeito, antes da lei, porque ela estaria cober- rios de planos novos, o senhor imagine num momento
ta. Então essa é a pergunta que faço: se nós pode- em que não havia regra, não havia exigência, em que
mos ou não requisitar, se a agência tem ou não poder cada empresa vendia o que bem entendia dizendo
para requisitar todos os contratos anteriores. que era plano de saúde. É muito parecido com o que

O SR. JANUÁRIO MONTONE - Deputado, a hoje, aqui mesmo, foi colocado em relação aos car-
Agência não só tem como nós já temos uma minuta tões-desconto, por exemplo. O senhor imagine o que
de resolução da Agência sendo discutida na área téc- vai haver de multiplicidade. Essa barafunda, se o se-
nica para ir para o colegiado, exigindo, criando um nhor me permite a palavra, pode favorecer o consumi-
sistema de cadastramento dos contratos antigos, in- dor na tese que o senhor coloca, com a qual eu con-
formatizado, solicitando os dados básicos de cada cordo, de que muitos contratos não existem, e aí o
contrato e a transcrição das principais cláusulas, in- consumidor talvez fique protegido pela não-existên-
clusive de cobertura. Eu só gostaria de não estar dei- cia do contrato, mas nós precisaremos aumentar o
xando uma impressão de que a posição da Agência é poder da Agência nessa área. Agora, a exigência de
fazer um discurso que coloque uma espécie de faca dados, nós já estamos discutindo isso com toda a
na garganta do consumidor, em relação ao plano ve- tranqüilidade. Eu não queria também me estender
lho e ao plano novo. Mas nós temos de ter o realismo mais, porque cada um desses temas é muito apaixo-
de que mesmo registrando o contrato ... E eu tenho nante. Não sei se respondi à sua indagação de for-
certeza de que o senhor tem razão; a gente também ma...
tem essa sensação de que vamos encontrar muitos O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ-
"não-contratos", no momento em que fizermos a exi- Sr. Presidente, o Dr. Januário falou de uma resolução
gência, mas isso não será uma regra geral. E se hou- que a ANS estaria prestes a baixar, a respeito dessa
ver um aumento do poder da Agência, e esse, sim, última indagação de V.Exa. Para quando está previs-
necessitaria de mudança na lei, para aplicar mais c1a- to baixar essa resolução?
ramente o Código de Defesa do Consumidor pela O SR. JANUÁRIO MONTONE - Ela está sendo
Agência, nós poderíamos, certamente, atacar c1áusu- elaborada pela área técnica para entrar em discussão
las abusivas, mas as cláusulas contratuais bem cons- no colegiado na próxima semana ou na outra. Mas
truídas existentes estariam preservadas pelo Supre- nós estamos também aguardando um pouco a con-
mo, e a questão central é a da cobertura. É por isso c1usão do processo de negociação da migração, que
que eu e a Agência - e é do nosso contrato de gestão, tem sido... é um conjunto, e nós também não quere-
e, felizmente para mim, uma das diretrizes colocadas mos que essa ação, digamos, atropele a capacidade
também pelo novo Ministério da Saúde é a busca de de negociação.
instrumentos de migração que facilitem, que criem O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
um ambiente - hoje o que nós estamos fazendo, De- tana) - Mas então, antes de encerrar nossa audiência
putado, em conjunto com o Ministério, são algumas pública, primeiro quero agradecer a disponibilidade
propostas de migração que certamente vão ficar sen- do Dr. Januário, e desejar. .. Tenho certeza de que
do bombardeadas durante 1, ou 2, ou 3 meses na mí- deu tudo certo, e ele vai poder pegar o avião no horá-
dia, por conta do índice, qual é o índice, qual não é o rio certo, para retornar para um importante compro-
índice. Minha esperança é de que a gente consiga misso, em que todo cidadão tem direito de estar - pa-
sustentar esse debate político com transparência, rece que é o aniversário ou um evento de sua filha,
com clareza, mostrando os dados, para que dentro de não é?
2 meses, ou 3 meses, cada um dos 23 milhões de O SR. JANUÁRIO MONTONE - É o lançamen-
usuários dos planos antigos receba a sua proposta de to do seu primeiro livro de poesias.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- çando a compor o relatório e gostaríamos também de
tana) - No lançamento do primeiro livro de poesias da ter as sugestões dos colegas para podermos incorpo-
filha o pai tem que estar presente sempre. E quem faz rar ao relatório. Eu gostaria de que nessa próxima re-
política sabe que às vezes fica ausente em algumas união já alguém trouxesse suas sugestões para na
horas em que deveria estar presente. Mas só quero próxima já começarmos a burilar, para fazermos um
pedir então, Dr. Januário, só para o senhor anotar coi- relatório como queremos fazer. Quem é o maior tem
sas que combinamos e solicitamos, para que nós re- de ser o melhor; então, esse vai ser o melhor relatório
cebamos isso; a CPI e os Deputados vão trabalhar das CPls do Congresso.
com esses dados e, evidentemente, vão chegar às O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
suas conclusões de maneira absolutamente indepen- tana) - Muito bem, Relator. Nós reafirmamos aqui o
dente, como não poderia deixar de ser, mas quere- convite, então, para quinta-feira, uma reunião interna
mos receber esses dados da Agência para orientar dos Deputados da CPI, 10 horas da manhã, pela ma-
aqui e permitir, vamos dizer assim, um trabalho me- nhã, sim, em local a ser definido, porque Carla está
Ihorda nossa parte. Em primeiro lugar, essa sugestão buscando a melhor alternativa para acomodar os De-
de como se pode resolver, o mais rápido possível, o putados, com o conforto certo para essa reunião. De-
tema de garantir uma estrutura estável para a Agên- putado Arnaldo.
cia, com concurso público; o que é que falta, o que é O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ-
que tem de ser feito, do ponto de vista legal, e qual é a Sr. Presidente, com licença. Eu só queria fazer um re-
estrutura prevista até este momento. Em segundo, re- gistro, porque certamente a pessoa que foi agravada
ceber uma cópia - mesmo que esse seja um assunto não teve oportunidade de falar, a Ora. Solange, mas,
em discussão, é evidente; isso vai ser para debate estando ela aqui presente, eu quero dizer que a posi-
entre os Deputados - dessa resolução, uma espécie ção do Deputado Jamil Murad é uma posição pesso-
de anteprojeto dessa resolução que está... ai, não é uma posição desta Comissão. E certamente

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - eu, que não a conheço, conheci apenas durante os
Chama-se ante-resolução. trabalhos da CPI, digo que não compactuamos com

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- as afirmações do Deputado Jamil Murad, e que certa-
tana) - Ante-resolução se chama. Tem anteprojeto e mente, por ter sido ela aprovada pelo Senado, sendo
ante-resolução. Então, essa ante-resolução, essa o Senado uma das Casas do Congresso, merece
nova palavra que surgiu aqui, a respeito do registro também o nosso respeito, a nossa atenção. E queria
dos contratos dos usuários chamados antigos, ou an- deixar registrado que não é posição dos membros do
teriores à lei. Terceiro, aquela sugestão de como se CPI, mas uma posição pessoal do Deputado Jamil
garante, ou qual a alteração legal que precisaríamos Murad, que certamente deve ter promiscuidades elei-
fazer para garantir que a venda de situações como torais e, por essa razão, tentou agredir pessoalmente
cartão de desconto, venda por... venda de produtos, - uma pessoa com a qual eu, particularmente, não
enfim, que não respeitam os critérios instituídos pela concordo, e quero deixar registrado que não é a posi-
lei que regula os planos de saúde. Nós também já es- ção da CPI.
tamos estudando isso e, portanto, é importante rece- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-
ber a avaliação de vocês. Então, agradeço a sua pre- tana) - Feito esse registro...
sença... O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI -

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - Sr. Presidente Fontana, eu também quero fazer uma ob-
Presidente, Sr. Presidente, só uma questão de or- servação.
demo O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon- tana) - Pois não, Deputado Perondi. O Presidente,
tana) - Questão de ordem. mantendo sempre aqui a... e agradecendo a presen-

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - Só ça dos Deputados até esta hora, Deputado Perondi,
para esclarecimento. Quero aproveitar que na próxi- quando se discute a Lei de Falências na Comissão
ma quinta-feira, na nossa reunião interna com os no- Geral.
bres colegas, que o nosso Presidente, solicitando a O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI -
colaboração do Dr. Januário e da Agência com al- Aliás, o senhor demostrou, ao longo de tempo, alto
guns dados... É que nós estamos na reta final. A CPI espírito democrático, que... Não podíamos esperar
teve a sua prorrogação até o mês de novembro e nós comportamento diferente de V. Exa. E eu estive no co-
já estamos em meados de outubro. Estamos já come- meço e cheguei no fim porque a terça-feira à tarde foi
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a luta, outra frente para recuperarmos o buraco de 4,5
bilhões do SUS que a proposta do Governo está fa
zendo para o ano que vem, que pode desmontar o
maior plano de saúde, que é o Sistema Único de Saú
de. Mas é lamentável... Eu lamento que eu não esta
va aqui quando o Deputado Jamil de novo voltou a le
vantar a esta questão. De fato, essa é uma questão
pessoal dele. Eu rejeito as colocações dele. Ele pode
ria ter mais equilíbrio e mais seriedade. E vou dizer na
próxima reunião para ele, e vou dizer agora no plená
rio também. É preciso respeitar as pessoas que estão
ajudando este País, pessoas que têm formação, que
têm seriedade, que têm preparo, tentando fazer o
bom combate, mas não o combate sorrateiro e ofensi
vo. É lamentável, profundamente lamentável que... O
Deputado Jamil repetiu de novo as suas críticas que...
seguramente mais no terreno pessoal, e não no terre
no das idéias. Isso não faz a boa política. A minha so
lidariedade à Dra. Solange e a minha solidariedade a
esse técnico brilhante que é o Dr. Januário. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Fon
tana) - Feitos, então, esses 2 registros. encerramos a
reunião, convidando para a próxima, quinta-feira, às
1Oda manhã, para começar a discutir idéias para o
relatório.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS
DE IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS POR EMPRESAS E INSTITUiÇÕES
PRIVADAS DE PLANOS DE SAÚDE.

52ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordiná-
ria

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Realizada em 21 de outubro de 2003.
Às quatorze horas e quarenta e sete minutos do

dia vinte e um de outubro de dois mil e três, reuniu-se
a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalida
de de investigar denúncias de irregularidades na
prestação de serviços por empresas e instituições pri
vadas de Planos de Saúde, no Plenário nQ 4 do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, com a presença dos
Senhores Deputados Henrique Fontana - Presiden
te; Arlindo Chinaglia - 1Q Vice-Presidente; Veda Cru
sius - 3Q Vice-Presidente e Dr. Ribamar Alves - Rela
tor; Antonio Carlos Biscaia, Colbert Martins, Dr. Rosi
nha, Elimar Máximo Damasceno, Júlio Cesar, Laura
Carneiro, Luiz Bittencourt, Mário Heringer, Maurício
Rabelo, Max Rosenmann, Nelson Meurer e Saraiva

Felipe, titulares; Arnaldo Faria de Sá, Geraldo Re
sende, Jamil Murad, José Linhares, Luiz Carlos Ha
uly, Paes Landim, Rafael Guerra, Silas Brasileiro e
Vanderlei Assis, suplentes. Deixaram de compare
cer os Deputados Bispo Wanderval, Dr. Benedito
Dias, Jandira Feghali, João Castelo, Roberto Jeffer
son, Robson Tuma, Sebastião Madeira e Silas Câma
ra. ABERTURA: Havendo número regimental, o Pre
sidente em Exercício, Deputado Arlindo Chinaglia,
declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação
as Atas da 20ª e 21 ª reuniões ordinárias, realizadas
nos dias 02 de outubro e 14 de outubro de 2003, res
pectivamente. Em votação, as Atas foram aprovadas.
ORDEM DO DIA: A - Audiência Pública para ouvir
os senhores TSUTOMU MATSUMORA, Presidente
da NIPOMED; LUIZ ROBERTO SILVEIRA PINTO,
Presidente da SAMCIL; FERNANDO MOREDO, Pre
sidente do Centro Transmontano de São Paulo; e
RICARDO SILVEIRA DE PAULA, Presidente da Saú
de ABC Convênios Médico-Hospitalares Ltda. O sr.
Luiz Roberto Silveira Pinto justificou a ausência. O
Deputado Max Rosenmann manifestou-se. O Depu
tado Arnaldo Faria de Sá solicitou que os convocados
presentes, senhores Fernando Moredo e Ricardo Sil
veira de Paula, fossem dispensados do depoimento,
uma vez que a ausência do sr. Luiz Roberto Silveira
Pinto prejudicaria os depoimentos dos demais, por
serrem interligados. A Presidência deferiu a solicita
ção, após consulta ao Plenário, decidindo ouvir ape
nas o sr. Tsutomu Matsumora, convocado como tes
temunha. Acordou-se, então, ouvir os demais convo
cados no dia 04 de novembro de 2003. Prosseguindo,
o Presidente convidou a testemunha para tomar as
sento à mesa, solicitou-lhe que prestasse o juramen
to, em atendimento ao artigo 203 do Código de Pro
cesso Penal, informando-lhe as penas previstas no
Código de Processo Penal para o crime de Falso Tes
temunho e passou-lhe a palavra, por dez minutos. O
sr. Tsutomu Matsumora apresentou informações a
respeito da empresa NIPOMED e pôs-se à disposi
ção da CPI para prestar os esclarecimentos necessá
rios. Interpelaram a testemunha os Deputados Dr.
Rosinha, Nelson Meurer, Arlindo Chinaglia, Mário He
ringer, Elimar Máximo Damasceno e Arnaldo Faria de
Sá. Manifestaram-se, ainda, os Deputados Saraiva
Felipe, Nelson Meurer e Dr. Ribamar Alves. A seguir,
o Presidente em Exercício, Deputado Arlindo China
glia, dispensou a testemunha e passou a palavra ao
Deputado Henrique Fontana, que comunicou o rece
bimento de denúncia de aumento abusivo de mensa
lidade, praticado pela empresa Omint Assistencial
Serviços de Saúde S/C Ltda, e solicitou que a CPI re-
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queresse daquela empresa os cálculos que resulta
ram nos índices de reajuste aplicados; solicitou ainda
que a Agência Nacional de Saúde Suplementar verifi
casse a regularidade da medida aplicada pela empre
sa e apresentou requerimento de sua autoria para ofi
cializar a solicitação. Os Deputados Saraiva Felipe e
Arnaldo Faria de Sá manifestaram-se a respeito do
tema em questão. Submetido à votação, o requeri
mento foi aprovado. Manifestaram-se, ainda, os De
putados Arnaldo Faria de Sá, Saraiva Felipe, Dr. Ri
bamar Alves, Henrique Fontana e Arlindo Chinaglia.
O Deputado Arnaldo Faria de Sá requereu a votação
em bloco dos Requerimentos nº 100, 101, 102 e 103.
A Presidência submeteu a solicitação ao Plenário, a
qual foi aprovada. B - Requerimentos: 1 
REQUERIMENTO Nº 99/03 - do Sr. Dr. Benedito Dias
- que "requer seja convidado a participar de reunião
de audiência pública o sr. Orlando Lui Júnior, para
testemunhar contra o Plano de Saúde Amil, por não
cumprir com o contrato, causando danos ao segura
do." RETIRADO DA PAUTA A PEDIDO DO AUTOR.
2 - REQUERIMENTO Nº 100/03 - do Sr. Antonio Car
los Biscaia - que "requer a Vossa Excelência, nos ter
mos regimentais, que seja convidado o Dr. Francisco
Silveira, médico nutrologista, CRM/RJ 52.16313-3,
para prestar depoimento perante esta Comissão Par
lamentar de Inquérito, objetivando apresentar docu
mentação e fornecer informações a respeito da
UNIMED." APROVADO O REQUERIMENTO. 3 
REQUERIMENTO Nº 101/03 - do Sr. Antonio Carlos
Biscaia - que "requer, nos termos regimentais, que
seja convidado o Sr. Eduardo Simões Ramos, corre
tor de seguros (SUSEP nº10.39074-7), para prestar
depoimento perante esta Comissão Parlamentar de
Inquérito, sobre práticas ilegais cometidas por opera
doras de plano de saúde." APROVADO O
REQUERIMENTO. 4 - REQUERIMENTO Nº 102/03
do Sr. Antonio Carlos Biscaia - que "convoca os pro
prietários das empresas Vital Assistência Funerária e
Orsaf - Organização de Serviço Assistencial e Fune
ral, para depor na CPI dos Planos de Saúde na condi
ção de testemunhas, sobre as atividades exercidas
pelas respectivas empresas, no dia 27 de outubro de
2003, às 14 h, na Assembléia Legislativa do RJ."
APROVADO O REQUERIMENTO. 5
REQUERIMENTO Nº 103/03 - do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "requer sejam convidados o Deputado Pa
ulo Pinheiro, membro da Comissão de Assuntos da
Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj; o Dr.
Sérgio Vieira, Presidente da Abramge Regional- RJ;
o Dr. Guilherme Xavier, Presidente da Associação
dos Hospitais do Rio de Janeiro; a Dra. Márcia Rosa

de Araújo, Presidente do Conselho Regional de Medi
cina do Rio de Janeiro; a Dra. Mônica Ré, Procurado
ra do Ministério Público Federal - RJ; e o Dr. Eduardo
Albert Guimarães, Diretor do Procon do Rio de Janei
ro, para prestarem depoimento sobre o assunto obje
to de investigação desta CPI, no dia 27 de outubro de
2003, segunda-feira, às 14h, na Assembléia Legislati
va do Estado do RJ." APROVADO O
REQUERIMENTO. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente em Exercício agradeceu a presença de to
dos e encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta
minutos, antes convocando reunião de audiência pú
blica para o dia 27 de outubro de 2003, às 14horas, na
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
E, para constar, eu, CARLA
RODRIGUES DE MEDEIROS TAVARES, Secretária,
lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente em Exercício, Deputa-
do ARLINDO CHINAGLlA, , e publicada
no Diário da Câmara dos Deputa-
dos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X.X.X
.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Havendo número regimental. declaro abertos
os trabalhos. Discussão e votação das atas. Indago
aos Srs. Parlamentares sobre a necessidade da leitu
ra das atas das reuniões anteriores, realizadas em 2
de outubro e 14 de outubro, do presente ano, tendo
em vista sua distribuição por cópias.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr.
Presidente, eu solicitaria a dispensa das atas, por já
todos os Parlamentares terem tomado conhecimento
delas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Então, dispensada a leitura das atas das reu
niões anteriores, coloco-as em discussão. Não ha
vendo quem queira discuti-Ias, submeto-as a vota
ção. Aqueles que as aprovam, queiram permanecer
como se acham. Aprovadas. A dispensa da leitura, é
preciso mencionar, foi solicitada pelo Deputado Nel
son Meurer. Nós vamos começar para, no Item D...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, em relação... apenas uma indagação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Pois não.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Não houve ata daquela reunião de quinta-feira passa
da?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Aquela, como tinha sido uma reunião interna, a
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Assessoria informa que não foi. .. não teve a caracte
rística de reunião formal. Portanto, não foi feita ata.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sim, mas o que foi decidido naquela reunião terá vali
dade na seqüência dos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Está gravado. Portanto, se houver necessida
de de nos socorrermos do conteúdo das resoluções,
ela está gravada.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
É, porque, entre a pauta de hoje e o que foi decidido
naquela reunião, há uma clara divergência. Essa é a
razão pela qual eu pergunto se não tem a ata, para
que a gente não... possamos pautar a pauta de hoje,
porque a pauta de hoje está divergente daquilo que fi
cou decidido na reunião de quinta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - De qualquer maneira, a audiência pública está
absolutamente condizente. Como ainda não há quo
rum para entrar no Item A da pauta, eu daria seqüên
cia. Nós começaríamos pelo Item D da pauta, que é
audiência pública.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Acho que é o contrário, Presidente, é o contrário. A
"a" que é audiência pública e a "b" são os requerimen
tos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Não, não. A não ser que tenham sido distribuí
das orientações distintas. A que tenho em mãos, da
Assessoria, o Item B é de audiência pública.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Não, a que está na minha mão, Item A, audiência pú
blica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - V.Exa. tem razão. V.Exa. tem total razão. Por
tanto, nós vamos começar por aquilo que é o Item A...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Está bom.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - ...da pauta distribuída para os Srs. Parlamenta
res, e aí fica registrado que o que me passaram tem
uma inversão, mas corrigida pela atenção, sempre
atuante, do Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - É,
porque...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Está resolvido, então? É o Item A da pauta que
foi distribuída, que diz respeito à audiência pública.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr.
Presidente, porque, após a audiência pública, nós te
mos que discutir aqui os requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Exatamente.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Por
que, segundo o que foi combinado na quinta-feira
pela manhã, nós temos aqui 2 itens, SÓ, para depois
encerrarmos e iniciarmos.... E foram colocados mais
itens aqui que não foram discutidos e não foi acerta
do.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Isso. Todos aqui sabem que sou o Vice-Presi
dente, estou no exercício da função da presidência, a
pedido do Deputado Henrique Fontana, que possivel
mente chegará ainda em tempo de assumir a Presi
dência. Então, por isso que nós devemos - também
por isso - começar pelo Item A da pauta, que é au
diência pública. Nesse item, eu peço que o Deputado
Henrique Fontana, se possível, seja cientificado
quanto a essas observações, tanto do Deputado Nel
son quanto do Deputado Arnaldo, para que, ao en
trarmos no Item B da pauta, inclusive ver se a pauta
está condizente com aquilo que foi deliberado naque
la reunião interna. O.k.?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
É, Sr. Presidente, é que eu acho que essa é uma
questão primordial, que ela tem que ser resolvida de
plano, porque, normalmente, V.Exa. sabe qual é o
costume, nós assinamos a ata, acabamos indo para
outras reuniões, podemos ter matérias a serem ob
servadas no plenário da Casa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Mas V.Exa. vai ter a garantia da Presidência de
que, ao entrarmos no Item B da pauta, essa questão
que V.Exa. levanta, nós retomaremos no Item B da
pauta, antes de entrarmos no mérito.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Então, para que isso seja convalidado, quero trans
formar em questão de ordem a minha observação,
para que, antes de apreciação...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Está transformada e será respondida...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
...de qualquer matéria do Item B, seja respondida a
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Será respondida antes de entrarmos no mérito
do Item B da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Será respondida antes de entrarmos no mérito
do Item Bda pauta. Está registrado como questão de
ordem, Deputado Arnaldo Faria de Sá. Bem, esta reu
nião de audiência pública estava prevista para ouvir-
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mos os Sr. Tsutomu Matsumora, Presidente da
NIPOMED. A esse respeito, quero dar aqui uma infor
mação aos membros da CPI, que foi mandada uma
convocação para a residência do presidente da
NIPOMED, foram tentados contatos telefônicos com
o Sr. Tsutomu, não se conseguiu. Na empresa dele,
também, não se conseguiu, e os assessores, que ao
final acabaram sendo contatados, disseram não estar
cientes quanto à convocação do Sr. Tsutomu para vir
depor nesta CPI. Como no próprio requerimento ele
foi convocado como testemunha, isso tem implica
ções, e submeto, portanto, aos membros da CPI, para
que...

(Não identificado) - Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - O senhor não está com a palavra.
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Não, o senhor não está com a palavra. Quero
saber se o Sr. Tsutomu está presente.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - O senhor é o Sr. Tsutomu? Então, está presen
te. É que a CPI ainda não tinha essa confirmação. Eu
não conhecia o senhor também. Obrigado. Bom, en
tão, está presente o Sr. Tsutomu, e creio que, antes
de nós darmos início à audiência pública, eu quero di
zer que os demais convocados, Sr. Luiz Roberto Sil
veira Pinto, Presidente da SAMCIL, o Sr. Fernando
Moredo, Presidente do Centro Transmontano de São
Paulo, e Ricardo Silveira de Paula, Presidente da Sa
úde ABC Convênios Médico-Hospitalares Ltda....

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Isso. Todos nós aprovamos requerimentos de
convocação. Estou recebendo agora a informação de
que o Sr. Luiz Roberto Silveira Pinto não estará pre
sente. Ele manda uma justificativa, que vou lê-Ia: "Ao
Exmo. Sr. Deputado Henrique Fontana, Digníssimo
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar denúncias de irregularidades,
tal, CPI dos Planos de Saúde. Sr. Presidente, tendo
recebido, na tarde de ontem, por volta das 16h, con
vocação para comparecimento à reunião de audiên
cia pública a realizar-se no próximo dia 21 do corren
te, às 14h, sinto-me na obrigação de informar a
V.Exa. que anteriormente havia assumido compro
missos profissionais no exterior, com saída no mes
mo dia 21, compromissos esses inadiáveis, eis que
de há tempos agendados. Assim, dada a impossibili
dade física do atendimento da convocação, solicito a

consideração de V.Exa. e dos demais membros que
compõem a ilustre Comissão Parlamentar de Inquéri
to, no sentido de redesignarem a convocação. Adicio
nalmente, esclareço que retornarei da viagem em 2
de novembro próximo vindouro, ficando, então, à dis
posição dessa conceituada Comissão. Antecipada
mente agradecida a atenção que foi dispensada a
essa solicitação, atenciosamente, Luiz Roberto."
Hoje é dia 20 ou 21? Dia 21.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente, uma questão de ordem, no momento que
o senhor quiser me conceder.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Diz respeito a esse assunto?

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Diz
respeito à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - A Ordem do Dia já foi discutida, já foi feita ques
tão de ordem...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Não,
eu quero discutir o assunto aqui, essa questão dos re
querimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - O senhor pode querer, mas deixa eu infor
má-lo...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Se
não, eu vou pedir uma verificação de quorum (ininteli
gível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - O senhor pode fazer, mas deixa eu informá-lo,
primeiro.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - O senhor não estava aqui no início da reunião.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sim,
mas eu peguei o final, de "orelhada", ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Isso, mas então deixe eu informá-lo que aí o
senhor vai ter segurança do que foi tratado. O Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, bem como o Deputado Nel
son Meurer, levantaram, na forma, que depois virou
questão de ordem do Deputado Arnaldo Faria de Sá,
a observação de que, primeiro, se haveria ou não ata
da reunião próxima passada. Fui informado que não
foi feita a ata, visto que aquela é uma reunião com ca
ráter informal de reorganização interna dos trabalhos.
Mesmo assim, aquela reunião está gravada. Após a
informação de que se dúvida houvesse quanto àquilo
que foi decidido, aquilo que consta da pauta, isso será
esclarecido antes de entrar no mérito do Item B da pa-
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uta. E o Item A da pauta, como é de audiência públi
ca... Nós estamos iniciando pelo Item A. Quando
adentrarmos o Item B, nós esperamos que o Deputa
do Henrique Fontana, que é o Presidente da Comis
são, já esteja aqui, até para que ele possa orientar,
esclarecer e responder aos questionamentos que
surgirem. A garantia que foi dada aos Deputados é
que, na forma de questão de ordem, enquanto ela
não for respondida, não se entrará no Item B, no que
diz respeito ao mérito. Portanto...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente, ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Pois não.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN 
...essa é a sua visão, e eu respeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Não. Essa foi a deliberação.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Não.
Eu acho que não foi deliberação, foi a sua visão e a
sua colocação. Porque, veja bem, nós temos aqui
que trabalhar com lealdade, clareza e espontaneida
de, principalmente nessa altura, quando nós estamos
quase próximos ao final da Comissão, onde começa
remos dentro em breve a construir o relatório. Tanto
que na última reunião, que foi informal, eu coloquei a
minha posição com clareza - e V. Exa. estava presen
te - sobre essa questão do relatório, a forma como
deve ser. Eu fui surpreendido na última reunião. Na
véspera, no final da tarde do dia anterior, me disse
ram para eu trazer todas as minhas propostas e su
gestões ao Relator. Ora, não havia tempo; era impos
sível, em poucas horas, eu trazer ao Relator, Riba
mar, as minhas sugestões. Então, foi o que eu colo
quei, que nós tínhamos que trabalhar dentro de uma
programação essa questão. Nós temos aqui. .. Nós já
estamos na fase de montagem final, onde nem cum
primos todas as convocações de que nós já fizemos a
aprovação, e ainda estamos incluindo na pauta novos
requerimentos de convocação, alguns deles porque
todos nós temos dificuldades por trabalharmos em
várias CPls, vários trabalhos, várias responsabilida
des. O próprio Deputado Antonio Carlos Biscaia, que
é até meu concidadão paranaense, Deputado Fede
ral pelo Rio de Janeiro, que é uma pessoa que eu ad
miro muito, não está presente. Então, como é que nós
vamos apreciar determinadas coisas com meia dúzia
de pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deputado Max...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN 
Então, se for para aprovar, daqui a uma hora, duas,
sem a minha presença e sem um número considerá
vel, então eu, democraticamente, quero discutir o as
sunto agora e quero uma verificação de quorum para
podermos derrubar então a sessão, para que não
haja nenhum tipo de convocação, porque, desta for
ma, eu não aceito. (Ininteligível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deputado Max Rosenmann, veja...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - O se
nhor dá licença, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Mas o senhor veja... O senhor está nos toman
do o tempo, veja ...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu
não estou tomando o seu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - ...porque o senhor está fazendo a questão de
ordem em tempo... extemporânea. Não é o momento.
Não há nada em votação. O senhor não pode pedir
questão de ordem nem votação.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN 
V.Exa. não encerrou o assunto. V.Exa. colocou o seu
ponto de vista. Não votou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Na sua opinião. Foi submetido ao Plenário e
não houve ninguém que discordasse dentre os pre
sentes. O senhor mesmo disse que ouviu de "orelha
da". O senhor foi informado. Aquilo que foi delibera
ção da Comissão o senhor atribui como minha opi
nião.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Não,
eu escutei V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Então, veja...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ...di
zer no final: "Vamos começar pelo Item A..".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deixe-me informá-lo.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ...e
depois iremos ao B". Ponto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - É isso.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Mas
isso não é uma aprovação, isso é um ponto de vista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Não, veja: na medida em que não houve ques
tionamento com aqueles que fizeram a questão...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - (Inin
teligível) questionamento.

,----------~-.--_._.__._..-._-_.•.__ .•...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu
glia)-Não, mas o senhor não éoautorda questão de cheguei a tempo e não pude falar porque V.Exa. já
ordem, e eu estou considerando o seu questionamen- entrou no assunto de convocação.
to extemporâneo. Portanto, eu vou dar seqüência à O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
audiência pública. O senhor tome as providências glia) - Está bem. Então, eu quero continuar aqui a
que julgar adequadas. Mas quero informá-lo de que, nossa reunião. Já foram dados os informes. Eu que-
a partir deste momento, não responderei mais a esse ro, portanto, iniciar a audiência pública...
tipo de questionamento de V.Exa. Nós vamos come- O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Está
çar pela audiência pública e, quando formos entrar na abusando da Presidência, ...
questão de requerimentos... O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - (Inin- glia) - ...e submeter aos Srs. Parlamentares a seguin-
teligível.) te questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ...ca-
glia) - Claro. racterística do seu partido.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - O se- O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
nhor está contra o regulamento e demonstrando (Inin- glia) - Quem...
teligível) O SR. DEPUTADO DR. BENEDITO DIAS - Qu-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- estão de ordem, Sr. Presidente.
glia) - O senhor vai provar que eu estou contra... O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - (Inin- glia) - Pois não.
teligível.) O SR. DEPUTADO DR. BENEDITO DIAS - Sr.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- Presidente, eu gostaria...
glia) - Isso. O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN _ Sem glia) - Com a palavra o Deputado Dr. Benedito Dias,
democracia e sem Regimento. para fazer uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. DEPUTADO DR. BENEDITO DIAS - Eu
glia) - Isso. O senhor aqui alega a questão de lealda- estou em licença médica, mas tem um requerimento
de, e eu quero dizer que, se alguém está sendo desle- meu aqui em pauta. Por estar de licença e só acabar a

I 'V E minha licença na sexta-feira...a, e . xa.
O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN _ Eu O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

protesto. glia) - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. DEPUTADO DR. BENEDITO DIAS -

glia) - Está registrado o seu protesto como o meu Então, eu gostaria que esse requerimento fosse reti-
também. Eu peço que o senhor respeite a Mesa, por- rado de pauta. Se for possível, retirar de pauta para a
que aqui não há... próxima reunião, quando eu voltar minhas atividades

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN _ Parlamentares, para nós discutirmos esse requeri-
V.Exa. também respeite o Plenário. mento. Gostaria que retirasse o meu requerimento, é

O SR PR
o nº 9.903.

. ESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) _ Eu estou informando. O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) - Dr. Benedito, exatamente por nós estarmos já
O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - (Inin- com audiência pública em andamento, mas eu lhe

teligível.) dou a garantia de que na hora que entrarmos no Item
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- B da pauta atenderemos a essa sua solicitação. Fica

glia) - Claro. O Plenário já concordou. O senhor... registrada. Se necessário, algum outro Parlamentar,
Antidemocraticamente, o senhor chega e quer alterar ou eu próprio reivindico, tendo ouvido esse seu pleito.
aquilo que todos haviam concordado. Portanto, será retirado de pauta.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu O SR. DEPUTADO DR. BENEDITO DIAS _
ouvi, pois cheguei a tempo. Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Pre-
glia) - Mas, veja... sidente, ainda sobre essa questão...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- com o Regimento. Se o senhor achar que não foi, o
glia) - Eu queria informar a todos que nós vamos dar senhor tem instâncias para recorrer. Agora, eu não te-
seqüência à audiência pública e peço ao Deputado nho a mínima obrigação, e diria, mesmo se tivesse a
Max Rosemann... capacidade, e se eu tivesse a capacidade que o se-

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ... 50- nhor me atribui de prever em que momento vai ser
bre um assunto que o senhor está presidindo do seu possível, eu também não o faria. Eu peço que o se-
jeito. Então é o seguinte: o senhor vai fazer audiência nhor cumpra com a sua obrigação e estabeleça qual é
pública... a sua prioridade. Talvez o senhor possa convocar um

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- seu suplente para que o senhor seja substituído. Por-
glia) - Não presidirei do seu jeito. tanto, fica a seu critério, fica a seu critério.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Do O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - O se-
seu jeito, porque não é do jeito que eu estou acostu- nhor faz a mesma coisa... (Ininteligível.)
mado há dezessete... O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- glia) - Claro, claro. Eu quero, então, submeter ao Ple-
glia) - É porque o senhor tem a idéia de que, pelo fato nário desta CPI a seguinte questão: nós temos aqui o
de falar alto e com agressividade, intimida alguém. O Presidente da NIPOMED, nós temos também o Sr.
senhor aprenda que o senhor não intimida ninguém. Fernando Moredo e o Sr. Ricardo Silveira de Paula,

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - que serão ouvidos. Porém, são assuntos naturalmen-
V.Exa. não é de se intimidar com tom de voz. te distintos quanto ao seu conteúdo. Eu pergunto: na

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- opinião dos senhores, qual seria a melhor conduta?
glia) - É claro. Se fazemos a mesma mesa e ouvimos cada um, mas

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Seria eu creio que não há possibilidade sequer regimental,
ridículo se eu... porque o Sr. Tsutomu foi convocado na condição de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- testemunha. Ele tem que prestar juramento. Portanto,
glia) - Se o senhor levasse em conta, o senhor pode eu proponho que nós o ouçamos em primeiro lugar.
até falar mais baixo. Ou, invertendo, ouviríamos o Sr. Fernando Moredo e

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ...0 o Sr. Ricardo Silveira antecipadamente. Deputado
caso, o senhor pode, com voz serena, usar o seu dire- Arnaldo.
ito de decidir de uma forma arbitrária. O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- Sr. Presidente, queria fazer uma sugestão à Mesa e
glia) - Isso. aos pares. Acho que, em relação ao primeiro requeri-

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Olha mento, a questão está de fácil entendimento, ele tem
só, eu quero saber o seguinte: uma vez que vai haver um único convocado que é o Sr. Tsutomu, que está
audiências públicas e como tem pouco público, e nós presente, ele vem na condição de testemunha. E em
temos dificuldade disso, eu quero saber que horas o relação aos outros 3, eles foram convocados de for-
senhor prevê que o Item B vai ser votado, para que eu ma única, um único requerimento convoca os 3 para
possa me retirar para tratar de uma outra CPI e poder falar de um mesmo assunto. Como um dos 3 não está
voltar a tempo, sem ser traído pelo relógio ou pela presente, e o assunto é correlato, eu sugeriria a
conduta da Mesa. V. Exa. que dispensasse os 2 presentes e que eles

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- voltassem quando estivesse presente o outro que
glia) - Olha, o senhor não será traído pela conduta da não estará, porque o requerimento, ele trata da ABC,
Mesa, porque eu me sinto traído quando eu me sinto da SAMCIL, Transmontano, é um assunto único.
representado. Creio que eu não me sinto representa- Quer dizer, e aí, então, você teria a seguinte situação:
do pelo senhor, como o senhor não se sente repre- o ausente de hoje ficaria numa situação favorecida
sentado por mim. em relação aos outros 2, porque já teria conhecimen-

(Intervenção inaudível.) to daquilo que foi manifestado. Então, como não está
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- presente, eu gostaria que V. Exa. consultasse o Sr. Ri-

glia) - Eu creio que isso é primordial, é primordial para cardo e o Sr. Fernando se eles se disporiam a estar
a democracia. Então, o senhor não será traído. Ago- presentes numa outra data, juntamente com o tercei-
ra, o que eu creio que interessa a todos é exatamente ro. Ficariam dispensados, e hoje faríamos uma reu-
que a conduta da Mesa seja adequada e de acordo nião só em relação à NIPOMED.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- sim descrito no Código Penal: "Art. 342 - Fazer afir-
glia) - Deixa eu falar para V.Exa. e a~s demais. Es~a mação falsa, ?u negar, ou cal.ar? verdade como tes-
CPI está prevista para terminar no dia 5. O Sr. LUIZ temunha, perito, tradutor ou Interprete ~~ proc~sso

Roberto prevê sua volta do exterior no dia 2. Portanto judicial, policial ou administrativo ou em JUIZO arbitral,
não haveria (ininteligível) V.Exa. tem total razão. Não pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa." .
haverá possibilidade, portanto, de ouvir o Sr. Luiz Ro- Com a palavra o Sr. Tsutomu Matsumora, Presl-
berto. Portanto eu creio - eu sou autor do requeri- dente da NIPOMED, por até 10 minutos, caso queira
mento, por coincidência - que nós devamos ouvir os fazer dela uso antes de responder às indagações dos
dois presentes - claro que vai haver limitação - e, de- Deputados.
pois, após a audiência, aí no relatório, no parecer do O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Primeira-
Relator, nós poderemos apontar ou não alguma me- mente agradecer a V.Exas. aqui presentes pela gran-
dida eventual, caso o Plenário da CPI assim conclua de oportunidade que temos hoje, porque, em 26 anos
a partir de sugestões propostas. Se tivesse mais tem- de NIPOMED, é sucesso total em quase todo o Brasil
po, eu concordaria com V.Exa. Em função disso, creio e, de 3 anos para cá, a gente vem sendo prejudicado
que devemos ouvi-los. Eu concordo que vai haver por calúnias. E, pela primeira vez, diante de autorida-
urna limitação. A alternativa é não ouvir o Dr. Luiz Ro- des, eu tenho aqui a oportunidade de falar. Portanto,
berto e fazermos a audiência com essa limitação. é verdadeiro que não chegou a mensagem de eu
Então, nós poderíamos ouvir primeiro o Presidente da comparecer aqui, mas fiquei sabendo e fiz questão de
NIPOMED. Quero me socorrer regimentalmente aqui. estar aqui presente, porque eu quero falar para auto-
(Pausa.) Isso. A minha dúvida é se os representantes ridades competentes, que são V.Exas., o que é real-
das outras duas empresas poderiam ficar aqui assis- mente a NIPOMED. Então, mais uma vez, muito obri-
tindo ou não. Na avaliação da Presidência, não tem gado por essa grande oportunidade. A NIPOMED é
relação o episódio da NIPOMED com as outras duas. um sistema de saúde, sistema de saúde, não é plano
Portanto, creio que eles possam estar presentes. Isso de saúde, não é cartão de desconto, não é? É um sis-
não alterará o futuro depoimento. • tema japonês, que há mais de 50 anos existe esse

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SA - método no Japão, que é sucesso absoluto. Há 26
Sr. Presidente, concordo com a decisão de V.Exa., anos atrás nós trouxemos ao Brasil esse novo para-
até porque em relação ao requerimento, eu não tenho digma na saúde, não é? O que nós fazemos com o
nenhuma dúvida. No atual momento, em virtude de- nosso produto? Nós garantimos ao associado, ao
les não estarem à mesa, o Sr. Ricardo e o Sr. Fernan- brasileiro, ao cidadão, com um valor mínimo, urna
do não podem se manifestar. Mas no momento em anuidade mínima, ele pagar, quando ele necessitar,
que eles forem chamados à mesa, eu vou solicitar a não é, quando ele necessitar usar a rede credencia-
V.Exa. que os indague se eles, em depondo com a da, o valor mínimo, um contrato preestabelecido com
ausência do Sr. Luiz, estariam ou não prejudicados. os médicos. Não é simplesmente como falam: "Ah, é
E, dependendo da resposta deles, vou submeter à cartão de desconto; vai lá e cobra". Não. É um... Nós
apreciação o requerimento. garantimos ao associado, com toda a assistência,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- não é? Então, muita gente fala assim... para dizer...
glia) - No momento apropriado, V.Exa. pode, inclusi- repetindo aqui: nós não somos cartão de desconto;
ve, indagar. E aí poderá haver concordância entre os nós não somos plano de saúde nem seguro saúde. É
Parlamentares presentes ou não. Então eu convido o um sistema inédito que existe no Japão e, inclusive,
Sr. Tsutomu Matsumora, Presidente da NIPOMED, a nos Estados Unidos. E é sucesso absoluto no Japão.
tomar assento à mesa. (Pausa.) Daquele lado acho Então, há 26 anos, nós viemos aqui, implantamos
que fica mais apropriado. Solicito ao Sr. Tsutomu aqui, duramente criticados, mas, com bravura, nós lu-
Matsumora que preste o juramento em atendimento tamos, lutamos e conseguimos manter de pé - e su-
ao art. 203 do Código de Processo Penal. cesso absoluto. Nós vendemos o direito para toda a

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - "Faço, sob a família. Imagina o senhor - e vou dar um exemplo
palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do aqui rápido, pelo pouco tempo que eu tenho. Uma
que souber e me for perguntado". consulta médica, uma consulta médica custa... Eu

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- vou falar em nível São Paulo, para ... em nível São Pa-
glia) - Obrigado. Em conformidade com o art. 210 do ulo, custa de 50 reais a 200, a 300 reais. Como se tra-
Código de Processo Penal, advirto o depoente das ta de desconto, então, o médico cobra 300 reais a
penas culminadas ao crime de falso testemunho, as- consulta. Então, é desconto? Então, desconta 50%, o
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cliente vai pagar 150. Aquele que paga 50, o médico
que cobra 50, vai ser cobrado - vamos supor, 50%
de desconto - 25. Então, não tem uma garantia. Fica
uma coisa no ar. Mas nós, da NIPOMED, fizemos um
contrato com mais de 18 mil médicos, 18 mil médicos,
onde ele garante receber do cliente NIPOMED a taxa
do valor mínimo, um contrato preestabelecido entre
NIPOMED e o recurso credenciado. Vou dar um
exemplo. Uma consulta entre ... variando de 50 a 300
reais, de 300 a... de 50 a 300 reais, mostrando o car
tão NIPOMED, mostrando o cartão NIPOMED, a pes
soa vai pagar o valor mínimo, e a tabela, hoje, a tabe
la da Associação Médica é 39 reais. Mas nós temos
alguns locais que... tipo Itaquera, lá em São Paulo,
um lugar em que a média de consulta é 80 reais.
Então, 39 não tem muita diferença. Então, nós fize
mos um acordo com o médico, sabe, com o médico, e
o médico nos cobra 25. Então, quer dizer, quando o
associado vai lá, ele já tem o direito, tem um direito
adquirido. Nós damos vantagem realmente para a po
pulação. Resumindo: hoje, um cidadão... Quem que
paga plano de saúde aqui? Quem que tem plano de
saúde? Muita gente fala assim: "Saúde é caro". Saú
de é caro? Saúde não é caro. Saúde é barato. O que
é caro é doença. Cuidar da doença é caro. Cuidar da
saúde é barato. Então, o sistema NIPOMED cuida da
saúde. Então, através do nosso sistema, nós conse
guimos levar esse sistema, levar esse sistema para
milhares de brasileiros que não conseguem pagar
plano de saúde. Agora, imagina um cidadão que tem
60 anos, ele ganha 300,400 reais por mês, não con
segue pagar. E a NIPOMED vende esse cartão, esse
cartão para abranger toda a família. Então, quando o
cidadão compra esse... a NIPOMED, nós abrange
mos o pai, a mãe, o sogro, a sogra, abrange toda a fa
mília, onde eles não são assistidos. E aí esse cidadão
de 60 anos vai lá no médico, vai fazer um hemograma
completo, tipo um hemograma completo, custa 80 re
ais o preço particular, mas, mostrando o cartão da
NIPOMED, ele paga 9 reais. Isso está em contrato. É
isso que nós vendemos. Nós vendemos o direito de
ele pagar o valor mínimo. E aí o que acontece? Quan
do o cidadão compra o Sistema NIPOMED... nosso
sistema é familiar. Então, já abrange pai, mãe, sogro,
sogra, a família inteira. Todos são beneficiados. Eu
pergunto: por quanto nós vendemos esse produto?
Por 4 reais por mês - 4 reais. Não paga nem o cartão
da NIPOMED. Esse é o nosso sistema. Nós implanta
mos aqui no Brasil. É sucesso total. Só que 3 anos
para cá nós vamos... não sei por ordem de quem, por
motivo de quem, a gente vem levando paulada, pau
lada, paulada para tirar a gente do mercado. Por-

que... Não sei se está incomodando. Não incomoda.
Porque nós não somos concorrentes dos planos de
saúde. Nós temos aqui presidente de plano de saúde.
Nós não somos concorrentes. É sistema totalmente
diferente. Nós atendemos odontologia, coisa que o
plano de saúde não tem. Nós atendemos psicologia.
Psicologia não tem, geriatria não tem. Plano de saúde
não está... Todos os equipamentos, mais e mais alta
tecnologia. Nós temos credenciados. São 18 mil mé
dicos. Isto aqui é só São Paulo. Nós temos o Brasil...
quase o Brasil. .. E médico por médico credenciado,
contrato por contrato. Totalmente legalizado. Quanto
à integridade da nossa empresa, nós temos em São
Paulo, em São Paulo, em São Paulo, 14 reclamações
de PROCON, em 26 anos de trabalho. Eu tenho aqui
documentos aqui mostrando que nós não temos re
clamação em PROCON no Sul, no Paraná. Não tem
reclamação. Nós temos aqui Cascavel, Curitiba...
PROCON? Não. Então, o consumidor está contente.
Então, é credibilidade. Então, pela primeira vez, tal
vez, autoridades, V.Exas. estão me ouvindo. Eu sei
que tem muito mais para falar, dizer de quanto é rico o
nosso produto e quanto a gente pode ajudar esse
povo. Nós geramos emprego. Com essa denúncia,
essas calúnias, nós diminuímos nosso fluxo de clien
te, não é? Quem vai pagar o prejuízo para a
NIPOMED, das calúnias que eu recebi pessoalmen
te? Quem vai pagar? Tive que vender a minha casa
própria para pagar funcionário. Porque ficamos com 8
meses atrasado o pagamento dos funcionários. Só
não quebramos por Deus. Agora, quem vê isso aí?
Agora, nós estamos fazendo coisa errada, não é?
Tem denúncias inclusive de que fez lavagem de di
nheiro. Muito pelo contrário. Nós estamos trazendo
aqui, ajudar o Brasil, país maravilhoso como esse. É
só viajar para fora. A gente vê quanta dificuldade tem
lá fora. Um país que não tem terremoto, não tem vul
cões, não tem furacões, não tem guerra, não tem
mata-mata ninguém, terrorismo, não tem nada. É
planta/colhe o ano inteiro. Então, quer dizer, um siste
ma desse, que vem somar, e a gente é obrigado a es
cutar tanta coisa. Então, pelo menos, hoje estou co
meçando, coloquei aqui em 10 minutos. Presidente,
me perdoe V.Exa., mas é que estava engasgado. Eu
tenho muito o que falar. Eu sei que meu tempo é cur
to, mas, no decorrer das perguntas que serão feitas
aqui, eu quero responder tranqüilamente e colocar o
que é NIPOMED. E quero que os senhores também,
com sabedoria de Deus, reflitam realmente se
NIPOMED prejudica. Porque todos... Há um comen
tário que a NIPOMED está prejudicando. Muito pelo
contrário, muito pelo contrário. Nós estamos ajudan-
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do muito. E queremos fazer muito mais por este País.
E quero pedir, assim, até um... diante de tantos pode
res, estar aqui presente e manifestar algo. Que os se
nhores possam manifestar para ajudar realmente não
a NIPOMED, mas o Sistema NIPOMED de Saúde. É
isso aí. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Obrigado. Então, respeitando a ordem de ins
crição, concedo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, eu quero perguntar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Dr. Rosinha, me perdoe. Eu... é isso mesmo.
Não, é que me passaram a lista aqui. É V.Exa. mes
mo. Porque consta como o autor e, ao mesmo tempo,
é o único inscrito até o momento.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - O Sr. Tsu
tomu afirmou, foi uma das suas primeiras frases, que
a NIPOMED é um sistema de saúde. Reafirma que é
um sistema de saúde?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - ... de saúde.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Como é

que nessa propaganda diz "O plano de saúde de pri
meiro mundo"?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Ah, isso aí
foi antes da Agência Nacional proibir-nos.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Ah!
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - E quando

ela proibiu-nos, aí nós tiramos. Porque nós colocáva
mos, como nosso slogan, "plano de saúde de primeiro
mundo". Porque Japão é primeiro mundo. Então, nós
trouxemos de lá. E é verdadeiro...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Trouxeram
de onde?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Senhor?
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Trouxeram

de onde?
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Esse siste

ma? Do Japão.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Do Japão.
O SR. TSUTOMU MATSUMORA-O modelo do

Japão.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E quantos

brasileiros que vivem no Japão compraram o plano do
senhor?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA- Não, o plano
não. Compraram franquias no Japão.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Ah, fran
quias.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Sim, senhor.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - O senhor
vende franquias?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Vendíamos
franquias no Japão.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - No Japão
só?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - No Japão
só.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - No Brasil,
não?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Aqui, é lógi
co, no Brasil.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Ah, no Bra
siltambém.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Com certe-
za.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Que acon
teceu com a NIPOMED de Curitiba?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - NIPOMED
de Curitiba?

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - É.
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Está lá fun

cionando plenamente.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Está lá?
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Funcionan

do plenamente.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E por que o

diretor de lá não fala em nome da NIPOMED e do se
nhor?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Ué, isso aí é
problema interno da empresa com o franqueado.
Quem que é? Desculpa eu perguntar. Quem é a pes
soa?

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Não, o se
nhor deve saber quem é a pessoa.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não sei. Eu
tenho um diretor...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Tinha
NIPOMED lá.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, nós te
mos um diretor responsável lá, e ele responde pela
empresa, sim.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E tem fran
quias?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Agora, não
responde por meu nome. Pelo Tsutomu Presidente,
não.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E tem fran
quias lá também?
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o SR. TSUTOMU MATSUMORA - Lógico, com
certeza, em alguns pontos do País.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Quanto,
para abrir uma franquia, tem que pagar?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Depende da
modalidade da franquia.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Então,
diga quantos tipos de modalidade de franquia exis
tem.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Tinha, tinha
que pagar, não é? Porque nós não estamos venden
do.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Quantos ti
pos, quantos... quais são as modalidades de franquia
que existem da NIPOMED?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, 3 tipos
de modalidades: nós temos a franquia HB, temos a
franquia Caixa A e a franquia Unidade.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Então, ex
plique o que é cada uma delas.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - É, a franquia
HB nós repassamos um... é... nós cobramos um ro
yalty de menor valor porque o comissionamento re
passado é de menor valor - 40%. E aí nós temos a
franquia Caixa A, nós repassamos 50% do valor rece
bido, e depois nós temos a franquia Unidade - 60%.
Nós criamos a unidade agora, uma franquia Gold,
que nós repassamos 80% de comissionamento.
Essas são as modalidades da franquia.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Então, eu
quero abrir uma franquia HB. Quanto que eu tenho
que pagar para o senhor?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, hoje,
não vendemos. Nós vendemos na época a 3 mil e 500
reais.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Três mil e
quinhentos reais.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - É.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Era a mais

cara?
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Oi?
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Era a mais

cara, essa franquia?
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, era 3

mil e 500 reais. Não, essa HB era 3 mil e 500 reais.
Chegamos a vender a 2 mil e 500, depois aumenta
mos para 3 mil e 500. Chegamos a... no auge, nós
vendemos a 5 mil e 600 reais.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E quantas
franquias foram vendidas?
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O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Nós vende
mos pouco a 5 mil e 600 reais.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E quantas
franquias foram vendidas?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Duas mil e
quinhentas franquias, mais ou menos.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Duas mil e
quinhentas franquias.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - É.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E por que

hoje não vende mais?
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não vende

mais por causa dessas calúnias que aconteceram,
não é? Graças a Deus, eu estou aqui falando pela pri
meira vez. Então, é... nós vendemos serviço. V.Exa.,
nós vendemos serviços. Sai uma imagem negativa...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Que tipo
de serviço que vocês vendem?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Esse servi
ço da NIPOMED.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Não, mas
que serviço que a NIPOMED vende?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Serviço, é
Sistema NIPOMED Saúde. O franqueado...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Não, quan
do eu vou comprar um serviço. Eu vou comprar al
guém, vou pagar um serviço de limpeza da minha
casa. Estou comprando um serviço.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Certo.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Eu vou fa

zer um serviço de publicidade. Eu contrato o serviço.
Qual o serviço que a NIPOMED me vende, Sr. Tsuto
mu?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - O serviço, o
direito da pessoa usar, quando for usar, quando for
usar, pagar pela tabela mínima, garantida pelos con
tratos preestabelecidos entre NIPOMED e recursos
credenciados. É isso que nós vendemos. E com ga
rantia quando...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Mas aí não
está vendendo serviço.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - ... auditoria.
Ah, mais outra coisa.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Aí não está
vendendo serviço.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Com audito
ria médica, com auditoria médica... a mesma coisa.
Auditoria... nós temos auditoria médica 365 dias por
ano, não é? Então, o senhor vê. Quem que vai fazer a
conta de quanto o senhor pagou lá? Nós damos audi
toria para o cliente, não é?

----_._..,._--
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O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Ah, en- Não importa se a gente concorda ou não concorda
tão... com a declaração da ilegalidade da tabela. Mas eu

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Nós damos posso ir a qualquer serviço médico, laboratorial e pa-
assistência 24 horas. O senhor POde ligar no Natal, gar pela tabela.
Ano-Novo, o senhor vai ver que alguém vai atender O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Ah...
no telefone para dar assistência ao nosso cliente. O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Posso.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Então, O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Me perdoe.
quando eu compro... O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Posso.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Esse é um O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Me perdoe.
serviço que... a NIPOMED garante isso. V.Exa., me perdoe...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - ... quando O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
eu compro um serviço, eu estou comprando um plano glia) - Deixa... Espera um minutinho. Eu queria, as-
de saúde. sim... eu dei uma certa margem de tolerância, mas

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Um sistema está ficando até incompreensível para a Taquigrafia e
de saúde. Plano seria esses convencionais. o Som. Então, eu gostaria que ficasse bastante claro

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Mas se o quando um fala e o outro responde. Senão, está fi-
senhor tem auditoria e o senhor não vende o plano, cando impraticável. Então, eu queria solicitar ao De-
para que o senhor tem auditor? putado, ao prezado Deputado Dr. Rosinha que fizes-

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, não, se as suas perguntas, e aí o Sr. Tsutomu...
auditoria, porque nós damos assistência. Nós damos O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Desculpa.
assessoria para ao cliente. Vamos supor que o se- O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
nhor adquiriu NIPOMED. O senhor vai num local, glia) - ... vai responder.
numa rede credenciada, de repente a tabela preesta- O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Tá. É que
belecida entre a NIPOMED e essa rede é para cobrar eu vou fazer uma pergunta e, em cima da resposta
X. Aí ele cobrou 3X. O senhor está desconfiado. O se- dele, é que eu vou formular outra.
nhor convoca a NIPOMED, a NIPOMED vai lá. Já O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
está incluído no preço essa assistência ao senhor. Eu ") I E t-g la - sso. n ao...
pergunto: quem é que tem? Quem é associado à O SR. TSUTOMU MATSUMORA _ Fique à von-
NIPOMED. Aí tem... Sabe quanto custa isso, manter tade.

lá o funcionário lá à disposição do senhor? E outra: O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
quem tem NIPOMED, em São Paulo, usa em Curitiba, glia) _ ... vai ser pergunta, resposta, e aí vem a per-
usa no Paraná, usa onde nós temos rede credencia-

gunta.
da. Usa em Rondônia, que nós temos; usa em Mana- O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA _ Vai ser
us, que nós temos; usa em Belém do Pará, que nós

dessa maneira.temos. Então, até aqui, em Brasília, esses dias fala-
ram assim: "PÔ, não tem jeito de colocar NIPOMED O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
aqui?" Lógico que tem, lógico que tem. Porque a pes- glia) - Isso. Então, o senhor está com a palavra.
soa daqui, o Parlamentar que vem de São Paulo, quer O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Tá. A
usar aqui, pode usar também. Lógico que tem. Isso é NIPOMED vende, por tudo que eu entendi até agora,
NIPOMED. franquias. Vendia.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Mas eu O SR. TSUTOMU MATSUMORA - É.
não estou conseguindo entender qual é o tipo de ser- O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - O senhor
viço que você está vendendo. disse que parou de vender.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Esse servi- O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Durante 4
ço... o então franqueado, quando ele adquiri a fran- anos.
quia, ele ganha esse negócio, ele recebe esse negó- O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Durante 4
cio. anos.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Não, por- O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
que eu posso ir a um serviço de saúde, a um serviço glia) - Espera, o senhor ainda não foi perguntado.
médico e dizer que quero pagar pela tabela da MB, O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Perdão, per-
que aliás é uma tabela até que foi declarada ilegal. dão.
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o SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - O senhor
disse que parou de vender, parou de vender as fran
quias por causa das calúnias. O que são as calúnias?
Diga quais são e quais são.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Oi?
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Quais são

as calúnias que a NIPOMED foi caluniada?
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Calúnias...
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ

Sr. Presidente, Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Qual de-

las?
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ

... me permite uma intervenção rápida?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ

O advogado do Sr. Tsutomu gostaria de participar da
Mesa. E regimentalmente é um direito que ele tem.
Ele está como testemunha. O advogado está presen
te. Ele está como testemunha...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Veja, ele pode assessorar. Agora, quem vai
responder, naturalmente...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Não, não. Assessorar. Ele... Ele perguntou se pode fi
car ao lado do depoente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Claro, pode.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ 
E pode, regimentalmente ele pode. Então, que colo
que uma cadeira ao lado do Sr. Tsutomu, o advogado
dele...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Ele pode ficar aqui, numa mesa mais próxima...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Não, ele pode ficar ao lado. É essa a indagação que
ele me fez. Ele pode ficar. Regimentalmente, ele
pode ficar ao lado do depoente. Ele está como... de
pondo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - É que ali não tem uma cadeira, mas podemos
providenciar. Se ele...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
É só colocar uma cadeira ali. Ele pode...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - O senhor acha necessário ter o advogado aí do
seu lado?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Se, se...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Porque o Deputado Arnaldo está fazendo essa
sugestão. Eu pergunto ao senhor: o senhor acha ne
cessário?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, eu
agradeço a V.Exa. Se o advogado quiser estar pre
sente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - O senhor quer ou não?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Oi?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - O senhor está delegando ao advogado resol
ver, ou o senhor quer ele ou não aqui?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Bom, eu não
acho necessidade, mas eu acho interessante ele es
tar aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Acha ou não acha?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Desculpa,
mas não precisa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Hein?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não precisa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Não é necessário?
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não há ne

cessidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Está bem.
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Obrigado a

V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Mas se em algum momento o senhor avaliar
que...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Eu acho que não é ele que tem que decidir, somos
nós que temos que decidir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Não, mas veja, desculpe...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Ele tem o direito a advogado, e o advogado tem que
estar do lado dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Mas, Deputado Arnaldo, ele pode abrir mão do
direito neste momento e pode se socorrer do direito
daqui há pouco.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
É que posteriormente pode ser questionado que a
testemunha não estava acompanhada e pode ser co
locado em dúvida. Então...

--_.__ " __._._._---
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- quiado. Agora, não vou entrar no mérito da questão
glia) - Ele está acompanhado. da franquia, mas só para o senhor ter uma idéia quan-

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - do nós vendemos a franquia, pode ser outras franqui-
...ele está como depoente. Não, acompanhado ao as, não vou citar nomes, mas quaisquer franquias, só
lado dele. para o senhor ter uma idéia, durante 4 anos nós fo-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- mos eleitos o melhor e maior franqueador do Brasil.
glia) - Deputado, veja, eu perguntei à testemunha se O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
ele queria a presença. Ele falou: "Olha eu não quero, glia) - Mas, deixa eu fazer uma observação.
mas pode vir". Eu insisti: "O senhor quer ou não?", e O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Ninguém,
ele falou: "Não quero". O que eu disse e repito: se em ninguém é franqueador sem ter um produto sério para
algum momento o senhor sentir necessidade o se- vender.
nhor pode solicitar... O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Está bom. glia) - Dr. Tsutomu, deixa eu fazer uma orientação
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- para a gente agilizar o tempo para todos. Ele fez uma

glia) - ... que prontamente terá assessoria do seu ad- pergunta específica que foi: o senhor na sua interven-
vogado. Porque, eu fiz a pergunta, me pareceu que ção disse que havia...
ele estava bastante seguro do que estava responden- O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Calúnia.
do. Mas se ele em algum momento precisar se socor- O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
rer, aí ele pode solicitar tranqüilamente tanto do seu glia) - ... calúnias contra a NIPOMED. Ele perguntou
advogado quanto pedir um tempo. quais são, o senhor já respondeu, o senhor mencio-

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Mas, Dr. nou a calúnia de que vendia franquias de maneira in-
Marcelo, me perdoe, Presidente, eu posso chamar devida. Fora isso, o senhor não precisa acrescentar
então? nada que não diga respeito à pergunta...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Tá, tá bom.
glia) - Pode claro. O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Então, Dr. glia) - ... para a gente ganhar tempo porque, senão,
Marcelo. (Pausa.) isso toma toda a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. TSUTOMU MATSUMORA- Teveaítam-
glia) - O senhor... bém que eu lavava dinheiro. Absurdo, absurdo, isso é

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Obrigado. um outro absurdo, não é. De que forma nós vamos la-
Obrigado, doutor. var dinheiro se o nosso negócio é aqui. Sim, foi trazer

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - recurso para cá. Não daqui para lá. Porque lavar di-
Preceito de Código de Processo Civil. nheiro é tirar dinheiro do Brasil, divisas do Brasil e

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- mandar para fora. E não aconteceu isso, mas em ne-
glia) - O Deputado Dr. Rosinha tinha feito uma per- nhum momento, mas nenhum momento.
gunta que era exata.... O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - O senhor

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Pode repetir disse que trazia recursos de lá para cá. De lá onde?
a pergunta, por gentileza. O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Do Japão,

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Repito. O quando foi vendido, nós tínhamos uma participação
Sr. Tsutomu disse que vendia franquias e que parou de royalty e vinha para cá. E totalmente legalizados,
de vendê-Ias em função das calúnias. Eu pergunto totalmente.
quais são essas calúnias. Aqui está um desinformado O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - O que foi
sobre a NIPOMED. Então ele quer saber quais são as vendido no Japão?
calúnias. O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Vendido

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Eu não te- franquias no Japão.
nho idéia de quais... não tenho idéia não, soltaram in- O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Não foi
formações negativas a meu respeito, à empresa ve...
NIPOMED, de estar vendendo franquias de maneira O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Lá no Ja-
ilegal, aconteceu esse tipo de denúncias. E engano- pão.
sas, mentirosas, porque temos centenas de franquias O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Franquias
como testemunhas de que é sucesso total ser fran- no Japão?



O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E que ele
teria uma franquia para abrir NIPOMED no Brasil.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E isso era

dito para o vendedor?
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Lógico. Com

certeza, com certeza.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - O senhor

tem alguma ação judicial por causa disso, contra o se
nhor?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, contra
a minha pessoa sobre isso... Teve uma ação de fran
queados contra a nossa empresa e nós vencemos.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Quantas
ações a NIPOMED responde hoje?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Ah, eu não
tenho, o nosso advogado está aqui e pode responder.
Mas não sobre franquia.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Não, o se
nhor vai responder.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Sobre fran
quia, não. Não sobre franquia não. Eu não tenho o nú
mero...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Então o se
nhor diz que tem várias ações contra o senhor.
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O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Foi vendido O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Então tá,
no Japão, franquias. então tá, pode ser produtos, produtos individual, fami-

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Quantas liar ou casal.
franquias foram vendidas no Japão? O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Tá.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Foi vendido O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Mesmo sis-
essa quantidade mais ou menos. tema.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA- Essa quan- O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Mesmo
tidade. sistema, quer dizer, não vendia nenhum produto?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - É. O SR. TSUTOMU MATSUMORA - De forma
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Ele quer di- nenhuma. E outra, mais uma coisa, deixa eu fazer

zer que lá no Japão eu comprava um NIPONMED e uma colocação para o senhor: nós vendemos fran-
eu tinha direito a descontos nos médicos no Japão. quia para que o brasileiro, quando trabalha no Japão,

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, não, o japonês, o dekassegui que trabalha lá, quando ele
não. Franquia. O que é franquia? Deixa eu fazer um volta ao Brasil ele não tem um negócio próprio. Então
parêntese. nós vendíamos, quando ele voltasse ao Brasil, ele ti-

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - É, se o se- nha o seu negócio próprio.
nhor vende... O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Ah ...

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Franquia é O SR. TSUTOMU MATSUMORA - A
um negócio. ProdutoNIPOMED é produto NIPOMED. NIPOMED. Então ele montava a tua empresa e ele
Então nós temos uma modalidade... a franquia tem vendia a NIPOMED. É isso.
um produto... MacDonald's é o lanche e tal. Agora, O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Então, eu
Big Mac e tal, é o lanche. Qual a modalidade da venda tenho agora o que o senhor vendia. O senhor vendia
de MacDonald's? É modalidade de franquia. algo no Japão que eu não podia instalar lá no Japão.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Então tá, O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Com certe-
então qual é o produto NIPOMED? za.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Produto
NIPOMED é o produto NIPOMED. Sistema de Saúde
NIPOMED.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Qual é, en
tão me dê, então me liste três produtos NIPOMED
que o senhor vende.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - É esse sis
tema.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Três pro
dutos.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - O único pro
duto é esse.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Não, o se
nhor, Sr. Tsutomu, o senhor disse o seguinte para
mim: que o senhor vendia franquias e nas franquias
vendia produtos NIPOMED.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Ah, não,
meu amigo.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - O senhor
disse produtos, disse no plural, então se é no plural,
eu quero que o senhor me diga três produtos que a
NIPOMED vendia.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Bom, nós
podemos... Eu falei produtos, então...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Falou.
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O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, de O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - (Fora do
franqueado não. Não de franqueado... microfone.) - O negócio é que tem quem quer investi-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- gar e quem não quer. E atrapalha.
glia) - Espera, um momentinho. Veja, eu quero insis- O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
tir, e será a última vez, que seja feita a pergunta, o se- glia) - Dr. Rosinha, eu pediria que V.Exa. falasse no
nhor ouça a pergunta e responda, porque fica, na mi- microfone se V.Exa. avalia se a ação da Mesa... por-
nha opinião, idas e vindas, confusas até o momento, que eu posso não lhe dar a palavra ao final da lista, é
e eu creio que, pela concordância de vários Parla- que V.Exa. não tem todo o tempo exclusivamente. O
mentares e outros, isso de fato está ocorrendo. Então Deputado Nelson apenas ponderou que, na opinião
eu gostaria que o Deputado Dr. Rosinha fizesse a dele, V.Exa. pode concordar ou não, existe uma troca
pergunta e o senhor ouvisse e respondesse de forma e que os Deputados gostariam que houvesse mais
direta, porque essa interlocução já dura mais de 10 agilidade. Eu, como Presidente, neste momento, cre-
minutos. io que ele tem razão. Então peço que V.Exa. retome

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Quarenta, porque V.Exa. não foi cerceado. Poucos tiveram a li-
até uma hora pode durar. berdade que V.Exa. está tendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - (Fora do
glia) - Não, não pode. Não pode porque tem outros microfone.) - Eu fico no final da lista.
inscritos. Tem outros inscritos. Então, o Deputado O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
Nelson que pediu a palavra, me parece que vai fazer glia) - Não, mas veja, V.Exa. é o autor do requerimen-
uma questão de ordem, eu vou concedê-Ia. Está com to. Se V.Exa. não fizer a pergunta, possivelmente nós
a palavra o Deputado Dr. Rosinha. não teremos, nós encerramos.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - A O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Não eu
questão é a seguinte, o Deputado e o Presidente da vou fazer pergunta, eu fico no final da lista, esto~ di-
NIPOMED estão falando, trocando perguntas, e um zendo isso. Tem Deputado querendo formular as
respondendo, e nós, Parlamentares, precisamos questões, eu permito que eles formulem, já tive o dire-
também fazer as nossas perguntas. Eu acho que tem ito a ser o primeiro, e eu vou para o final da lista, não
que ser bem objetivo, senão vai virar bate-boca aí, e tem problema.
os Parlamentares ficam assistindo um bate-papo que O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
não chega a conclusão nenhuma. É isso que nós que- glia) - Está bem. O segundo inscrito é o Deputado
remos então: ordenar, para que nós possamos tam- Arnaldo, não? (Pausa.) O segundo inscrito é o Depu-
bém participar. tado Nelson Meurer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr.
glia) - V.Exa. está inscrito. Presidente, Sr. Relator, o que eu entendi até agora

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA _ Sr. Presi- nessa discussão que houve até o momento - e gosta-
dente, então, faz o seguinte: passa para o final da lis- ria que o senhor respondesse - é o seguinte: o
ta, eu vou ter o tempo necessário para fazer as per- NIPOMED não é um fundo de saúde. É um sistema
guntas, deixa os demais perguntarem. Existe pressa de saúde onde aquelas pessoas que não têm o fundo
de alguns. Para mim, não. Para mim existe a necessi- de saúde, que não têm um fundo de saúde assinam
dade de esclarecimento. CPI ou esclarece ou não convênio com a sua empresa, e elas passam a ter um
tem razão dela existir. Então, eu passo para o final da desconto nas operações, nas cirurgias, nas consul-
lista. tas, numa tabela que vocês fornecem. E para isso

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER _ Sr. esse cidadão paga 4 reais por mês. É isso que eu en-
Presidente, não é pressa. O que nós precisamos é tendi e gostaria que posteriormente o senhor respon-
pergunta e resposta esclarecida, não um bate-boca desse. A primeira pergunta é essa, que eu tive anali-
que está aí que ninguém entende. sando e verificando esse ponto. Era só essa a dúvida

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- que eu tinha: o pagamento é 4 reais por mês, e o cida-
glia) _ Deputado Rosinha... dão que assina o NIPOMED tem naquela relação

uma tabela da consulta, os médicos credenciados o
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - ... passa valor da consulta e, se necessário, a cirurgia, ou u~a

para o final da lista. tomografia computadorizada, ou um RX, terá ali
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- aquele benefício estabelecido dentro daquele paga-

glia) - V.Exa. é o autor do requerimento. mento por mês de 4 reais. Outra pergunta que eu
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queria saber de V.Sa. é a seguinte: quantos anos a
sua empresa está operando no Brasil e até hoje quan
tas reclamações vocês receberam através dos ór
gãos de proteção ao consumidor, e também judicial
mente dentro desse plano que vocês trabalham.
Eram só essas duas perguntas que eu queria fazer.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Primeiro,
nós não damos desconto. Nós garantimos o paga
mento do associado ao médico, porque é um contrato
preestabelecido entre a NIPOMED e o médico.
Então, nós garantimos o pagamento.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Mas
de acordo com a tabela?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Isso, com a
tabela preestabelecida. Exatamente isso. Só tira essa
palavra "desconto". O outro item, a NIPOMED duran
te 26 anos, estou dizendo em São Paulo, onde é o
nosso nicho maior, nós temos só 14 reclamações, e
no Paraná nós não temos nenhuma, nem em Santos,
Baixada Santista, nós somos grande lá, em Campi
nas, nós não temos reclamações, e temos documen
tos aqui para mostrar, que o PROCON emitiu, que
nós não temos reclamação. Então, o nosso cliente
está satisfeito. Então, quer dizer, num sistema tão al
mejado pelos órgãos de proteção ao consumidor,
existem centenas de reclamações, mas o nosso está
isento disso. Então, eu fiz a colocação na abertura
para mostrar que, quanto ao associado, a NIPOMED
é isenta de qualquer reclamação, porque 14 reclama
ções - já são 14 - diante de 26 anos e diante de tan
tos clientes que nós tivemos realmente é muito pou
co.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - E
esse cartão, ele, a pessoa que ingressa na
NIPOMED, ele paga quanto por mês para ter esses
direitos?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, nós co
bramos uma taxa anual de 442 reais para toda a famí
lia. E nessa família eu coloco uma média de 10 pesso
as, entre pai, mãe, sogro, avó. Dez pessoas.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Ah,
não é mensal?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não é men
sal, é uma taxa anual.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - De
442 reais.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Exatamen
te. Onde ele paga esse valor e inclui toda a família,
uma taxa anual, e onde cada membro da família rece
be esse cartão NIPOMED, onde ele pode fazer cirur
gia plástica, acupuntura, têm pessoas com problemas

de coluna, então, lá. Nenhum plano não atende isso
aí. Então, nós atendemos através do Sistema
NIPOMED.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - E
nesse valor, inclui o serviço odontológico também.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Odontológi
co também. São 2 mil médicos dentistas credencia
dos, odontólogos credenciados.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr.
Presidente, é esse esclarecimento. E, para mim, ele
já justificou a presença dele e as dúvidas que eu po
deria ter. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Agradeço, Deputado Nelson. Eu quero fazer
talvez uma ou duas perguntas também, visto que me
inscrevi aqui porque não havia nenhum outro Parla
mentar. Eu quero fazer perguntas bem diretas ao Sr.
Tsutomu. Para que o senhor tenha bem presente o
que nós estamos querendo saber, a NIPOMED, por
muitos de nós, ela é percebida não como um plano de
saúde, mas como uma entidade, que, na atual fase,
não vende um plano de saúde, não vende um seguro
saúde, vende apenas cartão de desconto. A pergunta
é: além de vender cartão de desconto, o que mais que
a NIPOMED vende?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Vende o
Sistema NIPOMED. Pode...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Não, mas isso... Explica o que é Sistema
NIPOMED.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, mas o
senhor está colocando cartão, então, na sua concep
ção, perdoe-me V.Exa., na concepção de V.Exa., é
cartão, nós vendemos exatamente esse sistema de
saúde, só.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Mas, há tempos que o Deputado Dr. Rosinha
tentou - e não é que nós não percebêssemos -, en
tão, vou fazer a mesma pergunta de outra maneira,
para o senhor ter bem claro: quando o senhor diz que
vende o Sistema NIPOMED, a mim, parece, que o se
nhor está não respondendo, o senhor está esconden
do a resposta. Para o senhor ter bem claro. Portanto,
não me satisfaz a sua resposta. A pergunta é: o que é
que o senhor vende - se não é cartão, é o Sistema
NIPOMED -, o que é que o sistema NIPOMED, que a
sua empresa ou aquela que o senhor dirige, vende?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - O que nós
vendemos é o Sistema de Saúde NIPOMED, esse
sistema abrange ao cliente que adquire o cartão o di
reito de pagar a tabela mínima de um contrato prees-
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tabelecido entre a NIPOMED e a rede credenciada, O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Nós ajuda-
seja o médico, onde o que o senhor acabou de dizer mos o médico, através do departamento jurídico, a
aí bate na vista. cobrar do cliente. Nós ajudamos. O nosso departa-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- mento jurídico oferece isso. Esse é o trabalho, em ní-
glia) - Isso. Então, veja, o senhor acabou de dizer o veis de hospitais. A NIPOMED...
seguinte: o cliente compra junto a NIPOMED o direito O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Não,
de ter desconto naquelas clínicas, consultórios, hos- a NIPOMED vende um cartão de desconto sem ga-
pitais e outros prestadores de serviço, para que lá te- rantia de pagamento ao usuário, você me desculpa...
nham um desconto. Pelo que o senhor respondeu, O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, não.
essa é a minha conclusão. O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - ...e,

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Muito bem. pelos menos, a lá do Paraná, entregava um caixão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) - É isso. Eu pergunto agora ao Dr. Rosinha se glia) - Com a palavra o Deputado Elimar Máximo. De-
quer fazer suas perguntas, porque, creio que, da mi- pois, darei a palavra ao Deputado Saraiva Felipe. É
nha parte, está esclarecido. Depois daremos o enca- que estou seguindo aqui a ordem de inscrição, V.Exa.
minhamento enquanto aqui a CPI. O Deputado pediu está inscrito, Deputado.
para ficar para o final. Algum Parlamentar quer fazer O SR. DEPUTADO ELlMAR MÁXIMO
alguma pergunta? (Pausa.) Deputado Mário Herin- DAMASCENO - Eu queria perguntar ao Sr. Matsu-
ger. mora sobre a legalidade da empresa diante da Agên-

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Eu só cia Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde.
queria fazer uma pergunta para saber do senhor, O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Nós não es-
quando o senhor comercializa esse sistema tamos enquadrados dentro da Agência Nacional de
NIPOMED, que o senhor oferece ao seu prestador - Saúde. Nosso sistema não enquadra, não é necessá-
ao seu prestador, não, ao seu usuário - o preço míni- rio esse documento que é emitido pela Agência Naci-
mo, como o senhor fez a colocação, se ele tem essa onal de Saúde. E mais: nós somos aprovados pelo
garantia que o médico vai cobrar só aquilo e, pela ou- próprio PROCON, pela Proteção do Consumidor, que
tra ponta, se o médico tem certeza de que aquele nos autoriza vender, tanto é que estamos há 26 anos
usuário vai pagar-lhe. Existe uma garantia de paga- no mercado. Estamos trabalhando tranqüilamente.
mento e de responsabilidade pelo preço no sistema? O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Existe, por- glia) - Com a palavra o Deputado Saraiva Felipe.
que nós temos contrato preestabelecido e todos os O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Meu
médicos são credenciados. Cada médico nós exigi- caro Presidente, meus companheiros e companhei-
mos que tenham, pelo menos, 5 anos de experiência. ras Deputados, o Sr. Tsutomu Matsumora começou a
Como nós temos mais 25 anos, 26 anos, praticamen- dar loas e agradecer a Deus pela oportunidade que
te, os médicos na rede credenciada da nossa empre- está tendo de vir aqui à CPI para esclarecer o traba-
sa têm mais de 10 anos trabalhando conosco, são lho que a NIPOMED vem desenvolvendo, ou apre-
médicos tradicionais, renomados. Então, é uma ga- sentar de uma forma crível os produtos que a
rantia muito grande. O cliente vai lá, ele paga pela ta- NIPOMED oferece, vende - e vende longe, vende
bela porque tem garantia de contrato. E recebe, o mé- aqui, vende no Japão, sei lá mais, pode vender até
dico recebe porque tem garantia de contrato também. mais lugares. Agora eu fiquei cada vez mais confuso

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - Não, e indignado, Sr. Matsumora. O senhor acabou de di-
a minha pergunta é a seguinte: na oportunidade, nós zer aí agora que quando - atendendo a uma pergunta
temos um paciente que porte o cartão NIPOMED, vá do companheiro Mário Heringer - o cliente, o sujeito
a um hospital credenciado NIPOMED, precise de que dispõe desse cartão, não sei o quê, porque real-
uma cirurgia, se envolva num custo alto de CTI, e que mente eu não sei o que o senhor vende, ele não dis-
ele não tenha o respaldo financeiro para bancar aqui- põe de condições de pagar um atendimento mais dis-
lo, quem é que paga a conta? pendioso, como CTI, o senhor assessora o médico

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - O cliente é que provavelmente tenha algum tipo de contato com
quem paga a conta. a NIPOMED contra o cliente para o qual o senhor ven-

O SR. DEPUTADO MÁRIO HERINGER - deu o cartão. Então, eu gostaria só de dizer o seguin-
Então, você não garante o pagamento? te: isso para mim é um esbulho. O senhor me descul-
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pa, mas o senhor não conseguiu me esclarecer. Eu
não estou satisfeito. Continuo considerando uma
aberração o que o senhor vende. Até agora foi a situ
ação mais esdrúxula e mais incompreensível. Eu re
almente estou me considerando até com dificuldade
eu estou me questionando se eu tenho alguma dificul~
dade de compreender, de cognição em relação ao
que o senhor está tentando nos passar aqui. Então,
eu não sei, Deputado Dr. Rosinha, o senhor que pro
vav~lmente ao convidar ou convocar o Sr. Tsutomu já
deVia conhecer as aberrações e a maluquice que é
essa história da NIPOMED. Eu acho que ao invés de
nós continuarmos num diálogo de moucos, porque o
senhor faz uma pergunta e ele diz que vende um sis
tema. Aí, depois, quando o senhor pergunta pelo pro
duto embutido nesse sistema, o produto não aparece.
Isso aí virou uma conversa pouco inteligível. Eu acho
que nós devíamos tomar alguma atitude em relação
ao Sr. Tsutomu e a essa história fantasiosa. O senhor
me desculpe. Se o senhor achou que teve oportuni
dade aqui de esclarecer, de sair dessa miríade de
queixas, críticas, sinceramente, para mim o senhor se
comp~cou. Na verdade, o senhor é um exemplo do
que nao se deve vender ou não se deve fazer na área
da saúde. Eu acho que nós temos de tomar é provi
dências objetivas em relação a uma situação que eu
vou dizer que para mim é mais do que inverossímil. É
uma situação que eu não consigo, em termos lógicos,
achar uma denominação para ela. Não adianta, aqui
nós estamos vivendo de fugas. Você vai insistir, ele
vai dar uma resposta, ela não vai atingir o âmago da
informação que você deseja. Eu acho que nos cum
pre muito mais ver os encaminhamentos possíveis
para evitar que nós tenhamos coisas tão escalafobéti
cas, tão teratogênicas na área da saúde, como essa
história da tal NIPOMED.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Queria fazer uma pergunta. Ele fez um comen
tário, não fez perguntas. Ele não fez perguntas. Ele
fez comentário. O senhor não tem o que responder,
mas é bom o senhor ter como referência aquilo que é
a opinião de um Deputado que ficou ouvindo calado,
atenciosamente. Aí fica para a sua avaliação. Até por
que quando perguntei, despido da condição de Presi
dente, eu falei: a sua resposta é uma não-resposta.
Então, não é opinião dele. É a minha também como
Deputado. Como Presidente da Mesa, evidentemen
te, darei ao senhor as oportunidades. Porém, agora, o
senhor está percebendo que eu estou ficando um
pouco mais rigoroso. Enquanto o Deputado Dr. Rosi
nha vai ultimar as suas perguntas, eu quero fazer
mais uma pergunta ao senhor: a NIPOMED, alguma

vez, tentou se registrar na Agência Nacional de Saú
de Suplementar?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Já tentou.
. O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

gha) - De que maneira, por documentos?
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Por docu

mentos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - O senhor tem cópia desses documento?
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Tenho pro

tocolo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Então, eu pediria que o senhor passasse à CPI
uma cópia deste documento e a resposta da ANS. Se
o senhor solicitou, deve ter a resposta. A outra per
gunta: o senhor conseguiu se registrar na ANS?

. O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, porque
nos temos um documento deles que nós não enqua
drávamos nas obrigações dentro da Agência Nacio
nal. E nós ficamos fora da Fundação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Ou seja, a ANS não os considera um plano de
saúde ou uma operadora, é isso?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Com certe
za, com certeza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Então, a opinião da ANS, em certo sentido, co
incide com aquilo que alguns Parlamentares aqui es
tão tentando esclarecer.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, ele não está registrado na ANS, tem
registro em algum outro órgão público?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - O Deputado Arnaldo acrescenta outra pergun
ta: na medida em que a NIPOMED não está registra
da na ANS, a NIPOMED está registrada em algum ór
gão público, qual seria?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Nós esta
mos registrados no órgão que é de administração de
empresas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Que órgão é esse?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - O que...
submetido ao Código do Consumidor e à lei...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - No Código do Consumidor não há registro.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não é regis
tro, mas é um Código do Consumidor e também tem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Como é que é? Não é registro, mas é um Códi
go do Consumidor?



não.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Não vende

para as empresas?
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Só pessoa

física.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - A

NIPOMED tem uma tabela de preços para trabalhar
com os médicos?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Temos.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Eu posso

pegar qualquer um dos médicos que estão aqui e pe
dir o contrato assinado entre a NIPOMED e o médico,
que ele tem?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Pode pedir.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Então, eu

gostaria que o senhor deixasse a cópia de um contra
to conosco aqui.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Eu não trou
xe aqui, mas eu me coloco à disposição para colocar
para o senhor. Eu não trouxe aqui hoje. Mas eu me
comprometo de mandar para a Comissão.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Cópia do
contrato assinado entre os médicos. Posso pegar
aqui o Dr. Nei, telefonar para ele ...

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Com certe
za, com certeza.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Ele vai ter
o contrato assinado com o senhor? No contrato está
estabelecida a tabela?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Com certe
za, com certeza.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Todo servi
ço que oferece a NIPOMED?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Com certe-

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Para ele
médico, inclusive se ele não conseguir receber do cli-

za.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Administra
dores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Administradores de empresas?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Administra
dores de empresas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Está ok.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Porque fica
fora do...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Os Deputados vão registrando, está sendo
gravado. Vamos ouvir agora o Deputado Dr. Rosinha,
para ver se tem mais uma pergunta, qual seria e va
mos para o desfecho.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Tsuto
mu, o senhor tentou a inscrição da NIPOMED na
Agência Nacional de Saúde, o senhor lembra que ano
foi que tentou?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Logo no iní-
cio.

Novembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 62973

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Um momen- O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Individual
tinho, por gentileza. também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E quanto
glia) - O senhor está dizendo que 6 não é 9. que paga pelo individual?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Conselho O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Individual
Regional de Administração, que nós administramos. nós cobramos 197 reais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E quantas
glia) - Vocês estão registrados como administrado- individuais têm vendido hoje no Brasil.
res? O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Mais ou me-

nos uns 10 mil.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - O senhor

vende também cartões para as empresas?
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, ainda

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Logo no
início?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Logo no iní
cio. Quando surgiu a Agência, nós entramos com to
das as documentações necessárias.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - No primei
ro momento, quando o senhor estava falando, o se
nhor disse que vendia o cartão por 4 reais para cada
um e que não pagava sequer o cartão, foi o que o se
nhor disse. Depois o senhor afirmou que vende por
uma anuidade de 442 reais por família. Quantas famí
lias têm que compram esse cartão hoje no Brasil?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Nós temos
mais ou menos 50 mil famílias.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Cinqüenta
mil famílias?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Isso.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E tem car

tão individual também?



que conseguem.
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Quem con

segue são dos donos de planos de saúde, que têm
um contrato preestabelecido, porque eles fazem um
acordo com o médico, com o objetivo de mandar flu
xo. Aí o médico, sabendo que vai receberfluxo... por
que os médicos estão judiados também. Éque eu não
quero entrar no mérito da questão. O nosso cliente vai
lá e paga à vista para o médico. Paga à vista.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Tsuto
mu, por último, deixe uma cópia da tabela que os se
nhores fornecem de atendimento. O senhor disse que
vende um cartão e a tabela. Então, por favor, deixa
agora uma cópia com a Presidência.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Deixamos,
deixamos.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Uma tabe
la dos serviços médicos.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - O senhor re
quisita o que o senhor necessita, nós...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presi
dente...r. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Pois não, Deputado Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Solicitei ao
Sr. Tsutomu que deixe uma tabela aqui. Ele diz a mim
que eu requisite. Estou requisitando junto a V.Exa.
verbalmente agora...

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Está requisi
tado.

di.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Não. Lá no

Paraná, apareceu que vendia um sistema de cartão,
aliás de caixão, alegando que vendia serviço médico.
Aqui o senhor vende um cartão, e vende junto os ho
norários de um advogado para demandar contra mim.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não, de for
ma nenhuma.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - O senhor
acabou de dizer. ..

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - De forma
nenhuma, de forma nenhuma.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Então, o
senhor mentiu agora há pouco?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não menti,
não. Porque, veja bem, quando se trata de cirurgia...
Porque, veja bem... Nós falamos cirurgia, aí a rede
credenciada em hospitais, o cidadão quando vai lá...
antes o cidadão tinha que dar um cheque antecipado
e tal. Hoje não tem mais isso. Mudou a lei, recente
mente. Agora o que mais usa, consultas médicas e
exames laboratoriais, está garantido. Tanto é que nós
não temos reclamação.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Garantido
o quê?

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Garantido o
direito de uso. A pessoa quando compra, ele vai lá e
usa. Ele não é enganado.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Mas ele
usa, mas paga.
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ente, a cobrança jurídica que o senhor vai fazer do O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Lógico, nós
paciente? vendemos dessa forma. Ele tem de pagar.

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Está nos O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Ele paga
moldes do contrato. O Deputado não está aqui, o no- 400 reais por ano para o senhor e depois ele paga a
bre colega, V.Exa. que reclamou aqui. consulta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Lógico, lógi-
glia) - Veja, ele não fez pergunta. O senhor nos dis- co. Eu pergunto para o senhor: V.Exa. como Deputa-
pense do comentário, porque o senhor está tendo to- do vai em qualquer clínica credenciada em São Paulo
das as oportunidades. Aqui o seu papel não é se de- ou em Curitiba mesmo, o senhor fala assim, eu sou
fender. O senhor não está sendo acusado. O senhor Deputado, eu quero pagar por 25 ou 39 reais, o se-
está sendo questionado. Na medida em que o senhor nhor consegue esse preço? O senhor pode conseguir
for questionado, o senhor responde, senão o senhor por ser Deputado, mas um cidadão comum conse-
vai responder a outros órgãos. A nós aqui, ainda não. gue? Eu pergunto aos senhores que estão aqui pre-

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Está bom. sentes, inclusive aqueles cidadãos que não são De-
O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - putados e que estão aqui presentes, chegando numa

Deputado Dr. Rosinha. rede credenciada, vocês conseguem fazer uma con-
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Eu só vou sulta médica por 25 reais? Conseguem isso, sendo

concluir. Eu compro o cartão e um advogado contra 200,300 reais? Não conseguem, não.
mim ao mesmo tempo. O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sinto dizer

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não enten-
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O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - ...que seja este lamentável episódio NIPOMED. Deputado Nel-
entregue para esta Comissão, para esta CPI agora son, V.Exa. quer fazer um aparte?
uma tabela dos serviços médicos que eles prestam. O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Oue-

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Nobre De- ria, queria.
putado, V.Exa. é testemunha aqui se eu não estou O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
com a tabela aqui ... Agora se eu falo, está na mão, o glia) - Pois não.
senhor está pedindo está aqui. O que o senhor pedir O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Presi-
está aqui na mão. Não tem problema nenhum. Só que dente, eu quero esclarecer bem aqui que eu não fi-
eu não tenho aqui, é isso que eu estou dizendo. quei com dúvida nenhuma. Não conheço a

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - O que pe- NIPOMED, não sei, é a primeira vez que ouvi falar,
dir está na mão? mas pelo que ele esclareceu, entendi perfeitamente

O SR. TSUTOMU MATSUMORA - É, e o se- qual é a proposta aí. Não teve dúvida nenhuma da
nhor lembra que... vou repetir mais uma vez. O cida- forma como ele explicou no meu entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
dãO· ..O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA _ Então eu glia) - Está claro, veja.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Porvou pedir, vou encerrar pedindo: encerre este engo-
do, de enganar o povo, porque o povo está sendo en- isso que eu quero que coloque ponto claro porque se-

não ficam meio confusas as coisas.ganado. Se ele quiser atendimento, ele consegue
atendimento nesses preços de vocês sem ser enga- O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
nado, e tem um Sistema Único de Saúde. glia) - Não. Eu estou dizendo o seguinte, para que

O SR. TSUTOMU MATSUMORA _ Me perdoe, não fique confuso: como nenhum Deputado fez ne
nhum encaminhamento, mas o Deputado Saraiva Fe-

vou questionar: não consegue. lipe com quem eu concordo, falou: "Nós temos que
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presi- dar um encaminhamento", eu estou, como Presidente

dente, me dou por satisfeito. da Comissão neste momento, propondo que no rela-
O SR. TSUTOMU MATSUMORA - Não conse- tório _ e o Relator pode nos acatar ou não - mas po_

gue, não consegue. demos sugerir que, no relatório, haja um item especí-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- fico sobre esta audiência bem como os documentos

glia) - Sr. Tsutomu, eu quero dizer para o senhor que que existem referentes a esta empresa que é a
a dúvida desta Presidência é: tomar as medidas judi- NIPOMED.
ciais já ou posteriormente. Vou explicar para o senhor O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ-
do que se trata: se ficar comprovado que o senhor Sr. Presidente.
mentiu na CPI e se algum Deputado der voz de pri- O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
são, não para o senhor, para alguém que mente glia) - Pois não.
numa CPI, o senhor já deve ter visto este espetáculo O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ-
triste, a pessoa sai presa da CPI. Por que estou fa- Eu acho que isso é função do Relator. Se o Relator
zendo esta referência? É porque o senhor, na minha - tnao aca ar...
opinião, está numa zona periclitante quando afirma O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
que vende o Sistema UNIMED, tenta passar a idéia - glia) - Nós podemos propor.
desculpe, desculpe, NIPOMED - Sistema NIPOMED, O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ-
tenta passar a idéia que isso é um plano de saúde, e Oualquerde nós pode propor, e é uma questão para a
eu tenho a percepção que não tem um Deputado aqui gente resolver depois de terminada a audiência. Acho
presente que acreditou no que o senhor disser. O De- que...
putado Felipe verbalizou, eu até fiquei imaginando O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
como ele ia concluir quando ele falou que tinha que glia) - É que eu estou me sentindo na obrigação de
tomar alguma medida. Eu quero dar o seguinte enca- responder àqueles Deputados que tenham, digamos,
minhamento, que nós, ouvido ou atentando para por parte da sua indignação, da sua reflexão, alguma
aquilo que a Taquigrafia registrou, o Sr. Relator vai proposta. Eu estou dizendo que - e acho que há con-
produzir o seu parecer, e nós vamos, se depender cordância - se o Sr. Relator colocar, estaremos con-
desta minha sugestão, não como Presidente mas templados. Se não estiver, alguém poderá propor,
como Deputado, deverá merecer um tópico especial exatamente como...
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o SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deputado Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Questão
de ordem só. Acho que hoje, no cenário nacional, in
felizmente a NIPOMED não está sozinha. Existem
inúmeras outras empresas vendendo cartão. E acre
dito que quem compra...

(intervenção inaudível)
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Caixão

também. É, e ficam 20 anos pagando caixão, enga
nando, dizendo que é serviço médico. Aliás, por falar
em caixão, há uma convocação da Sra. Arlete, do Sis
tema PREVER que não compareceu em Curitiba, e
que eu requeiro que seja solicitada a vinda dela na
próxima reunião da semana que vem e acione a Polí
cia Federal para trazê-Ia. É essa a questão de ordem.
E infelizmente não existe só NIPOMED vendendo
cartões. E também não só a PREVER vendendo cai
xões, usando o sistema médico. Existem inúmeras
outras empresas vendendo cartões hoje no Brasil, in
clusive a 1 real. Eu acho que esta Comissão vai ter
que se debruçar sobre isso, porque é uma enganação
do cidadão desinformado, que imagina que está com
prando algo e, no fim, ele está comprando um advo
gado contra ele, pela informação que foi dada aqui.
Então, que nos debrucemos, na seqüência, para ten
tar inclusive legalmente disciplinar esse tipo de ven
das no mercado.

(Não identificado) - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Está correto?
(Não identificado) - Deixa eu, só rapidinho...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Pois não.
(Não identificado) - Se não me falha a memó

ria, no início ele se refere à NIPOMED como um plano
de saúde. No início da conversa dele, eu acho que ele
fez referência como se fosse. Depois, com a mudan
ça da lei...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - V.Exa. tem razão, mas eu creio que daquilo
que é o objetivo central da CPI, que pede opiniões se
guramente distintas, mas vários Parlamentares aqui
seguramente formaram opinião. Eu me senti, diga
mos, identificado bastante com o que alguns Parla
mentares falaram. Mas como aqui hoje eu creio que
nós esgotamos, porque todos perguntamos, essa
contradição, ela evidentemente ela está registrada,
tanto pela Taquigrafia, quanto por aquilo que está
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gravado. E depois o Sr. Relator vai produzir o seu re
latório com a dimensão e a autoridade que ele tem, e
a Comissão vai deliberar. O Sr. Relator com a pala
vra.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - Sr.
Presidente, a respeito das discussões concernentes
à questão do relatório que, desde a reunião passada
eu quis fazer o uso da palavra, mas infelizmente foi
esvaziado o plenário, é que este Relator tem plena
consciência e convicção de seu papel dentro desta
CPI. Não abro mão das prerrogativas regimentais que
a Relatoria me proporciona, mas, democraticamente,
quero apresentar esse relatório para apreciação dos
nobres Pares e poder ouvir os destaques necessári
os. Para tanto, nós temos tido conversas reservadas
com alguns Parlamentares. Acho que com todos já
tive oportunidade de conversar, pedindo a compreen
são e pedindo que nos ajudem a compor o relatório
com as sugestões, para que o nosso conjunto, nossa
equipe, que está formada pelos consultores da Casa
e convidados, possamos juntos apreciar todas as pro
posições que a nós chegarem e aí deliberarmos o que
é de mais importante ou não para compor o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Perfeito.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES 
Portanto, a Relatoria está a postos e, eu diria, está
como uma coruja: só ouvindo, escutando muito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Pois bem, eu queria esclarecer ao Sr. Tsutomu
que a nossa intenção aqui é de fazer um alerta. O se
nhor talvez poderia (ininteligível), ou talvez exata
mente por uma ação, digamos, daquilo que é sua
convicção é que a CPI, esta CPI ela tem um grau de
tolerância e, particularmente, atitudes no sentido de
buscar o diagnóstico e coletivamente fazer justiça.
Então, nós temos a agradecer aqui a sua presença. O
senhor está dispensado. Muito obrigado. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presi
dente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Eu quero convidar a esposa do...

O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - Só uma
questâo de ordem. Na relação dos médicos, foi deixa
do aí, da NIPOMED, foi deixado aquele caderno? Dos
credenciados? Que a nossa secretaria ligue para al
guns dos serviços, solicitando cópia do contrato de
prestação de serviços entre o médico ou a clínica e a
NIPOMED.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deputado Dr. Rosinha, algumas iniciativas da
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CPI, elas vão depender ou não de determinados re
querimentos. Então, o senhor... o representante da
NIPOMED...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Tsutomu.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Tsutomu. Ele se comprometeu a mandar o do
cumento onde a NIPOMED solicita registro na ANS,
bem como a resposta da ANS. Se comprometeu,
após a sua indagação, de mandar cópia do contrato e
cópia da tabela. Ele se dispôs a fazê-lo. Então, a Se
cretaria da CPI vai tomar essas providências. Outras
iniciativas, creio que depois, num momento de delibe
ração, nós vamos acatar a partir das solicitações, tan
to de V.Exa. quanto de outros Parlamentares. Nosso
Presidente, Henrique Fontana, que, reflexivamente,
pede a palavra.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
Quero cumprimentar o nosso Presidente em exercí
cio, Deputado Arlindo, e aproveitar para justificar aos
nosso colegas Deputados da CPI, que, de fato, como
hoje eu tenho 2 compromissos ao mesmo tempo, e o
Deputado Arlindo, prontamente, se propôs a assumir
a presidência, acho que deve presidir toda a nossa
sessão. Mas eu queria, Deputado Arlindo, fazer aqui,
entre um depoimento e outro, porque eu sei que ago
ra V.Exa. vai chamar um segundo depoimento, colo
car aqui, publicamente, uma denúncia importante
que, como Presidente da CPI eu recebi. É evidente
que essa denúncia é dirigida a todos nós, e temos de
batido muito esse tema, que foi a decisão do Supre
mo tribunal Federal em relação aos chamados con
tratos antigos, e o tema que nós temos debatido da
importância de haver uma migração coletiva com cri
tério definido e transparente. Eu só protejo o nome do
usuário para evitar qualquer tipo de represália a ele.
Mas um determinado usuário do plano de saúde cha
mado OMINT, Serviço de Saúde, recebe agora em
outubro de 2003 a seguinte correspondência, Sr. Re
lator: "A OMINT, buscando constante excelência no
serviço de atendimento e valorizando a transparência
com você, nosso associado há tantos anos, esclarece
que a partir do segundo semestre de 1998, foi impedi
da, assim como as demais operadoras de planos de
saúde, de aplicar os índices de reajustes normalmen
te praticados até então." Ou seja, se refere aqui a
OMINT que, quando aprovada a lei que regulamenta
os planos de saúde, ela passou a ser impedida por
aquela lei de aplicar determinados reajustes por res
trição de ordem legal. Segundo, diz a OMINT em cor
respondência dirigida a esse associado: "Tal situação
acabou por criar um grave descompasso entre os
custos e serviços e coberturas oferecidos." E conti-

nua: "Recentemente - tem 3 aqui e eu grifo - foi con
siderada indevida a restrição para reajustes dos pre
ços, o que permite aplicação da diferença entre o índi
ce que deveria ter sido, naturalmente, aplicado" - diz
a OMINT - "e o índice autorizado pela ANS. Isso sig
nifica que é possível aplicar hoje o reajuste comple
mentar para recompor a defasagem". O associado
anexa à denúncia que encaminha à CPI a cópia do
pagamento feito no mês de setembro de 2003, que foi
de R$ 582, 85.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Qual o plano, Presidente?

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
Presidente, o plano é OMINT - Serviços de Saúde
Ltda. OMINT Assistencial Serviços de Saúde Ltda.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Qual a sede?

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - A
sede aqui eu não consigo identificar, Deputado Arnal
do. E no mês de outubro esse usuário recebe uma fa
tura, vamos chamar assim, de pagamento no valor de
R$ 800,64, ou seja, um aumento de 582 para 800 rea
is. São 217 reais de aumento, supostamente por
que...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Qual o endereço da pessoa? pelo endereço da pes
soa dá para saber qual é a sede.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
São Paulo. Mas eu, então, insisto, Presidente, e que
ro dizer que nós vamos ter que tomar as medidas
mais enérgicas possíveis, porque eu imagino que
esse que chegou às nossas mãos pode ser um exem
plo de centenas ou milhares de casos que estejam
ocorrendo. Ou seja, algumas empresas - não estou
aqui generalizando, mas essa temos a denúncia efeti
va -, baseadas na decisão do Supremo Tribunal Fe
deral, podem estar reajustando, de forma absurda, os
preços das mensalidades dos seus usuários. E eu en
tendo que isso aqui é absolutamente ilegal, porque a
decisão tomada pelo Supremo Tribunal, que merece,
inclusive, a minha crítica, é uma decisão de dizer que
os contratos antigos não podem ter as coberturas,
não têm obrigatoriamente, na visão do Supremo, as
coberturas introduzidas pela Lei nº 9.656. Agora, na
minha opinião, a decisão do Supremo não permite um
reajuste desse tipo. Quero pedir, Presidente, formal
mente, requerer que a nossa CPI oficie essa empresa
sobre este caso, que eu vou passar às mãos de
V.Exa., para que a empresa justifique os motivos que
levaram a esse reajuste de preços.
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o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ 
Deputado Henrique Fontana, eu acho que oficiamos
a empresa e nós poderíamos nos antecipar alertando
a Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Quero informar aos prezados companheiros
que a esta demanda que o Deputado Henrique Fonta
na faz - e, da minha parte, ele tem total razão -, nós
daremos um encaminhamento regimental, a esta e a
outras sugestões.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Eu queria propor a V.Exa. isso. Que a gente abrisse
uma exceção à nossa decisão anterior e que a gente
aprovasse, de imediato, a sugestão do Deputado
Henrique Fontana, até porque não demanda audiên
cia, não demanda nada, e quanto mais rápido sair o
ofício, mais célere será a resposta que poderá ser an
terior até à elaboração do relatório do Sr. Relator.
Então, eu queria abrir uma exceção àquela decisão
da quinta-feira passada e que, nesse caso, nós defe
ríssemos o requerimento do Presidente Henrique
Fontana, o aprovássemos, com o aditivo do Deputa
do Saraiva Felipe, e déssemos seguimento, diferen
temente daquela questão decidida na quinta-feira
passada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - O Deputado Arnaldo contribuiu bastante por
que ele percebeu que a Mesa honrou aquilo que tinha
afirmado, e ele, então, propõe. A Presidência em
exercício acata, evidentemente, ouvindo e tendo a
concordância dos demais pares, que nós, então, de
maneira regimental, votemos a proposta do Deputado
Henrique Fontana, complementada pela proposta do
Deputado Saraiva Felipe. Os Parlamentares que esti
verem de acordo permaneçam como se acham. (Pau
sa). Estão, então, aprovadas as propostas aqui apre
sentadas. Bem, antes de convidar o Sr. Fernando Mo
redo bem como o Sr. Ricardo Silveira de Paula para
prestarem seus depoimentos, eu quero aqui atender
à questão levantada pelo Sr. Deputado Arnaldo Faria
de Sá que dizia respeito à opinião dos depoentes, se
eles se sentiam prejudicados ou não pela ausência
do Sr. Luiz Roberto Silveira. Eu indago ao Deputado
Arnaldo: vamos admitir que eles não se sintam ou que
se sintam prejudicados. Veja, na medida que foi apro
vada a convocação dos mesmos, dependeria ou do
autor, que é quem, no momento, exerce a Presidên
cia, não ouvi-los na presente data. Eu, então, quero
antecipar que, na minha opinião, é melhor ouvi-los
hoje porque não haverá outra oportunidade. Como
eles foram convocados - isso não diz respeito a ne
nhuma distinção pessoal, mas quando alguém é con-

vocado para a CPI, ou vem como testemunha ou vem
como indiciado e nós aprovamos a convocação. Mi
nha proposta é que estejam como testemunhas: fa
zem o juramento e depõem. Quer dizer, se em dado
momento eles não se sentirem em condições de res
ponder ou de afirmar, eles alegarão que não têm con
dições. Portanto, não haverá esse risco de prejuízo.

Eu faço essa ponderação junto a V.Exa., porque
eu creio que dá para, com a limitação natural... Inclu
sive, em sendo como testemunha, isso implica que
eles serão ouvidos separadamente, até para não ter
essa situação de depender de outrem. Ou seja, mes
mo se estivesse aqui presente o Sr. Luiz Roberto,
eles não teriam, digamos, a companhia do Sr. Luiz
Roberto quando cada um tivesse fazendo a sua expo
sição ou respondendo aos questionamentos. Eu faço
essa ponderação anterior, até para que o Deputado
Arnaldo analise também.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, na verdade, eu apenas levantei um
questionamento, quem deve decidir são os 2, não sou
eu. Eu apenas queria colocar que eles não estão aqui
como convidados, eles estão aqui como convocados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Isso.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
E mesmo que sejam ouvidos em apartado, há a pos
sibilidade de que aquilo que eles tenham colocado
em apartado, terceiros venham tomar conhecimento,
não estando obrigados...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - V.Exa. tem razão, mas lembre-se que...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
É essa a colocação que eu fiz. Na verdade, não tenho
nenhum interesse em quaisquer dos 3 que tenham
sido anteriormente convocados, e um deles vai estar
presente. Quer dizer, eles é que poderão ou não fazer
esta colocação. Foi nisso que eu me antecipei. Agora,
a condução dos trabalhos é de total liberdade de
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Até para que os demais Parlamentares pos
sam participar de maneira plena do que está sendo
tratado, há, inclusive, do ponto de vista regimental, a
possibilidade de ser uma audiência reservada.

(Intervenção inaudivel.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Exatamente para preservar isso que o Deputa
do Arnaldo comenta, de que, eventualmente, se tiver
que ouvir um outro depoente, poderia haver um con
tato. O que é síntese, que esta Presidência no mo-



Novembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 62979

mento produz, e quero reparti-Ia, é que não haverá
tempo hábil para ouvir o Sr. Luiz Roberto, porque a
CPI se encerra, inapelavelmente, no dia 4, e ele volta
no dia 2. Então, esse risco está eliminado.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Dia 20 de outubro? Vinte de...
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Novembro? Bem, então havia uma informação
aqui... Um momento por gentileza, eu quero conferir
aqui.

O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Presi
dente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - É que a nossa Assessoria não tinha ainda obti
do a resposta em definitivo. O Deputado Henrique
Fontana, nosso Presidente, nos informa que ela irá
até o dia 20. Eu pergunto ao Deputado Henrique Fon
tana se já temos essa segurança de que vai até o dia
20. Bem, então, nesse sentido, eu creio que a propos
ta do Deputado Arlindo Faria de Sá, neste momento,
se impõe. Me perdoem...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Arnaldo Faria de Sá. Arlindo Faria de Sá, V.Exa. fa
lou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Arnaldo Faria de Sá. Olha, eu sei que eu estou
com muito sono, já confundi o nome. Já me chama
ram algumas vezes de Arnaldo, mas eu chamar o
Arnaldo pelo meu nome já é demais.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Para mim é uma honra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Pois é, e para mim também. Agora...

O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Uma
questão de ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Pois não, Deputado Saraiva Felipe.

O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Olha,
nós estamos discutindo aqui a escassez de tempo,
ainda que tenhamos obtido... Presidente, nós esta
mos discutindo aqui a escassez de tempo, ainda que
tenhamos conseguido a prorrogação até o dia 20. Eu
estou vendo na pauta de hoje que além de nós termos
uma sessão com essas 4 audiências, que na verdade
serão 3, eu estou vendo aqui, no item "b", vários re
querimentos para audiências novas. Numa reunião
feita, presidida pelo Presidente Henrique Fontana, na
quinta-feira, nós tomamos uma decisão, Sr. Presiden
te, Presidente Arlindo, nós tomamos uma decisão de

encerrar a votação de requerimentos para novas au
diências. Então, eu gostaria só de um esclarecimen
to...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO SARAIVA FELIPE - Não, 3:

é a de hoje, a de Recife e a do Virgílio Baião. Então,
eu gostaria de que a Presidência me esclarecesse so
bre a questão de que se vai prevalecer a decisão to
mada na reunião de quinta-feira pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Pois não. O Deputado Saraiva tem razão quan
to a apontar dúvidas, dado que aquilo foi uma reunião
de trabalho. Nós havíamos já deliberado, e isso foi
logo no início levantado pelo Deputado Nelson e pelo
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que uma vez resolvi
da a questão de audiência pública, nós entraríamos
no item "b" da pauta, onde uma questão de ordem le
vantada pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá será es
clarecida preliminarmente, para, então, darmos ou
não seqüência à questão dos requerimentos, que é o
que V.Exa. neste momento também levanta. Então,
eu quero sugerir - da parte da Presidência não há
problemas - que nós adiemos, então, o depoimento
dos 2 representantes. Isso poderia ter sido feito no
início. Mas havia aqui uma informação de que a CPI
se encerraria no dia 5. E aí nós ouviríamos, no mes
mo dia, os 3 depoentes na forma de testemunhas. Eu
pergunto aos Parlamentares se alguém discorda des
sa sugestão do Deputado Arnaldo Faria de Sá, que
está sendo acatada neste momento pela Presidência
em exercício.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deputado Ribamar com a palavra.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES - Sr.
Presidente, eu só teria uma ponderação a fazer. Fi
cou acordado também que nós apresentaríamos
esse relatório, se a CPI encerrasse dia 5, dia 28; se
fosse prorrogado até o dia 20, no dia 6; para dar tem
po de a gente discutir e debater esse relatório aqui
dentro. Portanto, eu não vejo tempo hábil de se fazer
mais audiência pública. Eu acho que nós temos que
encerrar essas audiências públicas. Nós temos ainda
audiência pública com os fornecedores, que é impor
tantíssimo também os fornecedores participarem
dessa audiência pública. Há um requerimento meu,
feito já há mais de 2 meses, para fazermos esse bloco
com os fornecedores de materiais hospitalares, que é
de suma importância, porque nós tivemos denúncias
gravíssimas no Rio Grande do Sul, que o nosso Presi
dente trouxe em mãos. E nós temos que apurar esses
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fatos, que são muito importantes, porque é uma das
causas que as operadoras argumentam de subir o
preço, os valores...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Sr. Relator, veja, eu queria propor e nós sub
metermos ao Plenário que nós fizéssemos entre o dia
3 e o dia 6. Dá tempo. Dia 3 é uma segunda-feira.

O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES 
Dia 4, terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Dia 4. Então, nós podemos definir que, no dia
4, nós ouviremos os 3 convocados de hoje. E, se hou
ver necessidade de fazer adequações, seguramente
nós faremos, até para ouvir outros, mas dará tempo
para que o Relator forme opinião. Então, a proposta é
que nós façamos essa audiência no dia 4. O.k., Depu
tado Henrique Fontana?

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
Para mim, está o.k., Presidente. Eu só quero esclare
cer que talvez eu não possa estar aqui no momento
mais para o encerramento da sessão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Mas, então, vamos definir. Estão dispensados
os nossos 2...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Já convocados, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Já convocados. E ficam convocados automati
camente para o dia 4. O.k.? São os Deputados que
deliberam. Está deliberado, então, os senhores es
tando aqui, no dia 4. E a Secretaria os informará do
horário, bem como ao Sr. Luiz Roberto. Com a pala
vra o Deputado Henrique Fontana.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
Presidente, só para esclarecer ao Deputado Saraiva
Felipe...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Olha, vai ser então... Deputado Fontana, por
gentileza. Será no dia 4, terça-feira, às 14h. É...

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
Isso. Então, sÓ para esclarecer o Deputado Saraiva
Felipe e o Deputado Arnaldo, que tem razão na colo
cação que faz de que nós tínhamos encaminhado um
cronograma final que não previa novos requerimen
tos, salvo um ajuste por acordo entre nós. Justificar
que esses que estão na pauta de hoje são requeri
mentos para dar uma complementação à audiência
pública que já está marcada para segunda-feira que
vem, no Rio de Janeiro. Então, são requerimentos di
rigidos para aquela audiência pública do Rio de Jane
iro.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Era isso, Sr. Presidente, que eu também
queria complementar. Mas o Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deputado Biscaia, eu queria ouvir o Deputado
Arnaldo Faria de Sá, que é o autor da questão de or
dem referente ao item "b" da pauta, que neste mo
mento nós já estamos discutido. E o Deputado Arnal
do não pôde ouvir o Deputado Henrique Fontana. Ele
deu o seguinte esclarecimento: que alguns dos re
querimentos... que os requerimentos do item "b" da
pauta dizem respeito à audiência, que são... esses re
querimentos são complementares à audiência que já
estava marcada para o Rio de Janeiro. Essa foi a ex
plicação do Deputado Henrique Fontana. Mas eu dou
a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, para que
faça o seu questionamento, até porque o Deputado
Biscaia, como autor, talvez possa também nos escla
recer no que diz respeito a esse requerimento.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, o requerimento do item 4, ele faz men
ção à audiência da Assembléia Legislativa. Mas o
item 2 e 3, do autor, Deputado Biscaia, não faz essa
mesma menção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - V.Exa. tem razão. Aqui, não faz menção. Mas
dizem respeito à mesma audiência. Eu peço ao Depu
tado Biscaia que nos esclareça.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
E, se referindo à mesma audiência, omissão apenas
da ementa, eu não tenho nada a opor. Quer dizer, o
requerimento não foi retirado. Dois, 3 e 4 seriam em
relação a essa questão do Rio de Janeiro. E, o 5, eu
acho que quem tem que explicar é o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Isso. Vamos, então, por partes, como diria...
Com a palavra Deputado Biscaia.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Eu gostaria de esclarecer ao eminente
Deputado Arnaldo Faria de Sá o seguinte: os 2 reque
rimentos, os 2 primeiros requerimentos, os itens...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Dois e 3.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Dois e 3 foram apresentados com data
muito anterior. Só que nós sabemos que diversos re
querimentos foram apresentados e sequer foram vo
tados. Ainda não se tinha previsão da audiência.
Então, foram colocados em pauta exatamente porque
nós teremos essa audiência no Rio de Janeiro, se
gunda-feira, e, os depoimentos, não havia pauta...



ria
ATADA SÉTIMA REUNIÃO, REALIZADA EM 10

DE JULHO DE 2003
Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil

e três, às dez horas e vinte e sete minutos, no plenário
nove do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, ordinariamente, sob a presidência do Deputa
do Giacobo, a Comissão Parlamentar de Inquérito
com a finalidade de "Investigar as atividades da
SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos
S/A". A Lista de Presença indicou o comparecimen
to dos Deputados Giacobo - Presidente; Zico Bron
zeado, Reinaldo Betão e Gonzaga Mota - Vice-Presi
dentes; Alex Canziani, Aníbal Gomes, Augusto Nar
des, Bernardo Ariston, Deley, Gilberto Kassab, Léo
Alcântara, Luiz Alberto, Machado, Manato, Orlando
Fantazzini e Perpétua Almeida - Titulares; Almir Mou
ra, Devanir Ribeiro, Júlio Semeghini e Oliveira Filho 
Suplentes. Compareceu, ainda, o Deputado Serafim
Venzon - Não-Membro. Deixaram de registrar suas
presenças os Deputados Anivaldo Vale, Cezar Sil
vestri, Colombo, Fernando Diniz, José Priante, Már
cio Reinaldo Moreira, Mussa Demes e Neuton Lima.
Abertos os trabalhos, o Presidente colocou em vota
ção a Ata da sexta reunião, cuja leitura foi dispensa
da a requerimento do Deputado Gilberto Kassab, por
terem sido distribuídas cópias a todos os Membros da
Comissão. Em votação, foi aprovada a ATA. Pas
sou-se à ORDEM DO DIA: Audiência Pública com a
presença dos Senhores Etelvino Luiz Garcia, Médico
em Sinop - MT, e Adão Assunção Duarte, Juiz Fede
ral Aposentado, Advogado e Professor Universitário
em Salvador - BA. O Presidente convidou os depoen
tes para tomarem assento à Mesa e, em seguida,
passou a palavra aos convidados, que relataram os
constrangimentos morais que sofreram em decorrên
cia de terem os seus nomes inclusos no cadastro de
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O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
Permite um aparte? Sendo a convocação para essa glia) - É que eu quis ser fiel àquilo que foi a intenção
reunião do Rio de Janeiro, nada a opor quanto ao 2 e do autor. V.Exa. tem razão. Ele será orientado a pro-
3. Aprovar o 2 e o 3 com o adendo de que será na ceder regimentalmente. Bem, nada mais havendo a
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. tratar, agradeço a presença de todos à reunião e de-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- claro encerrados os trabalhos, antes convocando os
glia) - Vamos, então, esclarecer ao Plenário que os membros para a reunião de audiência pública da CPI,
itens 2, 3 e 4 dizem respeito à audiência que ocorrerá no dia 27 de outubro, segunda-feira, às 14h, na
na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

, Está encerrada a reunião.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

E o 5 também. COM A FINALIDADE DE "INVESTIGAR AS
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China- ATIVIDADES DA SERASA- CENTRALIZAÇÃO DE

glia) - Quanto ao item 5, eu sei que também diz res- SERViÇOS DOS BANCOS S/A" (CPI- SERASA)
peito, mas peço ao Sr. Relator que nos informe se é 52ª Legislatura _ 1ª Sessão Legislativa Ordiná-
exatamente isso que nós dizendo para o conjunto dos
Deputados.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Se for lido, aqui no final do requerimento
está "o assunto objeto de investigação da CPI, no dia
27 de outubro de 2003, segunda-feira, às 14h, na
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro".

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, então, eu requeiro a V.Exa, nos ter
mos regimentais, a votação em bloco dos requeri
mentos 2, 3, 4 e 5, por tratar-se da mesma reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Acatando a sugestão do Deputado Arnaldo Fa
ria de Sá, submeto aos Srs. Parlamentares a votação
dos itens 2, 3, 4 e 5 do item "b" da pauta, que diz res
peito a requerimentos. Os Srs. Deputados que são a
favor permaneçam como se acham. (Pausa.) Aprova
do.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, V.Exa. deferiu a retirada do item 1 da
pauta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) -Isso. O item 1da pauta, como vários aqui teste
munharam, o autor, Deputado Dr. Benedito Dias, pe
diu que se retirasse de pauta e o submetesse, em
sessão futura, para que ele possa estar presente.
Então, nós estamos deferindo e atendendo a solicita
ção do autor e retirando de pauta nesta data.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, apenas um detalhe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Pois não.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Retirando de pauta, pura e simplesmente, até porque
não era exercício, não pode nem ser colocado futura
mente, a não ser que ele o reapresente.
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inadimplentes do sistema Serasa S/A. Usaram da pa
lavra, para interpelar os convidados, os Deputados
Reinaldo Betão, Leo Alcântara, Julio Semeghini, Per
pétua Almeida, Zico Bronzeado, Almir Moura e Deley.
O Presidente concedeu a palavra ao Relator, Deputa
do Gilberto Kassab, que se mostrou bastante satisfei
to com o desenrolar dos trabalhos da Comissão, bem
como com os depoimentos da presente reunião, que
em muito contribuiriam para o prosseguimento das in
vestigações, e estendeu aos Senhores Etelvino Luiz
Garcia e Adão Assunção Duarte convite para assisti
rem à audiência pública que contará com a presença
de um dos diretores da Serasa S/A. Por fim, afirmou
que enviará cópia do Relatório final a todos os depo
entes que colaboraram para o alcance do fim a que se
destina a CPI. Após as considerações finais dos con
vidados, e nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu a todos pela presença e, às doze horas e
quinze minutos, encerrou os trabalhos, antes convo
cando reunião para o dia quinze de julho, terça-feira,
às quatorze horas e trinta minutos. O inteiro teor da
reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após de
codificadas, serão publicadas com este documento.
E, para constar, eu, Estevam dos Santos Sil
va, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida e apro
vada, será assinada pelo Presidente, Deputado Gia
cobo, e encaminhada à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
claro aberta a 7ª reunião ordinária da Comissão Par
lamentar de Inquérito com a finalidade de investigar
as atividades da SERASA - Centralização de Servi
ços dos Bancos S/A. Encontram-se sobre as banca
das cópias da ata da 6ª reunião. Estando as cópias já
distribuídas, indago se fica dispensada a sua leitura.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Sr.
Presidente, peço a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
votação a solicitação do Deputado. Não havendo
quem queira discuti-Ia, os Deputados que aprovam a
ata permaneçam como se encontram. (Pausa.) Apro
vada. A presente reunião destina-se a audiência pú
blica com a presença dos Srs. Etelvino Luiz Garcia,
médico em Sinop, Mato Grasso, e Adão de Assunção
Duarte, Juiz Federal aposentado, advogado e profes
sor universitário em Salvador, Bahia, que relatarão
possíveis constrangimentos morais sofridos em de
corrência de ação da SERASA. Convido-os a toma
rem assento à mesa. Esclareço que a presente reu
nião se realiza em razão da aprovação de requeri
mento deste Parlamentar e do Deputado Reinaldo
Betão. Iniciando os trabalhos, concedo a palavra, por

até 20 minutos, ao Sr. Adão Duarte para suas consi
derações iniciais.

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Sr.
Presidente, Sr. Relator, demais componentes desta
douta Comissão, ilustres representantes da popula
ção que estejam neste auditório, nós estamos satisfe
itos em sentirmos que está o Congresso Nacional,
através desta Câmara dos Deputados e desta Comis
são, apurando as atividades da SERASA, porque re
almente todos nós, muita gente neste País tem sofri
do constrangimentos notáveis, tem sofrido bastante
com a perda da sua liberdade, com a perda da sua in
dividualidade, já que o nome negativado na SERASA
leva aquela pessoa a uma condição de sofrimento,
porque encontra restrições por todos os lados. Se é
na casa comercial em que ele comprava a crédito, ele
fica sem aquela liberdade. Se é no banco, o crédito
também não vai mais sair porque a restrição constan
te da SERASA não lhe deixa prosseguir. Portanto, é
um período em que nós voltamos a uma espécie de
escravidão do capitalismo moderno, uma escravidão
nesta civilização competitiva, mas que nos faz sofrer
a cada dia. Para que o nome saia dali é um tormento,
às vezes, enfadonho e demorado. Por isso mesmo,
eu não deixei de atender ao convite para estar hoje
aqui, deslocando-me de Salvador, para prestar a mi
nha colaboração a que essa apuração seja realmente
eficiente e eficaz para o bem do Brasil, para o bem do
sistema de acompanhamento do crédito e para que
não se tenha, assim, um órgão mais policiador e poli
calesco do que tudo. Para ele não existe o contraditó
rio, a SERASA coloca o nome e para tirar é um traba
lho muito difícil para todos nós; gastamos, sofremos,
e assim por diante. Eu lembraria que já tive proble
mas, há mais de 4 anos, com alguns cheques pré-da
tados e também para sair deu um trabalho enorme.
Mas, posteriormente, 2002, eu sofri um constrangi
mento maior porque, estranhamente, meu nome apa
receu na SERASA e a empresa que encaminhara
meu nome era do Paraná, a TELEPAR Brasil Tele
com, aquela Tele muito forte do Paraná. Apareceram
3 linhas telefônicas em meu nome. Eu nunca residi
em Curitiba, eu nunca morei em Curitiba, por sinal, te
nho uma vontade extraordinária de conhecer Curitiba,
mas não conheço. Apenas passei uma vez no aero
porto para Santa Catarina num encontro de juízes fe
derais. De qualquer maneira, é estranho demais apa
recerem 3 linhas telefônicas. Por quê? Apenas usan
do o CPF da gente. Pegam o CPF e o CPF é um nú
mero. Nós somos um número no controle do Gover
no. O Governo controla assalariados porque ele tem
os números e nós somos um número. E esse CPF
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apanhado por alguém, ou até mesmo na hora de se
comprar no te/emarketing, é um perigo enorme dar o
CPF para alguém e ele pode estar ali sendo usado
para o ouvido de outra pessoa e o perigo é muito mai
or. Então, essas 3 linhas telefônicas em meu nome no
Paraná me levaram a entrar em contato, usando o
contraditório para o outro lado, entrei em contato com
a empresa e ela disse: "É, se assim é, realmente, nós
também interessamos em apurar a fraude. E gosta
ríamos que o senhor fizesse uma ocorrência na dele
gacia de furtos e roubos de onde você mora ou na de
legacia de estelionato". Eu fui à delegacia, ela quer
uma certidão. A SERASA não fornece certidão, ela é
fechada quando quer e aberta também quando quer,
para o outro lado. Então, eu não fui perder tempo com
isso e entrei na Justiça com pedido de liminar e a coi
sa era tão sem fundamento, aquela linha aparecer em
meu nome em Curitiba, onde nunca fui, eu tive de
mandar cópia da escritura do apartamento onde eu
moro, que ainda é sujeito também a ir à SERASA,
porque eu sou ainda um financiado da Caixa Econô
mica Federal, que é muito ligada com a SERASA.
Então, nesse período eu tive de juntar documentos,
escritura desse apartamento, a prova dos contrache
ques da escola da Universidade Católica, onde eu le
ciono, mais os contracheques da Justiça Federal, já
que juiz aposentado, e mais documentos de luz, tele
fone de Salvador, para provar que ali eu tinha resi
dência fixa, e a outra do interior, já que eu tenho duas
residências. Aí, nesse caso, com a Justiça funcionan
do, deu a liminar e liberou. Mas, veja bem, a demora
enorme, fizemos ainda na Justiça um acordo. Por
quê? Porque o nosso Judiciário - eu posso falar por
que sou integrante do Judiciário, porque juiz continua
juiz, embora aposentado - demora e a segunda au
diência seria para novembro e nós estávamos no pri
meiro trimestre, mais ou menos, do ano de 2002.
Então, para esperar isso, a gente seguiu aquela máxi
ma que o capitalismo usa contra o trabalhador: é me
lhor um péssimo acordo do que uma longa demanda.
E assim eu também fiz um acordo com a TELEPAR
em Salvador. Vou deixar, inclusive, comprovante aqui
com a Comissão. E, naturalmente, senti quanto so
frem as pessoas outras que estão com o nome nessa
situação. Nós ficamos com problema... Na época eu
quis até comprar um carro, foi até bom que não com
prei, porque combustível subiu demais daqui para a
frente. Então, eu queria comprar um veículo e não
posso porque o nome está lá na belíssima SERASA.
Nesse caso, eu senti como sofrem as pessoas. Eu
gostaria de dar um acréscimo nesse mesmo tempo.
Lembrar outro aspecto da minha cidade. Eu sou

Vice-Prefeito, eu esqueci de colocar essa coisa na in
formação, mas aí eu coloquei. Eu sou Vice-Prefeito e
é lógico que o Prefeito diz que tem medo de ser vigia
do, porque alguém que foi juiz federal... Então ele
rompeu comigo logo, ficamos um lá e outro cá, mas
temos uma situação terrível que está acontecendo
em vários Municípios da Bahia e do Brasil. Vários
Prefeitos estão devendo. No caso de minha terra, ele
está devendo 6, 7, 8 meses aos servidores. E o que é
que tem isso a ver com a SERASA? Tem porque na
semana, agora, em que eu vim para cá, alguns servi
dores, coitadinhos, confiantes no dinheiro que rece
beriam do Município, fizeram aquele COC, que é ban
co enfiando a faca, porque são juros altos. COC des
conta do salário, desconta dos vencimentos. Aí mui
tos deles fizeram e agora estão recebendo a cobran
ça e com aquele avisozinho: "Senão o seu nome vai
para a SERASA, o SPC" e assim por diante. E esses
servidores correram para ver a situação jurídica,
como é que nós íamos fazer. E realmente a situação
é difícil. Imagine esse pobrezinho, ele não tem condi
ção, se o Prefeito não vai pagar os 5 meses, os 6 me
ses, ou não vai pagar nenhum, aí o banco não dá pra
zo, ele vai mandar logo para a SERASA. Como é que
esse pobrezinho vai sair? É uma situação altamente
injusta, mas ele está, pelo sistema dominante no Bra
sil, sujeito a cair ou a ter o seu nome na SERASA. Já
tem o aviso, eu vi a cartinha para uns 2 ou 3 que me
mostraram e a preocupação é geral. Então, veja que
isso pode estar acontecendo no Brasil todo, não é só
lá na minha região do interior da Bahia, que é uma re
gião sofrida, a região que era do feijão e hoje é da
seca, a região da falta de produção. Então, meus se
nhores, a situação é muito mais grave do que a gente
pensa. Haveria de ser criado um mecanismo legal
que fizesse com que a SERASA, se quer ser controla
dora do crédito, um órgão que diz que o crédito é
bom, ela usaria o sistema do contraditório. Deveria
colocar lá e depois... se não é do trânsito em julgado,
porque há processo no Brasil que demora mais de 10
anos sem transitar em julgando, então, poder-se-ia
estabelecer um mecanismo legal em que ela ouvisse,
num caso desses aí, desses servidores, a injustiça é
tremenda. Como é que vai colocar o nome? Como é
que ele vai sair? Então, esse é um dos casos. O outro
caso eu vi, os senhores devem ter acompanhado,
como gasta muito dinheiro. SERASA 35 anos. Revis
ta Dinheiro. A revista bonita Dinheiro cobra caro, é da
ISTOÉ, ao que parece. Eu tirei essa cópia colorida, eu
vou deixar também. Vejam bem, gasta muito, propa
ganda enganosa. Ela não diz aqui nada dessa ativi
dade tremenda que ela tem de colocar o nome, nega-
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tivar e ainda dizem que negocia com isso para entrar
uma renda enorme. Aqui nós temos uma outra. Esta,
por azar deles ou por sorte minha, recebi ontem. Pro
paganda: "Direito do Portador de Necessidades
Especiais'. Aí lá embaixo tem: "SERASA - Cidada
niéi'. Quer dizer, ela está patrocinando alguma coisa
aí porque tem de fazer alguma coisa. Já fez coisa de
mais para render para si, é hora de ela fazer alguma
coisa a favor dos necessitados especiais neste País.
Então, aqui é uma propaganda. Foi enviada agora,
recebi pelo correio. E eu acho que eu deixo também
de lembrança. Propaganda enganosa de quem tem
muito dinheiro e viu que já prejudicou muita gente e
agora é hora de reverter a situação. Ela deve estar
querendo passar-se como boazinha. Aqui ela diz:
"SERASA - 35 anos facilitando o crédito em negóci
os mais seguros'. E prejudicando o crédito e atrapa
lhando para que os negócios que eram seguros pos
sam passar a ser inseguros. Presidente, deixo aí de
lembrança da minha visita. As outras considerações
minhas... Eu não quero alongar muito porque não é
tempo de filosofia. No tempo do Brasil agora é estu 
ninguém sabe por quantos anos já vêm - de recolher
o Imposto de Renda? Então, por essas e outras, nós
notamos que a coisa é muito mais grave. Aqui nós te
mos, já a essa altura, 4 ações. De que a Comissão já
deve ter conhecimento, 4 ações civis públicas só no
Estado de São Paulo. Então, o Ministério Público se
preocupou e, quando foi pesquisar, verificou que a
coisa era grave. A SERASA não é esse sepulcro caia
do bonitinho e bonzinho. É um negócio muito mais pe
rigoso, pelo que se nota. Então, 4 ações civis públicas
no Estado de São Paulo, algumas ações individuais
no Paraná, já de relação a essa atividade asquerosa
da SERASA, que quer ter o poder de fiscalizar a todos
nós sem ouvir o outro lado. Jogou o nome ali, ela faz
seus negócios. Imagine os políticos o tanto que não
sofrem nas campanhas com alguém divulgando: "Ele
está no SERASA. Ele está na SERASA" , porque é
masculino e feminino: uma hora é o SERASA, outra
hora é a SERASA. A Comissão vai especificar no fi
nal. Então, meus senhores, a minha colaboração ini
ciai é esta. Estou à disposição para mais informa
ções. Ainda há uma outra liminar que eu vou mandar
a cópia para esta Comissão e alguma coisa mais que
houver estou à disposição da Presidência e da Co
missão para nós todos ajudarmos o Brasil a crescer
com o crédito, porque todo mundo quer que tenha
crédito justo, crédito sério, mas que o organismo que
controle também seja um organismo que não pense
nos bilhões que lhe estão entrando, mas que pense
no futuro do País, num País justo, num País moderna-

mente adequado à justiça social, mas também à justi
ça para todas as camadas, inclusive dos comercian
tes. Banco do Brasil, Caixa Econômica, que têm uma
triangulação enorme com a SERASA, precisam usar
como eles usam para a gente. Nós cobramos do Go
verno, nós cobramos dessas instituições com a exe
cução bem demorada na Justiça, mas esses órgãos
adquiriram o poder de bloquear até dinheiro, INSS
bloqueia, adquiriu isso, colocou lá numa lei, e a
SERASA faz isso, e o SPC também, não se leva a sé
rio o princípio do contraditório, que está na Constitui
ção de 88. Por que só vale para a área do Judiciário?
A Constituição diz que são processos administrativos
e judiciários que devem obedecer ao princípio da am
pla defesa e contraditório e devido processo legal.
Então, não se sabe por que esses órgãos e os ban
cos, todo-poderosos, não querem seguir o contraditó
rio para o outro lado, só querem para eles. Eu gosta
ria de lembrar, por último, que nós temos um poder
enorme para os bancos que foi dado há muitos anos e
o Governo Fernando Henrique conseguiu oficializar
esse poder em relação aos juros e, por isso mesmo,
eu trouxe à lembrança desta Comissão e de todos os
que estão nos ouvindo a Medida Provisória nº
2.172-32, de 23 de agosto de 2001, Diário Oficial de
24/08/2001. Ela estabeleceria a nulidade dos disposi
tivos contratuais, ela dava nova redação à chamada
Lei da Usura, combatendo os juros extorsivos, abusi
vos e assim por diante. Aí o Fernando Henrique bai
xou essa medida provisória, que era muito boa, anu
laria os contratos que teriam juros abusivos, cobran
ças indevidas, e mandaria que devolvesse em dobro.
Está aqui escrito. No começo, é muito bonitinha. Aí
vem o art. 4º e diz: "As disposições desta Medida Pro
visória não se aplicam: 12) às instituições financeiras
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, bem como às operações rea
lizadas nos mercados financeiros'. Então, o pessoal
dos juros ficou solto. Nós não temos essa guerra aí
contra os juros altos, aí, agora, do novo Governo? O
novo Governo precisa entrar na realidade e olhar que
aqui há o entulho do Governo anterior. Se não mudar
aqui, os juros não podem cair de jeito nenhum, por
que o entulho... Era o entulho autoritário, que nós fa
lávamos dos governos militares, mas agora há esse
outro entulho aqui. Se não tirar, nós não temos nem
que falar mais em negócio de juros baixos, porque
aqui os bancos ficaram soltos para cobrarem, por isso
que eles cobram dos cheques especiais aquelas ta
xas abusivas, cobram dos contratos de crédito taxas
abusivas e cobram do chamado limite, que é outra ar
madilha do capitalismo moderno. Eu tenho um traba-
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lho chamado... vai ser ainda elaborado, para termi
nar, chama-se "Cartão de crédito, a tentação capita
lista". E ali é outra beleza. Ele serve demais para a
gente, mas mata também demais, porque os juros
são terrivelmente altos e os bancos, que vivem de ju
ros, segundo eles, entendem que devem cobrar juros
abusivamente. Então, eu também levaria à Comissão
a lembrança, porque daqui se deu força ao sistema
de bancos e se deu força às financeiras e se deu força
às SERASAs da vida, porque ficaram livres das impo
sições da medida provisória, que era para dar aquela
redação boa ao decerto velho, de 1933. Desde o tem
po da Bíblia que já se fala contra juros altos, contra ju
ros abusivos, contra empréstimos malucos, e assim
por diante. Mas nós estamos ainda no outro século,
que eu não sei mais qual é, 2003, e o problema é tam
bém de vocês, de todos nós; vamos além da
SERASA, ela ser disciplinada, quer existir como ór
gão que diz que vai facilitar o crédito, mas que seja
justa, não fique cheia de dinheiro, rica, movimentando
bilhões com os negócios, os produtos, que ela vende
e a gente sofrendo. Portanto, tenho como terminada a
minha consideração inicial, a minha colaboração a
esta Comissão para as apurações das atividades
que, eu diria, nefastas da SERASA. Pode ser que ela,
mudando, pode ser elogiada depois, se tiver uma ati
vidade altamente justa, honrosa e até fraterna para
quem já ganhou tanto capital.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Concedo a palavra, também por 20 minutos, ao Sr.
Etelvino Luiz Garcia para suas considerações iniciais.

O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Muito bom
dia a esta Comissão, Presidente, Relator, Srs. Depu
tados e assistentes, eu fui chamado para relatar pos
síveis danos morais. Nesta Nação, neste País, acho
que no mundo em que vivemos hoje, o crédito é a
identidade da pessoa. Se a pessoa tiver crédito, aqui
lo que é passado para as pessoas é que se ela tem
crédito ela é um cidadão normal, é uma pessoa que
merece confiança, que merece respeito; mas se ela
não tiver crédito, ela fica privada de poder viver nesta
Nação, neste País. Eu fui negativado no SERASA no
ano de 94; eu estava servindo o serviço militar, já
como médico, saí da faculdade, fui para Porto Murti
nho, Mato Grosso do Sul, e pagando a prestação de
um carro que eu havia adquirido na época, e as duas
últimas prestações desse carro, em função de uma in
denização que era para eu ter recebido do Exército 
inclusive, há um processo contra isso -, eu acabei
indo para o SERASA e em questão de 3 ou 4 meses,
eu começando a minha vida profissional como resi
dente em Curitiba, em 3 ou 4 meses aquelas duas

prestações do carro ficaram impagáveis, ficaram, as
sim, impossíveis de pagar. De uma dívida de 5 mil re
ais, não lembro nem eram reais ou cruzados, já mu
dou tanto a nossa moeda, em 94 era cruzado ou era
real? Transição, né? Naquele momento de transição,
e 5 mil reais, em questão de 4 ou 5, meses ficou impa
gável, estava devendo já mais de 40 mil reais. E sem
pre tentando negociar com o banco, na época o Ban
co do Brasil, e as negociações de juros com bancos
são uma coisa interessante, sempre vêm a favor do
banco, a gente sempre perde. E eu fiquei durante 2
ou 3 anos lutando com isso, trabalhando. Por que o
constrangimento moral? Mudei-me para Curitiba e
quando você vai alugar um apartamento, uma casa
em qualquer cidade do Brasil, eles pedem para você
fazer um cadastro. E é incrível! Quando as pessoas
pegam o seu cadastro, elas olham a sua profissão,
elas se animam; médico é uma profissão ainda consi
derada de elite no Brasil. "Que bom! Vou alugar para
um médico." Aí você põe o seu RG, você põe o seu
CPF, seu CRM, a procedência, de onde você vem,
nome do pai, nome da mãe, aquela coisa toda. E de
repente você chega lá para pegar na imobiliária as
chaves do local em que você quer morar e eles falam
assim: "Seu cadastro não foi aprovado". Mas por que
meu cadastro não foi aprovado? Eu tenho uma renda
que eu poderia pagar esse aluguel. "É porque o se
nhor tem restrição no SERASA." Então, quer dizer
que quem tem uma restrição no SERASA não pode
morar neste País ou tem de arrumar uma pessoa para
assumir a responsabilidade do seu aluguel. Imagine,
Sr. Presidente, o senhor vindo para Brasília e, de re
pente, ter de pedir para um colega Deputado alugar
para você um apartamento porque o senhor está ne
gativado por uma situação em que o próprio banco, o
próprio sistema impede que você pague. Então, du
rante 3 anos da minha vida eu passei esse tipo de
constrangimento. É comum nas capitais, hoje - eu
não sei como eles conseguem, acho que através do
SERASA também, porque eles têm um sistema de in
formação muito bom -, é comum gerentes de banco
te visitarem no consultório, virem com cadastro, virem
com cartões de crédito, virem com tudo quanto é tipo
de proposta para que você seja um cliente deles e,
por algumas vezes, eu preenchi esses cadastros. E
era interessante, os gerentes chegavam com um sor
riso aberto, cheios de.. e nunca mais apareciam
(riso). Nunca mais voltavam para falar: Olha, sua con
ta foi aprovada. Sequer uma ligação: olha, doutor,
nós não vamos abrir a sua conta porque o senhor
está no SERASA; desapareciam assim como num
passe de mágica. Qualquer loja a que você chegue
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hoje, até para comprar alguma coisa à vista, eles já
querem fazer o seu cadastro, já querem fazer uma fi
cha para você, e tal, e, algumas vezes, em lojas, prin
cipalmente no começo, quando eu fui para o
SERASA, chegando a Curitiba, você ia comprar ou
dava um cheque, mesmo tendo saldo na conta, um
cheque pré-datado, eles olhavam e falavam: "Olha,
nós não podemos fazer isso, nós não podemos par
celar para o senhor'. Se isso não é constrangimento,
eu não sei o que é. A verdade é que eu fico imaginan
do: se eu, como médico, sofri todas as dificuldades
que eu sofri por estar no SERASA, eu imagino o cida
dão que vive de salário mínimo a dificuldade que ele
tem para poder sobreviver. E aí a gente não entende
o porquê do aumento da criminalidade no Brasil, o
porquê de tanta violência. Na realidade nós acaba
mos sofrendo violência do próprio sistema que está
aí. No ano de 97 eu consegui negociar aquela dívida
que eu tinha com o Banco do Brasil e comecei a pagar
parceladamente. E, segundo eles, quando você faz a
negociação e começa a pagar, o seu nome é excluído
do SERASA. E eu tive de ficar 5 anos no SERASA e
não sei por quê. Eu quitei. No fim eu vendi aquele car
ro, peguei o dinheiro dele e quitei aquela dívida com o
Banco do Brasil e ainda assim eu permaneci aproxi
madamente 1 ano, 1 ano e pouco no SERASA. Eu li
gava para o Banco do Brasil perguntando por que
meu nome ainda estava lá e eles falavam: "Olha, nós
já mandamos o documento para o SERASA para ex
cluir seu nome." Eu ligava para o SERASA e o
SERASA falava assim: "Nós não podemos te tirar da
qui enquanto o banco não nos mandar um documen
td'. E esse pingue-pongue ficou durante aproximada
mente 1 ano, um ano e pouco nessa brincadeira. E
durante esse período todo eu fui tachado como, no
popular, nó cego, porque se você não tem crédito,
seu nome não está limpo, você não tem direito a fazer
nada, você não pode... Quer um exemplo? Você vai
se hospedar num hotel hoje... eu me hospedei num
hotel certa vez e, quando eu cheguei, fiz aquela ficha
normal e o recepcionista do hotel falou assim: "O se
nhor vai pagar como?" Em cheque ou em cartão? Eu
falei: "Eu vou pagar em dinheiro, porque eu não tenho
cheque nem cartão." "Mas eu preciso que o senhor
deixe uma caução aqui. Ou o senhor me arruma um
cartão de crédito de alguém ou pega um cheque em
prestado de alguém ou não pode se hospedar neste
hotel." Então, quando você está sozinho, não tem nin
guém por perto é uma coisa assim que você fica ver
melho, dá vontade de dar uma bicuda na canela do
recepcionista lá, do atendente, mas duro é quando
sua família está com você, sua esposa está do seu

lado, seus filhos estão do seu lado e as pessoas te
olham e, muitas vezes, o próprio recepcionista, o pró
prio atendente ali. Tem uns que fazem questão de fa
lar: "Olha, não dá, porque o seu nome está aqui no
SERASA", para todo mundo que está no auditório ou
vir, para quem está por perto ouvir. E isso parece as
sim que é uma doença contagiosa, porque quando o
cara fala: "Olha, nós não vamos poder liberar isso
aqui para o senhor porque o senhor tem uma restri
ção, está no SERASA", é automático, todo mundo
olha para você. E naquele momento a sensação que
a gente tem é de que você não é nada (riso), é de que
nós não somos nada. Se você não tem cartão de cré
dito hoje, se você não tem um talão de cheques, se
você não abre a carteira e tem condição de escrever
um papel e entregar para a pessoa, as suas possibili
dades ficam difíceis. Eu posso dizer uma coisa para
vocês: esses 5 anos que eu fiquei negativado no
SERASA atrapalharam muito, não a minha vida pro
fissional, mas a minha vida financeira, porque surgem
negócios, surgem possibilidades de você adquirir um
bem parceladamente - hoje neste País ninguém tem
160 mil reais, 120 mil reais para comprar um imóvel
numa capital, mas tem condições e pagar 500, 600
reais de prestação por mês por alguns anos. E eu ja
mais pude fazer isso porque o meu nome estava en
tre os que não podem ter crédito neste País, nesta
Nação. Isso fez com que eu mudasse, me mudasse
de residência; saí de Curitiba, fui para Mato Grosso,
para Sinop, uma cidade do interior do norte de Mato
Grosso na qual eu cresci e lá eu tinha um nome, eu ti
nha uma família, lá as pessoas me conheciam e a mi
nha esposa, logo que nós chegamos em Sinop, foi
muito interessante, porque nós fomos a uma loja de
calçados de um amigo nosso e eu quis pagar à vista e
ele, na hora, abriu um cadastro e falou: "Não, de jeito
nenhum, faz aqui um crediárid' e tal e eu, naquele
constrangimento, falei: "Eu não possd', porque se ele
visse, pronto, meu nome na cidade também vai em
bora. E eu falei: "Não, não, eu quero pagar à vista". E
ele falou: "Não, não se preocupa, não". Fez a ficha, tal
e, por incrível que pareça, não me consultaram, por
que são amigos. Então, em cidades de menor porte
você ainda tem um nome, você ainda tem a família,
você ainda tem uma história, mas nos grandes cen
tros, como eu estava, a possibilidade de vida fica mui
to difícil. No período em que eu estive em Curitiba eu
fiz um consórcio de um carro e fui pagando esse con
sórcio. É incrível que as operadoras de consórcio não
te pedem o CPF ou não te impedem de pagar se você
tiver no SERASA. Quando eu comprei um consórcio,
eu estava no SERASA e eu falei isso para o vende-
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dor. Eu falei: "Olha, meu nome tem restrição." "Não,
não se preocupa, porque isso não é problema ne
nhum." E você paga tudo. Só quando você é contem
plado, na hora de retirar o seu bem...Quer dizer, du
rante 20 meses eu confiei no consórcio, pagando a
minha prestação, pagando tudo aquilo que eles pedi
am, aumentava e eu estava lá pagando. Mas na hora
de retirar o bem: "Olha, seu nome tem restrição; você
não pode tirar o carro, a menos que você arrume um
avalista". Eles não pedem um avalista quando você
começa a pagar, mas na hora de você retirar aquilo
que você está pagando e que eles acreditaram em
você naquele período, você perde o crédito. Eo chato
é que você chega para procurar alguém para ser seu
avalista e: "Mas consórcio não precisa de avalista, no
meu consórcio eu nunca preciseI'. E realmente não
precisa. A menos que você esteja no SERASA. Ou
seja, você tem que, constantemente, estar depen
dendo das pessoas para poder ter ou sobreviver a al
guma coisa neste País, neste sistema. Não sei se os
outros países são assim. Talvez até sejam. Eu não
tive oportunidade de sair do País até hoje porque,
para eu ter um visto para os Estados Unidos, por
exemplo, para conhecer os Estados Unidos, eu não
posso estar no SERASA. Para eu ir para outra Nação
eu não posso ter o meu nome no SERASA, porque
pessoas que não têm crédito não podem viajar, não
podem ter esse direito. Eu não quero me alongar
mais. Estou à disposição para as perguntas de vocês.
Só quero concluir que quando nós... Estou muito feliz
de estar aqui, de saber que os Deputados que aqui
estão presentes estão interessados nesta situação,
porque, graças a Deus, há uma coisa que eles não
consultam no SERASA quando acontece: quando a
gente pega o nosso título de eleitor e vai votar; ali nós
somos cidadãos. Ali nós podemos declarar em quem
nós confiamos, quem nós queremos que nos repre
sente, e ali nós não somos discriminados. Eu quero
agradecer por esta oportunidade. É isso, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Concedo a palavra ao Deputado Reinaldo Betão, au
tor de um dos requerimentos.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Sr.
Presidente, Sr. Adão de Assunção, Sr. Etelvino Luiz,
demais membros da Mesa, Deputados e Deputadas,
quero parabenizar esta CPf mais uma vez, porque
está tomando um rumo notório em todos os segmen
tos da sociedade, haja vista que nós temos recebido
telefonemas e e-mai/s pelo trabalho. E é aos nossos
membros, hoje, que aqui estão para prestar o seu de
poimento, pela maneira que sofreram constrangimen-

tos, que seus nomes foram inseridos, devida ou inde
vidamente, no SERASA, mas da maneira como tam
bém até o meu próprio já foi, sem eu nunca ter conta
bancária em determinado banco. E sabemos que da
qui, com certeza, a sociedade brasileira, Dr. Etelvino,
Dr. Adão, vai ter uma resposta, porque esta Casa é
composta por membros que estão representando o
povo brasileiro e que irão dar respostas à altura disso
tudo, dessas até barbaridades que tenham ocorrido.
Vou fazer um breve relato. Eu nunca tive conta no
UNIBANCO, eu nunca tive um cartão de crédito
UNIBANCO. Eu ia comprar um celular num shopping,
numa dessas promoções que há - agora, eu já Parla
mentar -, fiquei constrangido em não poder comprar.
Quando dei meu cartão de crédito: "Não, o senhor
não pode'. Eu falei: "Por quê? É o cartão, é a opera
dora que vai pagaI'. "Não, o seu nome está no
SERASA". Liguei para lá e ainda fui constrangido e
me passaram para três setores. E no terceiro ainda
mandaram eu baixar meu tom de voz, porque eu esta
va me exaltando. A operadora falou assim: "Se você
não abaixar seu tom de voz, eu vou desligaI'. "Não
precisa ter esse trabalho, que estou fazendd'. E daí
estou movendo uma ação também contra o SERASA.
Estou fazendo parte desta CPI como cidadão, como
Parlamentar e também por ter sofrido um constrangi
mento. Mas há muitos aqui que não sofreram e estão
também e muitos até sofreram também. Hoje, até
para você ter uma conta no banco, o senhor que é
uma pessoa pública e recebe pelo banco do Estado, e
às vezes acabou sua atividade, encerrou e, muitas
das vezes, fica lá um talãozinho que emitiram, cinco
reais, você já encerrou sua conta e daqui a pouquinho
vai ver que seu nome está no SERASA por causa de
cinco reais. Ontem mesmo, ligando para minha cida
de, no Município de Magé, uma senhora com oito rea
is foi ao SPC indignada porque o nome dela estava lá
inserido no SERASA e, ao descer as escadas, tomou
um tombo e quebrou a perna. Quer dizer, agora vai
processar. Você veja a situação. Por causa de oito re
ais, a pessoa ainda sofre um acidente porque teve
que ir lá sofrendo um constrangimento para limpar o
seu nome. E o cidadão humilde? Os senhores aqui
presentes, graças a Deus, têm uma estrutura. Agora,
imaginem aquele cujo maior patrimônio é o nome e
lhe é negado um crédito quando chega a um determi
nado estabelecimento para fazer uma compra. Então,
os senhores foram convocados para aqui prestarem
esse depoimento. E nós, da CPI, estamos muito feli
zes com os trabalhos. Parabenizo o nosso Presiden
te, todos os membros, vocês que têm colaborado e
também - vamos, não é Presidente, chamar o pesso-
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ai do SERASA para vir aqui - que vocês também pos- O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Não
sam estar presentes para que ouçam também a defe- por ter pago.
sa que eles irão apresentar. De momento, nós agra- O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Não por ter
decemos a presença de vocês. As perguntas, faço-as pago a dívida. E eu também não recebi comunicação
agora, Presidente, ou não? Pela ordem de inscrição. de que meu nome tinha ido para o SERASA na oca-
Bom, Sr. Adão, o senhor sofreu um constrangimento, sião.
sendo impedido de comprar até um carro. Eo senhor, O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Pare-
como uma pessoa pública, eu não sei se na época o ce que a lei faculta, quando se negativo o nome de al-
senhor também estava exercendo algum cargo públi- guém ou de uma empresa, que teria que receber três
co, o senhor foi comunicado, o SERASA lhe man- comunicados. Mas nem isso. Como acho que lá a lei
dou... Porque eu não fui comunicado. O senhor rece- não funciona, só funciona para eles, eles não o fa-
beu a notificação de que seu nome estava sendo en- zem. Estou abismado porque pensei que fosse meu
caminhado para o SERASA? caso um caso excepcional, de não ter sido comunica-

o SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Não do, até porque lá o cidadão que comprou no meu
recebi notificação. A solução foi comprar através do fi- nome talvez montou um endereço errado, eu não sei
lho, financiado também. Foi o jeito comprar o carro a maneira como ele fez. Mas eles não mandam comu-
através do menino meu. E não tem aviso nenhum. Até nicado, realmente, nenhum. O seu nome, o seu ende-
agora não se recebe, assim que sai o nome para lá, reço, você não mudou nada?
não se recebe nada antes. Pelo menos comigo ocor- O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - O banco sa-
reu sem nenhum aviso. Agora, há uns dois meses ou bia onde eu estava. Eu me mudei para Curitiba e tinha
três eu tinha um atraso no Banco do Brasil. Aí veio contato com o Banco. Tanto que eles me mandavam
uma cartinha da própria SERASA, além da do Banco correspondência e tudo. Mas o SERASA não me
do Brasil, que me convidou para negociar. A negocia- mandou nada. Realmente a gente fica sabendo que
ção já estava feita e veio uma cartinha do SERASAdi- nem jogador de futebol: "Fiquei sabendo pela impren-
zendo: "Olha, o atraso está grande e possivelmente, sa". A gente fica sabendo na loja, quando vai comprar
se não solucionar dentro de poucos dias, será regis- e descobre que não pode comprar.
trado aqui'. Foi a primeira vez que recebi, já neste ano O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Está
de 2003. o.k. Presidente, é só.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Foi a O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -
única. Dessa primeira vez que o senhor foi inserido o Conforme a lista de inscrição, concedo a palavra ao
senhor não teve nenhum comunicado oficial? Deputado Léo Alcântara.

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE _ Já O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
houve duas liminares contra. No caso não sei se foi Presidente, Sr. Relator. Sr. Juiz Federal aposentado,

Adão de Assunção, ex-membro da Magistratura,
por isso que lembraram do meu nome. E agora, para cabe-me aqui fazer-lhe uma pergunta. Porque no
me agradar, mandaram esse também, com o nome caso de eu parar o meu carro no estacionamento de
completo, endereço completo. um shopping center, se o meu carro for furtado, acon-

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Ago- tecer alguma coisa, existe hoje jurisprudência que
ra, nunca houve um investimento tão grande deles na obriga o shopping a ressarcir o que foi furtado dentro
mídia como depois dessa CPI. Pelo menos acho que do veículo. A minha pergunta é no sentido de: a
os meios de comunicação devem estar sorrindo de SERASA recebe uma informação, não checa se
orelha a orelha, porque nunca faturaram tanto. Todos aquela informação é verdadeira ou não, e passa, a
os grandes jornais e as revistas estão com a propa- partir dali, a lucrar com a informação que ela obteve.
gando da empresa. E ao senhor Etelvino: o senhor Porque a cada momento que é consultado o meu
chegou a entrar na Justiça contra o SERASA? Você CPF, ela cobra um valor. Dependendo do número de
falou que o seu nome ficou cinco anos lá. Você falou consultas, é um real, dois reais, seis reais, seja lá qual
que pagou a dívida e, depois de ter pago, ainda ficou for o valor. E ela se esquiva dizendo que ela é uma
mais um ano. Ele saiu pela quitação ou porque pres- mera receptora de dados e fornecedora. A ela não
creveu? Acho que prescreve, com cinco anos parece cabe saber se a informação é verídica ou não. Então,
que prescreve o nome. a minha pergunta é: não existe nenhuma jurisprudên-

O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Saiu porque cia que faça com que a SERASA seja obrigada? Por-
prescreveu. que os cartórios têm fé pública. Se ele protesta um tí-
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tulo, se ele registra uma escritura, seja lá o que ele fi- não tem o acesso que o senhor tem, ou que nós Par-
zer e for inverídico, aquele cartório vai responder, por- lamentares temos, o que esse cidadão passa. Aqui o
que o cartório tem fé pública. E o SERASA hoje quer Deputado Reinaldo Betão relatou o caso de uma se-
ser superior a todos os cartórios, porque ele negativa nhora que quebrou uma perna porque foi lá tentar re-
o nome sem ser necessário o protesto. Se não me en- solver um problema de 8 reais. Qual o prejuízo que
gano, até 1996, ou era 1997, existia a obrigação, para essa cidadã agora vai ter sem poder trabalhar? Os
negativar um nome, de ter um título protestado em dias vão ser descontados do salário dela. Especifica-
cartório. E a partir daí o SERASA ficou muito mais for- mente, a minha pergunta é se não há jurisprudência
te do que todos os cartórios. A minha pergunta ao se- no sentido de que a SERASA, ao armazenar esses
nhor é no sentido: não há nenhuma jurisprudência dados, deveria ter a mesma obrigação que o cartório
nesse sentido de que ela, ao armazenar e fornecer os tem: de se responsabilizar. Se ele protestou um título
dados... - porque se ela simplesmente armazenasse meu, ele é responsável por saber se ele é verdadeiro
aqueles dados, não tem nenhum problema, mas, a ou não.
partir do momento em que ela usa os dados que ela O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - A
não sabe se são verdadeiros ou falsos, ela presume pergunta envolve mais considerações. Com relação à
que são verdadeiros, ela passa a, daí, lucrar e a cau- primeira parte, que é se ela deve ou não, ela deve res-
sar prejuízo. No meu caso, por exemplo, eu tive, uma ponder, em conjunto ou sozinha, porque já há muitos
certa vez, porque, por ser político, a cada três meses anos o antigo Código Civil Brasileiro, no art. 159, dizia
eu peço que a minha secretária averigúe se a que aquele que prejudicar ou causar dano a outro
SERASA, SPC, seja lá o que for, colocou o meu será obrigado a reparar o dano. A responsabilidade aí
nome. De três em três meses eu peço que faça isso. é clara. E o outro Código, o novo, está com a redação
E uma certa vez a companhia de telefone do Ceará desse artigo em outro lugar, mas quase a mesma coi-
negativou o meu nome por uma conta que eu nunca sa; reformou, mas não reformou - só transpôs para
recebi. Mas aí é um problema da empresa telefônica. outro artigo. A outra legislação forte é a do Código de
Aí foi uma briga minha com a empresa telefônica, por- Defesa do Consumidor, que os bancos, como você
que nunca chegou a conta. E ela diz que não interes- sabem, entraram com a argüição de inconstitucionali-
sa, eu sei qual é o vencimento da minha conta e não dade já depois de mais de dez anos de vigência ou de
interessa se eu recebi ou não, eu tenho de ir atrás de nascedouro do Código. Os bancos têm pavor ao Có-
pagar a conta. Agora, eu não posso pagar uma conta digo de Defesa do Consumidor, porque tirava um
que num mês o vencimento é dia 10, no outro é dia pouquinho desse privilégio que os bancos têm. E, na-
15, depende do sistema dela de bancos, e uma conta turalmente, não interessa a eles perderem tantas
que eu não sei qual é o valor. Não posso pagar uma ações como perderam nesse reinado, nessa vigência
coisa se eu não sei qual é o valor. Mas não só negati- do Código de Defesa do Consumidor. O Collor tem os
vou o meu nome sem eu estar ciente, como também defeitos que tem - nós o tiramos -, mas ele deixou
demorou mais de sessenta dias para tirar o meu uma lei que causou preocupação ao sistema bancá-
nome, depois que eu paguei a conta. Sempre com rio. Então, a responsabilização da SERASA é tranqüi-
essa história: a SERASA dizia que não recebia a in- la à base da Justiça, porque a lei protege, o Código
formação e a companhia dizia que havia mandado a Civil atual, o anterior, e o Código de Defesa do Consu-
infonnação. E aí a gente fica nesse pingue-pongue. midor. As ações que estão sendo propostas no Para-
Não sabe qual a que resolve. No meu modo de enten- ná são contra ela e mais a União, o Banco Central,
der, a partir do momento em que eu provasse que eu que têm relacionamento direto. Então, a responsabili-
quitei aquela dívida, eu chego lá na SERASA e digo: dade não é sozinha dela, mas ela tem a responsabili-
"Olha, está aqui, minha dívida está quitada, não de- dade e responde no Judiciário, porque de boca ela
pende mais de informação da companhia telefônica não dá. V.Exa. mesmo disse, Deputado, que foi lá
ou não. Eu estou lhe provando que eu quiteiessa dívi- com a prova do pagamento, mas ela quer que a pes-
da. "Não, mas eu só posso tirar o seu nome se quem soa que inscreveu o nome venha. Eu também fui com
colocou me autorizaI". Esse é o ponto falho da essa certidão, porque as certidões... Há um dispositi-
SERASA. E falhou também em não averiguar se vo legal que diz: não se pode negar fé a certidões pú-
aquela conta era verdadeira e se eu tinha sido notifi- blicas. É o caso do cartório, se a certidão é cartorial.
cado ou não. O outro ponto que eu falo é: o senhor, Mas a resposta é essa mesma: "Não, aqui só levando
como membro da Magistratura, passou por todo esse para lá, para quem inscreveu o seu nome, no caso o
problema. O senhor imagine um cidadão comum, que banco ou a entidade'. Aí sim poderia tirar. Quer dizer,
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é um absurdo, porque você está com a prova do pa
gamento e ele poderia tirar ali mesmo, a não ser que
argüisse de falsidade aquela certidão. Então, Deputa
do, a situação sua também é parecida com a minha.
Eu tenho um caso de um parente com quem fui levar
a certidão no guichê da SERASA, só para constatar,
porque a notícia de que ele não recebia lá eu já tinha,
só se viesse através da entidade que teria inscrito o
nome. Se um membro do Legislativo federal já tem
essa prova, já sabe que ela gosta de agir erradamen
te, prejudicialmente à população brasileira. Em rela
ção ao problema de juiz, embora o fato tenha ocorrido
depois que eu tinha me aposentado, mas poderia ser,
e alguém me disse: "Será que não era retaliação,
Doutor? O senhor andou deferindo muitas liminares
contra CADIN, SERASA etc." Mas SERASA foram
poucas, porque era mais pessoas físicas, mas pesso
as jurídicas geralmente eu andei muitas liminares
contar a inscrição apressada de empresas no CADIN,
o que estava, em vez de ajudando o crédito, prejudi
cando, levando aquelas empresas à queda ou à que
bra. Portanto, depois dessa vida de magistrado da ati
va, professor universitário e agora na área política,
você sabe que a gente sofre mais. Há adversários por
todos os lados, principalmente no ano de eleição. No
ano de eleição, todos os políticos são mais atacados,
são mais xingados, são mais badalados. E aparecem
também esses casos com mais facilidade, com mais
presença, porque todo mundo quer prejudicar os ou
tros. Então, a SERASA está sendo uma entidade que
merece um corretivo. Não estou dizendo eliminar a
SERASA porque, naturalmente, a violência que ela
pratica contra o povo brasileiro, contra todos nós, exi
giria uma medida quase assim. Mas que se corrija
essa distorção de atividade, essa distorção de atua
ção. Atuar sem ouvir o outro lado, quando a Constitui
ção de 1988 já tem seus 14, 15 anos, já chegando, e o
que é que nós vemos? Ampla defesa, contraditório,
devido processo legal, tudo ali bonitinho no art. 59.
Mas esse pessoal só quer isso para o lado contrário,
para eles, não. Precisa que a posição...

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - E diz a
Constituição que o cidadão só é culpado com senten
ça transitada em julgado.

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - É.
Transitada em julgado. Por isso a minha tese seria
essa, de só se inscrever na SERASAou SPC, CADIN
e essas "zorras" todas aí se tiver já transitado em jul
gado a sentença. Como o Judiciário é demorado, vo
cês vão ter que fazer leis para corrigir também o Judi
ciário e acabar, por exemplo, com prazos dobrados,
prazos quadruplicados, precatório, essa vergonha

nacional. No exterior os países que têm o sistema de
direito funcionando não têm precatório. O Estado de
direito nosso é muito capenga, porque ainda tem o
precatório. Vocês já viram como é o precatório? É o
ganha-mas-não-Ieva. Todo mundo tem medo de en
trar contra o Estado, contra a União, contra o Municí
pio, porque ganha mas não leva. Tem processos...
Em salvador tem um processo na Justiça Federal, eu
dei um despacho violento lá uma vez. Aí a União
agravou, 38 anos esse processo já estava... Em 95,
quando eu fui substituir nessa vara um colega que es
tava de férias, estava lá esse processo. Numa arreca
dação, a Fazenda Nacional fez, pagou pouco e a fa
mília entrou na Justiça para cobrar esse dinheiro. E
em 1995, quando dei esse despacho de 38 anos...
Agora o processo já está com mais anos e ainda não
chegou, ainda está na fase de liquidação da senten
ça. Já morreu o primeiro autor, aí entrou o segundo e
agora já morreu também. Já estão os herdeiros dos
herdeiros habilitando-se no processo para ver se che
ga um dia. E ele ainda vai entrar no precatório, possi
velmente, no ano que vem. Quer dizer, imaginem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Léo Alcântara, para sua consideração final.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Lá no
Ceará a gente usa um termo que vale bem para a
SERASA. A SERASA faz barba, cabelo e bigode. Ela
julga, sentencia e executa, sem que nós tenhamos di
reito a nos defender.

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Exa
tamente.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - O se
nhor veja bem, chega a época eleitoral- eu acho que
foi a Deputada Perpétua que falou -, uma determina
da empresa usa de má-fé, joga o meu nome no
SERASA, aí eu vou andar lá no meu Município e meu
opositor, concorrente chega lá e diz: "Olha, vocês vão
votar no Deputado que não paga as contas, um calo
teiro, um velhacd'. E até que eu vá provar que aquilo
é mentira, já acabou, já foi a eleição. E por aí vai. Por
que se eu provar que aquela dívida é inexistente, com
certeza, em quatro, cinco meses a Justiça não vai ter
condição de dizer se aquela informação é verdadeira
ou não.

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE 
Então, geralmente, aí é o..

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Então,
a minha preocupação é porque a SERASA tem um
poder muito forte. Ela não está blindada o suficiente
para ter todo esse poder. Eu acho que uma forma de
um cadastro, mas que ela seja o mais criteriosa ao re
ceber e ao fornecer informações. Este é o meu ponto
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de vista. Eu cito aqui um caso recente: minha esposa
tem um filha com o ex-marido e durante um ano ela foi
responsável financeira perante o colégio da filha. No
ano seguinte foi o ex-marido. E o ex-marido não pa
gou o colégio. O colégio, por saber que ela é esposa
de um Deputado Federal, que o Deputado é filho do
Governador, jogou ela no SERASA e não o ex-mari
do. E ela passou o constrangimento ao entrar numa
loja e dizerem: "Olha, a senhora nunca pagou nenhu
ma conta da senhora atrasada, mas o seu cartão da
loja nós não vamos renovar, porque a senhora está
no SERASA". Vejam a que ponto nós chegamos. Eu,
para não discutir, não ir brigar, não ir resolver - infeliz
mente, nós políticos somos julgados sem ter direito a
nos defender -, fui atrás, paguei a conta, resolvi e exi
gi que o colégio fosse tirar o nome do SERASA, en
quanto a lei obriga que ele, naquele determinado mo
mento, tem que fornecer a informação e tirar o meu
nome do cadastro, no caso, o da minha esposa.
Então, Sr. Presidente, agradeço. Eu acho que depoi
mentos como esse são necessários, porque aí nós
vamos ver uma falha do SERASA e até -quem sabe?
- ajudar o SERASA a não permitir que falhas como
essa venham a acontecer. Este é o verdadeiro senti
do desta CPI, procurar detectar as falhas e fazer com
que elas não aconteçam mais, que o SERASA cum
pra a lei. Ele não está acima da lei. Ele tem que cum
prir a lei. E, no meu ponto de vista, o nome de um ci
dadão só pode ser negativado como determinava a
Constituição, com o título protestado em cartório, por
que aí, eu sou informado daquele problema antes de
ser protestado. Porque antes de o cartório protestar,
ele publica, ele notifica e ele publica quem irá ser pro
testado. E aí eu tenho o direito de ir lá e dizer: "Não,
essa conta, não devd'. Ou então vou, pago a conta, e
meu nome nem sequer chega a ser negativado. Agra
deço a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
próximo inscrito na lista é o Deputado Julio Semeghi
ni.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Bem,
Sr. Presidente, eu quero, primeiro, parabenizá-lo pela
velocidade como está conduzindo esta CPI. A gente
sabe que corre contra o tempo. E é engraçado, eu, na
verdade, tinha muita coisa hoje para fazer, como nós
todos. Hoje nós estamos tendo a CPI da Pirataria e a
reforma tributária. As três salas ao lado aqui. Eu sou...
e eu fui dar outras prioridades, e aí já imaginei que a
gente soubesse tudo e conhecesse profundamente o
sistema de informação da SERASA, tal. Falei: Poxa,
duas testemunhas. Deve ter tantos. Depois eu vou
ouvir outros. E peço desculpas porque perdi o depoi-

mento do Sr. Adão de Assunção. E, na verdade, é
nesses simples depoimentos que a gente vê as coi
sas mais críticas da SERASA em relação a discutir o
sistema, cópia, aquilo, até porque acho que muitas
coisas daquilo ali a gente vai conseguir tecnicamente
esclarecer e penalizar aquilo que houver de errado ou
não. Mas, na verdade, aí a gente percebe aqui no
nosso dia-a-dia que realmente esse debate está nos
levando a refletir um pouco mais do que era o objetivo
de ver o que há na SERASA. É de, realmente, enten
der o papel que a SERASA tem. Claro que ela tem um
papel positivo. E o Sr. Adão colocou de forma clara
mente. A gente não veio aqui discutir se quer acabar
ou não quer acabar com a SERASA. Não é nada dis
so. Pelo contrário, até porque todos nós temos família
também no comércio, todos nós. Alguns trabalham na
área econômica e sabem o custo que tem a inadim
plência neste País, que quem paga também é o con
sumidor na outra ponta. Ninguém paga. Eu nunca vi
um banco pagar pela inadimplência. Ele vai e aloca,
mas se você vir o custo do financiamento, do dinheiro
que ele empresta, já está previsto o índice médio de
inadimplência tomado no setor financeiro nos últimos
anos e quem paga essa conta também é o consumi
dor. Então, a gente tem que ajustar o País. Mas eu
quero, a gente fica perplexo quando vê o quanto às
vezes está dificultando a vida das pessoas um siste
ma que nasce para poder ajudar um setor do comér
cio, da indústria e financeiro. Eu queria pedir descul
pa por não ter estado, Sr. Adão, mas eu queria que o
senhor me esclarecesse alguma coisa que parece
que eu entendi que é isso. Eu queria só que o senhor
afirmasse, porque eu não estava presente aqui. Mas
o senhor, pelo que eu entendi, o senhor foi penalizado
por uma coisa de uma empresa que abriu contra o se
nhor em outro Estado em que o senhor nem tem ativi
dade lá, na verdade, e que, na verdade, nunca foi lá,
quer dizer, em suma, não tem prática comercial nem
profissional, nada, naquela cidade ou naquele Esta
do. E quando o senhor informou isso à SERASA, qual
foi a reação clara da SERASA, porque isso para nós é
muito importante. São ações que dizem claramente
como ela está considerando ou não o consumidor. Só
vou concluir, depois eu peço que o senhor responda
tudo de uma vez só. Peço só para aguardar, é rápido,
só um minutinho.

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - São
três...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
gostaria só de concluir.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Sr. bém a eles interessaria apurar. Quer dizer, eles queri-
Adão, só um minutinho, que o senhor vai ter o seu am tirar a responsabilidade deles...
tempo. Espere ele terminar a pergunta. O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - O se-

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Só nhor tocou exatamente na minha segunda pergunta
um minutinho, desculpe Sr. Adão. Primeiro: de que que eu ia dizer para o senhor. Estou tentando enten-
forma o senhor avisou à SERASA? O senhor teve der se a SERASA foi vítima ou se ela é frágil na forma
como? Tem um sistema que o senhor tenha encontra- de permitir que um associado comprometa a vida de
do na SERASA para poder ligar, o senhor tem um sis- outros. A minha dúvida é: havia... exatamente, seria a
tema de telefone, o senhor tem uma SERASA na sua segunda pergunta. O senhor conseguiu descobrir, já
cidade? Que dificuldade o senhor teve para também que o CPF do senhor batia, se essa pessoa realmen-
acessar a SERASA para poder informar que o senhor te usou de algum documento seu perdido, falso, algu-
estava sendo penalizado de uma coisa que o senhor ma coisa contra o senhor? A SERASA ou a empresa
não era responsável? E aí, segundo: qual foi a atitude que foi comprada, que colocou o seu nome na
que a SERASA teve? E depois, eu queria... SERASA, tinha sido vítima de algum crime, de algu-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De- ma coisa desse tipo, ou ela, de forma muito fácil, sem
putado Julio, só um minutinho. A Presidência, pela essas coisas, colocou o seu nome lá? O senhor con-
harmonia que paira sobre esta Comissão hoje, abre o seguiu descobrir o motivo por que essa empresa colo-
debate no famoso pingue-pongue. Se o senhor quiser cou o seu nome lá?
fazer uma pergunta, ele responde. Senão ele vai es- O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - A
quecer. Fica mais fácil. empresa disse que as pessoas que tinham contrata-

o SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu do a linha telefônica, cada linha telefônica, não esta-
até prefiro que ele já responda essas duas. Presiden- vam sendo encontradas na cidade e a conta estava
te, tem razão. crescendo. Três contas, dava mil e seiscentos e tan-

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Des- tos reais. Aí, ligando para eles, eles disseram: "Olha,
culpe, Sr. Adão. Então, eu prefiro que o senhor possa duas já estão desativadas, mas a inadimplência conti-
responder. nua. E a terceira vai ser desativada, mas está inadim-

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Fo- plente. E a anotação dela já vai para a SERASA tam-
ram três. A empresa do Paraná, Curitiba, três contas bém.
telefônicas que apareceram lá em meu nome, sem eu O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Veja
nunca ter ido lá na cidade, nunca morei, nunca nego- bem. Alguém...
ciei, nada. Só tenho algum conhecido lá. Tenho um.. O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Aí, é

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Mas o seguinte: as empresas também acham que, como
se tratava de um homônimo, alguma confusão desse queriam que apurasse, elas também teriam sido víti-
tipo ou de maldade contra sua pessoa? mas. Eu disse: "Mas, como é que vocês fazem isso

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Não, sem a pessoa assinar?" Disseram: "Não, é só telefo-
o nome está com um erro. Botaram Adão de O. Duar- nicamente. A relação contratual veio por telefone, faz
te. É Adão de A. (Assunção) Duarte. Mas o CPF, que o contrato sem assinatura e está valendd'. E a
é o que interessa, porque nós somos um número, SERASA concorda com isso, naturalmente tem res-
como eu disse antes, o CPF era, corretinho, o meu. E ponsabilidade também.
aí que fizeram a jogada. Entrei em contato com a O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - E
SERASA em Salvador, porque eu estava lá na época, mesmo o senhor dando isso por escrito ou tentando
e a SERASA de lá disse que não, só com a empresa fazer, a SERASA não tomou providência? Ela ficou
que colocou o nome ali. aguardando que a empresa telefônica que tivesse

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Ela que limpar o seu nome. Foi isso o que lhe foi dito?
disse isso verbalmente, ela passou algum documento O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - É, a
para o senhor? empresa Paraná.

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Só O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Muito
por telefone e depois pessoalmente. Eu fui lá. Aí en- obrigado. Ao Dr. Etelvino, eu também tenho uma dú-
trei em contato com a empresa no Paraná e ela man- vida. Eu vi que mesmo depois de ter sido pago, o se-
dou que eu fizesse uma ocorrência policial na delega- nhor tentou limpar o seu nome e não conseguiu. O se-
cia de furtos e roubos ou de estelionato, porque tam- nhor encaminhou por escrito à SERASA algum pedi-



O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- E lhe
foi dito que... não pediram uma quitação, só disseram
que só o banco poderia, na verdade, limpar o seu
nome.

O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - É. Aconte
ceu exatamente o que aconteceu com o Deputado. A
empresa que tinha colocado teria que tirar. No caso,
se o Banco do Brasil não enviasse uma carta a eles,
eles não poderiam retirar. E o Banco do Brasil, eu li
gava.. .Tanto que, na época, eu tive que recorrer a co
legas dentro do Banco do Brasil para me ajudar nesse
processo para que eles mandassem essa carta para
a SERASA. Então, eu não sei onde foi o erro do trâmi
te, se foi do banco que não enviou, se foi...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Isso.
Então, essa seria a segunda pergunta. Porque um
problema é a SERASA, outra coisa é a rede que está
interligada à SERASA. Acho que o banco tem um có
digo próprio para isso, ele pode ou não, independen
temente da SERASA, colocar o seu nome também
numa lista pendente que não é da SERASA. O senhor
sabe disso, deve ter sido vítima também, porque tinha
dívida no banco...

O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Exato.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- ...que

é o cadastro do Banco Central. Eu queria fazer uma
pergunta: o senhor chegou a enviar para o banco, o
banco limpou o seu nome ou o banco não limpou o
seu nome?

O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Não. O meu
nome só foi limpo quando cumpriram-se os 5 anos
que eu estava... que eu estava cadastrado na
SERASA.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Isso
foi quanto tempo depois de o senhor ter pago a sua
dívida, ter quitado a sua dívida?
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do de limpar o seu nome, anexando realmente que o O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- É isso
senhor havia pago e ela lhe disse que forma e como, que eu estou tentando, ver se tem alguma prova que
de que na verdade não podia limpar o seu nome, só para que a gente possa tomar alguma providência em
quem podia limpar o seu nome era quem havia inseri- cima dessa prova, além do contato pessoal que eu
do o seu nome lá no sistema? estou fazendo.

O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Eu não en- O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Por escrito
caminhei nada por escrito. Foi via telefone. E também eu não enviei nada.
no posto em Curitiba, junto a um atendente. Por quê? O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - No
Porque o Banco do Brasil... O único comprovante que seu caso também foi feito só dessa forma verbal?
eu tinha da quitação da minha dívida era o compro- O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Exatamente.
vante de depósito, que eu enviei para eles, contra a Verbal. A gente chega lá no atendente da SERASA,
apresentação de quitação da dívida. Então, foi feito normalmente, as respostas são muito vagas, Exce-
um depósito na agência do Banco do Brasil para que lência. Eu estive lá pessoalmente com o comprovan-
eles retirassem. E a informação que tinha é que eles te.
não poderiam fazer nada sem que o banco enviasse a
eles essa quitação. E tem uma coisa que eu estava
lembrando aqui. Na época, inclusive, que nós move
mos esse processo, em Curitiba, eu não sei se al
guém já pôde observar isso, nos classificados, hoje,
em algum classificado de jornal, agora eu estava lem
brando, eu não tenho aqui para mostrar, mas não é
difícil você pegar nos classificados de um jornal avi
sos assim: "Você está com o seu nome na SERA8A,
procure-nos que nós tiramos'.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Nós
já tivemos essa denúncia.

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Já foi
feita, não é?

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Mas
isso nós vamos pesquisar a fundo, está certo?

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Sim.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Nós

só estamos tentando entender como é que a
SERASA não está dando atenção a quem está recla
mando e provando. Por isso que eu estou tentando
entender...

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Exa
tamente.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - ...se
está faltando uma objetividade ou se falta prova, mas,
por isso que a minha pergunta foi bem objetiva no
sentido de se quando o senhor fez a denúncia... Eu
quero saber se eu estou sendo acusado por uma con
ta e se eu encaminho essa conta quitada e paga - eu
estou tentando ter certeza disso -, se a SERASA não
limpa o meu nome, não me positiva, vamos supor as
sim, não me tira da lista negativa que ele compõe. É
isso que eu estou tentando incluir. Porque se nós fo
mos à SERASA: "Não, mas atendeu, falou, mas ele
não deu um documento..."

O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Exatamente.



ramo
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não

tiraram da lista negativa?
O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Não tiraram

da lista negativa. Tanto, Excelência, que eu tive que...
para resolver. .. porque eu falei... Talvez seja esse o
problema, eu vendi um carro e quitei, quitei todas as
parcelas que estavam pendentes para que meu nome
saísse. E permaneceu lá durante, ainda, praticamen
te, um ano, um ano e pouquinho.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Presi
dente, só mais uma pergunta, se o senhor me permi
te, ao Sr. Adão? É a última. Prometo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Tratando de V.Exa., sempre muito prestativo, vou
atendê-lo.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - É um
prestígio, é um prestígio. É porque... É o orgulho que
a gente tem de estar sendo presidido pelo Giacobo.
Sr. Adão, outra coisa que eu estava falando, é a se
guinte: o senhor disse que depois, posteriormente, o
senhor passou a ser informado de que se o senhor
não quitasse tal dívida o seu nome poderia voltar para
a SERASA, isso aí e tal. Isso, como que ocorreu? O
senhor tinha... estava... era alguma uma outra coisa?

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Não.
Aí, foi outra coisa. Foi um atraso no Banco do Brasil.
Já estava negociando e ...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - E o
senhor recebeu do sistema de cobrança do banco ou
da SERASA?

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - O
banco me chamou e fizemos uma negociação. Antes
do prazo da primeira parcela a SERASA já mandou
uma carta - a primeira vez que ela mandou, mandou
uma carta, já foi praticamente neste ano - mandou
uma carta dizendo que se não resolvesse aquela
pendência até tal dia seria inscrito...
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O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Aproxima- O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Essa
damente um ano, um ano e alguma coisinha. Não me carta veio identificada pela SERASA?
lembro exatamente, porque isso foi em 98, 99. Já faz O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - É.
quase 5 anos. Essa eu tenho. Era para trazer, mas não trouxe.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - A últi- O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se-
ma pergunta, Dr. Etelvino. O senhor disse que num nhor tem condições de nos enviar essa cópia, para o
período estava parcelando a sua dívida e honrando Presidente - uma xerox mesmo é suficiente?
com os compromissos do pagamento das parcelas. O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Tenho.

O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Exatamente. O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Muito
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Nes- obrigado.

se período também não foL.. O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -
O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Não limpa- Próxima Deputada inscrita, a nossa Deputada Perpé

tua Almeida.
A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 

Muito obrigada, Presidente. Queria aqui saudar os
nossos dois convidas. Podem ter certeza, senhores,
que é constrangedor a gente estar nesta CPI - e hoje
eu já tenho uma opinião formada por conta das coisas
que eu estou ouvindo no dia-a-dia da CPI -, é cons
trangedor ter que ouvir relatos como esses. A gente
sabe que o crime organizado, o narcotráfico, o esqua
drão da morte - no Rio tem, no Acre também teve por
um bom tempo, no Espírito Santo e outros Estados
brasileiros -, infelizmente, eles têm a lista dos marca
dos para morrer. E, às vezes, quando um deles entre
ga, a lista sai com antecedência. A gente já sabe
quem são os marcados para morrer. Na SERASA
também tem a lista dos marcados ao constrangimen
to, que é a lista negra, e que, infelizmente - eu não sei
há quanto tempo vocês já foram positivados, eu não
sei se faz 1 ano, 6 meses -, mas o fato é que se vocês
tiverem sido negativados há 6 meses, ou há 1 ano, os
senhores ainda estão na lista dos marcados ao cons
trangimento, por mais que o nome já tivesse saído da
primeira lista, porque eles mantêm uma tal de uma
segunda listagem, que são os serviços que eles pres
tam de cheque escore, mais ou menos isso, que eu
diria até que é um tipo de um serviço freezer, ou um
serviço geladeira, porque você se mantém congelado
na lista negra. Se você já esteve na lista anteriormen
te, você se mantém no tal do serviço freezer por mais
6 a 12 meses, porque eles mantêm o seu nome lá ba
seado no seu passado, decidem se você, nos próxi
mos 6 meses ou nos próximos 12 meses, vai ser ou
não um cidadão, de certa forma, negativado. Então, é
aquilo que eu disse aqui na reunião passada: nenhum
cidadão pode ser punido mais de uma vez se tiver pi
sado na bola por um crime. Mas a SERASA faz isso.
Por isso que eu tenho dito que ela está acima do Judi
ciário brasileiro. Aliás, era muito bom o Judiciário bra
sileiro aprender essa rapidez da SERASA, porque a
SERASA condena, pune, dá a sentença, tudo de uma
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vez só. E o Judiciário brasileiro, a gente sabe, passa
20, 30 trinta, às vezes, para dar uma sentença. Eu só
queria fazer uma única pergunta, apesar de que as
outras que eu tinha alguns Parlamentares colegas já
fizeram. Embora, Sr. Presidente, eu acho que se a
gente fosse usar da mesma justiça que a SERASA
tem usado com os cidadãos brasileiros, a gente, in
clusive, precisaria dar ordem de prisão para os direto
res da SERASA quando eles chegassem aqui mesmo
antes de serem ouvidos, antes de se justificarem, por
que é exatamente isso que eles fazem com os cida
dãos hoje quando eles estão negativando. Eles põem
o nome na tal da lista, na lista dos marcados ao cons
trangimento sem ouvir do cidadão se ele tem razão ou
não. Então, se fosse para usar da mesma moeda, nós
teríamos que dar ordem de prisão assim que eles en
trassem aqui nesta Casa até mesmo sem ser ouvi
dos. Mas nós não vamos fazer isso, com certeza ab
soluta. Só se eles merecerem. A pergunta que eu te
nho é a seguinte, para os dois: qual foi mesmo a re
ceptividade e o tratamento - e aí a pergunta é para os
dois - quando vocês fizeram o primeiro contato com a
SERASA, principalmente o Sr. Adão, quando tinha a
certeza de que não estava... não tinha motivos para
estar negativado, mas eu quero ouvir dos dois qual foi
mesmo a reação, qual foi o tratamento que vocês re
ceberam dessa empresa quando vocês fizeram o pri
meiro contato?

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - São
funcionários, são empregados que atendem a gente,
friamente. Para eles todo mundo é todo mundo. A or
dem que têm é essa: "Não, aqui só se quem inscre
veu, mandar tirar'. Pronto. Agora, é lógico que o escri
tório tem... os funcionários são moderadamente edu
cados, mas eles não têm poder nenhum de decisão. A
ordem é essa e pronto. Eles não podem fazer nada. A
chefia fica longe. Ninguém sabe se em Brasília, Rio
de Janeiro, onde é; a chefia é ausente e presente, é
onipresente e poderosa. Eu fiquei emocionado tam
bém com que ele disse: ele é um supercartório e um
superjudiciário. É muito mais do que um judiciário,
como a Deputada está dizendo, realmente. Tem po
der demais e veloz. Mata, esfola, praticamente, na
hora o crédito da pessoa.

O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - O atendimen
to que eu tive por telefone foi esse que o colega está
falando. Olha, só o banco, tal... Não teve, assim, gros
seria por telefone. Pessoalmente, eu não sei se é pelo
constrangimento que a gente já vai lá com aquele sen
sação de: "Puxa vida, vou tentar tirar meu nome da
SERASA", mas a reação é que... a sensação que você
tem é que as pessoas falam: olha, te vira. Mais ou me-

nos isso. Não é que ela falou: te vira. Mas se o banco
não mandar, nós não podemos fazer nada, muitas ve
zes, assim, de uma forma fria. Te deixa até meio que
falando sozinho. O constrangimento que a gente nor
malmente tem quando vai a outro local para fazer qual
quer coisa e descobrem que seu nome está lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Próximo inscrito, Deputado Zico Bronzeado.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, com
panheiros que vieram prestar esclarecimento, Sr.
Presidente, cada dia que passa, cada depoimento,
cada e-mail que nós recebemos em nossos gabine
tes, cada questionamento que nós fazemos a respei
to da SERASA, nós temos... a gente recebe informa
ções que vêm comprovar a injustiça que há em nosso
País... as injustiças que há em nosso País e a fragili
dade do sistema de proteção ao cidadão. Eu, na ver
dade, observando, Sr. Presidente, o depoimento... eu
não pude acompanhar o depoimento do Dr. Adão, juiz
federal, advogado e professor universitário. Eu me
lembrei do tempo em que não era Deputado nem Ve
reador. Fui Vereador por 8 anos, Dr. Adão, e mesmo
sendo Vereador, às vezes, eu fui humilhado, discrimi
nado, não tive crédito. E eu achava que só os juízes,
só os doutores, só os médicos teriam privilégio. E aí a
gente, quando chega nesse patamar de informações,
a gente percebe as a fragilidade da nossa Constitui
ção, que agora, nas reformas, a gente vê a Situação e
a Oposição questionando o direito adquirido, a in
constitucionalidade de uma proposta do Governo ou
de um projeto de um companheiro qualquer apresen
tado aqui nesta Casa. Mas, voltando um pouco aqui,
eu queria dizer que os senhores representam, na ver
dade... Quantos Etelvinos neste País, quantos Adões
passaram por constrangimento na porta de um hotel,
na porta de um shopping? E eu me coloco no lugar de
vocês quando eu passei por constrangimento. E aqui
eu queria dizer, Deputado Léo, que, realmente, na
nossa situação de político é muito mais constrange
dor porque... Eu fui fazer uma compra, Dr. Adão, fui
fazer uma compra em um... inclusive, comprar uma
bicicleta para doar para a comunidade. num jogo de
futebol. Era arrecadar alimento para o Fome Zero,
mais ou menos isso. Não tinha Fome Zero, mas era
para os descamisados, os desabrigados lá de um ba
irro na minha cidade. Tem Fome Zero em todo o can
to. Aí, eu fui comprar a bicicleta em uma loja que eu ti
nha crédito a vida inteira. E o vendedor que me aten
deu não gostava de mim, inclusive, participava da
mesma igreja. E por eu não ter ajudado numa deman
da lá do grupo, ele foi consultar lá e disse: "É, você
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está devendd'. Eu fiz uma compra, em Belo Horizon
te, 92 reais, e deu um problema lá. Eu disse: "Você
está devendo na firma tal, lá, em Minas Gerais'.
Assim, na frente de todos os vendedores. Aquilo que
você falou, doutor: aquela coisa de você ter que ainda
suportar a humilhação ou a falta de respeito, a falta
daquele compromisso que a SERASA fez quando as
sinou o contrato com o Ministério da Fazenda de res
guardar, de proteger o cidadão das informações. E aí
eu fiquei numa situação complicada. Eu disse: "Mas
eu compro aqui, eu terminei de fazer uma compra
nesta loja na semana passada. Está aqui o carnê, já
paguei tantas parcelas." Aí o gerente: "Não..." Eu era
candidato, viu Deputado, candidato a Deputado Fe
deral. Inclusive, aquela compra que eu estava fazen
do é para poder agradar a comunidade. (Riso.) Aí o
gerente disse: "Não, o nosso amigo Zico - eu não era
Deputado - é cliente e é um bom pagador. Está cum
prindo com as obrigações." E aí a gente chega aqui a
fazer uma avaliação de que nós precisamos urgente
mente não influenciar, nobre Relator, no relatório
para que... executar, condenar a SERASA, mas nós
precisamos corrigir esse sistema, essa instituição que
vem pegando essas pessoas que eu falei aqui e jul
gando e constrangendo e fazendo tudo aquilo que a
maioria dos brasileiros não conhece essa instituição,
só conhecem aqueles que são pegos, muitas vezes,
pelas costas, como muitos aí. Queria dizer para vocês
que se há essa instituição tão poderosa que condena
de uma forma relâmpago, há o sistema público, o
INSS, não é Dr. Adão, os trabalhadores rurais que às
vezes se mudam da zona rural para a cidade porque
não agüentam mais trabalhar, aí esquecem de pegar
uma documentação, aí chegam no sistema lá e diz:
"Olha, você não pode, porque você não está mais na
colônia, você não pode mais'. Aí vem, recorre aos po
líticos, a gente corre atrás e passamos anos e anos
tentando aposentar um trabalhador rural e não conse
guimos, porque o sistema público é mais protegido, é
mais burocrático. E aí vêm as sentenças, que demo
ram trinta e tantos anos, 40 anos. Então, como é que
o Governo, na época, permitiu que uma instituição li
gada aos bancos, que também condena os cidadãos
a pagar juros altíssimos, a ter uma instituição dessa
que tem o poderio de condenar, executar e etc. e etc.
tão rápido, tão rápido. E para você ter uma idéia, o po
der maior desse País, que é a Presidência da Repú
blica, ainda não conseguiu, por causa do sistema,
que é lento, executar a proposta de Governo, que nós
acreditamos que é séria; não conseguiu em 6 meses,
não conseguiu ainda gerar os empregos que nós Go
verno, porque sou do Partido dos Trabalhadores, pre-

tendemos construir. Não conseguimos porque o sis
tema é lento, a gente tem que corrigir os erros do pas
sado, é difícil. Mas a SERASA consegue, em menos
de um mês, condenar e executar o cidadão. Então, é
a isso que estamos aqui assistindo, ao poderio de
uma instituição que consegue, com muita rapidez, co
locar os senhores e muitos e muitos cidadãos deste
País nesses constrangimentos. Então, eu fico aqui
mais consciente, não vou fazer pergunta, do nosso
dever como Deputados Federais, como representan
tes dos excluídos, e dos incluídos também, de corrigir
essa falha absurda que está acontecendo. Então, eu
agradeço aqui a oportunidade e vamos, se Deus qui
ser, contribuir para o País para que não haja essas
desigualdades de instituições que deveriam colabo
rar com o sistema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Próximo inscrito, Deputado Almir Moura. Deley, eu fiz
uma inversão aqui porque o Deputado me pediu aqui,
me solicitou, por causa de uma reunião que ele tem.
Agora, se o senhor tiver alguma coisa contra, não tem
problema, está autorizado. Gostaria que o senhor fos
se breve, Deputado Almir.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Vou ser
bem breve, muito obrigado. Eu que torci tanto para
ele da geral do Maracanã, agora ele tem que torcer
por mim na CPI da SERASA. Muito obrigado, Deputa
do. Queria fazer uma breve exposição. Primeiro, pa
rabenizar e agradecer pela vinda dos expoentes aqui
hoje. Não tive a oportunidade de ouvir a exposição
dos senhores porque a gente aqui na Casa tem uma
correria tremenda, participa de várias Comissões, é
Reforma da Previdência, é Comissão Especial, Co
missão Mista, vai ao Ministério, marca... É uma corre
ria tremenda. Mas o que saltou aos olhos, e eu gosta
ria de colocar aqui, Sr. Presidente, é uma reportagem
que teve hoje do Jornal O Dia: "Nome sujo por dívida
de outro. Uma senhora lá de Nova Iguaçu, salvo en
gano, no Rio de Janeiro, chamada Rita de Cássia
Carvalho, tem 44 anos, foi ao Ponto Frio para com
prar um eletrodoméstico, baratinho, já que ela não
podia pagar uma prestação alta. Chegando ao Ponto
Frio, no ano de 2002, o que acontece com essa se
nhora? Ela verifica que tem o nome negativado na
SERASA, no SPC, por dívidas no BRADESCO e na
Losango, como se tivesse aberto conta no
BRADESCO, tivesse passado cheque sem fundo no
BRADESCO e também tivesse pego empréstimo na
Losango sem ter pago. Essa senhora nunca pegou
empréstimo na Losango e nunca teve conta no
BRADESCO, mas, no entanto, o que é pior é que ela
estava negativada com o CPF e esse CPF estava no
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nome de Alexandre, mas, mesmo assim, a SERASA O SR. DEPUTADO DELEY - Sr. Presidente, Sr.
se negou a tirar o nome dela de lá. O nome dela é Relator, senhores convidados, Deputados e Deputa-
Rita, o nome da pessoa é Alexandre Carvalho Perei- das, só para responder ao meu amigo, se ele for lá
ra, o CPF dela estava com esse nome, se negaram a torcer, vai querer colocar o Zico Bronzeado na
retirar nas audiências que tiveram na Justiça e ela SERASA, porque o que ele está de dívida na "pelada"
continua negativada sem poder comprar. Um ano de- é brincadeira. Entendo, Sr. Presidente, que já foram
pois da luta que ela teve, agora o BRADESCO e a Lo- ditas muitas coisas aqui dentro desta Comissão e a
sango foram condenados a pagar a ela um total de 12 cada dia que passa - e nós Deputados temos que ter
mil reais a título de indenização, que pode ser recorri- sempre em mente o nosso principal objetivo aqui den-
do ainda, e obviamente devem recorrer, para protelar tro desta Casa, que é o de fortalecer o exercício da ci-
mais um tempo, para poder passar mais um tempo - dadania do povo brasileiro, e nós temos visto que a
eu não sei qual seria o juro aí, me parece que é 1% ao relação dessa empresa com o povo brasileiro, os
mês, me parece, não sou economista. E aí, quanto seus mecanismos, talvez tenha que passar por uma
mais tempo passar sem pagar a ela o que o juiz deter- reavaliação. E por isso nós estamos aqui. Dá para a
minou, melhor para o banco, porque 12 mil aplicado gente sentir o quanto é fácil você ter seu nome negati-
no mercado financeiro, se emprestar para o Governo vado e o quanto é difícil você conseguir sair. E o que
é bom negócio, porque é 26% ao mês; vai ser um bom mais assusta é que pessoas, como disse o Dr. Etelvi-
negócio para o banco, porque o principal cliente dos no, pessoas razoavelmente bem colocadas dentro da
bancos é o próprio Governo; e ali é 26. Então, sociedade encontram essa dificuldade. E aí a gente
paga-se 1 e recebe 26, ele está ganhando 25. Na mi- fica se perguntando aquelas pessoas realmente mais
nha avaliação, está ganhando 25. Então, quanto mais humildes o que elas não passam para conseguir real-
tempo protelar na Justiça, melhor para a instituição. mente poder ter seu nome zerado e que possam real-
Outra coisa que me chamou a atenção é que diz que mente ter uma vida mais tranqüila, normal. Então, nós
tecnologia atual evita duplicidade. Mais uma vez a estamos vendo realmente uma relação leonina. E eu
Receita Federal errando. Mais uma vez a Receita, queria, desde já, pedir o apoio de nossos companhei-
que tem um programa que diz aqui, só lendo um pe- ros, do Presidente e do Relator, estou entrando com
dacinho do início da reportagem que diz assim: "O ca- um requerimento para esta Comissão, até porque,
dastro de pessoa física, CPF, tem um sistema com- pelo que nós ouvimos na última nossa reunião, acho
plexo, detalhado e regional para a geração do núme- que há várias coisas aqui que têm nos assustado,
ro do documentd'. Teoricamente não deveria haver mas uma realmente me chamou muito a atenção. Eu
duplicidade. Para casos como o de Rita de Cássia, a gostaria de ter o apoio desta Comissão para que nós
Receita Federal admite possibilidade de erro huma- buscássemos informações com a Receita Federal re-
no. Ela admite possibilidade de erro humano. Mas o lativa àquela informação que nos foi dada na última
interessante também é que só a ESAG, no Rio de Ja- reunião sobre a questão da isenção de Imposto de
neiro, tem centenas ou milhares de casos semelhan- Renda da SERASA. Então, eu acho que isso seria de
tes, que eu vou averiguar para ver a possibilidade de suma importância. E que essa informação viesse an-
trazer também uma pessoa da ESAG a essa CPI para tes mesmo que as pessoas responsáveis, evidente-
poder contar os casos que chegam até eles de nomes mente que elas vão estar aqui, da SERASA pudes-
negativados também. Aí eu faço o requerimento. Mas sem estar nos dizendo. Então, fica aqui o meu pedido,
a via-crúcis dessa senhora vai continuar, porque se o já, de apoio a esse requerimento para que esta Co-
Banco BRADESCO e a Losango recorrerem, ela con- missão, via Presidente, via o nosso Relator, para que
. a Receita pudesse nos informar se realmente existe

tlnuará com o nome negativado, mesmo o juiz deter-
minando que retirem o nome dela não retiraram, para essa isenção e por que ela existe, para que a gente
se ter uma idéia. Então, vejam como é que nós esta- pudesse ter mais subsídios para quando nós convi-
mos. Vejam como é importante o trabalho desta CPI. dássernos as pessoas da SERASA para que elas pu-
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. muito obri- dessem também nos explicar. Então, Sr. Presidente,

fica aqui este pedido, o agradecimento, mais uma
gado aqui, vou continuar torcendo por você, agora no
campo aqui do Lula. vez, a essas pessoas que se propuseram a trazer o

seu relato e dizendo a todos para que realmente nós
Obrigado. não nos esqueçamos das nossas obrigações dentro
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) desta Casa. E eu tenho certeza que esta Comissão

Com a palavra o Deputado Deley. vai fazer valer isso. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O vador, os dois fizeram e pagam uma taxa a esse tipo
último inscrito, Deputado Serafim Venzon, não se en- de despachante, por isso que eles colocam nos jorna-
contra presente. Não havendo mais inscritos para o is que deve dar muito dinheiro, porque é muita gente
debate, concedo a palavra ao nosso Relator, Deputa- que precisa disso. Então, vai para o banco, no caso
do Gilberto Kassab. Esta Presidência esclarece aos de cheques, aquelas declarações com o número dos
membros que na terça-feira que vem teremos mais cheques e o banco, geralmente, a maioria tem aceita-
uma reunião, onde temos um convidado aqui que vai do. Agora, houve um outro caso que não aceitaram,
ser fazer presente, de acordo com o requerimento vo- porque aquela declaração daquela empresa não era
tado e aprovado da Deputada Perpétua e já entrare- uma empresa idõnea e não iria valer. Mas muitas são
mos no segundo bloco dos trabalhos desta CPI, de aceitas em Salvador, por exemplo, e acho que em
acordo com aquele nosso cronograma de trabalho, São Paulo também, que tem o mesmo sistema, apa-
onde traremos aqui pessoas da Receita Federal, do rece isso. Então, eles não tiram com outra pessoa di-
Governo Federal, do Ministério Público, PROCONs. zendo que já está pago, quando não querem. A
Já está sendo também analisado pelo Deputado Léo SERASA também ainda tem mais esse problema.
Alcântara depoimento para a quebra de sigilo bancá- Muito obrigado. Desculpem o adendo, mas...
rio da instituição SERASA, porque esse convênio que O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
V.Exa. firmou já nos foi dado esclarecimento da Re- senhor terá daqui a um minutinho as suas considera-
ceita Federal e posterior não ficou ainda bem esclare- ções finais. Deputado Gilberto Kassab.
cido, onde podemos também, o senhor pode fazer O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Sr.
esse novo requerimento para que ela realmente defi- Presidente, senhores membros da Comissão, Depu-
na se houve ou não essa isenção, mas esse segundo tados e Deputadas, em primeiro lugar agradecer ao
bloco é realmente para dirimir todas essas dúvidas. E, Sr. Etelvino e ao Sr. Adão pelos depoimentos aqui
por fim, o terceiro e último bloco, que será dada a prestados, depoimentos importantes, que contribui-
oportunidade de a SERASA vir até a esta Casa se ex- rão, sem dúvida nenhuma, para que todos os Deputa-
plicar. Deputado Gilberto Kassab. dos que integram esta Comissão possam formar a

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - sua opinião e colaborar com as sugestões que todos
Antes eu queria passar a palavra ao Sr. Adão, que estão encaminhando, e continuarão encaminhando,
quer fazer um esclarecimento. a este Relator para a composição do relatório final; re-

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Sr. latório final que, sem dúvida nenhuma, irá ser feito
Presidente, Sr. Relator, em relação ao que disse a junto com todos para que possa refletir o pensamento
Deputada Perpétua, eu até me preocupei para ver as desta Comissão e, mais do que isso, o pensamento
datas, se eu ainda estou nos seis meses da geladeira desta Casa. Eu, Sr. Presidente, considero-me atendi-
ou do freezer. Aí é o seguinte: foram três linhas telefô- do pelos depoimentos, pelas perguntas, pelos escla-
nicas, 446 reais e 61 centavos, 587 e 41 centavos e recimentos. Cumprimento os autores do requerimen-
668 e 54, o que daria mil e seiscentos e tantos reais. to pela idéia de ouvi-los e passo novamente a palavra
Mas eu não paguei isso aí porque eu não devia, eu ao Presidente para que possa dar andamento aos tra-
não teria de jeito nenhum de fazer isso para fazer com balhos finais.
que o malandro crescesse. O que eu fiz foi entrar na O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
justiça para eliminar isso, provando que eu não tinha para fazer um breve relato também. A Deputada Per-
débito naquela região, porque eu não tinha morado, pétua. pode ficar tranqüila que esta Presidência e os
não tinha trabalhado ali e aí a Justiça deu liminar, membros desta Casa não hesitarão, em nenhum mi-
mandou excluir o nome. Aí a SERASA, com a liminar nuto, se preciso for, não só aos membros da SERASA
do juiz, atendeu, não fez como esse caso aí do Rio de ou a quem vier aqui como testemunha que fizer uso
Janeiro, que não atendeu. Agora, eu queria, só para da palavra, não sendo verdadeiro, em pedir que esta
colaborar de novo com a Comissão, lembrando o que pessoa seja conduzida ao cárcere privado. Não tenha
o Dr. Etelvino falou, o problema de umas empresas dúvida nenhuma. Ao cárcere público, não é, a cadeia.
que aparecem nos jornais e dizem que: tiram o nome Não havendo mais inscritos para o debate, concedo a
do SERASA e assim por diante. Elas montam, elas palavra agora ao Dr. Etelvino Luiz Garcia e depois ao
têm uma empresa, e aí elas dão a declaração de que Dr. Adão Duarte.
foi paga a dívida, aí encaminham ao banco e é enca- O SR. ETELVINO LUIZ GARCIA - Na semana
minhado a SERASA e é tirado, quer dizer, esse siste- passada, lá em Sinop, procurou-me um rapaz de 20
ma, eu tive um parente e um amigo também em Sal- anos de idade pedindo ajuda. Era um rapaz viciado



Novembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 62999

em drogas, um rapaz que já tinha passado pela prisão
algumas vezes por causa do vício, e ele passou em
meu consultório e falou: "Doutor, eu preciso de uma
ajuda do senhor. Eu preciso ser encaminhado para
uma clínica de recuperação. E eu preciso pagar 100
reais por mês e tem de ter um encaminhamento de
um pastor evangélico, porque o local é evangélicd'. E
eu sou pastor evangélico, além de médico. E, naque
le momento, ouvindo o relato daquele jovem de 20
anos de idade, tudo o que ele passou na vida dele,
perdeu o pai muito cedo, foi preso de uma forma inde
vida, sem dever nada, foi abusado sexualmente na
cadeia. Isso tudo o levou a ter um rumo de vida com
pletamente diferente do que ele tinha planejado. E eu
pude ajudá-lo. E eu fiquei pensando assim: "Que bom
que esse rapaz encontrou alguém que pudesse aju
dá-Id'. Eu estou falando isso porque hoje aqui nesta
Comissão eu pude ver, através dos depoimentos de
V.Exas., que realmente nós vamos ter quem possa
nos ajudar. Eu digo nós porque não sou apenas eu,
não apenas o colega Adão, mas milhões de brasilei
ros, não são milhares, são milhões de brasileiros que
têm sofrido esse tipo de abuso, esse tipo de constran
gimento, esse tipo de acusação. Então, eu quero,
mais uma vez, agradecer a todos vocês e falar-lhes
que estou voltando para minha casa mais aliviado sa
bendo que há pessoas que estão ouvindo a nossa ca
usa, mas não só ouvindo, que estão trabalhando em
favor da nossa causa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Dr. Adão.

O SR. ADÃO DE ASSUNÇÃO DUARTE - Sr.
Presidente, Sr. Relator, demais membros da Comis
são, pessoal presente, eu agradeço por poder estar
aqui colaborando para uma causa mais do que justa,
a causa que coloque a SERASA no devido lugar e
pare essa exploração e essa verdadeira perseguição
aos cidadãos brasileiros. Que os senhores prossigam
e tenham uma fase final muito boa, positiva para o
nosso País e para o cidadão brasileiro. Eu pediria
apenas que eu fosse contemplado com a cópia do re
latório final e com o convite para assistir no dia em
que o pessoal da SERASA aqui estiver.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Esta Presidência, com certeza absoluta, não só ao
senhor, a todos os que contribuíram aos trabalhos
desta CPf como convidados e convocados, estende
rá a cópia do relatório e um convite para fazer parte
dos "finalmentes". Agradeço a presença de todos e,
nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, an
tes convocando reunião para o dia 15 de julho, ter
ça-feira, às 14h30min. Deputado Betão, o senhor
queria fazer...

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Só
uma... Aquele nosso juiz que estava na causa do
Sandro, ele foi solicitado também. Ele não viria ou já
encerrou a parte de depoente, das pessoas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Terça-feira, Deputado, teremos um convidado, fruto
do requerimento da Deputada Perpétua. E daí, já no
dia 22, que é na próxima terça, vai começar essa
fase, como falei para o Deputado Deley e a todos, de
convidados e convocados do poder público e assim
por diante, onde já está sendo elaborada a pauta e
onde, no dia 22, traremos como convidado, fruto do
nosso requerimento aqui aprovado, o Dr. André de
Carvalho Ramos. Ele é Procurador Federal do Estado
de São Paulo.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Teria
como esta Comissão solicitar à SERASA, na época
em que ela for depoente, trazer a relação dos inadim
plentes lá da lista dela que seja de 1 real até 1 salário
mínimo? Tem como solicitar isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Su
giro ao nobre Deputado que faça um requerimento e
coloque à aprovação.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Só
para nós termos idéia, nesse patamar, que já esta
mos com as idéias de que não seja inserido no SPC e
SERASA pessoas com menos que um salário míni
mo.

O SR. DEPUTADO DELEY - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Deley.

O SR. DEPUTADO DELEY - Apenas para fazer
um pedido, não sei se já foi feito: que essa pauta já
definida com os devidos convidados pudesse ser
passada, o mais rápido possível, lá para os nossos
gabinetes. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Muito bem, Deputado. Isso vai ser atendido. Lembro,
então, que haverá reunião na terça-feira, dia 15 de ju
lho, às 14h30min.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE "INVESTIGAR

AS ATIVIDADES DA SERASA - CENTRALIZAÇÃO
DE SERViÇOS DOS BANCOS S/A"

(CPI - SERASA)

52ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da oitava reunião, realizada em 16 de julho

de 2003
Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de

dois mil e três, às quatorze horas e trinta e oito minu
tos, no plenário seis do Anexo II da Câmara dos De
putados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidên-
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cia do Deputado Giacobo, a Comissão Parlamentar
de Inquérito com a finalidade de "Investigar as ativida
des da SERASA - Centralização de Serviços dos
Bancos S/A". A Lista de Presença indicou o compare
cimento dos Deputados Giacobo - Presidente; Rei
naldo Betão e Gonzaga Mota - Vice-Presidentes;
Alex Canziani, Anivaldo Vale, Luiz Alberto, Márcio
Reinaldo Moreira e Perpétua Almeida - Titulares;
Almir Moura, Júlio Semeghini e Rubens Otoni - Su
plentes. Deixaram de registrar suas presenças os De
putados Aníbal Gomes, Augusto Nardes, Bernardo
Ariston, Cezar Silvestri, Colombo, Deley, Fernando
Diniz, Gilberto Kassab, José Priante, Léo Alcântara,
Machado, Manato, Mussa Demes, Neuton Lima,
Orlando Fantazzini e lico Bronzeado. Abertos os tra
balhos, o Presidente colocou em votação a Ata da sé
tima reunião, cuja leitura foi dispensada a requeri
mento do Deputado Reinaldo Betão, por terem sido
distribuídas cópias a todos os Membros da Comis
são. Em votação, foi aprovada a ATA. Em seguida,
comunicou que fez distribuir relação dos seguintes
EXPEDIENTES encaminhados à comissão: 1) em
08/07/03, Ofício 254/03, da Liderança do PPS, indi
cando o Deputado Cezar Silvestri / PPS-PR, para
ocupar a vaga de titular nesta Comissão; 2) em
08/07/03, Requerimento, da SERASA, comunicando
que se encontram atualmente em curso ações judici
ais propostas pela Serasa em oposição a dois depo
entes de Comissão: os Senhores Edílson Galdino e
Ângelo Volpi, e fornece informações concernentes às
referidas medidas processuais; 3) em 10/07/03, Re
querimento, da SERASA, encaminhando, em aten
ção à solicitação desta Comissão, cópia autenticada
das ações civis públicas em que a Serasa figura como
ré, ou co-ré, bem como cópia de eventuais sentenças
%U acórdãos proferidos nessas ações, extraídas
dos autos das seguintes Ações Civis Públicas, ne
nhuma delas com decisão transitada em julgado: a)
processo nº 2000.81.00.033047-0, em que é autor o
Ministério Público Federal, em curso perante a 2ª
Vara Federal de Fortaleza; b) processo nº
2001.81.0020771-8, em que é autor o Ministério PÚ
blico Federal, em curso perante a 4ª Vara Federal de
Fortaleza; c) processo nº 140.02.932.773-5, em que é
autora a Associação Baiana de Defesa do Consumi
dor - ABADECOLC, em curso perante a 2ª Vara de
Defesa do Consumidor de Salvador; d) processo nº
023.97.021227-2, em que é autor o Ministério Público
do Estado de Santa Catarina, em curso perante a 1ª
Vara da Fazenda Pública de Florianópolis; e) proces
so nº 1998.9050-9, em que é autor o Ministério Públi
co, em curso perante a 1ª Vara da Fazenda Pública

de Campo Grande; f) processo nº 1.2000.034954-3,
em que é autora a Associação de Defesa da Cidada
nia e do Consumidor- ADECON, em curso perante a
21ª Vara Cível do Recife; g) processo nº
2001.61.00.014465-9, em que é autor o Ministério
Público Federal, em curso perante a 15ª Vara Federal
de São Paulo; h) processo nº 2001.61.00.017327-1,
em que é autor o Ministério Público Federal, em curso
perante a 24ª Vara Federal de São Paulo. Esclarece,
ainda, que permanece no aguardo do fornecimento,
pelas respectivas autoridades e serventias judiciais,
das cópias dos autos correspondentes a outras ações
civis públicas promovidas em face da Serasa, as qua
is, na medida em que forem sendo entregues serão
prontamente repassados à Secretaria da Comissão;
4) em 11/07/03. Ofício nº 139/03, da Consultoria Le
gislativa, designando o Consultor Legislativo Dr. Pe
dro Pereira Silva, para prestar, na área de Direito Pe
nai e Processual, assessoramento e consultoria téc
nica e especializada junto a esta Comissão; 5) em
14/07/03, Ofício SRF/GAB/Nº 1488, da Secretaria da
Receita Federal, encaminhando, conforme solicita
ção desta Comissão, cópia do convênio celebrado
em 15 de outubro de 2002, entre aquela Secretaria e
o Banco Central do Brasil, para o intercâmbio de infor
mações não abrangidas pelo sigilo fiscal e bancário;
6) em 15/07/03, Expedientes do Dr. André de Carva
lho Ramos, encaminhando cópia da inicial da Ação
Civil Pública nº 2001.61.00.014465-9, proposta pelo
Ministério Público Federal em face da União Federal,
Federação Brasileira de Associação de Bancos e Se
rasa, bem como da decisão proferida em sede de tu
teia antecipada e recurso de agravo interposto pelo
MPF. O Presidente comunicou, ainda, que os docu
mentos encaminhados pelo Dr. André de Carvalho
Ramos, Procurador da República, e o Convênio envi
ado pela Secretaria da Receita Federal, seriam enca
minhados aos gabinetes dos Membros da Comissão,
ficando os demais à disposição dos Parlamentares na
Secretaria da Comissão. Dando prosseguimento aos
trabalhos, o Presidente convidou a Deputada Perpé
tua Almeida para assumir a relatoria da CPI e, ato
contínuo, passou-se à ORDEM DO DIA: Audiência
Pública com a presença do Senhor Antônio Moreno,
ex-empresário na cidade de RolândialPR. O Presi
dente convidou o depoente para tomar assento à
Mesa e concedeu-lhe a palavra para que relatasse os
danos morais e financeiros que sofreu em decorrên
cia de ter o seu nome incluso no cadastro de inadim
plentes do sistema Serasa S/A. Usou da palavra, para
inquirir o convidado, a Deputada Perpétua Almeida.
Às quinze horas e sete minutos, assumiu a Presidên-
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cia O Deputado Reinaldo Betão - Segundo Vice-Pre
sidente. Ainda interpelaram o depoente os Deputa
dos Almir Moura, Reinaldo Betão e Luiz Alberto. Após
as considerações finais da Relatora, Deputada Per
pétua Almeida, o Presidente concedeu a palavra ao
Senhor Antônio Moreno, que registrou sua satisfação
para com os Membros da CPI, por lhe terem proporci
onado a oportunidade de expor todo o seu infortúnio,
reacendendo, então, a esperança de que justiça lhe
seria feita. O Presidente agradeceu a todos pela pre
sença, e nada mais havendo a tratar, às quinze horas
e seis minutos, encerrou os trabalhos, antes convo
cando reunião para o próximo dia vinte e dois, ter
ça-feira, às quatorze horas e trinta minutos. O inteiro
teor da reunião foi gravado e as notas taquigráficas,
após decodificadas, serão publicadas com este docu
mento. E, para constar, eu, Estevam dos San
tos Silva, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Giacobo, e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os traba
lhos da ali reunião ordinária da Comissão Parlamen
tar de Inquérito com a finalidade de investigar as ativi
dades da SERASA - Centralização dos Serviços dos
Bancos SA. Encontram-se sobre as bancadas cópias
da ata da 711 reunião. Estando as cópias já distribuí
das, indago se fica dispensada a leitura da mesma.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Fica
dispensada a leitura, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-Ia,
vamos passar à votação. Os Deputados que aprovam
a ata permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada. Comunico a V.Exas. que fiz distribuir - e
encontram-se sobre as bancadas - relação dos docu
mentos entregues à Comissão no período de 7 a 15
de julho, os quais determino que constem da ata des
ta reunião. Esclareço que estão sendo encaminhados
aos gabinetes dos membros desta Comissão cópias
do convênio celebrado em 15 de outubro de 2002 en
tre a Secretaria da Receita Federal e o Banco Central
do Brasil para o intercâmbio de informações não
abrangidas pelo sigilo fiscal e bancário, e da inicial da
ação cível pública proposta pelo Ministério Público
Federal em face da União Federal, Federação Brasi
leira de Associações de Bancos e SERASA, bem
como da decisão proferida em sede de tutela anteci
pada e recurso de agravo interposto pelo Ministério
Público Federal, encaminhados à Comissão pelo Dr.
André de Carvalho Ramos, Procurador da República.

Os demais documentos ficarão à disposição dos
membros na secretaria da Comissão. (Pausa.)
Ordem do Dia. A presente reunião destina-se a au
diência pública com a presença do Sr. Antônio More
no, ex-empresário na cidade de Rolândia, Paraná,
que apresentará denúncias sobre as ações da
SERASA. Antes de convidá-lo a tomar assento à
mesa, convoco a Deputada Perpétua Almeida a se fa
zer presente à mesa na situação de Relatora ad hoc,
pelo não-comparecimento do Relator, Deputado Gil
berto Kassab. (Pausa.) Prosseguindo, convido a to
mar assento à mesa o Sr. Antônio Moreno. (Pausa.)
Esclareço que a presente reunião se realiza em ra
zão da aprovação de requerimento da Deputada Per
pétua Almeida. Iniciando os trabalhos, concedo a pa
lavra, por até 20 minutos, ao Sr. Antônio Moreno, para
suas considerações iniciais. Esta Presidência escla
rece ao Sr. Moreno que não há problema em ultrapas
sar o tempo em até 20 minutos, além dos 20.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Fico muito agra
decido. Quero cumprimentar todos, respeitosamente
a S.Exas. os Srs. Deputados e quero ser bastante ob
jetivo, já passando diretamente ao assunto. No ano
de 1994, eu me transferindo de Tangará da Serra
para Rolândia, onde montei uma indústria madeireira
no ramo de confecção de móveis em geral: de madei
ra, de fibra de vidro, de ferro etc. Nós, dependendo de
um financiamento bancário, me dirigi ao banco e lá
constatei que havia alguma coisa contra mim no ban
co BAMERINDUS. Como eu tinha a convicção de que
eu não tinha pendência alguma, eu fui ao balcão da
SERASA em Londrina e lá me dirigindo procurei pelo
funcionário para que tomasse a providência de fazer
uma retificação no que lá estava, porque não corres
pondia à verdade. Ele me informou que eu deveria me
dirigir ao cartório em Tangará da Serra, tirar uma cer
tidão e levar a eles. Eu informei a eles que, como não
partiu de mim aquela informação, que era uma infor
mação dada por eles, eles que tomassem essa provi
dência e que fossem eles a Tangará da Serra, o que
não fizeram. Então nós entramos com uma ação ino
minada, procurando corrigir esse fato errado que es
tava causando prejuízo a mim. Passados os 30 dias
decorrentes da ação normal, o advogado da SERASA
veio na ação dizer que a informação era verdadeira e
que eles tinham 26 anos de experiência no ramo e
não dariam uma informação negativa se ela não fos
se verdadeira. Eu provei que a informação não era
verdadeira, que a informação era negativa - aqui está
cópia do processo. Esse processo tramitou em Lon
drina, no Tribunal de Alçada em Curitiba, no Supremo
Tribunal Federal, aqui em Brasília, e voltou, e está
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aqui a prova de que verdadeiramente a informação
era errada, negativa. Eu tenho ainda a acrescentar
que, além disso tudo, a SERASA dá uma informação
no balcão mas, quando se pede uma informação no
banco, a informação não confere, a informação da
SERASA no balcão é uma e a informação no banco é
outra, e posso informar aos senhores porque fui ge
rente de banco durante 15 anos: fui gerente do
BAMERINDUS e fui gerente do Banco Nacional, e en
tão tenho bastante conhecimento e sei o que estou fa
lando. No decorrer dos trabalhos, espero ter outras
oportunidades, porque há muita coisa aqui de estar
recer: há um documento do Banco Central que ane
xaram ao processo para se defender, ou melhor, para
acusar, documentos que eu sei que qualquer outro ci
dadão jamais teria conseguido, e estão aqui, eviden
temente para que sirvam de prova, para que os se
nhores tomem conhecimento. Mais algumas outras
informações mais ou menos dentro desse desvio de
conduta, que está tudo comprovado aqui... Então, eu
tenho a lamentar que a SERASA preste um desservi
ço ao País. Tenho procurado, através da Internet e
através de outros meios ações que tenham em todo o
Brasil e cheguei à conclusão de que passam de mil
ações nos Tribunais Regionais dos Estados, isso reti
rado da Internet. Bem, esse é um caso geral, mas
quero voltar ao meu específico. Passando por essa
situação, eles moveram uma campanha difamatória
contra mim. Os meus vencimentos bancários vence
ram, e está aqui comprovado o vencimento antecipa
do, está escrito vencimento antecipado... Não tive
condições de negociar, vendi propriedades para qui
tar débitos, nem todos consegui pagar a tempo, e eles
entraram com ações de execução executando de
tudo quanto foi maneira possível; fizeram um terror
psicológico, um terror no mais amplo sentido da pala
vra. Que eu era uma pessoa bem conceituada em
Londrina - está aqui o nosso amigo o Deputado Alex
Canziani, que talvez tenha ouvido falar em meu nome
por lá - e, no entanto, hoje, em Londrina, eu sou uma
pessoa mal conceituada, como mau pagador, tudo
em virtude da ação dessa SERASA. Ainda tenho a
acrescentar sentenças dadas aqui que eu quero que
os senhores analisem com calma, em que o juiz con
corda que tudo está correto e dá uma sentença nega
tiva. Isso está aqui; eu não quero sugerir que seja isso
ou aquilo, mas os senhores vão ver. Então, até que
ria, na oportunidade, indicar também que essas pes
soas viessem dar explicações desses atos, porque
são atos que ferem... E aqui, como é a Casa do Povo,
tomei a liberdade, através da nobre Deputada Perpé
tua, e ela ouvindo meu clamor e vendo minha situa-

ção. Sou uma pessoa de 60 anos e nunca me furtei ao
trabalho, sempre com dignidade, com respeito, não
bebo, não fumo, tenho bons procedimentos, sou cris
tão, e me vejo numa situação assim, bem difícil, por
que um órgão do quilate da SERASA, onde está aqui
comprovado que pertence a 83 bancos, que aqui está
o contrato social deles, fazer pressão em cima de um
elemento com eu evidentemente que não tem nem
termo de comparação não é? É muito difícil, porque
eles têm um poder financeiro, têm um poder de in
fluência muito grande, porque ninguém quer ficar mal
com os grandes poderes financeiros; ninguém vai fi
car do lado de um "pequeno" - entre aspas - para ata
car um banco, para ficar do lado de um banco. Mas,
como a minha fé é grande e minha luta também não
fica por menos, aqui estou nesta Casa, que honra
nosso País, que honra o Brasil, porque aqui há gente
com dignidade - e tanto é verdade é eu estou aqui,
um cidadão pequeno na expressão da palavra, e es
tou aqui falando para os senhores. Mas aqui estão os
documentos para, em outra oportunidade, voltar a fa
lar, porque senão vou tomar muito tempo e não sei se
esse seria o caso agora.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Pode continuar.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Posso continuar?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 

Pode.
O SR. ANTÔNIO MORENO - Bom, quanto às

ações do BANESTADO - enquanto o BANESTADO
dava esse rombo desse tamanho - eu tenho aqui ou
tra ação movida pelo BANESTADO, na mesma épo
ca, contra mim. Está aqui a ação, completa do princí
pio ao fim, e se os senhores a pagarem vão ver que a
época confere com a época em que eles anteciparam
os vencimentos... Em virtude de ação negativa sua na
SERASA estão antecipados os vencimentos dos
seus débitos - está aqui escrito, só não cita a
SERASA, evidentemente que não cita o nome, mas
cita que estão antecipados os vencimentos. E eviden
temente não tive condições de quitar no prazo; exe
cutaram, entraram com ação, executaram, lutei na
Justiça de uma forma muito precária, porque até foi
por gentileza de um advogado de Londrina, que me
deu atendimento, me socorreu, fez o que pôde, mas
também não com muito empenho, porque ele tam
bém tinha os compromissos dele, as coisas dele, mas
foi atendendo. Aqui há uma outra ação, que também
está aqui, para que os senhores tomem conhecimen
to: até o despejo de onde eu morava eu fui despejado
- não cheguei a ser despejado porque evidentemente
tomei as providências para que isso não aconteces-
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se, mas aqui está. E aqui está o documento de terra O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be-
do Mato Grosso que, enquanto se passou isso, Fa- tão) - Dando prosseguimento aos trabalhos, eu con-
zenda de São Paulo grilou minhas terras no Mato cedo a palavra à Deputada Perpétua Almeida, autora
Grosso e estão lá griladas para quem quiser ver. Fa- do requerimento.
zenda Reunidas, no Município de Brasnorte, em Mato A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
Grosso. Então, está lá: 2.000 alqueires de terra que Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Sr. Antõnio More-
perdi, tudo em virtude da ação da SERASA. Agora no, para mim é sempre constrangedor ver um cida-
vêm as ações, esse juiz deu uma sentença que eu dão, na idade que o senhor está hoje, ter que passar
quero que os senhores depois analisem com calma, por uma situação dessa, quando os homens e mulhe-
porque está aqui: o Tribunal de Alçada do Paraná se- res de 60 anos hoje já gostariam de ter um pouco
guiu a mesma linha, concorda que tudo está correto, mais de tranqüilidade na vida, pelo trabalho que fize-
mas que eu não tive prejuízo nenhum. Eu não tive ramo No entanto, o senhor está correndo atrás de res-
prejuízo nenhum; perdi tudo que tinha, fui para a rua e gatar a sua dignidade que lhe foi retirada. Eu li aqui
eu não tive prejuízo. Então, são coisas assim que me com calma, e foi distribuído inclusive para os Parla-
deixam bem magoado, bem pensativo, bem preocu- mentares, um relato que o senhor fez. E eu sei que às
pado, mas com uma vontade ferrenha de continuar, vezes em situações como essa a gente fica meio in-
continuar mesmo, até o final. Esses documentos fica- seguro e acaba deixando escapar algumas coisas,
rão aqui, e eu estarei aqui, e esses documentos dei- que eu acho que o senhor deixou escapar. Então, eu
xarei aqui, para que minhas citações sejam compro- queria pegar um pouco pelo seu relato e fazer-lhe al-
vadas nos documentos. Deixem eu ver alguma coisa gumas perguntas para ver se o senhor confirma. Eu
mais que eu tenha anotado... (Pausa.) É, isto aqui: tenho dito nestas sessões desta Casa, companheiros
antes eu tinha cheque especial do BANESTADO, do e companheiras, Sras. e Srs. Parlamentares, que os
Banco Boavista, dos bancos... Eu fiz correspondên- relatos aqui feitos nas oitivas que esta CPI está reali-
cia endereçada ao Banco do Brasil, aqui em Brasília; zando são de uma situação que a gente, como Parla-
ele me respondeu - está aqui a resposta -, a respei- mentar, a gente de certa forma se envergonha de ver
to dessa... Ah, muito bem, o advogado da SERASA, a legislação brasileira ser tão desrespeitada da forma
Dr. João Nicolau, faleceu no dia 10 de janeiro de como ela vem sendo. Recebi aqui um livro do Deputa-
2002. Até o dia 15 de outubro eles não haviam nome-

do Reinaldo Betão, que vou dar uma lida nele, Já é
ado o substituto. Aí entraram com requerimento em uma segunda edição, das práticas abusivas da
juízo pedindo prazo para apresentar o substituto. De- SERASA e do SPC. Só para os senhores terem uma
Pois de 10 meses. Aí pediram prazo para apresentar

idéia de que isso não está começando agora por nós.
o substituto. E apresentaram, e até hoje a procuração
do substituto não está nos autos. Quer dizer, isso é Outros cidadãos e outras pessoas já estão reclaman-

do dos abusos da SERASA. Então, Sr. Antônio, euum privilégio para a SERASA. Eu tenho certeza abso-
luta, pelo menos creio, que seria difícil eles darem es- estava lendo aqui o seu relato. O senhor coloca que
ses privilégios a outras pessoas. No entanto, eles em 1994 era um cidadão próspero. O senhor mesmo
têm. Em parte, se leva a acreditar até porque, porque já disse que já foi gerente do BAMERINDUS, já foi ge-

rente do Banco Nacional. ..realmente sendo uma firma pertencente aos bancos,
eles vão cumprir mais hoje ou mais amanhã. Mas não O SR. ANTÔNIO MORENO - É verdade.
deixa de ser um desvio de conduta. Porque se a lei é A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
cega e tem que pesar igual, ela está usando dois pe- ... e coloca que tinha uma fábrica de madeira e de fi-
sos e duas medidas, porque os privilégios que conce- bras de vidro, de mármore sintético.
deram a eles não concederam a mim. Documentos do O SR. ANTÔNIO MORENO - Isso. Correto.
Banco Central que eles retiraram - e estão aqui as có- A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
pias - eu jamais tive possibilidade nem de perguntar. E o senhor e o seu sócio buscavam já fabricar brin-
Certidão que eu tirei na SERASA e depois tirei no quedos e parques infantis.
banco, está aqui também para conferir, que uma é de O SR. ANTÔNIO MORENO - Perfeito.
um jeito e a outra é de outro. Então, a conduta eu A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
acho esquisita.Fico muito agradecido pela atenção. E para melhorar o negócio, vocês teriam ido ao
Se for necessário, estou aqui para responder a qual- BAMERINDUS buscar o empréstimo. O senhor con-
quer pergunta. Muito obrigado. firma isso?
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o SR. ANTÔNIO MORENO - Confirmo, perfei
tamente.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Chegando lá, o senhor viu que não podia fazer o em
préstimo porque o seu nome estava na SERASA?

O SR. ANTÔNIO MORENO - Perfeitamente.
Corretamente.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - E
a partir daí, então, o senhor foi questionar à SERASA,
e eles alegaram que tinham 26 anos de trabalho, e
que as informações lá prestadas eram verdadeiras.
Eles provaram essas informações para o senhor?

O SR. ANTÔNIO MORENO - Não, pelo contrá
rio; eles provaram que eles não estavam certos, tanto
é que perderam a ação.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Certo. A partir daí, o senhor moveu uma ação na Jus
tiça e o senhor ganhou essa ação contra a SERASA.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Perfeitamente.
Está aqui.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Eu queria que o senhor contasse aqui... Até onde
pude perceber, a SERASA foi condenada a lhe pagar
500 salários mínimos.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Perfeitamente.
A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 

Eu queria que o senhor contasse aqui, em detalhes,
como foi sua vida a partir desse momento; como ficou
sua cabeça, como ficou sua família nisso tudo, a partir
do momento em que o senhor se viu obrigado, para
não ser despejado, a fazer negociação com a
SERASA para poder receber... Como é que foi? O se
nhor recebeu os 500 salários mínimos? Não rece
beu? Eu quero que o senhor conte, mais à frente, e
quero que o senhor conte também como é que foi o
processo quando o senhor tentou se reerguer, quan
do sua esposa e sua filha montaram uma nova em
presa, tentaram fazer um novo empréstimo, como foi
esse processo. Quero que o senhor conte também
aqui como é que foi a questão, que eu li aqui, que en
volve uma máquina que o senhor tinha e que deu... O
senhor queria que essa máquina fosse garantia de
uma empréstimo de 30000, parece-me que o senhor
não conseguiu. Quero que o senhor conte essa histó
ria.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Perfeitamente.
A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 

E como essa mesma máquina depois serviu para qui
tar uma dívida, no mesmo banco, no valor de
500.000.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Perfeitamente.

Novembro de 2003

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Queria que o senhor contasse mais detalhadamente
como foi sua vida a partir daí, com esses exemplos,
para que os demais Parlamentares tenham clareza
de como foi sua vida a partir daí.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Perfeito. Real
mente, então, no auge dessa situação toda, nós mon
tamos uma outra firma, em nome da minha esposa e
da minha filha, e eu fiz um negócio no Mato Grosso e
troquei um pedaço de terra, pequei uma máquina de
arroz, com o terreno etc. etc. Coloquei em nome da
minha esposa e da minha filha e pleiteei um plano
PROJER, do FAT. Fiz no SEBRAE todo o processo,
tudo direitinho, e chegou até certo ponto tudo aprova
do pela Prefeitura, pelos órgãos competentes. Quan
do chegou ao banco, não houve aprovação. Aí arru
maram mil desculpas, só nunca falaram claramente
que era por causa da SERASA, porque o meu nome
estava na SERASA. Mas, passados alguns dias...
Quer dizer, definitivamente aquilo não prosperou, não
teve jeito. Então, eu negociei essa máquina com ou
tro senhor que tinha um débito, no mesmo banco, de
500.000 reais - esses documentos estão todos aqui,
tanto os projetos feitos para o banco como as escritu
ras do terreno. Aí o banco aceitou para pagar uma dí
vida de 500.000 reais: o que ele não aceitou para co
brir um empréstimo de 30.000 reais ele aceitou para
quitar uma dívida de 500.000, e está aqui a documen
tação. Não estou falando da boca para fora porque os
documentos estão aqui para comprovar. Como disse
a Deputada, realmente os senhores podem observar
que eu não tenho assim o traquejo, e ainda mais me
sentindo numa Casa com esta aqui, então os nervos
se agitam um pouco, mas..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Sr.
Moreno, para o senhor ficar tranqüilo, e já que o se
nhor é o único convidado de hoje, esta Presidência
abre o precedente de a Deputada, que já é a primeira,
como autora do requerimento e a primeira da lista a
lhe fazer considerações e perguntas, para que a De
putada possa perguntar e o senhor responder, num
breve pingue-pongue, como chamamos aqui, para
que o senhor fique mais tranqüilo e possa responder
com clareza o que lhe for perguntado.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Ótimo, e eu fico
agradecido. Bem, então, chegou a esse ponto, e es
tão documentadas as escrituras, inclusive a escritura
que foi lavrada a favor do Banco do Brasil, está a có
pia dela aqui dentro, pagando a dívida de uma tercei
ra pessoa, que foi vendida. E então isso encerra esse
detalhe. Ainda a pergunta que V.Exa. havia feito, que
eu fiz uma negociação com a SERASA.
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Verdadeiramente, eu cheguei a um ponto que
não tinha mais, não tinha mais alternativa nenhuma.
Aí não tinha alternativa nenhuma mesmo. Então o
meu advogado chegou a mim e disse: "Olha, eu não
vou advogar mais para você. Hoje é o último dia que
eu estou advogando". Então aquele advogado que
estava me ajudando também desistiu, e aí eu fiz um
acerto com a SERASA. A SERASA me deu 100.000
reais. O valor que atingia, como está aqui no proces
so, dava em torno de 1 milhão e 400 mil. Ainda que
deduzisse alguma coisa, foi feito um acerto de
100.000 reais, que está também tudo configurado
aqui. Bom, acontece que o juiz da época, que não é o
que está atualmente, não concordou, não homologou
o acordo, porque não concordou. Achou que era um
absurdo tão grande que ele não concordou. Ele não
homologou, mas conseguiram tirar o juiz de lá. Não
posso também afirmar categoricamente que tenha
sido a SERASA. Seria injustiça da minha parte se eu
falasse isso. Mas a verdade é que esse juiz saiu e en
trou outro no lugar. E aí o meu processo foi para o fun
dodo baú.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Moreno, só para a gente não perder o fio da mea
da: a SERASA lhe devia, mais ou menos, por decisão
da Justiça, 1 milhão e 200 mil.

O SR. ANTONIO MORENO - Exato.
A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O

senhor, por aperreio ou porque não tinha outra alter
nativa, o senhor negociou para receber 100.000 rea
is.

O SR. ANTONIO MORENO - Cem mil reais.
A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O

senhor recebeu?
O SR. ANTONIO MORENO - Recebi. Seriam

só os 500 salários mínimos por danos morais. Os da
nos materiais ficaram tudo fora. Só os danos morais
que foram estipulados pelo juiz e confirmados até
pelo Superior Tribunal de Justiça aqui de Brasília que
seriam os 500 salários mínimos de indenização por
danos morais e danos materiais a serem apurados
em liquidação de sentença. É onde o juiz atual con
corda com tudo o que está tudo correto, as escrituras,
a documentação, tudo. Concorda que é verdadeiro,
mas não reconhece o prejuízo.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Eu estou satisfeita. Eu só queria fechar, Presidente,
lembrando o seguinte: na semana passada, fiz uma
fala na tribuna desta Casa colocando que, por conta
dos poderes abusivos da SERASA, os programas do
Governo Federal que buscavam reduzir um pouco a

exclusão social estavam gravemente ameaçados
porque nesses programas normalmente os recursos
iam para as agências bancárias, que são donas da
SERASA. Na própria ação, o Sr. Moreno confirma,
porque ele inclusive deixou de receber um financia
mento do FAT do PROGER, que um programa do
Governo Federal para ajudar os trabalhadores, pe
quenos e microempresas. Então para a gente se dar
conta de até onde estamos indo com relação aos pro
gramas dos governos que já passaram e atualmente
do Governo Lula com relação à ajuda e reduzir um
pouco a exclusão social no Brasil. Muito obrigada,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Conforme a lista de inscrição, concedo a palavra ao
Deputado Almir Moura. Antes passo a Presidência ao
Deputado Reinaldo Betão.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, esta CPI, como eu disse ao chegar aqui, no dia
da instalação desta CPI, eu disse que muitas pessoas
chegaram aqui sorrateiramente. Alguns colegas nos
sos, inclusive de vários mandatos, olharam para ver o
que estava acontecendo, como ia se desenrolar a
CPI. Alguns comentaram: "São todos Deputados no
vos, não tem problema, não vai dar em nada. "E ago
ra estão vendo que o trabalho que esta CPI está fa
zendo é um trabalho sério e que já trouxe a esta Casa
depoimentos que caem como verdadeira bomba em
cima dessa organização chamada SERASA e tam
bém quero deixar claro dos órgãos do Governo Fede
ral, de órgãos do Governo Estadual, de órgãos de
trânsito que dão todo o tipo de informação que o con
tribuinte dá para os Governos passa para a SERASA
para que ela venda essas informações a peso de
ouro. Isso tem acontecido. Eu já denunciava isso aqui
desta CPI. Mas eu quero começar a minha fala pedin
do e até agradecendo a imprensa... Eu que tanto lutei
para que a imprensa estivesse aqui para ouvir e saber
o que está acontecendo - para ser bem moderno -,
para ver o que está rolando aqui na CPI e dar divulga
ção ao povo brasileiro dos desmandos e da atrocida
de, da violência que uma junção de bancos está fa
zendo com a população brasileira e com o contribuin
te. Pessoas que estão sendo massacradas e no dia
da instalação desta CPI alguns Deputados disseram
que quem seria massacrada seria a SERASA e não
homens como o senhor, Sr. Antônio. Mas que ho
mens como o senhor que está aqui emocionado - até
estou vendo a sua emoção, o seu anseio por justiça.
Disseram que homens como o senhor é que iriam
massacrar a SERASA, que tem milhões de pessoas
que ela todos os dias recebe para deixar de figurarem
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o nome na negativação dos dados da SERASA. Ver
dadeiras fortunas entram todos os dias nos cofres da
SERASA. Então o que acontece? Disseram aqui no
primeiro dia desta Comissão que a SERASA estava
sendo massacrada, ia ser massacrada, o que nós es
tamos vendo que não é verdade. Agora eu disse na
reunião passada que a CPI para mim podia encerrar.
Por que podia encerrar? Porque há um contrato da
SERASA com o Governo Federal, mais especifica
mente com a Receita Federal que tem batido a cada
mês e a cada ano recordes de arrecadação de que
toda a informação prestada pela Receita Federal à
SERASA não poderia ser vendida. E a SERASA ven
de a peso de ouro essas informações que recebe da
Receita Federal, do CONTRAN que ontem deu um
duro golpe nos motoristas deste País, pensando so
mente na arrecadação. O CONTRAN regularizou a si
tuação das empresas que cobram multas por produti
vidade dizendo que as empresas que cobram multas
por produtividade agora podem multar automatica
mente. Não precisa de ninguém. Pode ter multagem
automática. No Rio de Janeiro, chega a ser um absur
do, na Linha Amarela, de colocarem lá... não colocam
mais radar, não, colocam multagem eletrônica. É o
que está escrito. Todo o mundo pode ver: multagem
eletrônica. É o que está escrito ali. Isso é um absurdo,
é um acinte com o povo brasileiro e com os motoris
tas. Então o CONTRAN fez isso, o Sr. Pires fez isso
que está me causando indignação. Um motorista tra
balha uma semana, muitas vezes para pagar uma
multa por um descuido e agora querem tirar todas as
placas porque o motorista não pode saber onde tem
placa mais dizendo que tem radar ou coisa parecida.
Então esse mesmo CONTRAN e os DETRANs, se
gundo informações que nós tivemos aqui nesta Co
missão, mandam também os dados dos motoristas
que regularizam seus automóveis para também a
SERASA. E eles, na SERASA, alienam muitas vezes
os veículos dos cidadãos que ali figuram. Então essas
coisas acontecem. Os DETRANs assim também
agem. Mas o que acho mais grave é a Receita Fede
ral, que tinha, no Governo passado, um cidadão que
era o xerife da Receita Federal. Era um homem consi
derado acima de Ministros, que era um homem que
estava acima de qualquer coisa, era o arauto da mo
ralidade deste País. Era o homem que estava no Go
verno passado. Nós verificamos que ele pega e dá
isenção de impostos para uma empresa que, segun
do nós ouvimos aqui, arrecada 50 bilhões de reais.
Nós estamos aqui prontos para poder votar uma re
forma tributária que vai onerar, a meu ver, o povo bra
sileiro, que vai entrar no bolso do cidadão, que vai en-

trar no bolso das empresas, que pode causar desem
prego neste País, para resolver o problema do Gover
no Federal e dos Governos Estaduais, mais especifi
camente dos Governos Estaduais. Vamos resolver o
problema do Governo Estadual, mas quem não tem o
que comer, não tem o que fazer, esse não precisa.
Vamos primeiro resolver o problema do Governo
Estadual. Não importa se eles fizeram besteira, não
importa se fizeram obras eleitoreiras, não importa se
começaram obras e não acabaram, não importa se
eles deram aquilo que não podiam dar, não importa
se eles venderam a alma. Mas nós vamos agora re
solver a situação deles com a reforma tributária e re
forma previdenciária. Não se cobra nada do que fize
ram de errado no passado, mas do cidadão como o
senhor é cobrado e é cobrado alto, porque mesmo
não devendo, o senhor vê a luta que o senhor está
tendo para regularizar o seu nome. Então o que acho
grave é a Receita Federal, que devia fiscalizar os
seus contratos. Nós já falamos aqui, não sei se ela fez
alguma coisa, mas se a SERASA vende, se está ven
dendo informações, ela está descobrindo, ela que
brou o contrato com a União, está quebrado o contra
to com a União, porque o contrato diz especificamen
te, tacitamente, que é proibida a venda. E aqui ficou
praticamente provado nesta CPI que eles vendem as
informações que não podiam vender. O que é mais
grave: nós vamos votar a reforma, nós vamos votar a
reforma dos servidores, não é uma reforma da Previ
dência para mim, para mim é uma reforma dos servi
dores do Estado. Vamos votar isso tudo, votar talvez
uma carga, um aumento tributário dando isenção
para órgãos como a SERASA. Depois do PROER, de
52 bilhões, Deus sabe lá como ou quanto está dando
de isenção à Receita Federal para esses órgãos. O
que é mais grave: o cidadão, Sr. Antônio, se ele não
puder declarar renda porque passou fome o ano intei
ro, se ele não puder declarar Imposto de Renda por
que teve um filho doente, porque não ganhou nada,
porque passou o ano desempregado, o CPF desse ci
dadão, Sr. Antônio, ele é cancelado. E para reativar
esse CPF, ele paga 4 reais e 50 centavos a 5 reais
para reativar. Se o Governo cancelar 10 milhões de
CPFs, o Governo vai arrecadar 50 milhões só para re
ativar. Só para reativar a Receita Federal vai arreca
dar 50 milhões. Isso é uma continha simples. Depois
que arrecada os 50 milhões dessas pessoas, o que
faz? Vai lá e entrega na mão da SERASA. Ele queria
o quê? Ele queria informação para passar para a
SERASA. E agora temos aqui um jornal, o Correio
Braziliense de hoje, que tem uma notícia que vai pro
curar saber direitinho que pode ter alguma coisa com
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tudo o que está acontecendo aqui, Deputada Perpé- ras da manhã e só volta... chega a casa 9, 10 da noite,
tua Almeida. Diz assim na sua manchete: "Guerra ao Sabe o que acontece, muitas vezes? Tenho alguns
Terror. Governo compra dados pessoais de 100 mi- documentos, Deputada Perpétua, o próprio escriturá-
Ihões de latino-americanos como parte das medidas rio da Justiça errou uma letra, ele manda essa pessoa
de segurança tomadas depois de 11 de setembro. voltar com esse tempo todinho, marca uma audiência
Ontem entraram em vigor novas regras de concessão para 6 meses depois. Ele errou e não quer consertar.
dos vistos americanos. Estados Unidos espionam la- Ele não conserta. Essa mulher, essa viúva que, às ve-
tinos. "Quem que a gente acha que... se eu fosse lá zes, vai atrás de um depósito de Caderneta de Pou-
da inteligência americana, da CIA, quem que eu pro- pança que o marido deixou, que ela está ali para po-
curaria no Brasil para comprar dados? Quem? A gen- der talvez até reformar a sua casa que está caindo.
te vai mandar um requerimento lá para a SERASA Cinco a 10 anos tramitando aquilo. Nós estamos de-
para saber se ela vendeu alguma coisa, por quanto fendendo não só a Justiça, mas esse também que vai
foi, se ela notificou isso, se ela declarou à Receita. A lá para a porta e passa o dia todo, 12, 16 horas indo a
gente vai pedir também para saber se ela vendeu al- sua casa com o trânsito de 70 quilômetros da Avenida
guma coisa. Não estou dizendo que vendeu. Mas va- Brasil, passa 3, 4 horas na Avenida Brasil e volta de-
mos procurar saber, porque são milhões... estão co- pois de 4 horas, começa a ser atendido 10 horas da
brando e muito. Agora vou fazer a pergunta... e preci- manhã, mas tem que sair de casa 3 da manhã para
sava falar isso e precisava também da presença da voltar. Temos que defender também o cidadão que
imprensa para dar notícia dessas coisas que ninguém hoje está batendo à porta do INSS querendo a sua
tem dados. Que a imprensa nos ajudasse a investi- aposentadoria e ninguém está lá para atender ele,
gar, que a imprensa não só pegasse a verba de patro- buscando muitas vezes a defesa do seu privilégio. Se
cínio, de propaganda da SERASA, não. Mas que tam- ninguém tem coragem para dizer, eu falo, ainda que
bém nos ajudasse na notícia, contribuindo com o não dê divulgação, mas eu falo, defendendo o seu pri-
povo. Sei que faz um trabalho de relevância. Então vilégio. Quando tem gente revoltada, jogando pedra
estou aqui agradecido de a imprensa estar aqui. Nós nas vidraças, porque está com a porta fechada. As
que fomos, não é, Deputada Perpétua, batemos, às pessoas vão bater nos órgãos públicos ou no hospi-
vezes, até duro demais na imprensa, porque quería- tal. Tem gente, Deputada Perpétua, no corredor sem
mos - foi maldade com a imprensa - nós queríamos a poder ser atendida. Temos que defender o profissio-
imprensa no jogo, queríamos a imprensa jogando, nal da saúde, sim, mas temos que defender esse
queríamos a imprensa fiscalizando, buscando infor- povo que está morrendo, como ligou, do Hospital
mações ou dando outras que já tem e também cru- Souza Aguiar, uma pessoa para mim e diz: "Interfere
zando com as informações desta CPI, porque nós sa- por mim, Deputado, pelo amor de Deus, porque estou
bemos que qualquer órgão da imprensa tem mais po- com gangrena, a minha perna está para ser amputa-
der que qualquer um de nós, Deputados. Se ela tiver da e estão dizendo que não tem vaga aqui". Não há
fora, tem dificuldade. Então, a venda da informação é vaga no Souza Aguiar, não há vaga no Hospital Fula-
proibida. Saber se a SERASA vendeu informação, se no de Tal. É dessa forma. É esse povo que eu tenho
por acaso aqui nesse sistema americano para estran- compromisso de defender. É esse povo que eu vou
geiro. Isso aqui a gente vai fazer um requerimento. A defender com unhas e dentes. É esse povo que eu
carga tributária, eu já falei. Essa troca de juízes, dá vou defender com a minha força, porque eu prometi e
para ter uma reforma aí do Judiciário? Eu estive numa jurei defender essas pessoas. É claro, agora, mão
audiência pública no Rio de Janeiro, Sr. Presidente, e posso aceitar que o cidadão, quando o escrevente da
nós demos uma coletiva. Do que falei, só saíram 4 li- Justiça erra, por 2,3 vezes, ele faz uma pessoa espe-
nhas no O Globo. Tinha tantos repórteres, mas nin- rar 5 anos por um erro de letra ou erro de informação
guém divulgou nada que estava ali. Todo o mundo fa- de um serventuário da Justiça. Isso não pode aconte-
lava mal da reforma, mal disso, mal daquilo outro, que cer neste País. Não pode mais. O povo está sendo
têm a ver com esse assunto, vocês vão entender. Eu esclarecido. Não pode mais fazer pessoas sofrerem
dizia o seguinte: nós temos que defender também dessa forma para poder conquistar o seu direito como
não só o Judiciário, que acho que temos que pensar o do Sr. Antônio aqui. Sr. Antônio, mesmo havendo
nas emendas, mas defender também aquela mulher reconhecimento da SERASA, de que o senhor não
que sai 4h de casa lá de Bangu, sai lá de Santa Cruz, devia nada, eles não ouviram o seu apelo e retiraram
sai lá de Matadouro, de Pedra de Guaratiba e vai para o seu nome, porque se o senhor não devia nada, eles
o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ... sai 3, 4 ho- tinham que ouvir, e o senhor provou, eles provaram
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também. Diz: "Olha, esse cidadão aqui não deve
nada, é um homem honesto, trabalhador, vamos tirar
o nome dele aqui, vamos tentar reparar de alguma
forma". Não foi assim que eles fizeram?

O SR. ANTÔNIO MORENO - Não retiraram e,
após condenado, ainda mantiveram meu nome lá por
um ano. Depois que foram condenados ainda.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Depois
de condenado?

O SR. ANTÔNIO MORENO - Depois de conde
nado.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Quer di
zer então que Justiça aqui para eles...

O SR. ANTÔNIO MORENO - Passaram por
cima de tudo. Não deram a mínima.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Obvia
mente, o juiz que disse que o senhor não teve prejuí
zo deve ter chamado a SERASA lá e dito: "Puxa, o
que é isso? Vocês estão fazendo isso aqui com um
trabalhador. Vamos reparar esse negócio. Ele deve
ter feito isso ou não". É claro que isso aí não deve ter
acontecido. Até parece que estou aqui contra a Justi
ça. Eu estou, não, sou a favor dela, mesmo porque
acho que a Justiça está acima de vários poderes. Se
nós falharmos aqui, a Justiça corrige. Se a Polícia fa
lhar, a Justiça corrige. Se o Presidente da República
falhar, a Justiça corrige. Mas nós também temos de
pensar em cobrar da Justiça o seu papel. E não que
rer que por causa da Justiça o direito da viúva, do ór
fão, do desamparado, do fraco, do doente, seja usur
pado. Isso a gente não pode querer. Às vezes, Sr.
Antônio, a gente ouve por aí muito se falar mal dos
Deputados. Nessa audiência pública no Rio de Janei
ro eu falava a respeito dessas coisas, e a gente via lá
que tem o nome assim, outdoor, de alguns Deputa
dos que votaram na CCJ, votaram a favor da admissi
bilidade, dizendo que é constitucional a medida que
foi para lá, mas às vezes o Executivo manda para cá
uma proposta e a proposta não é nossa, a proposta é
do Executivo, mas quem paga somos nós. O cidadão
vai esperar a gente com ovo podre, com tomate. E so
mos nós a esperança daqueles aqui na hora de votar,
a esperança daqueles que estão querendo que a
gente emende alguma coisa, não é, Deputada Perpé
tua? Quando já foi decidido pelos Governadores o
que eles querem, pelo Presidente o que ele quer, mas
somos nós que estamos sendo pressionados de tudo
quanto é jeito como se a proposta fosse nossa. Pelo
contrário, nós tentamos fazer uma emenda e às ve
zes ela não é nem é acatada, temos só que votar e às
vezes votar o que foi decidido pela Liderança e muitas
vezes nem concordamos com a Liderança. Mas a

gente tem de votar e muitas vezes nem concordamos
com a Liderança, mas a gente vota. Mas a esperança
do povo é este Parlamento. Quero dizer uma coisa
para o senhor. A gente está ouvindo o senhor, está fa
lando e nós vamos trabalhar nesta CPI para que pes
soas como o senhor, que não são poucas, pode ter
até o livro que tem ali, livro feito, deve ter mais livros
mostrando, se tem até livros é porque alguém estu
dou e tem muita gente prejudicada, vamos tentar pu
nir, a Justiça vai punir, e também criar leis que impe
çam, sugestão de leis que impeçam que esse tipo de
coisa aconteça na vida dos senhores. Mas volto a di
zer aqui, até então, até que venha o esclarecimento,
que estou muito decepcionado com a Receita Federal
da maneira como foi feita. O cidadão tem que pagar o
imposto, 15%,27,5%, mas a SERASA não tem que
pagar coisa alguma. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Dando continuidade aos trabalhos, queria só
fazer uma pergunta ao Sr. Moreno. O senhor era até
do ramo de móveis na cidade do Paraná, Rolândia,
mais especificamente, e o senhor teve sua empresa
fechada e depois tentou em Tangará da Serra, Mato
Grosso, também entrar no ramo da agricultura. Tam
bém não pôde e essa máquina a qual o senhor pegou
em negócio, deu ao Banco do Brasil, aliás, o senhor
deu um ...

O SR. ANTÔNIO MORENO - Vendi para uma
determinada pessoa ..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - O senhor vendeu para um credor seu e na épo
ca essa máquina valia 41.000 reais.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Quarenta e um
mil reais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - E ela foi dada na dívida do Banco do Brasil por
500.000 reais.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Quinhentos mil
reais e o documento está aqui. Vou deixar este docu
mento e os senhores vão ter oportunidade de ver a
escritura lavrada a favor do Banco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Ficamos tristes em saber. O senhor querendo
acertar sua dívida '" Sua máquina não tinha valor,
mas quando o outro, ao fazê-lo, ela teve um valor 1O
vezes mais do que ela valeria no mercado. O senhor
também quando começou sua atividade com sua es
posa e sua filha lhe foi negado o crédito devido a sua
inclusão...

O SR. ANTÔNIO MORENO - Pelo meu nome
estar na SERASA.



O SR. ANTÔNIO MORENO - Exato.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be

tão) - ... o senhor hoje está resumido a uma Kombi
para vender café, de porta em porta e vivendo da aju
da da sua filha, a qual o senhor educou, criou, deu
uma faculdade.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Exatamente isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be

tão) - Conforme a lista de inscritos, concedo a pala
vra ao nobre Deputado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, infelizmente não pude
acompanhar o depoimento do Sr. Antônio Moreno,
mas li aqui rapidamente o seu depoimento escrito e
que me lembra que eu antes já tinha, não sei se por
e-mail ou por carta, esse relato que o Sr. Antônio Mo
reno fez aqui na CPI. Evidentemente que a CPI não
estava ainda instalada, mas já havia sido aprovada e
encaminhado o processo de instalação; portanto,
como este depoimento, outros depoimentos, outros
procedimentos desenvolvidos pela SERASA chega
ram às mãos de vários Parlamentares que passaram
a constituir esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
E pelo que eu percebo aqui, o Sr. Moreno afirma, quer
dizer, questionou o seu nome na lista de inadimplen
tes da SERASA, inclusive gostaria que o senhor sem-
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be- pedaço de terra no Mato Grosso, mas também foi in-
tão) - Mas já tinha recebido essa indenização dos vadida por posseiro. Está aqui a documentação, foi
100 salários, dos 100.000 reais referentes aos 500 invadido por posseiro e agora não tenho o que fazer.
salários? Não é posseiro, é , não é? Não tem o que fazer, por-

O SR. ANTÔNIO MORENO - Não e deixei meu que não tem jeito de ir lá e tirar o grileiro. O grileiro
nome fora e coloquei o da minha esposa e minha filha está em cima de mais de 100.000 hectares.
para ver se conseguia, porque eu aí poderia até brigar O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be-
com eles mais um tempo para ver se conseguia acer- tão) - E esses hectares pertenciam...
tar as coisas direito. Mas aí também eles deram um O SR. ANTÔNIO MORENO - Está aqui a docu-
jeito de não sair nada. mentação, minha, quer dizer, perdi também, não tem

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be- o que fazer.
tão) - Mesmo a filha e a esposa do senhor não tendo O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be-
o nome lá inserido lhe foi negado ... tão) - Depois dessas ações e de tudo, hoje o senhor

O SR. ANTÔNIO MORENO - Foi negado, por- vive de quê?
que eles disseram que não iriam liberar o financia- O SR. ANTÔNIO MORENO - É uma boa per-
mento, porque, automaticamente, eu seria o gerente gunta. A minha filha é psicóloga, graças a Deus, tra-
da empresa, porque era minha filha e minha esposa. balha bastante, Eu com essa idade ainda trabalho, in-
"Como marido, então, você, automaticamente, vai ser clusive andei vendendo café, café torrado lá pelo
o gerente da empresa e você está com o nome na Acre, por essa região toda, com uma kombi, e estou
SERASA". Pronto. Uma explicação fácil. Aí o que me mantendo minha vida assim.
preocupa, com a permissão do senhor, a violência, e O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be-
o povo sempre grita, porque a violência, e graças a tão) - O senhor, de um próspero empresário, igualo
Deus ainda tem gente pacífica, por uma hora dessa a senhor era na época até na cidade de Rolândia, Para-
gente quase perde a calma, porque a gente vê uma ná, vizinha ali a Arapongas, o qual é um pólo movelei-
coisa absurda. ro...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be-
tão) - Na primeira empresa sua esposa nem sua filha
faziam parte da empresa, não?

O SR. ANTÔNIO MORENO - Não, não faziam
parte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - O contrato social, e o crédito lhe foi negado
apenas por ser parente dela, esposa e pai.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Exato. E vou dizer
para o senhor, vou deixar isso daqui para o senhor vê
com calma, que está aqui, está aqui o documento,
está aqui o projeto do PROJER, do FAT, está aqui a
negativa do Banco do Brasil, está a aprovação da
Prefeitura, a Prefeitura aprovou, depois o Banco do
Brasil negou, está aqui depois a escritura desse terre
no para o Banco do Brasil, pagando a dívida e ainda
eles tiveram o capricho de colocar o valor. Eles não
colocaram um valor menor não, colocaram pelo valor
alto mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Aqui o senhor cita que tem um prejuízo de mais
de 3 milhões de reais, o senhor está com outra ação
contra a SERASA?

O SR. ANTÔNIO MORENO - Não, não estou
porque essa daqui já se refere à terra no Mato Gros
so. Porque nessa mesma época, ainda eu tinha um
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pre que possível retirasse esse termo lista negra, por
que na verdade não é uma lista negra, é uma lista de
inadimplentes, uma lista de devedores, ou de presu
míveis devedores. Questionou a SERASA da infor
mação que ela não deveria colocar na lista de cadas
tro, ou entrou com ação na Justiça, confirmou, portan
to, a SERASA perdeu a ação, mesmo assim ela man
teve o seu nome no cadastro. Isso, Sr. Presidente, re
vela, eu acho, que todos os depoimentos que já rece
bemos aqui de vítimas, poderia dizer assim, de víti
mas do SERASA, porque as pessoas sendo inadim
plentes e que devesse estar em algum cadastro de
devedores, não poderiam passar por esses constran
gimentos que na imensa maioria dos depoimentos
têm sido demonstrado. A SERASA passou não só a
ser uma empresa que cadastra inadimplentes, mas
passou a ser uma empresa cobradora, utilizando mé
todos violentos, utilizando métodos que levam à ten
tativa de desmoralização inclusive das pessoas. Por
tanto, acho, e gostaria de sugerir que passássemos...
esta CPI passasse ao estágio de uma efetivação em
relação a ouvir o Procurador. Apresentei aqui um re
querimento que foi aprovado. Um Procurador do Mi
nistério Público Federal de São Paulo, que tem uma
ação civil pública, que questiona o convênio entre a
SERASA e a União, através da Receita Federal e do
Banco Central, que disponibiliza dados que são utili
zados, dados inclusive sigilosos, eu fiz também um
requerimento pedindo essas informações, quais são
as empresas no Brasil que têm acesso a alguns da
dos que poderíamos aqui considerar, ou a lei consi
dera, que são dados sigilosos e que portanto são utili
zados por empresas privadas para ameaçar, inclusi
ve as pessoas. Então, gostaria de sugerir que na pró
xima oportunidade pudéssemos já convidar o Procu
rador para que ele nos dissesse aqui quais foram as
bases legais que ele utilizou para questionar esse
convênio. Portanto, acho que esses depoimentos,
como o do Sr. Moreno, já são suficientes para de
monstrar que existe um procedimento criminoso da
SERASA. Mais do que isso, estou pedindo também,
apresentando requerimento, Sr. Presidente, a esta
Comissão, pedindo a declaração de renda dos últi
mos 5 anos dessa empresa SERASA, para inclusive
confirmar não só aquilo que já foi informado a esta
CPI, de que a SERASA teria recebido da Receita Fe
deral uma espécie de renúncia fiscal, ou seja, ela é
isenta de pagamento de imposto de renda e checar
inclusive uma informação dada aqui no último depoi
mento de que a SERASA fatura durante um ano, eu
achei inclusive uma informação, um valor muito ex
pressivo, cerca de 50 bilhões de reais ela fatura du-

rante um mês, um ano, não, durante um mês. Então,
estou solicitando as declarações de renda dessa em
presa para que a CPI possa checar se essa informa
ção é verdadeira ou se existe, o que é possível, que é
provável, um processo também de sonegação fiscal,
não só a questão da isenção mas também um proces
so de sonegação fiscal. Portanto, acho que esse de
poimento do Sr. Moreno é bastante significativo,
como a ação ilegal da SERASA leva a um processo
de, não só desmoralização, mas de destruição da
vida de uma pessoa. Destruiu uma pessoa, destruiu
uma atividade produtiva e mais ainda acho estranho
que esse relato, o Sr. Moreno disse, tentou vender
um maquinário para saldar um débito de 41.000 reais.
Não se aceitou, achando que esse valor ou esse bem
não era suficiente, ele vende a um comprador, preci
saria saber que comprador é esse...

O SR. ANTÔNIO MORENO - Está aqui no pro
cesso.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - ...que
pega esse mesmo bem e negocia uma dívida de
500.000 reais, mais de dez vezes o valor que antes foi
oferecido pelo Sr. Moreno. Então, é um verdadeiro
processo de violação do direito das pessoas. Gosta
ria de saber do Sr. Moreno se ainda seu nome perma
nece inscrito nos cadastros da SERASA, já que existe
sentença judicial.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Na verdade, exis
te alguma coisa, sim, às vezes até com valor insignifi
cante.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Mas eu
pergunto desse processo que originou...

O SR. ANTÔNIO MORENO - Não, não.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - ...dessa

dívida que originou o processo.
O SR. ANTÔNIO MORENO - Depois de 1 ano

que eles foram condenados, aí eles tiraram. Um ano
depois. Eu fui, tirei uma certidão e figurava lá.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Portanto,
Sr. Presidente, ficam aqui minhas sugestões no sen

tido de que nós possamos passar uma fase, já uma
outra fase nesta CPI. Acho que, inclusive eu recebi,
hoje, no meu gabinete, uma correspondência de um
advogado muito conhecido de nós todos, Abreu Dal
lari. Parece-me que é um advogado que está defen
dendo os interesses da SERASA, colocando-se à dis
posição desta CPI para ser ouvido, não é? Acho que
a CPI precisa ouvir as sugestões que eu dei, mas
também precisa já iniciar o processo de ouvir a pró
pria SERASA, para que ela venha agora, então, a
apresentar suas considerações em relação a todo
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esse leque de denúncias - algumas delas comprova
das - de violação de direitos e a sua própria prática
como uma empresa que se declara de interesse pú
blico e promove verdadeiro massacre contra as pes
soas. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Deputado, esta Casa acata a sua sugestão,
mas serão ouvidas as 2 partes. Essa pessoa que o
senhor falou seria o Procurador Geral da República,
lotado na Procuradoria Regional dos Direitos do Cida
dão de São Paulo, é o Dr. André de Carvalho? Ele já
está convocado para o dia 22. Vinte e dois já está
convocado para que ele possa vir a esta Casa para a
audiência pública. Ele é convidado. Aliás, convocado
não, convidado. Não havendo mais inscritos, eu vou
conceder a palavra à autora do requerimento, a nos
sa Deputada Perpétua Almeida, e, depois também ao
Sr. Antônio Moreno, para as considerações finais.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Sr. Antônio More
no, na semana passada, eu disse na tribuna da Casa
que o crime organizado e o esquadrão da morte man
têm a sua lista dos marcados para morrer. E eu vivi
isso no Acre, eu e minha família. O Rio vive isso, hoje,
o Espírito Santo e vários Estados brasileiros. O crime
organizado tem a sua lista, que se chama também lá
de lista negra, dos marcados para morrer. E disse que
a SERASA também tem a sua lista. A lista dos marca
dos à exclusão social. Porque o que aconteceu com o
homem que foi gerente de 2 instituições bancárias,
que foi um próspero empresário, e hoje resumir a sua
vida em vender café torrado numa kombi, é empur
rá-Ia à lista dos excluídos do Brasil de hoje. Eu só
queria encerrar dando uma lida num trecho do livro
que fala das práticas abusivas da SERASA e do SPC.
"Na prática, a SERASA tornou-se uma espécie de tri
bunal de execução em afronta ao estabelecido pela
Constituição Federal de 1998. Ao negativar o nome
de uma pessoa física ou jurídica, em seus cadastros,
repassando informações para inúmeras entidades fi
nanceiras que a mantém, demonstra terpoderes mai
ores do que o do próprio Estado. Considera o consu
midor culpado e aplica-lhe penalidade sem que tenha
havido a manifestação do Poder Judiciário, único ór
gão estatal capaz de dizer quem é realmente inocen
te ou culpado, após o devido processo legal. Para en
cerrar: "Não é demais lembrar que os efeitos decor
rentes da inclusão do nome de uma pessoa física ou
jurídica na SERASA são semelhantes ao de um pro
testo de título. Aliás, no caso de protesto de título,
mesmo sendo indevido, é dada a oportunidade de se
impedir a lavratura do ato cartorial. Em suma, a

SERASA não funciona como simples banco de da
dos, serve como uma central de restrições, divulgan
do informações de conotação pejorativa despidas de

. precisão, e, portanto, causadoras de graves prejuízos
às pessoas inscritas." Esse livro é de autoria de Car
los Androaldo Ramos. É alguém que também não
está se conformando com a lista dos excluídos da
SERASA. Eu queria agradecer aqui ao Sr. Antônio
Moreno e dizer que o nosso papel de Parlamentares
aqui nesta Casa é de investigar, investigar e investi
gar; ir até as últimas conseqüências para a gente ob
ter a verdade e a punição de qualquer culpado, num
processo como esse. O que nós achamos é que os ci
dadãos brasileiros não podem mais ser expostos ao
constrangimento e à exclusão social no Brasil de
hoje. Muito obrigada, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Não havendo mais inscritos para debater, con
cedo a palavra ao Sr. Antônio Moreno para suas con
siderações finais.

O SR. ANTÔNIO MORENO - Eu quero, de co
ração, agradecer-lhes esta oportunidade e dizer que
hoje eu saio mais brasileiro, sou mais brasileiro hoje
por esta oportunidade que os senhores me deram.
Porque aqui estou expondo uma verdade. Não quero
que outros passem pelo que eu estou passando e
pelo que tenho passado. Mas quero ainda em tempo
fazer um alerta. O sigilo do brasileiro está sendo ex
posto no exterior, porque a SERASA tem compromis
so também com o MERCOSUL. O MERCOSUL se
beneficia pela SERASA. Então, toda a população bra
sileira está sendo exposta. Vejam que é uma coisa
talvez, mínima, pequena, diminuta, mas pode atingir
uma proporção muito maior se o povo não for podado.
Olha, muito agradecido a todos. Que Deus abençoe a
todos e muito obrigado, Deputada Perpétua, que foi
quem me indicou para esta oportunidade. Muito obri
gado a todos que me ouviram. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Obrigado ao Sr. Moreno. Esta Casa irá até to
dos os recursos para que cidadãos igual ao senhor
não fiquem expostos a essas situações. Agradeço a
todos a presença. Nada mais havendo a tratar, encer
ro os trabalhos, antes convocando reunião para o dia
22, terça-feira, às 14h30min, no Plenário 9, deste
Anexo 11, para deliberação de requerimento e audiên
cia com a presença do Dr. André de Carvalho Ramos,
Procurador da República, lotado na Procuradoria Re
gional dos Direitos do Cidadão de São Paulo. Está
encerrada a reunião. Uma boa tarde.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE "INVESTIGAR AS
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ATIVIDADES DA SERASA- CENTRALIZAÇÃO DE audiência, nesta Comissão: contra responsáveis le-
SERViÇOS DOS BANCOS S/A" (CPI - SERASA) gais e a Serasa e contra autoridades do Poder Execu-

52ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordiná- tivo Federal e agentes públicos federais, vinculados
ria às pessoas jurídicas de direito público: União, Caixa

ATA DA NONA REUNIÃO, REALIZADA EM 22 Econômica Federal e autarquia federal Banco Central
DE JULHO DE 2003 do Brasil, evidenciando: 1) venda de informaçôes

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de confidenciais?; 2) uso e venda de livre arbítrio; 3) rela-
dois mil e três, às quinze horas e quatro minutos, no ções dos órgãos vinculados à pessoa jurídica União
plenário nove do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a Serasa: a) órgão: Secretaria da Receita Fede-
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do De- ral; b) órgãos: Departamento nacional de Trânsito-
putado Giacobo, a Comissão Parlamentar de Inquéri- DENATRAN; Departamento Estadual de Trânsito -
to com a finalidade de "Investigar as atividades da DETRAN e Serasa; 4) relações da autarquia Banco
SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos Central do Brasil com a Serasa; 5) relações da pes-
S/A". A Lista de Presença indicou o comparecimento soa jurídica de direito público Caixa Econômica Fede-
dos Deputados Giacobo - Presidente; Reinaldo Be- ral com a Serasa; e 6) sobre a Serasa; 5) em
tão e Zico Bronzeado - Vice-Presidentes; Alex Canzi- 21/07/03, Requerimento s/nº, da Serasa, encami-
ani, Anibal Gomes, Anivaldo Vale, Cezar Silvestre, nhando Relatório sobre o Perfil da Inadimplência no
Deley, Gilberto Kassab, Léo Alcântara, Luiz Alberto, Brasil junto à Serasa, nos termos do Requerimento nº
Machado, Manato, Márcio Reinaldo Moreira, Mussa 8/03, do Deputado Luiz Alberto, aprovado por esta
Demes, Neuton Lima, Orlando Fantazzini e Perpétua Comissão. O Presidente comunicou, ainda, que as
Almeida - Titulares; Almir Moura, Antônio Cambraia, denúncias escritas, encaminhadas pelo Senhor Edíl-
Devanir Ribeiro, Júlio Semeghini, Oliveira Filho e Ro- son Galdino Viela de Souza, e o Relatório sobre o
gério Silva - Suplentes. Deixaram de registrar suas Perfil da Inadimplência no Brasil junto à Serasa ,enca-
presenças os Deputados Augusto Nardes, Bernardo minhado por aquela empresa, seriam enviados aos
Ariston, Colombo, Fernando Diniz, Gonzaga Mota e gabinetes dos Membros da Comissão, ficando os de-
José Priante. Abertos os trabalhos, o Presidente colo- mais à disposição dos Parlamentares na Secretaria
cou em votação a Ata da oitava reunião, cuja leitura da Comissão. Passou-se à ORDEM DO DIA: Delibe-
foi dispensada a requerimento do Deputado Luiz ração de Requerimentos e Audiência Pública, com a
Alberto, por terem sido distribuídas cópias a todos os presença do Dr. André de Carvalho Ramos, Procura-
Membros da Comissão. Em votação, foi aprovada a dor da República, lotado na Procuradoria Regional
ATA. Em seguida, comunicou que fez distribuir rela- dos Direitos do Cidadão de São Paulo. O Deputado
ção dos seguintes EXPEDIENTES encaminhados à Luiz Alberto propôs a inversão da Pauta da presente
comissão: 1) em 14/07/03, E-mail s/nº, do Senhor Má- reunião, passando a audiência pública a figurar como
rio Lúcio Mendes Lisbôa, solicitando esclarecimentos item inicial. Em votação, foi aprovada por unanimida-
quanto à inclusão de seu nome nos cadastros de ina- de a proposta. O Presidente esclareceu a todos os
dimplência da Serasa; 2) em 16/07/03, Requerimento presentes que, em conformidade à agenda dos traba-
s/nº, da Serasa, informando que, em ação de repara- lhos, a CPI entrou em sua segunda fase, na qual se-
ção de danos contra a requerente, fundada em anota- rão chamadas autoridades e representantes de insti-
ção de ação de execução, mas que na realidade tra- tuições que exerçam funções relacionadas ao siste-
tava-se de ação ordinária de cumprimento de contra- ma de informações específico da Serasa e de outros
to de compra e venda (cobrança), o depoente Antônio sistemas congêneres. Ato contínuo, convidou o depo-
Moreno obteve sentença favorável, sendo que, em ente para tomar assento à Mesa e, logo, passou-lhe a
16/07/97, o referido Senhor, em acordo, ofertou à Se- palavra para que prestasse esclarecimentos sobre
rasa plena quitação. Oportunamente, aproveitan- Ação Civil Pública, tendo como réus Febraban, Sera-
do-se de incidente processual, o Senhor Antônio Mo- sa e União, com o objetivo de anular o "convênio" fir-
reno pretendeu receber quantia adicional de R$ mado entre tais entidades, em 19 de junho de 1998,
734.718,66, negada pelo Tribunal de Alçada do Para- que permite o acesso a dados da Receita Federal por
ná; 3) em 18/07/03, E-mail s/nº, do Senhor Alex Gon- entidades de direito privado. Usaram da palavra, para
çalves, informando que teve seu nome incluído nos inquirir o convidado, os Deputados lico Bronzeado,
cadastros de inadimplência da Serasa; 4) em 8/07/03, Perpétua Almeida, Reinaldo Betão, Almir Moura, Léo
E-mail s/nº, do Senhor Edilson Galdino Vilela de Sou- Alcântara e Deley. Após as considerações finais do
za, com denúncias escritas, conforme requerido em Relator, Deputado Gilberto Kassab, e do Procurador
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da República, Dr. André de Carvalho Ramos, pas
sou-se à deliberação dos Requerimentos: 1) Requeri
mento nQ 20/03, do Sr. Luiz Alberto, requerendo se
jam adotadas as providências necessárias para re
quisitar as seguintes informações a respeito da situa
ção fiscal da entidade Serasa junto às Fazendas Mu
nicipais relacionadas em anexo ao Requerimento: 1)
o número de inscrição da Serasa no cadastro de con
tribuintes do ISS, bem corno a cópia do comprovante
de inscrição, se houver; 2) certidão negativa ou positi
va de débitos, devendo neste último caso discriminar
o valor devido a título de ISS; 3) o motivo da suspen
são da exigibilidade do crédito tributário, se for o
caso; 4) cópia de autos de infração, certidões de dívi
da ativa e de processos administrativos do contencio
so administrativo fiscal envolvendo a Serasa; 5) valor
total pago a título de ISS no exercício 2002 pela Sera
sa. Encaminhou a matéria o autor, Deputado Luiz
Alberto. Em votação, foi o requerimento aprovado. 2)
Requerimento nQ 21/03, do Sr. Deley, requerendo
seja encaminhado ao Senhor Secretário da Receita
Federal pedido de informações sobre a questão le
vantada pelo testemunho recebido na Audiência PÚ
blica do dia 8 de julho do corrente ano sobre o não-re
colhimento de Imposto de Renda pela Serasa, e se
for fato, o porquê desta concessão. Encaminhou a
matéria o autor, Deputado Deley. Em votação, foi o
requerimento aprovado. 3) Requerimento nº 22/03,
do Sr. Alex Canziani, requerendo seja convidado o
Senhor Léo Barros Almada, do Instituto de Protestos
de Títulos do Brasil, para dar depoimentos junto a
esta CPI do Serasa. Encaminhou a matéria o autor,
Deputado Alex Canziani. Em votação, foi o requeri
mento aprovado. 4) Requerimento nº 25/03, do Sr.
Luiz Alberto, requerendo sejam requisitadas ao Se
nhor Ministro do Planejamento informações detalha
das, por órgão e entidade, e respectivos exercícios,
de 2002, 2003 e 2004, sobre comprometimento de re
cursos públicos, orçamentários e extra-orçamentári
os, destinados ao pagamento de contratos dos ór
gãos e entidades públicas com a SERASA. Encami
nhou a matéria o autor, Deputado Luiz Alberto. Em
votação, foi o requerimento aprovado. 5) Requeri
mento nQ 27/03, da Sra. Perpétua Almeida, requeren
do seja convocado a comparecer perante esta Co
missão o ex-Coordenador-Geral de Tecnologia e Se
gurança da Informação da Secretaria da Receita Fe
deral, o Sr. Luiz César Gonçalves Bezerra. Encami
nhou a matéria a autora, Deputada Perpétua Almei
da. Por solicitação do Presidente, a Deputada Perpé
tua Almeida esclareceu que o depoente comparece
ria na condição de testemunha. Em votação, foi o re-

querimento aprovado. 6) Requerimento nQ 28/03, do
Sr. Giacobo, requerendo seja convidado o Secretário
Executivo do Procon do Estado de Minas Gerais, para
prestar esclarecimentos a esta Comissão acerca do
número de queixas apresentadas pelos consumido
res daquele Estado em desfavor da Serasa S/A., bem
como sobre as medidas levadas a efeito em defesa
dos consumidores incluídos no cadastro de inadim
plência daquela Empresa. Encaminhou a matéria o
autor, Deputado Giacobo. Em votação, foi o requeri
mento aprovado. O Presidente agradeceu a todos
pela presença, e nada mais havendo a tratar, às de
zessete horas e cinqüenta e cinco minutos, encerrou
os trabalhos, antes convocando reunião para o dia
vinte e três, quarta-feira, às quatorze horas e trinta mi
nutos, no plenário cinco do Anexo 11, para deliberação
de requerimentos e audiência pública, com a presen
ça dos Senhores Aparecido Donizete Piton, Presiden
te da Associação Nacional de Defesa dos Consumi
dores do Sistema Financeiro - ANDIF, e Fernando
José Kosteski, Diretor-Geral da Associação de Defe
sa e Orientação do Cidadão - ADOC. O inteiro teor da
reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após de
codificadas, serão publicadas com este documento.
E, para constar, eu, Estevam dos Santos Sil
va, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida e apro
vada, será assinada pelo Presidente, Deputado Gia
cobo, e encaminhada à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
claro aberta a gi! reunião da Comissão Parlamentar
de Inquérito com a finalidade de investigar as ativida
des da SERASA - Centralização de Serviços dos
Bancos S/A. Encontram-se sobre as bancadas cópias
da ata da 8i! reunião. Estando as cópias já distribuí
das, indago se fica dispensada a leitura da mesma.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, eu solicito a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não havendo quem queira discuti-Ia, vamos passar à
votação. Os Deputados que aprovam a ata permane
çam corno se encontram. (Pausa.) Aprovada. Comu
nico a V.Exas. que fiz distribuir e se encontra sobre as
bancadas relação dos documentos encaminhados à
CPI, os quais determino que constem da ata desta re
união. As denúncias escritas encaminhadas pelo Sr.
Edilson Galdino Vilela de Souza e o relatório sobre o
perfil da inadimplência no Brasil junto à SERASA en
caminhado por aquela empresa serão enviados aos
gabinetes dos membros desta Comissão. Os demais
documentos constantes da relação ficarão à disposi
ção de V.Exas. na Secretaria desta CPI. Ordem do
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Dia. A presente reunião destina-se à deliberação de
requerimentos e à audiência pública com a presença
do Dr. André de Carvalho Ramos, Procurador da Re
pública lotado na Procuradoria Regional dos Direitos
do Cidadão de São Paulo, que prestará esclareci
mentos sobre a ação cível pública tendo como réus
FEBRABAN, SERASA e União, com o objetivo de
anular o convênio firmado entre tais entidades em 19
de junho de 1998, que permite o acesso a dados da
Receita Federal por entidades de direito privado.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, eu gostaria de solicitar inversão da pauta da
presente reunião, em função de que o nosso convida
do tem vôo marcado, dispõe de pouco tempo e não
poderíamos dispensar de ouvi-lo nesta audiência pú
blica. Portanto, eu solicito à Mesa a inversão de pau
ta, para que possamos ouvir o depoente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não tendo quem se oponha, inverteremos a pauta e
daremos continuidade aos trabalhos. Passamos à au
diência pública com a presença do Dr. André de Car
valho Ramos, Procurador da República, a quem con
vido para tomar assento à Mesa. Para maior esclare
cimento de V.Exas., a Presidência informa que esta é
a segunda fase dos trabalhos desta CP!. Já passa
mos a primeira fase, a que chamamos de fase do
constrangimento, onde ouvimos pessoas que tiveram
seus nomes inseridos nos bancos de dados do
SERASA, e essa segunda fase é onde vamos ouvir
representantes de órgãos e entidades públicas.
Esclareço também que a presente reunião se realiza
em razão da aprovação de requerimento do Deputa
do Luiz Alberto. Iniciando os trabalhos, concedo a pa
lavra, por até 20 minutos, ao Dr. André, para suas
considerações iniciais.

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Giacobo, Exmos.
Srs. Deputados Federais, demais autoridades pre
sentes, minhas senhoras e senhores, em primeiro lu
gar, gostaria de parabenizar a Câmara dos Deputa
dos e seus integrantes por proporcionar debate e in
vestigação sobre a conduta de uma empresa 
SERASA que afeta a vida de milhões de brasileiros.
Em segundo lugar, gostaria de agradecer o honroso
convite efetuado pela Comissão para que a minha
presença aqui fosse efetivada, esperando, então, po
der contribuir para os trabalhos da Comissão. Na rea
lidade, é minha terceira participação aqui junto ao
Congresso Nacional, e todas as vezes em que sou
convidado eu levo daqui gratas lembranças. E é sem
pre uma satisfação para um membro do Ministério
Público colaborar com o Parlamento brasileiro.

Assim, vamos ao cerne da minha participação. Con
forme consta do convite que me foi dirigido por S. Exa.
o Deputado Giacobo, a minha presença hoje visa es
clarecer pontos relativos à ação civil pública proposta
pelo Ministério Público Federal em relação - perante
a Justiça Federal de São Paulo, é claro -, em relação
a convênio firmado pela União Federal, por intermé
dio da Secretaria da Receita Federal, e a FEBRABAN
e a SERASA. A fim de atender a esta solicitação, eu
vou expor aqui um panorama geral sobre os proble
mas identificados na minha atuação como Procurador
Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Públi
co Federal em São Paulo, vistos na atuação da
SERASA e com o foco, é claro, nesse citado convênio
da Receita Federal e da FEBRABAN/SERASA. Pois
bem: assim, minha exposição será dividida em 6
itens. O primeiro item será uma breve narrativa sobre
a atuação do Ministério Público Federal, apenas para
uniformizar a comunicação e tornar, então, transpa
rente a nossa atuação no Ministério Público Federal.
O segundo item diz respeito à atuação da SERASA,
em especial no seu primeiro ponto problemático so
bre o enfoque do Ministério Público, é claro, que diz
respeito à origem das inserções nos cadastros manti
dos por esta empresa. Neste segundo item iremos
abordar informações inverídicas, informações que
não deveriam ser inseridas e mesmo assim o são e in
formações obtidas de modo ilegal - é nesse subitem
do segundo item que nós iremos então enfocar, com
especial relevo, o convênio firmado pela Secretaria
da Receita Federal. O terceiro item da minha exposi
ção será relativo às exclusões, de que modo é feita a
exclusão dos cadastros do SERASA. O quarto diz
respeito à chamada transparência, de que modo é co
municado àqueles que eventualmente constam do
cadastro tanto positivo quanto negativo da SERASA e
quais são as necessidades, a transparência efetuada
pela empresa. E o quinto item diz respeito ao controle
administrativo, ou seja, qual o órgão que exerce efeti
vamente o controle administrativo, a parte, é claro, do
Ministério Público e do Poder Judiciário - que o con
trole é judicial, não é administrativo; que órgão exerce
esse controle. E, por fim, outras irregularidades - dei
xo o último item como sendo um item um pouco mais
genérico. Pois bem, no primeiro item da exposição,
para tornar clara a atuação do Ministério Público,
grosso modo, o Ministério Público é dividido em 2
grandes ramos: o Ministério Público Federal, ramo ao
qual eu pertenço e que atua, via de regra, perante a
Justiça Federal quando há atuação irregular ou atua
ção indevida de entes federais; e o Ministério Público
Estadual - os Ministérios Públicos Estaduais atuam
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em todo o resto. Cabe ao Ministério Público, como to
dos aqui presentes bem conhecem, a defesa da or
dem jurídica, com total independência e autonomia.
Ou seja, a partir da consciência jurídica de cada um
dos seus membros, busca-se então obter quer a ces
sação da conduta ilícita, quer no campo criminal ou
no campo cível, no campo que chamamos de tutela
coletiva, quer também uma conduta de obtenção de
reparação dos danos. Além da cessação da conduta,
busca-se a reparação dos danos. No caso do Ministé
rio Público Federal, nossa sede, a Procuradoria-Geral
da República, fica aqui em Brasília e nós temos regio
nais por todo o Brasil. Eu trabalho em São Paulo, na
Procuradoria Geral da República do Estado de São
Paulo. O Ministério Público Federal tem a mesma or
ganização interna do Poder Judiciário, ou seja, nós
acompanhamos a Justiça. O Procurador da Repúbli
ca atua no primeiro grau, o Procurador Regional da
República atua no segundo grau, perante os Tribuna
is Regionais Federais, e os Subprocuradores da Re
pública atuam nos Tribunais Superiores. Por que eu
trago essas informações? Para mostrar também à
ilustre audiência que não há um Procurador que
acompanhe todo o processo do começo ao fim. Ou
seja, as informações, obviamente, são fragmentadas.
Eu irei aqui fornecer as informações dentro do prisma
ao qual eu estou neste momento submetido, que é a
primeira instância do Ministério Público Federal. Até
que essa situação seja modificada, então, a nossa
atuação sempre é fragmentada em cada uma dessas
instâncias; o processo, ele é levado, como um bar
queiro que leva de uma margem do rio à outra, ele é
levado para um outro colega, que em nome da unida
de do Ministério Público continua acompanhando
esse processo. Até que essa situação, como falei,
seja modificada, é necessário, claro, uma coordena
ção. E essa coordenação é feita por câmaras temáti
cas. Aqui, no caso do tema desta Comissão Parla
mentar de Inquérito, é feita pela Terceira Câmara de
Coordenação e Revisão, que atua na área de consu
midor e ordem econômica. Também é um órgão da
Procuradoria Geral que tem como uma das suas mis
sões a coordenação para que, então, a atividade dos
Procuradores da República seja feita de modo har
mônico. Como atua o Ministério Público - e aí já trago
como que houve a atuação deste que vos fala aqui na
data de hoje? O Ministério Público recebe representa
ções que vêm de órgãos diversos de outros ramos: do
Ministério Público, do Poder Judiciário, do povo, de ci
dadãos; que vêm do Poder Legislativo Municipal,
Estadual ou Federal ou age de ofício. Nessas repre
sentações são identificadas ou não lesões ao ordena-

mento jurídico. Então, ele toma as providências que
eu já havia comentado. Gostaria de salientar: age de
modo absolutamente independente. Eu já perdi a
conta, faço questão de frisar aqui, do número de
ações cíveis públicas que já promovi, mas também já
perdi a conta do número dos arquivamentos que eu já
promovi, o que mostra, então, que nossa única vincu
lação é nossa consciência jurídica. Bom, passado
esse primeiro item que mostra como atua o Ministério
Público e, no caso, o Ministério Público Federal, va
mos então aos pontos da minha exposição, pontos
esses a que já fiz referência. Vamos ao segundo item,
que são as inserções que são feitas nos cadastros
positivos ou negativos da SERASA. Imagino que,
com os andamentos dos trabalhos, creio que aquela
fase de palmilhar as informações, o que venha a ser a
SERASA, o que venham a ser os arquivos de consu
mo, os cadastros de consumo talvez sejam pontos de
somenos importância e talvez seria repetitivo, redun
dante até que aqui os mencionasse. É claro que, SÓ

para introdução, a SERASA hoje possui uma gama
impressionante de produtos. Então, tanto bancos de
dados negativos ou positivos vão acabar sendo aqui
tratados por mim. Quanto às inserções, há um ponto
que chama a atenção em todos esses cadastros:
quem controla a veracidade das informações que são
lá inseridas. E imagino que nesta Comissão Parla
mentar de Inquérito alguns depoimentos, depoimen
tos muitas vezes dramáticos, de pessoas que tiveram
seus nomes incluídos em cadastros em geral negati
vos, que causam danos morais e materiais muitas ve
zes inimagináveis às pessoas, foram aqui então trazi
dos à colação. E aí vem a grande pergunta: em rela
ção às inserções, às informações de toda a coleta de
dados que essa empresa obtém, quem controla a ve
racidade? A resposta pode parecer até certo ponto
desconcertante: quem controla são os próprios clien
tes da SERASA. Pois bem: a SERASA se comporta,
nesse caso das inserções, como um grande balcão
ou painel de anúncios. Nos contratos da SERASA in
clusive consta claramente a responsabilidade dos cli
entes da SERASA pela veracidade daquilo que foi en
tão encaminhado à SERASA. Não há a exigência do
encaminhamento prévio à SERASA, antes da inser
ção do nome da pessoa, do consumidor nos bancos
de dados da SERASA, de ser a SERASA então comu
nicada com algum tipo de documento formal que
ateste a existência da dívida, a existência desse dado
que vai ser inserido em nome do consumidor. A
SERASA coloca claro que em eventual erro, equívo
co, a SERASA tem ação de regresso contra esse cli
ente. Mas o que chama a atenção é que muitas vezes
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o dano já está concretizado. Resta então ao consumi
dor, àquele que obteve o negativado de modo indevi
do, apenas e tão-somente a via da ação de reparação
por danos morais, que demora, muitas vezes é lenta e
que, obviamente, tem sentido compensatório, não
consegue voltar no tempo e eliminar todos os danos
causados. Nessa questão, eu julgo fundamental bus
car - e creio que a Comissão é um palco privilegiado
para tanto - uma fórmula que impeça que essa nega
tivação seja feita on-line, que seja feita de modo auto
mático, que a responsabilidade da SERASA seja ape
nas e tão-somente de registro dessas informações
negativas enviadas por seus clientes. Eu trago à cola
ção o produto PEFIN, que é alvo de uma ação nossa
perante também a Justiça Federal - nós entramos
com 5 ações civis públicas contra a SERASA -, que
mostra claramente este problema: a ausência da res
ponsabilidade da SERASA no crivo prévio, não a pos
teriori, em ações de reparação - isso é inegável, a
responsabilidade solidária da SERASA; o Código de
Defesa do Consumidor espanca qualquer dúvida -,
mas o crivo prévio, para que a informação, de acordo
com o art. 43 do Código, seja verdadeira. Aquele que
gere o arquivo, o banco de dados de consumo não
pode se eximir dessa obrigação comezinha e transfe
ri-Ia aos seus milhares de clientes que pagam, pelo
que sei, regiamente, à SERASA por seus serviços.
Então, a SERASA tem esse contrato em várias pas
sagens, essa sua postura de não exigir a comprova
ção da veracidade das informações. Por exemplo,
trago aqui, apenas a título de mera exemplificação,
uma cláusula que diz que poderão participar do
PEFIN - Pendências Financeiras empresas com ido
neidade financeira, com capacidade de se responsa
bilizar economicamente em caso de a SERASA ter
que exercer seu direito de ressarcimento regressivo.
O enorme potencial lesivo desse tipo de postura é
imenso, como se a pessoa jurídica, para se transfor
mar em cliente da SERASA. .. Consta até dessa ação
civil pública uma contestação da SERASA, que eu
acho interessante: a SERASA alega que seus clien
tes são idôneos. E o juiz da causa afirmou: mas não
cabe à SERASA, como presunção absoluta, afirmar
isso e, sim, que ela demonstre os mecanismos para
impedir que a lesão ocorra. E um desses mecanis
mos, talvez um mecanismo extremamente singelo,
seria, então, o envio da documentação formal que
aparente, que demonstre a existência da dívida. Nes
se caso - estou sendo bem prático, bem direto ao
ponto, como os americanos bem gostam -, eu trago
aqui uma vitória. Foi recentemente prolatada uma
sentença, agora em junho de 2003, contra a

SERASA, contra o Banco Central também, envolven
do um outro produto da SERASA numa daquelas 5
ações a que já fiz remissão, que é a ação contra um
produto chamado credit beureau, uma ação que foi
proposta perante a 20ª Vara Federal de São Paulo. E,
nessa ação, a juíza foi incisiva. Eu até fiz questão de
anotar (fls. 917 do processo): "Ora, como pode o ór
gão responsável, em sua essência, pelo cadastra
mento de informações financeiras dos consumidores,
não ter conhecimento da veracidade das informações
que abriga?" E é claro que na sentença, uma senten
ça que foi prolatada em maio mas teve embargos de
declaração inclusive do Ministério Público, porque ha
via uma pequena omissão na sentença, foi determi
nado que: "Isto posto e considerando o que mais dos
autos consta, determino que a ré 8ERA8A seja obri
gada a exigir dos seus clientes, antes de qualquer
ação" - ou seja, antes de tomar qualquer providência
- "documento formal que ateste a existência aparente
da dívida ou informação positiva a ser divulgada atra
vés do credit beureau 8ERA8A ou banco cadastral de
mesma natureza, ainda que de outro nome". Então,
os embargos de declaração foram julgados agora; é
um pequeno aditamento da decisão, e eu posso de
pois passar para a nobre Comissão: 16 de junho de
2003, Justiça Federal de São Paulo, Processo nº
2001.61.00.032263-0 - os nossos números estão
cada vez maiores, mostrando a quantidade de ações
que tramitam no nosso Poder Judiciário. Pois bem,
então, aqui já há uma vitória. Imagino que a ação do
PEFIN também tenha esse rumo, e que nós tenha
mos, então, um precedente judicial importante, como,
talvez, aquilo que eu irei propor aqui também: a exis
tência de procedimentos administrativos que elimi
nem essa necessidade de, a cada lesão, uma ação ci
vil pública, que tem um trãmite próprio - que eu irei
comentar depois - e uma decisão do Poder Judiciário
também sujeita a recurso e até a tribunais superiores.
É importante ressaltar, e eu julgo fundamental isso 
talvez se me desse 3 minutos apenas para aqui falar,
Sr. Presidente, eu apenas mencionaria esse ponto:
julgo fundamental, e creio que até a própria atividade
dessa empresa será beneficiada disso, os efeitos po
sitivos que essa empresa alega gerar para o merca
do, para o mercado de crédito, seriam com certeza
fortalecidos se houvesse pelo menos essa providên
cia tomada: acabar com a negativação on-line, aca
bar com a negativação sem compromisso, que hou
vesse, então, um crivo próprio ao que foi aqui mencio
nado pela Justiça Federal de São Paulo. Então, aqui
estamos no primeiro ponto, que creio já ter menciona
do. O segundo item diz respeito, então, na minha ex-
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posição, sobre a inserção, no caso agora, desse subi
tem veracidade. Continuamos, ainda, em relação à
inserção. Há ainda informações que são inseridas e
que não deveriam ser inseridas, mesmo que sejam in
formações válidas. Vou tentar explicar um pouco isso
aqui. Há dificuldade para nós, do Direito, sermos cla
ros, o que é inerente, talvez, à nossa profissão. Há,
de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o
dever dos gestores desses bancos de dados, esses
arquivos de consumo, que estou usando aqui como
sinônimos, de inserirem dívidas existentes e verdade
iras. Ou seja, é necessário, então, que mesmo que
haja informação válida, que a dívida exista. E o prime
iro ponto de uma informação válida e que não poderia
ser inserida - e muitas vezes é - são as dívidas con
testadas judicialmente. A primeira ação promovida
pelo Ministério Público de São Paulo contra o
SERASA foi em 1999, e discutia justamente, com
base em precedentes inesgotáveis do Superior Tribu
nal de Justiça, a postura de negativação de pessoas
que estão discutindo a dívida em juízo. Por quê? É
óbvio que a pessoa que está discutindo a dívida em
juízo tem a possibilidade de ganhar. Então, a dívida,
que em tese existe, na visão do Poder Judiciário não
existiria. Então, só depois da contenda judicial ter-se
encerrado é que pode haver a negativação, sob pena
de se criar aqui aquilo o que o Código de Defesa do
Consumidor expressamente veda, que é uma coação
ilegal e abusiva em cima do devedor, tendo em vista
que ele já está negativado, e muitas vezes o seu
acesso ao crédito, restrito ou eliminado. Ele, então,
prefira, ao invés de discutir judicialmente, o que é um
direito a todos aqui fornecido pela Constituição, ele
decida pagar a dívida. Então, houve tutela antecipa
da, que se encontra em vigor até hoje, proibindo a
SERASA, numa decisão de alcance nacional, de ne
gativar aqueles que estão discutindo a dívida em juí
zo. Prestadores de serviços públicos. Nós também in
gressamos com uma ação na Justiça Federal de São
Paulo proibindo, no caso, um prestador específico de
serviços públicos de telefonia, as Teles, de negativa
rem as pessoas - aqui a SERASA é citada apenas in
diretamente; ela não foi contra a SERASA -, porque
são prestadores de serviço público. A função dos ca
dastros de consumo e relacionados, no caso do
SERASA, é a proteção do crédito, porque o fornece
dor de crédito, em tese, não tem outro meio de prote
ção. O prestador de serviço público já conta com a
própria interrupção, prevista na Lei Geral de Teleco
municações e prevista também na Lei de Concessão
e Permissão de Serviços Públicos, conta também,
claro, com as ações judiciais de cobrança. Então, não

há necessidade de negativação, o que nesse ponto
de vista se encaixa exatamente na coação abusiva,
prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então,
também foi discutido isso na 7i Vara Federal. Uma in
formação válida, o fato de que não foram pagos à Te
lefônica os 30 reais, não foram pagos 05 40 reais da
EMBRATEL. É informação válida, mas não pode ser
utilizada no cadastro negativo. E o último item, as in
formações obtidas de modo ilegal, mesmo que sejam
então existentes, obviamente, porque têm origem vi
ciada, não podem serem incluídas no cadastro. Nes
se subitem do ponto 2 da minha apresentação, da mi
nha singela exposição, entra o caso do convênio fir
mado em 1998 pela Secretaria da Receita Federal.
Uma ação civil pública proposta por nós, tendo em
vista a existência - peço vênia para consultar rapida
mente a petição inicial da ação civil pública, que foi
enviada à Secretaria da nobre Comissão -, de 26 de
outubro de 1995, até junho de 1998, figurava um con
vênio entre o Ministério da Fazenda e a SERASA,
através de um termo de cooperação técnica. Em
1998, entretanto, novo convênio foi firmado, agora
através da União, por meio da Secretaria da Receita
Federal e a FEBRABAN. É um convênio, então, firma
do, tenho aqui cópia do convênio entre a Secretaria
da Receita Federal e a FEBRABAN, prevendo forne
cimento de informações constantes do cadastro de
pessoas físicas e cadastro de pessoas jurídicas. E aí
havia uma menção, e faço questão de ressalvar isso,
havia menção no convênio não abrangida pelo sigilo
fiscal, ou seja, informações não abrangidas pelo sigilo
fiscal. Iniciou-se, então, uma investigação pelo Minis
tério Público, uma investigação que é feita de modo
corriqueiro, obtendo informações, então, de todos 05

interessados sobre a compatibilidade desse convênio
com o nosso ordenamento jurídico. O convênio esti
pulava, na sua cláusula IV, mais um alerta, mais um
obstáculo ao eventual uso abusivo dessas informa
ções. A cláusula IV dizia o seguinte: .~ FEBRABAN
se compromete a utilizar os dados que lhe forem for
necidos somente nas atividades que, em virtude de
lei lhe competem, disponibilizando-os para a consulta
da rede bancária por intermédio da SERASA, não po
dendo transferi-los a terceiros, seja a título oneroso
ou gratuito ou, de qualquer forma, divulgá-los sob
pena de extinção imediata desse convênio". Então,
mostra-se bem que a cláusula IV desse convênio bus
ca justamente impedir que haja uso indevido desse
convênio e no parágrafo único está lá a menção à
SERASA, Centralização de Serviços dos Bancos S/A,
consta aqui como interveniente desse convênio, por
que é mencionada nessa cláusula IV, parágrafo úni-
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co, também se compromete, igualmente se compro
mete, por ordem da FEBRABAN, a disponibilizar os
dados para consulta na rede bancária, comprometen
do-se ainda a não transferi-los a terceiros, seja a título
oneroso ou gratuito ou, de qualquer forma, divul
gá-los. Quais são as informações divulgadas pela Re
ceita Federal, nesse convênio? Pessoa jurídica: situ
ação cadastral, número de inscrição, nome empresa
rial, nome de fantasia, endereço completo, comple
mentar, endereço no exterior, natureza jurídica, ativi
dade econômica. Pessoas físicas: número de inscri
ção no CPF, nome completo, nome da mãe, data de
nascimento. São diversas classes de informações
disponíveis, de onde a Receita Federal - faço ques
tão de frisar aqui, isso é o cerne jurídico da ação -ob
tém essas informações? É claro, do seu poder de tri
butar, ou seja, o Estado, através do seu poder tribu
tar, obtém informações necessárias, complementa
res, para o desempenho de suas atividades comezi
nhas, atividades relacionadas ao poder de tributar.
Por que essa necessidade dos bancos de obter essas
informações? A Lei Complementar nº 70, de 1991,
logo depois dos escândalos relacionados às contas
fantasmas da década de 90, um escândalo bem co
nhecido, ela exigiu que as informações cadastrais
das instituições financeiras fossem também transmiti
das à Receita Federal. E mais, as próprias institui
ções financeiras deveriam zelar para que contas fan
tasmas nunca mais fossem criadas. E uma das mane
iras era criar um CPF ou um CGC falso. Então, era
necessário, literalmente, comprovar a existência des
ses dados. A partir dessa necessidade, criou-se en
tão, do meu ponto de vista, panorama de violação à
cidadania e aos direitos previstos no ordenamento ju
rídico. Por quê? Porque a SERASA, recebendo esses
dados, com base nesse convênio, literalmente, os for
necia para aqueles clientes que pudessem pagar por
seus produtos. Há vários produtos que eu menciono
na ação, produto identifica e outros tantos, que mos
tram que os clientes da SERASA tinham acesso a da
dos obtidos através da Receita Federal. É interessan
te que, no caso do produto Concentre, cláusula VIII
do contrato de prestação de serviço - peço vênia,
imagino que a nobre Comissão já tenha cópia de to
dos os contratos, é interessante analisar cláusula a
cláusula - a contratante do serviço SERASA se com
promete a não divulgar a terceiros em nenhuma hipó
tese, sob qualquer forma, as informações obtidas por
intermédio do presente contrato, ou seja, a SERASA
já intuía que estava fornecendo informações de cará
ter sigiloso. A ação foi proposta pedindo a suspensão
do convênio, pedindo que não somente esse convê-

nio, mas todos os convênios com pessoas jurídicas
de direito privado, com base nos dados da receita fos
sem cancelados, pedindo danos morais coletivos e
foi, então, feita essa ação. A defesa judicial da
SERASA, apenas para traçar um panorama, basea
va-se no caráter não sigiloso e da União Federal tam
bém. É interessante a independência do Ministério
Público. Entramos com uma ação contra a União tam
bém, porque a Secretaria da Receita Federal é um ór
gão despersonalizado da União. Quem tem persona
lidade jurídica para atuar judicialmente é a União. A
defesa da União também era a de que esses dados
não eram sigilosos - pode-se buscar em qualquer
cartório, nome, endereços, endereços, nome da mãe,
etc. - e isso foi parcialmente aceito pela Justiça no
Primeiro Grau. Esse fato tem de ser mencionado. Há
uma distorção e foi essa distorção mencionada no re
curso feito pelo Ministério Público ao Tribunal Regio
nal Federal de São Paulo. Qual distorção? Não se
questiona aqui a possibilidade de obtenção de deter
minados dados constantes do cadastro da Receita,
em outros locais. Outros órgãos, muitas vezes, ca
dastros absolutamente públicos. Quando eu registro
meu filho no cadastro de pessoas físicas, sei que há
um certidão e sei que o nome dele e o nome da mãe,
da genitora, estará lá. Eu sei disso. Agora, quando eu
forneço à Receita Federal dados constantes da mi
nha declaração que podem ser o nome da minha
mãe, mas pode ser meu médico, pode ser a escola
que o meu filho estuda, apesar de não serem, em es
sência, intrinsecamente sigilosos, são dados que pela
forma, por terem sido fornecidos à Receita Federal,
que não são fornecidos por diletantismo, é dever legal
do contribuinte fornecer esses dados - é a chamada
obrigação acessória; há punição àqueles que não
oferecem esses dados - essa forma impede a Recei
ta de utilizar esses dados, a não ser, é claro, que haja
outro permissivo, em geral, com base constitucional,
que autorize, e, no caso, foi mencionado na ação, re
quisição do Ministério Público ou do próprio Poder Ju
diciário, mas aí, claro, não há direito constitucional
absoluto. E sei, como contribuinte, que, ao fornecer
esses dados, esse meu direito à privacidade desses
dados são limitados, como limitados o são por requisi
ção judicial, por requisição do Ministério Público, por
que existe uma série de garantias que impedem que
esses órgãos utilizem de modo indevido - e quando
utilizam são severamente punidos - essas informa
ções, mas nunca há permissivo constitucional ou le
gai que permitem, então, que obtenha-se esses da
dos da Receita Federal de modo gratuito, como esta
va nesse convênio, gratuitamente, e revenda esses
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dados a terceiros. Então, essa distorção foi combati
da no recurso, mostrando claramente que o Ministério
Público não estava a lutar por privacidade de dados
que podem ser obtidos em outras fontes, mas estava
a lutar pela obediência do Código Tributário Nacional,
que fala, no seu art. 198, justamente isso, o dever de
sigilo das informações recebidas por ofício. Em virtu
de do ofício da Receita, ela não pode transmitir; e é
óbvio que o contribuinte, novamente, não entrega es
sas informações na sua declaração, naquela folha
que ele preenche por diletantismo, porque ele gosta,
porque acha bonito, mas porque ele tem obrigação le
gai de assim desempenhar. O que aconteceu? Entra
mos com recurso dessa decisão da Justiça Federal
de não ter reconhecido a invalidade total do convênio
- posso depois até entregar cópia desse recurso que
está aqui -, e foi decidido, então, em agosto de
2002, pelo Tribunal Regional Federal de São Paulo
justamente isso. A Carta Constitucional discrimina,
dentre as garantias constitucionais, o sigilo de dados
e, no plano infraconstitucional, o Código Tributário
Nacional, a Fazenda Pública, os servidores estão
proibidos de divulgar informações ou dados de contri
buintes a terceiros, consoante o art. 198, do Código
Tributário Nacional. Deste modo, se o convênio pac
tuado com a FEBRABAN e com a SERASA coíbe a
divulgação de dados a terceiros, essas entidades es
tão a fornecer os dados cadastrais a legítimos interes
sados, concedentes de créditos para suas rotinas ne
gociais, entendo ser relevante o fundamento da de
manda - e assimilo esse dado da Receita de dano ir
reparável. Então, houve a concessão de efeitos sus
pensivos. Nesse caso, houve provimento do recurso
do Ministério Público, de modo a determinar à
SERASA que suspenda imediatamente o fornecimen
to de quaisquer dados cadastrais que lhe forem re
passados pela Secretaria da Receita Federal e deter
minar à União que suspenda, imediatamente, todos
os convênios ou contratos com pessoas jurídicas de
direito privado, ou seja, associações comerciais, ser
viços de proteção ao crédito em geral, mormente, a
FEBRABAN, desde que implique transferência de in
formações fiscais. Alda Bastos. Desembargadora Fe
deral. Publique-se. Essa decisão nos alegrou e muito.
E agora, recentemente, a União Federal, no processo
que corre ainda no primeiro grau - trazendo informa
ção à nobre Comissão - encontra-se em fase precial,
para determinar os valores gastos pelos clientes do
SERASA, por esses produtos, as informações, exata
mente, tornando o que a exigência do processo judici
al, tudo aquilo que está fora dos autos não está no
mundo, tem de trazer para dentro, sob o prisma do

contraditório e da ampla defesa. Então, teremos pro
va pericial, um perito irá determinar exatamente quais
eram as informações, etc., mas de qualquer modo, foi
informado pela União, no dia 13 de fevereiro de 2003,
que foram extintos por conveniência administrativa 
creio que a nobre Comissão bem sabe - os convênios
da Secretaria da Receita Federal com a FEBRABAN,
com a Associação Comercial de Pernambuco, com a
Associação Comercial de São Paulo, com a Confede
ração Nacional de Dirigentes Lojistas e Serviço Social
do Comércio. Então, foram extintas essas transferên
cias por conveniência. A União não entrou no mérito
de afirmar que o Ministério Público Federal estava
correto. Mas, de qualquer modo, a ação continua. Há
outros pedidos, danos morais, etc. Então, não há pos
sibilidade alguma dessa ação terminar onde ela está,
apesar do pedido da União de extinção do processo
pura e simplesmente. Correndo contra o relógio, Sr.
Presidente, apenas mais alguns minutos. Terceiro
item da minha exposição: exclusão. De que modo é
feita a exclusão? Analisando alguns produtos da
SERASA, nota-se, então, o poder de excluir, concen
trado nas mãos do credor. Então, há produtos como o
PEFIN, em que o credor irá determinar a exclusão.
Em vários casos também, no Ministério Público Fede
ral, é importante ressaltar que a SERASA excluía,
quando intimada pelo Ministério Público Federal, em
especial no caso da negativação das dívidas já judici
alizadas, mas vários consumidores foram ao Ministé
rio Público Federal e consta contratos, em especial do
PEFIN, em que a exclusão de dados é feita pelo cre
dor. Diz a Cláusula nº 7.212, que consta da ação civil
pública, "a exclusão de uma pendência de qualquer
espécie somente será feita através do pedido do par
ticipante que fez a inclusão ou após o prazo legal de 5
anos que consta do Código de Defesa do Consumi
dor", que é a prescrição, ou seja, o devedor paga e
ainda se submete ao comando do credor ou, então,
paga aquilo que o credor divulga que é conveniente e
aí, sim, tem o seu nome limpo, para usar o que o leigo
usa como expressão. Entendo isso como absoluta
mente violatório daquilo que consta no Código de De
fesa do Consumidor, no art. 43, que é óbvio, que há o
dever do gestor. Não pode novamente o gestor des
ses arquivos de consumo desses bancos de dados se
omitir do dever básico de zelar pela veracidade. É ób
vio que se foi pago, o devedor pode exigir do gestor
que ele que cuide dessa eliminação da negativação,
nada mais do que isso. É o seu direito. Então, consta
também da ação. Aqui, no caso, é uma outra ação ci
vil pública - espero não estar cansando demais os
nobres participantes da audiência -proposta pelo
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Ministério Público Federal contra a SERASA e tam
bém pelo Banco Central do Brasil. Quarto item da
nossa exposição, que, inicialmente, estava prevista
para 6 itens. Primeiro item, atuação do Ministério PÚ
blico - para evitar que eu me perca -; segundo item,
a questão da inserção; terceiro item, a questão da ex
clusão; quarto item, a questão da transparência. Qual
o relacionamento dessa empresa com seus consumi
dores? É necessário que o gestor dos arquivos de
consumo dos bancos de dados seja extremamente
zeloso, porque o Código de Defesa do Consumidor já
mostrou sua natureza pública. Diz o art. 46 que tem
natureza pública, pelo impacto numa sociedade de
massas, numa sociedade de consumo, que uma in
formação negativa pode trazer. Imagino que os depo
imentos aqui são dramáticos, porque eram dramáti
cos os depoimentos envia - aliás, minha exposição é
calcada naquilo que é importante para o membro do
Ministério Público - conjugar o verbo investigar no
passado. Então, aqui, investiguei, concluí e entrei
com as ações. Salvo melhor juízo, as ações estão ob
tendo vitórias judiciais. Estou conjugando, como devi
do, o verbo no passado. Então, consta das ações judi
ciais que o mecanismo de transparência, que vão tra
zer também justiça, foi obtido depois de muita luta do
Ministério Estadual contra a SERASA, era o envio de
comunicação que notificava o consumidor da negati
vação. Mas, constava - uma questão interessante
novamente, lendo o contrato - que a negativação se
ria feita 5 dias da postagem da notificação. Então, o
consumidor tinha prazo exíguo de 5 dias da posta
gem. Vamos confiar no zelo dos Correios brasileiro.
Vamos imaginar então 2 dias. Então, tinha 3 dias ape
nas para evitar a negativação e os efeitos brutais que
a negativação acarreta. Claro que se a carta fosse de
volvida, uma simples carta, aí sim a SERASA não ne
gativava ou excluía, porque não havia sido encontra
do. Então, o dever de notificação, que consta do Códi
go de Defesa do Consumidor não teria sido cumprido.
Analisando o manual agora dos Correios, deixando
um pouco a SERASAde lado, quando a carta é devol
vida? Quando o endereço é incorreto, porque uma
carta simples é entregue mesmo se o destinatário não
for aquele. Eu moro na Rua Apeninos e a carta foi
para a Rua Péricles. Não importa, é carta simples, ela
vai ser entregue na Rua Péricles, se essa rua existir,
em São Paulo. Imagino que até exista. Obviamente, o
Sr. João seria então negativado sem nunca ter rece
bido, porque o endereço estava equivocado. Apenas
se o endereço fosse inexistente, a carta seria devolvi
da. É brutal essa ausência de mecanismo pouco mais
sofisticado, que não exige nada, talvez um gasto mí-

nimo, que novamente contribui para o fortalecimento
das atividades da empresa em questão. Nesse caso,
novamente, nas ações que promovemos contra a
SERASA, obtivemos agora vitória de novo nessa
ação - que já citei para os senhores - movida pelo Mi
nistério Público Federal contra a SERASA, em rela
ção ao serviço chamado crédito beureau, reconheci
do pela Justiça Federal de São Paulo agora, e essa
sentença judicial, de junho de 2003, reconhecida diz
que os consumidores passam a ser informados pela
SERASA por meio de carta registrada de mão pró
pria, com aviso de recebimento, aguardando-se o
prazo mínimo de 15 dias após a notificação. A juíza
entendeu que a sugestão do Ministério Público Fede
ral era extremamente razoável, ponderava os interes
ses da empresa, do consumidor e do Código de Defe
sa do Consumidor. Então, novamente, pelas razões
já expostas anteriormente, a Justiça Federal de São
Paulo entende que as regras exigentes inscritas no
contrato não são suficientes para comprovar a efetiva
comunicação. Assim, a transparência necessita de
cautela, de maior cuidado e que haja efetiva comuni
cação e postos de atendimento da SERASA ao con
sumidor de modo tranqüilo e rápido. Quinto ponto 
estou chegando ao final, peço vênia ao Presidente
para falar mais alguns minutinhos -: controle admi
nistrativo. As lides, as ações judiciais do Ministério
Público na Justiça Federal foram propostas também
em face do Banco Central, salvo ação contra a União
Federal, no caso da Receita Federal, que é a questão
do convênio e não há então a participação do BACEN
nessa ação, todas as demais, Sr. Presidente, consta
o Banco Central. Por quê? Porque, de acordo com a
Lei do Sistema Financeiro Nacional, Lei nº 4.595, há o
dever do Banco Central de fiscalizar a atividade ban
cária no Brasil. E o dever de fiscalização, obviamente,
implica responsabilização pela ausência dessa fisca
lização, a chamada responsabilização por omissão,
com decisões já reconhecidas do STJ, que também
trouxe aqui, sobre a responsabilidade dos órgãos pú
blicos por omissão em relação a seu dever de fiscali
zação. Desde a primeira ação, então, em 1999, há
uma luta do Ministério Público Federal para afirmar o
controle administrativo do SERASA, por parte do
BACEN. Na primeira ação, proposta na 22ª Vara, que
envolvia a negativação das dívidas já judicializadas, o
juiz federal da época novamente reconheceu que o
art. 10, da Lei nº 4.595 implicava dever de fiscaliza
ção de atividade essencialmente bancária, que é a
atividade de análise das condições para a concessão
de crédito, e que não podia haver terceirização, já que
a SERASA, no fundo, é uma associação formada por
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bancos, e implicar negação do dever de fiscalização
do BACEN, sob pena de, no argumento assim ao ab
surdo, haver a terceirização de todos os serviços ine
rentes> Não quer dizer que o BACEN vai fiscalizar - e
até imagino que a nobre Comissão venha a convidar
um representante do BACEN. O BACEN talvez adote
posição contrária à que estou defendendo e talvez
afirme: "Não vamos fiscalizar serviços que não sejam
serviços bancários. Não vamos fiscalizar a empresa
que faz limpeza do banco, porque faz limpeza para
banco". Mas, cuidado. O SERASA está, na realidade,
a realizar atividade inerente à concessão de crédito,
que é uma atividade bancária. Então, o Ministério PÚ
blico Federal tem obtido reconhecimento judicial des
sa necessidade do controle administrativo por parte
do BACEN, novamente nessa sentença, cito, como é
a última, porque as outras são tutelas anteci - e peço
vênia - que esse posicionamento do Banco Central,
por outro lado, muitas vezes é dissonante de outras
manifestações do Banco Central do passado. Por
exemplo, ainda quando nem era Procurador da Repú
blica, foi o Banco Central instado a se manifestar so
bre a SERASA, mostrando que esse assunto não é
novo, e o Banco Central demonstrando nesse pare
cer, assinado pelo Presidente do Banco Central na
época, Gustavo Loyola, mostrando exatamente a ati
vidade da SERASA é inerentemente bancária, mos
trando que a SERASA então presta essa atividade
aos bancos, tendo em vista sua atividade fundamente
a concessão de créditos, a necessidade de criar ca
dastros de consumo, considerando que é universal a
troca de informação entre os bancos, é universal a cri
ação desses cadastros. Então, o próprio Banco Cen
trai, pelo menos uma vez, mostrou-se extremamente
simpático à fiscalização da empresa SERASA. E foi
utilizado também, novamente aqui - estou apenas a
relatar ações judiciais e tudo que comentei consta
dos processos, imagino aqui que há ilustres causídi
cos da SERASA que devem se lembrar dos nossos
debates judiciais, consta dos processos e, novamen
te, esse controle administrativo merece ser feito. Ago
ra, entretanto, além disso, é interessante notar tam
bém que o Banco Central, nessa nova postura, ale
gando que não tem dever de fiscalização, se nega a
fiscalizar a SERASA, pelo menos nas contestações
dessas ações, há uma dupla face de Janus do Banco
Central, por quê? Porque ao mesmo que o Banco
Central, nesses pareceres, mostra que reconhece a
atividade da SERASA como essencialmente bancá
ria, ele afirma nos processos que não. Mas, temos o
cadastro dos emitentes de cheques sem fundos, que
importa muito ao Banco Central, é de muito zelo, e

que fornece informações ao SERASA. Então, o
SERASA cede aos bancos em vários graus, há vários
exemplos e merece então essa fiscalização. Agora, o
sexto item, que são outras irregularidades e propos
tas. Há denúncias de utilização dos dados da
SERASA para a averiguação da idoneidade da pes
soa candidata a determinado emprego. Então, enten
do, nobre Presidente, que talvez seja importante a oi
tiva de alguém do Ministério Público do Trabalho, na
questão da seleção, os procuradores do trabalho, que
são especializados no zelo sobre as condições ideais
do mercado de trabalho. Há também denúncias en
volvendo o uso de restrições, envolvendo o SERASA
para concessões de verbas do FAT, também talvez
seja interessante, mas que não investiguei, então
também não tenho nenhum dado a mencionar dentro
daquele meu prisma inicial de estar extremamente
em sintonia com a atividade do Procurador da Repú
blica que investiga, que propõe as ações e depois, é
claro, colabora com o Poder Legislativo. Em relação a
talvez, apenas uma ilação sobre o controle adminis
trativo ainda, sugiro a reflexão, sugiro a reflexão, aqui
como cidadão, sobre a necessidade de órgão inde
pendente, com participação dos consumidores na fis
calização dessa empresa. Atualmente, a legislação
hoje reserva ao Banco Central esse dever. O Banco
Central se recusa judicialmente, combate com todas
as arma, se exaure em sangue, negando esse dever.
Então, talvez seja o momento de o Parlamento, que é
a nossa Casa de leis, retirar esse dever do Banco
Central, já que o próprio Banco Central não quer, e
dotar um órgão independente, como existe em vários
países do mundo, para zelar por esses cadastros.
Talvez um órgão mais robusto, que zele por cadas
tros informatizados, um órgão de fiscalização desses
imensos arsenais de informações, que muito prejuízo
pode causar ao consumidor. Para concluir, nobre
Presidente, demais Deputados, autoridades, senho
ras e senhores, concluo dizendo o seguinte, o Minis
tério Público, em especial da minha parte, eu gosto
sempre de frisar, o Ministério Público atua de maneira
impessoal. Então, não é o André que propôs a ação, é
o Ministério Público Federal. Até nesse momento es
tou titularizando outro ofício, o ofício da cidadania em
São Paulo, não sou mais o titular, não sou mais o Pro
curador Regional dos Direitos do Cidadão, é outro co
lega, não sou mais titular do ofício de consumidor.
Então, as minhas contentas com a SERASA se en
cerraram. É o Ministério Público Federal que atua.
Então, o Ministério Público Federal de modo impes
soal está sempre à disposição da Câmara dos Depu
tados, do Congresso, e pronto para atuar na defesa
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da cidadania. Ocorre, nobre Presidente, que o pro
cesso judicial, por natureza, é lento e sujeito a restri
ções naturais, vinculadas às exigências do devido
processo legal. Temos o direito à ampla defesa, ao
contraditório, recursos, recursos ao terceiro grau, re
cursos à Corte Constitucional, ao Supremo Tribunal
Federal e, obviamente, não é possível suprir, através
dessas ações judiciais, a necessidade de políticas
públicas ou de políticas legislativas que zelem pelo
respeito à privacidade e à intimidade de todos nós.
Então, faço votos para o sucesso dessa empreitada
da Comissão Parlamentar de Inquérito e do sucesso
de vários projetos de lei, que tenho acompanhado no
Parlamento, que buscam alterações no Código de
Defesa do Consumidor para criar mais proteções aos
consumidores, que eles bem precisam. Muito obriga
do.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Dando continuidade aos trabalhos, se me permite
V.Exa., esse Deputado que vos fala queria tecer um
comentário, que se me fosse incumbido hoje tecer
opinião sobre os trabalhos realizados até o presente
momento, este, no mínimo, optaria por reformulação
total do órgão ora investigado, principalmente quanto
aos seus procedimentos, que ele usa hoje em benefí
cio ao crédito. Se não o fizesse, optaria, sem dúvida
nenhuma, pelo fechamento do mesmo órgão. Dando
continuidade ao trabalhos, concedo a palavra ao De
putado Luiz Alberto, autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, queria parabenizar a
brilhante exposição do Procurador André de Carvalho
e, ao mesmo tempo, afirmar que cada vez que essa
Comissão houve depoimentos, aqueles anteriores,
das pessoas vitimadas pelos serviços do SERASA e
agora o depoimento do procurador do Ministério PÚ
blico Federal de São Paulo, confirma nossas preocu
pações acerca de verdadeiros crimes praticados pela
SERASA em relação aos clientes. Considero crime,
por exemplo, a utilização de informações sigilosas,
que são determinadas pela legislação, ou seja, se
qualquer cidadão ou qualquer instituição deseja, por
qualquer motivo, quebrar o sigilo bancário e fiscal de
qualquer pessoa, tem que ir à Justiça para receber a
autorização do Judiciário. No entanto, percebemos,
após a explanação do nobre Procurador, que a
União, por intermédio da Receita Federal, transfere
essas informações para a SERASA, que, por sua vez,
ransfere para outras instituições, que, por sua vez,
comercializam no mercado de forma livre e expõe es
ses dados sigilosos sem autorização judicial. Pergun
taria, então, ao Procurador, Dr. André de Carvalho,

parece-me que o Fundo da Ação Civil Pública é a
anulação do convênio entre a União e a SERASA. Se
o Judiciário, ao final desse processo, determinar que
deva interromper esse convênio, a partir dessa sen
tença judicial será gerada, então, responsabilidades
civil e criminal para as partes? Ou seja, a SERASA
que se utilizou dos dados e comercializou, e para os
responsáveis os prepostos da União, que, na época,
permitiu os convênios e repassaram os dados consi
derados sigilosos para a SERASA. Pergunto ainda ao
Procurador: essa ação civil pública fala que por volta
de 1968, quando foi criado a SERASA, já, em 1999, a
SERASA faturou cerca de 195,3 milhões de dólares.
Esse dado, evidentemente, que a Procuradoria che
cou em alguma documentação contábil da SERASA.
Existe alguma informação do Ministério Público sobre
o faturamento atual da SERASA, através dos seus
produtos que disponibiliza para os seus clientes?
Inclusive recebi correspondência de um cidadão,
como sempre, desesperado pela ação nefasta da
SERASA, de um cheque, desses que se dá em posto
de gasolina, de 30 reais, e ele foi obrigado a pagar o
cheque, depois teve que pagar à SERASA 22 reais
para retirar o seu nome e lá no banco pagou mais 8
reais para baixar o cheque, que estava sem provisão
de fundo. O faturamento da SERASA advém dessas
cobranças exclusivamente ou também dessas co
branças mais os valores cobrados pelos convênios
que a SERASA tem com os seus clientes, os bancos
e outras instituições de caráter comercial também? O
senhor falou que no dia 13 de fevereiro deste ano al
guns convênios, se entendi direito aqui, os convênios
foram denunciados ou administrativamente desfeitos
por iniciativa da União. Pergunto o seguinte: se a
SERASA e onde a SERASA, já que esses convênios
foram suspensos, qual o acesso e de onde vem esse
acesso aos CPF dos cidadãos? De onde a SERASA
se alimenta dessas informações atualmente, já que
os convênios, segundo o senhor relatou - e entendi
muito bem - foram suspensos? A última pergunta que
faço é se o Código de Defesa do Consumidor prevale
ce sobre o Código Civil. Imagino que quando da apro
vação do Código de Defesa do Consumidor, e que se
estabelecia lá o tempo de prescrição de 5 anos para
prescrever o débito, vigorava o Código Civil antigo.
Portanto, também previa 5 anos da prescrição. Já
que atualmente o Código Civil determina para alguns
débitos, alguns títulos de crédito a prescrição em 3
anos, pergunto se prevalece, então, o CDC ou o novo
Código Civil para que esses cadastros sejam baixa
dos, exatamente, a partir do momento de completar 3
anos, ou seja, que não haja a execução dessas dívi-
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das após 3 anos. Então, são as perguntas que gosta
ria de fazer ao nobre Procurador e, ao mesmo tempo,
parabenizá-lo mais uma vez. Acho fundamental que a
cidadania brasileira tenha um Ministério Público cada
vez mais forte - é necessário isso - para defender a
sociedade de situações como essa. E, Sr. Presidente,
gostaria de perguntar à Mesa de quanto tempo esta
Comissão dispõe para continuar seus trabalhos; ela
tem um prazo regimental. Acredito que seja o mo
mento. Inclusive, todos nós, Parlamentares desta Co
missão, recebemos ou devemos ter recebido corres
pondência de um advogado se colocando à disposi
ção para se pronunciar aqui em defesa dos interes
ses da SERASA, representando os interesses da
SERASA, se não me engano foi o Advogado Abreu
Dallari, que mandou. Pelo menos, recebi essa corres
pondência, devo acreditar, então, que os outros no
bres Parlamentares também receberam. Então,
dado, então, o prazo regimental que temos, acredito
que seria já o momento de tomarmos iniciativa no
sentido de ouvir a SERASA. Inclusive, acho necessá
rio, fundamental que as sugestões dadas pelo Procu
rador sejam efetivadas, ou seja, temos que ouvir o
ex-Presidente do Banco Central à época, quando fo
ram feitos esses convênios; o ex-Secretário da Recei
ta Federal, Dr. Everardo Maciel, para que eles pos
sam depor aqui acerca dessas questões levantadas
pelo nobre Procurador. Muito obrigado, Sr. Presiden
te.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Luiz Alberto, só a título de esclarecimento, a
Comissão terá o seu término no dia 27 de setembro
deste ano, podendo ser prorrogada, de acordo com a
necessidade, por mais 60 dias. Estamos, como disse,
em primeiro momento, na segunda fase dos traba
lhos, ouvindo os representantes de órgãos e entida
des públicas, para, posterior, ouvir os representantes
da SERASA. Esclareço também que os Deputados
poderão formular a pergunta ao nobre Procurador,
onde poderá, realmente, ser feita a réplica e a trépli
ca. Conforme a lista de inscrição, fica autorizado ago
ra o Deputado Zico Bronzeado. Perdão, o Procurador
tem que responder a pergunta do Deputado Luiz
Alberto. Com a palavra o Procurador André.

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
Agradeço as perguntas do nobre Deputado Luiz
Alberto. Bom, em relação à primeira delas, sobre a
responsabilização das pessoas que firmaram esse
convênio. Novamente, sempre gosto de me pronunci
ar sobre a averiguação real da conduta, do dolo, da
real participação de cada um deles. Sempre procuro
evitar manifestação em abstrato. Claro que nosso or-

denamento jurídico possui regras para a averiguação
da responsabilidade de todos os agentes públicos, in
clusive dos Procuradores. Então, haverá, com certe
za, essa averiguação, mas, possivelmente, não serei
eu o responsável. Então, não gostaria de me manifes
tar sobre algo não serei eu a tomar essas providênci
as. E, se fosse o caso, eu gostaria até, pedindo vênia
ao nobre Deputado, se porventura viesse a ser desig
nado para isso, analisar primeiro para depois me pro
nunciar já com a responsabilização ou já com o arqui
vamento, de modo a tornar muito transparente a atua
ção. Sobre o faturamento, o dado que obtivemos foi
da revista Exame, porque a SERASA é uma socieda
de anônima. Então, imagino que há um serviço espe
cializado, desta Casa, de contadoria. Seja, então, tal
vez interessante solicitar ao serviço análise do atual
faturamento e da descrição dos serviços da SERASA,
ou seja, do balanço da SERASA, para que os nobres
Deputados da Comissão seja, então, informados so
bre o atual estado da situação da SERASA. Isso aqui
é um flash apenas, uma fotografia. A minha exposi
ção aqui diz respeito ao meu trabalho desenvolvido
no momento muito custoso, muito trabalhoso, infor
mações que eram, muitas vezes, inovadoras, não ha
via nada antes. Então, custou muito. Mas, neste mo
mento da minha atuação profissional no Ministério
Público Federal, estou falando do passado, atual
mente não sou mais eu, como já fiz questão de escla
recer, que cuida dessa questão no Ministério Público
Federal. Então, isso faz um gancho com a terceira
pergunta, em que o SERASA vai buscar agora aqui,
de acordo com a manifestação da União no processo
desde o ano passado, então, no final do último Gover
no, a União não quis reconhecer a justeza dos nossos
argumentos, mas, por conveniência administrativa,
extinguiu todos os convênios, até porque eles já esta
vam suspensos, por decisão do Tribunal Regional Fe
deral. Decisão que, salvo melhor juízo, está intacta
até hoje. Então, mesmo que a União, porventura, ve
nha a querer mudar de idéia, não pode. Tem que re
vogar, é claro, tem que recorrer e buscar a reforma
dessa decisão. A SERASA, no momento da minha
atuação naquele ofício de Defesa do Consumidor,
buscava informações cadastrais junto a cartórios, a
Receita, no caso, ao Banco Central do Brasil, essa
Central de Emitentes de Cheques Sem Fundo e tam
bém há empresas que alimentam. Então, há troca de
informações. Uma das minhas ações, que vou deixar
com o nobre Deputado Presidente, é a SERASA exi
ge dos participantes, por exemplo, do PEFIN que eles
informem, alimentem, sob pena de retirá-los do pro
duto. Então, há também troca de informações, pres-
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são muito grande para que essas informações elas
sejam sempre ventiladas. A pergunta extremamente
dura, é difícil, do nobre Deputado, sobre se o CDC
prevalece sobre o Código Civil. Partindo em abstrato
dessa questão, muito dificultosa que divide a doutri
na, temos, por um lado, aqueles que defendem o pon
to vista dogmático, que o CDC é um microcosmo, é
um setor do ordenamento jurídico que está imune a
qualquer outra influência. Não sou daqueles que de
fendem essa postura. O art. 5º, inciso XXXII da Cons
tituição diz que é dever do Estado defender o consu
midor na forma da lei. Isso implica dizer que quando
existir norma que não constando do CDC, que for
mais benéfica ao consumidor, a interpretação da
Constituição nos diz que, como compete ao Estado
defender o consumidor, não importa se não está no
CDC, está no Código Civil. E aí, no caso, é claro que
beneficia o consumidor uma prescrição mais célere.
E, prescrita a dívida, obviamente ela não pode mais
estar nos cadastros de consumo, com o mesmo racio
cínio da impossibilidade da negativação de dívida dis
cutida em juízo. Essa dívida prescrita não vai poder
mais ser cobrada, então não pode mais estar no ca
dastro. Então, filio-me a essa segunda corrente que
entende que, quando aumenta-se a proteção ao con
sumidor, mesmo normas que não estão no CDC,
mesmo que não estejam nesse microcosmo, elas po
dem, sim, ser invocadas e prevalecem sobre a norma
do Código de Defesa do Consumidor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Passo a palavra ao próximo inscrito, Deputado Zico
Bronzeado.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, gostaria
aqui de agradecer a exposição e parabenizar o Dr.
André Carvalho por prestar tamanha ajuda a esta Co
missão, que, na verdade, já vínhamos colhendo infor
mações como cidadão, antes de ser Deputado, e sen
do também, na verdade, muitas vezes aqui, Deputa
dos aqui não é de se esconder, há pessoas aqui que
já foram prejudicas pelo SERASA, humilhadas muitas
vezes. Cada depoimento que estamos tomando aqui,
com a colaboração, cada vez mais, certificamos que
essa instituição vem cometendo desrespeito à Cons
tituição, ao cidadão, a cada depoimento que presen
ciamos. Só para certificar aqui, Sr. Presidente e Dr.
André, eu estava vindo hoje da Alemanha e passei
pelo Rio de Janeiro. Estava com uma saudade dana
da de ver os jornais do Brasil, e peguei a Folha de
SPaulo. E tem uma notícia de que uma senhora que
morreu há mais de 20, 30 anos - não estou aqui com

o jornal, esqueci na hora de pegar a bagagem, mas
ela foi notificada...

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Jornal O
Dia: um compositor que morreu há 30 anos e estava
negativado no SERASA. Está aqui comigo o jornal. É
uma informação...

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Tran
qüilo. Me ajudou porque eu estava com dúvida. Para
vocês terem uma idéia de quantos cidadãos nesse
Brasil afora foram notificados indevidamente pelo
SERASA, foram prejudicados, não puderam partici
par de um concurso público, não puderam ter até hoje
um emprego, porque se sentiram constrangido de ter
sido condenado e julgado, massacrado, sem na ver
dade dever. Então, doutor, poucas as instituições ou
os representantes do Poder Público que têm coragem
de questionar esse tipo de atuação de instituição. E fi
cou comprovado aqui, por depoimentos e por nós,
Deputados, que essa instituição é poderosíssima!
Inclusive tem proteção da imprensa, tem proteção do
Governo, através da Secretaria da Receita Federal,
porque ninguém questiona. Já cobramos aqui, não vi
ainda um jornal de circulação nacional, um jornal con
siderado forte, nem O Globo, divulgando o trabalho
desta CPI. Então, para que tenhamos idéia da impor
tância que estamos tendo nesse momento para os
pequenos, para o povo brasileiro, para aquelas pes
soas que foram prejudicadas. Até para esse morto aí,
que foi notificado e que já morreu há 20 anos. Está
morto. O Almir vai prestar as informações mais reais,
porque não tive tempo, esqueci de pegar. Mas, geral
mente, quando estou assistindo aqui os depoimen
tos, eu não faço pergunta, porque é aquilo que nós tí
nhamos dúvida. As dúvidas que nós tínhamos estão
sendo esclarecidas a cada depoimento. E isso só nos
leva a crer que nós vamos prestar trabalho importan
tíssimo para o Governo, para poder arrecadar dessa
instituição, que deixa de pagar ao Fisco milhões,
como foi comprovado aqui por outros. Chega à ordem
de 3 bilhões, me parece, por mês. E é uma das coisas
que estamos tendo dúvida ainda, Presidente: em re
lação à receita dessa instituição. Ainda fica uma dúvi
da no ar, porque é muito dinheiro, de evasão fiscal, as
informações preliminares que nós estamos tendo.
Então, juntando esta CPI, o trabalho de V.Exa. e mais
outras informações que tivemos aqui, vai dar para se
chegar à conclusão de que realmente tínhamos que
propor essa CPI, por intermédio do Presidente Giaco
bo. Parabenizo o Dr. André por ter entrado com uma
ação contra essa instituição. Parece-me que já teve
algumas conquistas. Com certeza, juntando tudo
isso, vamos chegar a um denominador viável, porque
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na maioria das CPls, tanto nas Câmaras Municipais,
nas Assembléias Legislativas, o povo brasileiro já tem
toda uma chacota de dizer que ''vira em pizza". Espe
ro, Sr. Presidente, que tenhamos sucesso nesta CPI,
porque ela realmente está focalizando um desmando.
Acho que o Governo estava fazendo vista grossa,
como se diz no linguajar comum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Concedo a palavra à Deputada Perpétua Almeida.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar
aqui o Procurador Federal, André de Carvalho, e dizer
que ainda bem que temos o Ministério Público Fede
ral no Brasil e temos procuradores como V.Exa., por
que, em situações de dificuldade na vida do povo bra
sileiro, em situações de escândalos, ainda contamos
com o Ministério Público Federal. Ali existem figuras
brilhantes, respeitosas, e o Ministério Público Federal
precisa inclusive se orgulhar de ter nos seus quadros
algumas pessoas. E lá pelo Acre passou o nosso Pro
curador Luiz Francisco. Foi a partir dele que realmen
te começamos a conhecer quem é o Ministério Públi
co Federal. E quando V.Exa. relata aí ações de auto
ria do Ministério Público Federal, nos animamos, prin
cipalmente no trecho de abertura da ação do jornal
Estado de SPaulo de setembro de 99, que diz: "Ima
gine todas as suas informações financeiras podendo
ser consultadas por qualquer empresa do País. Você
acha que isso ainda não é possível? Está enganado".
Então, V.Exa. começa sua ação, de certa forma, des
mascarando um compromisso de uma das cláusulas
do contrato entre a FEBRABAN e a Receita Federal,
que têm lá a SERASA. E vou ler aqui o parágrafo úni
co da cláusula IV, que inclusive V.Exa. anotou: "A
SERASA, Centralização de Serviços dos Bancos,
igualmente se compromete, por ordem da
FEBRABAN, a disponibilizar os dados para consulta
da rede bancária". Vou insistir aqui no compromisso
dela e nos poderes que o contrato dá de fornecer in
formações à rede bancária. E mais na frente, conti
nua o parágrafo, conforme o disposto acima: "...com
prometendo-se ainda a não transferi-los a terceiros,
seja a título oneroso, ou gratuito, ou de qualquer outra
forma divulgado". O parágrafo é muito claro. Permite
a divulgação de dados para a rede bancária, mas é
como se houvesse aqui uma proibição, porque a
FEBRABAN está se comprometendo a não forne
cê-los a terceiros. E aqui me utilizando mais uma vez
do livro cedido a mim pelo Deputado Reinaldo Betão,
Práticas Abusivas da SERASA e do SPS, sobre esse
mesmo parágrafo único da Cláusula IV, o autor diz o
seguinte: "Ocorre que a SERASA há muito tempo dei-

xou de ser uma empresa voltada exclusivamente
para os serviços do sistema financeiro" -como o con
trato diz e como ela estaria se comprometendo 
"hoje ela comercializa as informações mantidas no
seu banco de dados, com todos aqueles que por ela
se interessarem, bastando para isso o pagamento de
taxas de credenciamentos e de consultas': Mais uma
vez aqui no parágrafo único, ela se compromete a
não fornecê-Ias, pago ou gratuitamente. E sabemos
que ela inclusive está cobrando e muito caro para for
necer essas informações. E continua: "Isso significa
dizer que o compromisso da SERASA de não permitir
o vazamento das informações sigilosas desapareceu.
Basta que haja o pagamento da exploração para ven
dê-Ias, convertendo-se assim na inescrupulosa imo
ralidade de mercantilizar dados pessoais de toda a or
dem, sem a autorização das pessoas envolvidas. E o
que é pior: o faz para prejudicá-Ias". Então, nobre
Procurador, para mim é lastimável o desserviço que a
SERASA presta hoje à sociedade brasileira. Inclusive
já denunciei, na tribuna desta Casa, que os progra
mas do Governo Federal, inclusive os programas do
Governo Lula, estão seriamente ameaçados quando
as instituições bancárias, para ceder os recursos do
FAT ou de outros convênios, têm que consultar a
SERASA. E sabemos que a maioria dos cidadãos que
precisam dos recursos do FAT e de outros programas
de Governo, para diminuir a exclusão social, a maio
ria dessas pessoas estão na lista negra do SERASA,
que considero a lista dos marcados ao constrangi
mento. Então, a pergunta que faço a V.Exa. é a se
guinte: pelo contrato onde a SERASA se compromete
a não passar a informação para terceiros que não se
jam as instituições financeiras. E, abrindo um parên
teses aqui, hoje se você for comprar um ferro de en
gomar com um cheque, em qualquer loja hoje no Bra
sil, você entrega o cheque e qualquer funcionário que
naquele dia estiver assumindo o caixa daquela em
presa vai consultar, seja pelo serviço on line, seja por
telefone, ele vai consultar aquele cheque. Então, nes
te exato momento, centenas e centenas de cidadãos
brasileiros, neste exato momento, dentro de qualquer
comércio do Brasil, estão sendo consultados por
qualquer funcionário da loja que naquele dia estiver
assumindo. Então, a pergunta que faço é a seguinte:
a venda dessas informações contrárias ao contrato
não seriam ilegais, passíveis de cancelamento do
contrato? Outra pergunta é a seguinte: essas infor
mações prestadas pela SERASA, que, como o se
nhor mesmo diz, a Receita Federal, pelo poder que
tem de tributar, tem o poder de obter essas informa
ções, repassa, através de um convênio, para a
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SERASA, que se compromete a não repassá-Ias para
terceiros. Pelo fato de ela estar repesando essas in
formações a terceiros não estaria, de certa forma, ca
indo na quebra do sigilo fiscal? A última pergunta: o
funcionário, pelo que se sabe, que assinou em nome
da Receita Federal, parece-me um funcionário subor
dinado de segundo ou terceiro escalão, quando sabe
mos que um convênio dessa importância deveria ter
um dos mais altos funcionários ou o próprio Presiden
te da Receita Federal para assiná-lo. O senhor não
acha que seria também mais um motivo, além de to
dos os descumprimentos da SERASA não seria mais
um motivo para tornar nulo esse contrato? Só para
encerrar, mais uma pergunta: comprovado por esta
CPI o fato de que a SERASA é sonegadora de impos
tos, não seria mais um motivo do cancelamento de
contratos com o Governo Federal através da Recei
ta? Muito obrigada.

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
Agradeço as perguntas complexas da nobre Deputa
da Perpétua Almeida. Em relação ao convênio, nossa
ação se baseou não somente no descumprimento do
convênio. A ação se baseou também na essência. O
convênio em si é ilegal. Então, mesmo que a
SERASA não houvesse vendido essas informações e
violado, ela mesma, a Cláusula IV... Gostaria até de
aproveitar a oportunidade desta resposta para fazer
menção aqui à própria contestação da SERASA nes
se processo quando mencionei como argumentação
que, além de ser ilegal, a SERASA havia violado o
próprio convênio. Então, seria mais um motivo, mas
nem seria o motivo principal, porque é para assegurar
que futuros convênios também não fossem assina
dos. A SERASA, às fls. 349 - para registro, sei que é
burocrático - do processo, assim se pronunciou: ':.4
SERASA não edita, não publica e nem divulga infor
mações restritivas"- e aí vem a pérola - "fornece a le
gítimos interessados, concedentes de créditos sob
contrato, para uso em suas rotinas negociais, quando
consultada especificamente". E aí, claro, faço aqui,
como permite a litigância, digo: "fornece" não é "divul
ga"? E, obviamente, obtive a suspensão do convênio.
Então, a própria SERASA confessou na ação, e for
neceu também argumentos para a suspensão. Mas o
nosso cerne, o objetivo principal era mostrar que o
art. 198 - e venho também responder à segunda per
gunta da nobre Deputada - impõe o dever de sigilo
aos funcionários da Receita Federal e esse dever es
taria sendo violado pela mera assinatura do convênio,
mesmo que a SERASA o cumprisse na sua integrali
dade, que nem isso fez. E confessou judicialmente, o
que é mais interessante. Mas, de qualquer modo, a

Justiça Federal, através do Tribunal Regional Fede
ral, suspendeu o convênio. Então, desde agosto - eu
fiz menção aqui à decisão da Desembargadora Fede
ral Alda Basto -, não somente esses convênios - eu
cheguei a ler o final do dispositivo da decisão do Tri
bunal Regional de São Paulo, com efeito nacional-,
não somente esses, mas os outros convênios com
pessoas jurídicas de direito privado que forneciam in
formações da Receita foram suspensos. E aí a pró
pria União Federal noticiou no processo novamente.
Só trago aqui informações daquilo que consta dos
processos. Aliás, processos públicos, absolutamente
acessíveis a qualquer um do povo. E informou que os
convênios foram suspensos, melhor dizendo, foram
cancelados pela própria União. Quanto à assinatura,
se esse convênio não mereceria ser assinado por um
Secretário em pessoa ou pelo Ministro, uma das ca
racterísticas do Poder Executivo e do ato administrati
vo em si é claro que é a própria anuência do superior
hierárquico. Então, não importa aquele que venha a
assinar. A não ser que se prove que o superior hierár
quico desconhecia absolutamente o teor daquele
convênio, o que não é o caso. Eu também posso tra
zer aqui à nobre CPI a cópia da comunicação que re
cebi do Secretário da Receita Federal da época mos
trando o procedimento administrativo que levou ao
convênio. É um procedimento administrativo extre
mamente singelo e que levou à assinatura do convê
nio. Então, novamente, pegando um pouco da minha
resposta ao nobre Deputado Luiz Alberto, gostaria
neste momento de não me manifestar sobre a res
ponsabilidade individual de qualquer pessoa, porque
não foi investigado. Mas o fato de ter sido assinado
por um ou por outro não elimina a responsabilidade
de quaisquer dos agentes públicos, inclusive procura
dores, se tiveram ciência. Quanto à sonegação... A úl
tima pergunta da nobre Deputada Perpétua Almeida
diz respeito à sonegação. É claro, uma das conse
qüências da condenação criminal a ser estabelecida
na sentença é a proibição de contratar com o Poder
Público. Então, é previsto nessa legislação criminal. É
claro também que um processo criminal envolve uma
série de requisitos que têm que ser demonstrados.
Então, envolve, digamos assim, uma série de cami
nhos que ainda devem ser traçados.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Eu só queria, se for possível, a sua opinião bem parti
cular, até como cidadão e como um Procurador que
pertence a uma instituição que se preocupa com os
direitos dos cidadãos: que conselho o senhor daria a
esta CPI no tocante às funções da SERASA daqui
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para a frente? O que o senhor acha que seria impor
tante, que providências esta CPI deveria tomar?

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS- Tudo
bem, vamos lá. Eu, talvez até por ter feito essa apre
sentação há alguns momentos atrás, tenho na minha
mente alguns eixos de atuação, como eu comentei.
Se houvesse um fruto positivo, apenas, da minha par
ticipação, dos esforços dos nobres Deputados seria,
se fosse possível um só fruto seria o da determinação
da veracidade das informações. Isso é importantíssi
mo. Isso é atualmente delegado aos clientes da
SERASA - a negativação de um morto mostra isso.
Há necessidade de documento formal que ateste a
existência da dívida. Isso é importantíssimo, não
pode haver a negativação apenas com base na co
municação. A inserção, então, de dados equivoca
dos, quando não falsos, é muito grande. Eu li aqui a
sentença da juíza que ficou indignada quando leu, na
contestação da SERASA, que ela lavava as mãos
quanto à sua responsabilidade em face dos dados
que constam do seu próprio cadastro. O cadastro é
dela! Então, eu diria quanto à questão da inserção,
que é necessário que se garanta a impossibilidade de
inserção de determinadas informações, é necessário
que se garanta o poder de excluir, que é hoje muito di
ficultoso, caro, como o nobre Deputado Luiz Alberto
comentou. É importante que haja um regramento so
bre essa exclusão. É necessário que haja essa trans
parência. E mais: eu tenho verificado que toda a nor
matividade que envolve esses arquivos de consumo
e que envolve hoje a atividade da empresa investiga
da se baseia em alguns dispositivos apenas do Códi
go de Defesa do Consumidor. O resto todo é a partir
de exaustivas, se permite a nobre Deputada, exausti
vas lutas judiciais. V.Exa. não imagina - acho que até
imagina - a quantidade de manifestações, recursos a
que o Ministério Público foi obrigado para obter essas
pequenas vitórias que julgo importantíssimas que
abrem precedentes a serem depois aprofundados.
Isso tudo não pode continuar. Não é possível que,
numa sociedade de massa, numa sociedade de con
sumo, com esses cadastros informatizados, como
bem lembrou o Deputado Zico Bronzeado... basta a
nobre Deputada... Em qualquer compra, hoje em dia,
há uma consulta ao SERASA. Não é possível que,
com esse impacto na vida cotidiana, não haja qual
quer tipo de controle, que esse controle seja fragmen
tado nas mãos do Ministério Público por meio de
ações judiciais que são custosas, porque têm que ser
mesmo, porque tem que ter a ampla defesa, tem que
ter o contraditório, tem que ter o recurso, um atrás do
outro. Tem que se suar sangue para obter uma vitória

neste País. Eu tenho muito orgulho desses casos. Fo
ram casos custosos, mas que valeram a pena. Mas
isso não pode continuar assim. Então, outra, digamos
assim, opinião pessoal é que há que ser criado algum
tipo de controle administrativo. Temos no Brasil hoje
agências, nós temos no Brasil hoje controles adminis
trativos em atividades que impactam a vida do cida
dão em muito menor quantidade, em qualidade, me
lhor dizendo, do que a da SERASA. Basta perguntar a
qualquer um de nós que precisa de crédito. Nosso
dia-a-dia é isso, nossa classe média, nossos traba
lhadores necessitam de acesso ao crédito, é o que
faz o Brasil crescer. Tem uma frase do Fábio Konder
Comparato que ele analisa, o Prof. Comparato anali
sa que a economia capitalista pode ser dividida em
pré-crédito e pós-crédito. O homem de consumo de
hoje necessita do crédito, e essa empresa é capaz de
retirá-lo disso. Então, como nós temos que, o Ministé
rio Público Federal no caso, se esvair em sangue
para que o Banco Central comece a fiscalizar. Então,
novamente é uma sugestão que faço. Talvez se esse
órgão não deseje fiscalizar, que seja retirado esse de
ver de fiscalização e criar um órgão específico, uma
Comissão talvez vinculada ao Congresso, não impor
ta, algum tipo de controle administrativo. Já estou
vendo aqui que já esgotei o meu tempo. Agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Próximo inscrito, Deputado Reinaldo Betão.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Boa
tarde ao nosso nobre Dr. André de Carvalho, à Mesa,
ao nosso Presidente, Deputado Giacobo, e a todos os
membros aqui presentes, Deputados, convidados.
Farei duas perguntas rapidamente. Nós temos aqui,
conforme o senhor mesmo mencionou, que a
SERASA não exige o documento que prove o débito
perante o seu cliente. E, conforme o art. 43 do Códi
go, se exige que seja verdadeiro. Mas a exclusão
também só o credor é que determina a exclusão.
Mesmo com o comprovante em mãos, já aconteceu
com pessoas aqui que vieram relatar, ele não conse
gue excluir, mesmo depois de paga a dívida. Não
existe a lei para que automaticamente você, com o
comprovante de pagamento, seu nome seja excluí
do? Essa lei não é inserida nesses casos? A SERASA
não a cumpre? Eu sei que eles têm um poderio muito
grande de não cumprir a lei. E também aqui nós tam
bém temos, no 4º item a transparência: "A lei faculta
ao cidadão que ele terá que ser comunicado com car
tas". Por que não é feito antes de ter seu nome incluí
do? A lei diz que todo cidadão, para ser negativado,
tem que ser comunicado. Como eu e vários outros
aqui fomos, sequer sendo autores da dívida, e nem
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comunicados fomos. E depois para excluir o nome é
uma dificuldade incrível, você passa por vários cons
trangimentos e perde-se muito, ainda mais uma pes
soa que tem uma vida pública. E eram vários itens,
mas alguns outros colegas já fizeram as perguntas,
como o credor determina a exclusão - esse é o 1 - e
essa de não exigir o comprovante de que realmente
se deve. Uma vez estive até com um pessoal do
SERASA que me disse: "Se não fosse o SERASA
você não saberia que teu nome estaria negativado,
mesmo que indevidamente". Foi até a resposta que
as pessoas tiveram em meu gabinete, eu comunican
do a eles a maneira como se trabalha, por que não é
mais transparente, por que eles só ouvem uma parte,
que é a empresa que tem um convênio com eles, e
não ouvem primeiro o devedor, assim incluído, ou por
que esse devedor não é comunicado. Eles só fala
ram: "Bom, isso aqui, conforme disse, nós lavamos as
mãos pelas informações que nos são passadas. Eles
mandam negativar e nós negativamos; eles mandam
excluir e nós assim excluímos". Mas e a lei não funcio
na para que seja penalizada a SERASA, até por meio
de fechar suas atividades pela maneira arbitrária
como elas se dão? Essa é a nossa pergunta.

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
Agradeço também às perguntas do nobre Deputado
Reinaldo Betão. Eu não tenho respostas. Eu concor
do com o nobre Deputado. Eu não tenho respostas. A
minha interpretação do Código de Defesa do Consu
midor está sintonizada com o que o nobre Deputado
argumentou, que o Código do Consumidor, no seu
art. 43, ele exige, quando ele fala que as informações
constantes dos bancos de consumo têm que ser ver
dadeiras, ele exige que essa inserção seja feita ape
nas e tão-somente a partir da apresentação, pelo su
posto credor de um documento que ateste a dívida.
No contrato do PEFIN, que eu entrei com uma ação,
que o Ministério Público Federal iniciou com uma
ação, esse contrato do PEFIN mostra claramente a
possibilidade da inserção de dívidas que, muitas ve
zes, não são nem passíveis de protesto, não há com
provação da existência, há, na realidade, apenas su
gestões aos clientes. E a empresa coloca que os cli
entes SERASA terão que ter idoneidade financeira
para arcar com os custos de eventual indenização.
Isso é muito pouco para o consumidor. E, conhecen
do que no Brasil temos dificuldade de acesso à Justi
ça, pouquíssimos defensores públicos, uma Justiça
atravancada, uma Justiça, bem eu sei, que tem difi
culdade de dar a resposta pronta, boa parte deles
prefere pagar e não ingressar com a ação. Então, te
mos as chamadas barreiras de acesso à Justiça.

Então, isso é nada, isso é muito pouco. A questão da
exclusão, tenho notícia, é claro que a SERASA exclui,
mas também tenho notícia de que a SERASA não ex
clui. Nos contratos, que são uma boa fonte de dados
para esta nobre CPI, está lá colocado que a exclusão
- li, até, aqui na CPI, que um dos contratos que na
época existiam e foi questionado pelo Ministério PÚ
blico na Justiça Federal de São Paulo... está lá, a ex
clusão vai ser feita pelo credor, por aquele que colo
cou a informação de uma dívida supostamente exis
tente. Quanto à transparência, também entendo que
o Código de Defesa do Consumidor exige essa comu
nicação. Novamente, são poucas as disposições do
Código, até porque uma lei, como os nobres Deputa
dos bem sabem, muitas vezes é assim, ela tem pou
cas disposições porque não se pode ter um detalha
mento do dia-a-dia, que transformaria ... todos os le
gisladores ficariam ensandecidos com tanto trabalho.
Então, é necessário, a partir dessas disposições da
lei, aplicá-Ias. O que temos hoje é que, como não há
um órgão administrativo... o que, via de regra, ocorre
é que a lei tem as suas disposições, e o órgão admi
nistrativo vai e zela para que sua interpretação, sua fi
nalidade, os seus fins, o seu espírito seja cumprido.
Nós não temos esse... Então, nós temos apenas uma
empresa privada que interpreta e que, com ações ju
diciais do Ministério Público, via de regra, é que pou
co a pouco as suas práticas são alteradas, mas muito
custosamente. Começou-se a ter a cientificação por
carta simples, com esse prazo de cinco dias da posta
gem, depois de uma ação do Ministério Público Esta
dual. Agora é uma ação que exige carta com um aviso
- AR de mão própria e 15 dias. Vamos ver até quando
vai ser implementado isso. Nós temos uma questão
também. É tão difícil a vida de um litigante, porque,
depois da ação, temos a decisão e, depois da deci
são, temos a implementação da decisão. Creio que
alguns aqui são advogados e sabem bem do que es
tou falando. É muito difícil. Novamente eu digo: é uma
atividade absolutamente descontrolada.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Só
mais uma pergunta. A gente vê que é normal as pres
tadoras de serviço, especialmente administradoras
de cartões de crédito, inserirem muitos nomes indevi
damente. A exemplo, eu já tive um e agora esta se
mana recebi a cobrança de um outro cartão que eu
nunca tive, BRADESCO Une Gold. Nunca tive conta
no BRADESCO. Eu liguei para lá, perguntei para a
administradora quem autorizou emitir um cartão sem
minha autorização, ela disse: "Não, mas nós fazemos
isso". Então, devem ter lá vários casos, com certeza,
de pessoas que às vezes chegam, não estão, vêm
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aquela taxinha de manutenção, não querem o cartão, trou no jogo, ela está para entrar ainda. Porque esta
também não ligam para desbloquear ou para não CPI ainda não entrou no jogo, tem muita gente pen-
querer. Quando a ação é implantada, por exemplo, eu sando que vai ficar no zero a zero. Na verdade nós
tenho uma lá, é na SERASA, é na administradora? A soltamos os fogos, nós anunciamos a entrada do time
SERASA se esquiva falando: "Bom, eu só estou aqui em campo, mas no jogo nós não entramos ainda.
com o seu nome porque fui informada pelo VISA': va- Acho que está na hora de esta CPI se reunir em parti-
mos chamar assim. Essa ação recai sobre a SERASA cular, traçar uma estratégia - nós já temos muitas -
também ou a SERASA a repassa para a administra- de como é que vai proceder e entrar no jogo. Está na
dora? Ela, no meu ponto de vista, é co-autora tam- hora de fazermos isso e, com certeza, entrar para ga-
bém porque ela não nos comunica, ela recebe uns nhar esse jogo. O jornal a que eu me referia com o
dados que não sabe se são verdadeiros ou falsos, e Deputado Zico é fala sobre uma dívida do outro mun-
nos inclui lá na lista dela. Até o advogado que esta- do. Tem uma charge aqui engraçada que tem um ci-
mos com uma causa contra a SERASA, ele botou dadão, com um esquife, segurando assim um título
logo os 3: o banco, a administradora de cartão e a protestado da SERASA: "Nome negativado. Às vés-
próprio SERASA. Mas eu tive informação de que a peras de completar 30 anos da sua morte, o composi-
SERASA não tem, segundo eles, nenhuma responsa- tor Ernesto Santos, que ficou conhecido como Tonga,
bilidade com esses dados e com essa ação. É a admi- foi parar no cadastro de inadimplentes da SERASA ".
nistradora que acaba sendo penalizada, a SERASA Por acaso vão pintando essas coisas, eu vou lendo e
não? a imprensa está, assim meio como quem não quer

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS - nada, já divulgando alguma coisa do que se tem. Mas
V.Exa. está se defrontando com um problema extre- tudo bem. Eu quero fazer alguma exposição e algu-
mamente comum. As normas de responsabilidade do mas perguntas também. Sobre o cumprimento do
Código de Defesa do Consumidor são extremamente contrato entre a União e a SERASA, eu pergunto: em
robustas. A responsabilidade é objetiva e solidária por a União, a Receita Federal tendo conhecimento de
todos aqueles que participaram do evento danoso. que o contrato não está sendo cumprido e ela nada
Então, no caso, é óbvio que a falta de critérios, a faz nem notifica a SERASA para que haja o cumpri-
não-exigência de documentos formais que atestem mento do contrato, mesmo sabendo, não caracteriza
uma dívida que no caso não existia, isso tudo contri- crime de responsabilidade? Se eles sabem que o
bui para um dano de significativa monta. É um dano contrato não está sendo cumprido? Ou teria que se
minimamente moral, tendo em vista a negativação do notificar a Receita ou a União de que o contrato não
nome de V.Exa. Agora, é novamente uma disputa está sendo cumprido para ela tomar conhecimento
que vai ser feita no Judiciário. Há casos em que o STJ daquilo que é óbvio? Se for, eu sugiro a esta CPI
já definiu que cabe, sim, a responsabilidade por da- fazê-lo. A Deputada Perpétua disse uma coisa ali que
nos morais, no caso de uma negativação de dívidas já já me preocupa há algum tempo. Só que eu vou além.
judicializadas, da SERASA. Então, não é algo que Ela falou sobre a pessoa que assinou o contrato.
foge à tradição da jurisprudência brasileira. O que Acho até que nós temos que averiguar, no caso da
aproveito novamente a oportunidade de estar falando SERASA, se não tem laranja - não estou dizendo que
é que eu acho importante também que aqui sejam ou- tenha no caso ali, a letra é meio estranha na hora da
vidos aqueles que estão vivenciando esse problema, assinatura - e, no caso da Receita, a pessoa que deu
que são os PROCONs, as associações de consumi- o caminho para o processo foi a que assinou autori-
dores, para que haja também novamente o retrato zando no final, depois de ter dado o caminho, que vai
mais fiel dessa realidade. Agora, o que eu sinto real- responder para nós nesta CPI quando nós a convo-
mente, a falta é de que não fique o consumidor ape- carmos aqui. Mas isso quando nós já estivermos no
nas na busca da Justiça, que ele tenha também um jogo direitinho, depois de a gente traçar a nossa es-
órgão do Estado brasileiro que o apóie nessas ques- tratégia de ação, nós formos - eu proponho a esta
tões. Então, é necessário novamente - estou ficando CPI ir - ao Ministério Público para poder nos orientar
aqui chato, já - controle administrativo. sobre como proceder. Eu acho que também não só a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - SERASA a gente tem que ficar nela, mas responsabi-
Próximo Deputado inscrito, Deputado Almir Moura. lizar criminalmente também os seus diretores, procu-

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi- rar indícios de crime dos diretores para que possa-
dente, Sr. Relator, Sr. Procurador André de Carvalho, mos imputar-lhes o crime que eles estão cometendo,
eu penso, Sr. Presidente, que esta CPI ainda não en- para que eles respondam na Justiça também pelo cri-
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me que estão cometendo, porque, na verdade, é um
crime deliberado. Quanto à União e quanto às leis,
nós vamos buscar, claro, do Ministério Público, da
Procuradoria da República, também assessoramen
to, Sr. André, para nos darem, conforme a Deputada
Perpétua pediu, subsídio para que nós também pos
samos fazer leis para que haja cumprimento e, quiçá,
a gente fazer leis como a do meio ambiente para a
SERASA e chegar a uma multa de 50 milhões, aquela
coisa toda. Hoje é muito fácil: o cidadão vai lá, multa
em 200 salários mínimos, o cara recorre e depois cai
para 5. Para ele é facílimo, porque é um absurdo, é
uma aberração isso. Há um tempo atrás houve um
processo de desmoralização da FEBRABAN em cima
dos juizes. Todos se lembram: que os juizes estavam
dando indenizações muito alta para erros bancários 
não sei se vocês se lembram disso -, 200 salários mí
nimos, 500 salários mínimos, que era uma indústria
de multa que os juizes estavam impingindo aos ban
cos para que os bancos pagassem. Aí desmoraliza
ram-se alguns juizes, enlamearam-se juizes e veio o
Governo Federal, que a gente está vendo que a
União é solidária com a SERASA, solidária. Nós esta
mos vendo que essa pouca vergonha tem a solidarie
dade de órgãos do Governo Federal. Vem o Governo
Federal e propõe uma lei que cria um teto para as in
denizações, o que também é um absurdo. O cidadão
tem sua vida destruída, como aquele senhor que es
teve aqui da vez passada, e alguém chega lá e limita
a indenização dele e diz: "O senhor só pode receber 2
reais pela destruição de sua vida, pela destruição da
sua empresa e vamos lá". Claro que 2 reais é força de
expressão, mas não se pode limitar. Eu acho que tem
que ser proporcional ao dano. O cidadão que teve
destruída a Escola Básica de São Paulo, o outro vai lá
e diz assim: "Tem 100 mil reais de indenização". Mas
ele perdeu mais de 1 milhão por causa daquele pro
cesso de desmoralização. Tem gente que tem o
nome destruído completamente. Têm pessoas que
perdem licitações, empresas que perdem licitações
por causa de uma informação e perderam-se ali mi
lhões de reais. Então, penso no crime de responsabi
lidade e penso também que tem que, criminalmente,
procurar indícios dos diretores da SERASA e também
da Receita Federal e agora do Banco Central, que
também lava as mãos, que nós temos também que da
SERASA e também da Receita Federal e agora do
Banco Central, que também lava as mãos, e que nós
temos também que depois, posteriormente, convidar
também alguém do Banco Central para poder dizer
quem é que fiscaliza os bancos, se é responsabilida
de dele. Ele diz que não é. Eu quero que ele respon-

da, diante da sociedade, assim: "Olha, eu lavo as
mãos. Se for um cidadão, eu vou ali, no caso da Re
ceita, eu vou lá e pronto, exijo que ele faça a sua de
claração de renda, por exemplo, exijo que ele a apre
sente. Se não apresentar, multa nele e depois a gente
entrega para a SERASA". Mas não foi quebra de sigi
lo fiscal, nada disso, nem sigilo bancário. Agora, pen
so eu que - não sei, talvez o André possa dizer isso,
André - quem é que quebra sigilo fiscal quando eu
vou atrás de um crédito e alguém me nega esse crédi
to porque diz que eu não tenho condições de pagar
porque eu ganho pouco? Alguém entrou nos meus
dados, nas minhas contas, para saber algum tipo de
informação e projetar para o futuro que eu já vou ser
um caloteiro, que eu vou dar um calote na instituição.
Ele já diz que nos próximos 12 meses eu não tenho
condição de comprar coisa alguma, porque eu vou
ser o próximo caloteiro. Então, já quebraram ali, entre
eles pelo menos, o meu sigilo fiscal e já impediram
que eu recebesse aquele crédito. Quantas condena
ções, Dr. André, o senhor tem conhecimento que já
têm transitadas em julgado em relação à SERASA?
Se o senhor tem e, se não tiver, não tem problema. A
União é solidária à SERASA nesse descaminho?
Onde é que os dois se cruzam para essa solidarieda
de? Terceiro, ou quarto já, a omissão do Banco Cen
trai, eu quero falar sobre ela. Quem é que fiscaliza,
então, esses atos? A quem é que cabe fiscalizar os
atos? O que o Banco Central faz, só aumenta e dimi
nui os juros? Só reúne o COPOM de vez em quando
para dizer se é 26%, se é 25%, se é 24%, de acordo
com a conveniência do banco e das bolsas de valo
res? É só isso que faz? O Banco Central é para isso?
Aquele monumento é para isso? Então, quem é que
fiscaliza, que eu não sei ainda? Se alguém puder me
falar, me fale. Nós temos aqui ... Quando a SERASA
exige do cidadão que o cidadão pague uma dívida
que ela está contestando para poder tirar o seu nome
da negativação, quando ela exige que pague, isso
não configura crime de extorsão, já que é uma exi
gência dela, ela exige para tirar mesmo sendo contes
tado? Não seria extorsão? O Ministério Público Fede
ral, eu já falei. O senhor disse que o Banco Central foi
condenado. Eu não peguei direito a que, mas ouvi
condenação do Banco Central. Se houve uma conde
nação, ele cumpre essa condenação judicial? Não
cumpre? Como é? Ele se esconde atrás de um Presi
dente ou da política de um modo geral? Como é isso
aí? O que mais me interessou de tudo que o senhor
disse - tudo foi interessante, desculpe-me -, mas
me interessou bastante uma coisa que o senhor não
disse, ia começar a falar, mas não disse, que, aí sim,
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me interessa investigar, como deve interessar tam
bém a esta CPI, porque aí vai botar os sindicatos na
luta, vai colocar o trabalhador na briga e é isso que
estamos querendo sobre o FAT. Onde é que cruza
essa relação SERASAlFAT? É claro que o senhor
pode dizer assim: "Não, eu não investiguei, não fiz".
Mas, na sua avaliação, já que é uma audiência públi
ca, só para dar um caminho para esta CPI investigar
essa questão, onde cruza essa situação do FAT e da
SERASA, para nós sabermos o que há de verdade
nas verbas do Fundo de Assistência ao Trabalhador?
Aqui é importante, aqui é muito interessante porque,
se nós colocarmos o sindicato, quem sabe na frente
da FEBRABAN vai ter lá carro de som, vai ter alguma
coisa. Aí a imprensa vai acordar mais um pouquinho
para poder ajudar também na investigação. Eu es
tou... Sr. Presidente, eu concordo em gênero, número
e grau com V.Exa. quando diz que, em outras pala
vras, essa é a minha palavra, não pode ficar o siste
ma, pela vulnerabilidade do sistema que a SERASA
adota, pedra sobre pedra. Esta que é a verdade. Tem
que mudar tudo porque uma instituição que coloca o
nome de um morto há 30 anos e diz que ele deve mas
que se ele pagar a primeira parcela tira o nome dele
dali da SERASA, essa instituição é muito vulnerável.
Não digo nem que ela é culpada, não. Eu digo que ela
é vulnerável, porque alguém fez isso, alguém colocou
o nome e ela simplesmente acatou e negativou. Eu
penso até que as pessoas que representam aqui a
SERASA já estão também escrevendo, fazendo as
suas anotações para dar um conselho lá para a Dire
toria da SERASA e dizer assim: "PÔ, mas vocês pi
sam muito na bola. Quando chegar a nossa vez de fa
lar lá, nós vamos passar constrangimento". Porque...
O que a gente diz para a população? O que a gente
diz para o povo? Puxa vida, não tem um meio? Os ad
vogados devem estar doidos aqui nos fundos do ple
nário, devem estar malucos. E outra coisa: eu não
acho que tem que chamar advogado aqui para poder
dar depoimento, não. Tem que chamar a direção da
SERASA. Desculpe, mas alguém propôs aqui que...
acho que foi o Betão que falou ou o Zico, não sei, ou o
advogado que se propôs... Não tem que chamar ad
vogado, não, quem tem que chamar advogado é um
dos diretores da SERASA quando chamarem ele
aqui, não nós. Não é o advogado que nós temos que
chamar. Advogado é que vai falar pela SERASA? O
que ele fala por ela? Ele tem é que defendê-Ia. Esta é
a minha avaliação, salvo engano. Mas nós temos que
ver direitinho e começar... Eu acho que esta CPI tem
que se reunir, ler tudo o que foi dito até agora, apontar
os pontos principais, depois começar a chamar Ban-

co Central, SERASA, Receita Federal, para poder pe
gar as contradições, se orientar com advogados, pe
dir a orientação do Ministério Público para saber onde
é que se caracteriza crime da SERASA ali, porque a
situação é de crime; onde é crime, onde é contraven
ção, onde é cochilo, para a gente poder saber amar
rar isso tudo para poder dar subsídio ao Relator para
que possa fazer um relatório bem fechado, bem aca
bado e direitinho. Está bom? Muito obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
V.Exa. tem direito à resposta.

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
Agradeço as ponderações e as perguntas do nobre
Deputado Almir Moura. São várias e tentei anotar to
das. Em primeiro lugar, quanto à questão do crime de
responsabilidade, de ter a União agido sabendo que o
convênio não estava sendo cumprido, melhor dizen
do, não ter agido sabendo que o convênio não estava
sendo cumprido. Há no mínimo uma data que pode
ser utilizada. Do dia da propositura da ação em diante
a União foi, quando intimada da ação, claro, citada da
ação, ela foi notificada pelo Poder Judiciário da exis
tência dos fatos da ação. Então, a partir desse mo
mento a União já sabia dos questionamentos e da
quebra do convênio por parte da SERASA. A partir do
momento da propositura da ação. Qual foi a postura
da União? Contestou e considerou que o convênio
estava sendo absolutamente cumprido. Tanto é que
agora a União cancelou os convênios sem qualquer
explicação, alegando que não é mais conveniente ad
ministrativamente, ou seja, foi conveniente de 98 a
2002 - 4 anos ininterruptos - e a partir de outubro de
2002, segundo a própria União, na sua manifestação
recente, agora de fevereiro de 2003, não foi mais con
veniente. Ponto. Então, nada fez quanto ao descum
primento, imposição de penalidades. Novamente o
controle administrativo inexistiu. Em relação à quebra
do sigilo bancário com troca de informações entre
bancos. O nobre Deputado fez menção à negação de
crédito por acesso a informações constantes em ou
tros órgãos. Isso deve ser analisado caso a caso e ve
rificar de onde vieram essas informações, se houve
então a violação do sigilo bancário, que cada banco
tem o dever de garantir. Condenações transitadas em
julgado. Infelizmente, nobre Deputado, nós temos
muita dificuldade de obter dados globalizados do Po
der Judiciário no Brasil. É muito difícil. Inexistem ban
cos de dados informatizados com esse tipo de infor
mação. É uma das minhas lutas, até, de obter que
haja essa transparência, que haja então esse tipo de
dado. Temos caminhado na informatização, mas ain-
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da é difícil obter quantas condenações, por exemplo,
em peculato contra órgãos públicos; quantas conde
nações em lavagem de dinheiro; quantas condena
ções em evasão etc. É muito difícil. Infelizmente ainda
não temos uma cultura voltada a esse tipo de informa
ção. Então, eu lamento não poder informar. Quanto à
questão do constrangimento ilegal, existe previsão no
Código de Defesa do Consumidor. É um crime contra
as relações de consumo exercer qualquer forma de
coação na cobrança de dívida. Pode, sim, em tese,
esse tipo de atitude ser considerado constrangimento
ilegal. Entretanto, nobre Deputado, compulsando a
jurisprudência, nós não iremos observar praticamen
te nenhum tipo de repercussão efetiva desse crime
específico. É um crime de menor potencial ofensivo; é
um crime que, dentro da tendência despenalizante do
Direito Penal Brasileiro, praticamente se resolve
numa transação ou mesmo nem há processo crimi
nal. Talvez na seara criminal haja dificuldades na con
secução em relação ao constrangimento ilegal. Quem
fiscaliza e em que foi condenado o BACEN? O
BACEN foi condenado justamente em fiscalizar, ou
seja, foi necessário que o Ministério Público Federal
obtivesse uma ordem judicial dentro de uma sentença
para que o BACEN iniciasse a fiscalização da
SERASA. Por quê? Porque a postura judicial, pelo
menos do Banco Central, é uma postura absoluta
mente refratária à fiscalização da SERASA: "Não
quero. Não queremos. Não participa o SERASA. Não
é a SERASA uma instituição financeira, nós não va
mos fiscalizar a SERASA ". Não importa até a própria
postura, anos atrás, do Banco Central, quando afir
mava que a SERASA exercitava atividade inerente à
atividade bancária. Por isso eu frisei, nobre Deputa
do, essa dupla face de Janus: para algumas situa
ções, a SERASA participa, ombro a ombro, do siste
ma financeiro. Por exemplo, quando ela obtém dados
cobertos pelo sigilo bancário; quando ela tem acesso
ao cadastro de emitentes de cheques sem fundos.
Então, nesse lado ela participa, quando ela realmente
contribui para a concessão de crédito. Por outro lado,
na hora de fiscalizar, na hora de obter os ônus de par
ticipar do sistema financeiro, a SERASA não participa
do sistema financeiro. A SERASA participa para obter
os bônus e não participa para obter os ônus, que seria
a fiscalização. Então, infelizmente, a fiscalização,
hoje, é feita a duras penas pelos Ministérios Públicos,
através de ações judiciais; pelos PROCONs, através
da atividade dos PROCONs e que também acabam
levando ao Poder Judiciário, ou seja, acaba sendo
aquela defesa fragmentada do consumidor, com
aquelas dificuldades que todos nós conhecemos. Qu-

anto à pergunta envolvendo o FAT, mostra aí a impor
tância da atividade dessa empresa não somente para
os consumidores em geral, mas também para a pró
pria atividade econômica do Brasil. Por quê? Como o
FAT envolve o patrocínio de vários programas de con
cessão de crédito, obviamente há resoluções do
CODEFAT que exigem ou pugnam pela apresenta
ção de um cadastro limpo na SERASA, ou seja, aí
sim, há um impacto direto na economia popular. No
vamente é uma análise absolutamente superficial.
Por quê? Porque o caso, e o nobre Deputado até adi
antou a minha resposta, não foi por mim investigado.
Agora acrescento eu: quanto ao apoio do Ministério
Público Federal, ele estará sempre presente. Desde o
início eu recomendo, eu sugiro os bons ofícios da no
bre Presidência para que a coordenação da 3ª Câma
ra do Ministério Público Federal aqui de Brasília, que
é algo muito prático, que é a cúpula que envolve, que
está na carreira e que trabalha com direito do Consu
midor e ordem econômica está aqui. Que essa 3ª Câ
mara de Coordenação e Revisão seja então convida
da a participar dos trabalhos, o que, com certeza,
será muito profícuo. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - A réplica.
Alguém perguntou, parece-me que o Deputado Zico,
não sei quem foi que perguntou, mas perguntou ao
Dr. André qual a lei que prevalecia: o Código Civil ou o
de Defesa do Consumidor. E, por acaso, eu estava
lendo um artigo do próprio Governo Federal, nesta
semana, que falava sobre o Código de Trânsito. E di
zia a União que o Código de Trânsito prevalece sobre
o Civil, e teria que cumprir o Código de Trânsito e não
o Civil, porque é específico para a condição em que o
cidadão estava. Então, ali ele defendeu o Código por
ser específico para o cidadão. Quando do outro lado é
contra, aí já vale o outro lado. Então, eu costumo di
zer aqui que se usa a lei para se fazer injustiça. No
País está mais ou menos assim: o cidadão que tem
que pagar alguma coisa diz assim: "Vai para a Justi
ça". Vi um caso num shopping - só para citar, em 30
segundos -, no Barra Shopping, no Rio de Janeiro.
Um cidadão parou uma caminhonete e ia estacionar
na vaga. Uma senhora veio correndo, querendo levar
vantagem e estacionou na frente dele. Correu e esta
cionou na frente. Ela saiu do carro e disse assim: "O
mundo é dos mais espertos". Ele pegou a caminhone
te, deu uma ré no carro dela, bateu e jogou o cartão
pela janela e disse: "O mundo é de quem tem dinhei
ro". Deu o cartão e disse: "Pode procurar o seguro. O
mundo é de quem tem dinheiro". Foi embora e deixou
o carro dela todo amassado. Então, usa-se a lei para
se fazer injustiça. É ver se faz um acordo, ver se faz
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alguma coisa... Acho que a gente tem que achar um
meio termo para acertar essa situação. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Dando prosseguimento ao trabalho, antes de chamar
o último inscrito, queria mencionar aqui a presença do
Deputado Cezar Silvestri, Deputado que ocupa a
vaga do Presidente que está lhes falando, mas com
panheiro de bancada do Estado do Paraná. Seja
bem-vindo, Deputado Cezar. Tenho certeza de que a
sua presença vai contribuir muito para a CPI que es
tamos realizando. Com a palavra o Deputado Léo
Alcântara.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
Presidente, ilustre Relator, Deputado Gilberto Kas
sab; Procurador da República, Dr. André de Carva
lho, ouvi as ponderações do Deputado Almir Moura
quando ele falou sobre os Diretores da SERASA. Os
diretores, a partir do momento em que eles assumem
seus cargos na SERASA, eles têm conhecimento do
convênio e da atividade às quais eles estão se sub
metendo na sua relação de trabalho. Então, sob o
meu ponto de vista, eles são tão responsáveis quanto
a empresa ao praticarem atos ilícitos, como aqui esta
mos vendo no caso da SERASA. Então, concordo
com o Deputado em que os diretores deverão vir aqui
e para isso nós temos que ter um requerimento. Acre
dito que já foi aprovado o requerimento...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Para chamar algum diretor da SERASA ainda não,
Deputado Léo Alcântara. Estamos pretendendo
fazê-lo no final dos trabalhos, na última fase.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Por
que os diretores são responsáveis e, a partir daí, te
rão que ter as punições que a SERASA vier a ter. Mas
a minha preocupação, Dr. André, não é nem tanto a
infração que a SERASA teve no convênio. Houve a in
fração; salvo engano, a SERASA tinha um convênio
em que ela deveria fornecer os dados somente à
FEBRABAN. Ela não poderia fornecer os dados a
mais nenhuma outra empresa a não ser à
FEBRABAN. Foi o contrato inicial, o convênio firmado
entre a Receita Federal e a SERASA. Porque aquelas
informações eram somente para o sistema financeiro,
a FEBRABAN. Então, aí já houve o rompimento do
convênio. Mas o mais grave: o convênio deixou de
existir, segundo V.Exa., em outubro de 2002. É isso,
Dr. André?

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Outu

bro de 2002. De outubro de 2002 para julho de 2007
nós temos aí 9 meses em que a SERASA continua
fornecendo as mesmas informações e, mais grave

ainda, sem nenhum convênio. A irregularidade maior
é essa, é que o convênio inexiste de outubro de 2002
para cá, e as informações continuam a ser fornecidas.
Então, a minha pergunta a V.Exa. é no sentido de que
ações podemos fazer, porque o Governo Federal
está se omitindo, permitindo que a SERASA continue,
a seu bel-prazer, a ganhar rios de dinheiro e agora
nem acobertada através de convênio, contrato ou
seja lá o que for, porque antes ela ainda podia ter
esse convênio guarda-chuva que ela podia, através...
porque diz que nas brechas da lei é que as coisas fluí
rem. Quer dizer, agora ela não tem nem mais a bre
cha do contrato, ela não tem mais nada; ela só tem a
irregularidade total e absoluta, e a Receita Federal, o
Governo Federal continuam deixando a coisa fluir
sem que nada seja feito. Então, a primeira indagação
que faço é nesse sentido: que ações poderemos nós,
através desta CPI, tomar para que isso cesse imedia
tamente? Esta é uma coisa preocupante, que tomei
conhecimento através de V.Sa. hoje, aqui, que esse
convênio inexiste. Bom, a segunda indagação que
faço... Se não me engano, diz a Constituição que,
para ser negativado, tem de ter título protestado em
cartório. A SERASA, no Código de Defesa do Consu
midor, não diz título protestado em cartório, apenas
fala em documento dizendo que ele não cumpriu com
a sua obrigação. Sob o meu ponto de vista, esse do
cumento dizendo que ele não cumpriu com sua obri
gação é o título protestado em cartório. Mas mais gra
ve ainda é que existe uma lei superior a essa dizendo
que tem de ter o título protestado em cartório. Então,
qual deve prevalecer: a que diz que tem de ter título
protestado em cartório ou a que diz que é um docu
mento comprovando que ele não foi pago? O único
documento que conheço dizendo que o cidadão está
inadimplente é o título protestado em cartório; ne
nhum outro, para mim, tem comprovação legal, a não
ser o título protestado em cartório, segundo diz a lei.
Estas são as 2 indagações que faço a V.Sa. Há ainda
uma terceira: V.Sa. concorda com meu ponto de vista
de que os diretores são tão responsáveis quanto a
empresa ao praticar o ato ilícito? Porque veja bem: se
por um acaso um prefeito municipal não toma conhe
cimento de ato praticado por secretário municipal,
também ele vai ser responsabilizado perante o Minis
tério Público pelo ato que o seu secretário cometeu e
do qual ele não tomou conhecimento. Podemos nós
fazer também prevalecer, da mesma forma, como fa
zem os agentes públicos, no caso Governador, Prefe
ito ou Secretário de Estado, em relação a uma empre
sa que esteja subordinada à sua Secretaria? Agrade
ço a V.Sa.
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O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS - Eu é O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Por-
que agradeço as perguntas e as ponderações do De- que a minha dúvida paira no sentido de que o convê-
putado Léo Alcântara. Em relação à primeira pergun- nio inexiste. Hoje ele não existe mais. Então, não va-
ta, sobre o convênio, então, novamente, de acordo mos levar aqui ...
com a própria União Federal, por manifestação em O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS - Tan-
processo movido pelo Ministério Público Federal, em to por ordem judicial como por extinção pela opinião
data de 10 de outubro de 2002, por conveniência ad- pública.
ministrativa, houve a extinção desse convênio firma- O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - ... a
do em 1998 entre a Secretaria da Receita Federal e a questão dos motivos que levaram a Receita Federal a
FEBRABAN, que é o convênio que nós estamos ana- reincidir. Estou batendo na tecla de que o convênio
lisando. Então, depois de 4 anos, a custo zero, ou hoje inexiste. Ele não existe, ou seja, a SERASA, bem
seja, de modo gratuito, foi cessada, finalmente, a ou mal, antes tinha um guarda-chuva, hoje nem isso
transmissão dessas informações à FEBRABAN e à ele tem mais. E continua fazendo a mesma coisa.
SERASA, novamente sem outra justificativa a não ser Então, a minha dúvida paira no que nós podemos fa-
por conveniência administrativa. Como eu havia co- zer para impedir que essa ilegalidade total e absoluta,
mentado, não é somente através desse convênio que porque agora ele não tem mais o convênio, continue a
há informações que são repassadas à SERASA - e aí ser feita, porque pode-se dizer: "Não, mas a Receita
vem a pergunta do nobre Deputado: qual seria, então, federal não repassa mais nenhuma informação. Nós
a partir da extinção desse convênio, a postura da estamos tratando apenas com informações que fo-
União? Entendo que, mesmo sem o convênio, pelo ram repassadas anteriormente à finalização do con-
menos sem o convênio, já há um avanço - a ilegalida- vênio". Mas, veja bem, a informação que a Receita
de foi cessada -, é necessário que o Poder Público Federal deu, a partir do momento em que cessou o
zele pelos direitos do consumidor. No caso da convênio, tem de cessar também o direito de uso da-
SERASA, temos aqui uma participação do Poder PÚ- quelas informações que a Receita Federal repassou
blico Federal que seria através do BACEN, já que a no passado. Elas não poderão mais ser fornecidas a
SERASA exerce na sua atividade de zelo da idonei- ninguém, nem mesmo àqueles que eram do convênio
dade e da concessão do crédito uma atividade essen- inicial, que era a FEBRABAN. Aquelas informações

foram repassadas a título daquele convênio. Se o
cial para as funções bancárias. Então, nós teríamos

convênio cessou, cessou também o direito de serem
aí uma participação da União Federal através de uma

repassadas as informações que a Receita Federal re
de suas autarquias, o Banco Central. Só que, como

passava.
eu já havia mencionado, o Banco Central se recusa a O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS _ No-
exercer essa fiscalização. Aí, sim, haveria, talvez, a

vamente: hoje há 2 motivos para esse convênio não
necessidade de uma atuação mais incisiva do Depar-

mais subsistir, a própria rescisão, que, como falei, é
tamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que é importante a fundamentação, porque se houvesse a
um órgão do Ministério da Justiça. Talvez seja impor- União reconhecido que o convênio foi ilegal, a conclu-
tante que esse departamento, que funciona como um são do nobre Deputado seria a conseqüência imedia-
grande coordenador do sistema nacional de defesa ta. Como a União não reconhece, nós estamos lutan-
do consumidor, seja também ouvido e que dê a sua do contra a União. Então, na ação judicial em que ob-
manifestação sobre a questão da SERASA, já que é tivemos a suspensão, que é uma decisão que ainda
também um órgão federal do Ministério da Justiça. não transitou em julgado, nós temos ainda uma deci-
Então, há outros caminhos, até porque, como o nobre são provisória; tudo bem, é muito importante que seja
Deputado bem lembrou, a atividade da SERASA con- do Tribunal Regional Federal, já é uma decisão de se-
tinua e as lesões que nós havíamos mencionado aqui gundo grau, mas ainda é uma decisão que a gente
devem estar continuando, novamente salientando chama de transitória, nem sentença nós temos. E a
que a minha atividade no ofício de defesa do consu- União não reconhece a ilegalidade do próprio convê-
midor se encerrou, mas, ao que tudo indica, as lesões nio, nós temos novamente... É claro que seria muito
não. importante que esse espaço fosse dado também para

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Permi- que pudéssemos concluir com a impossibilidade de
ta-me, Dr. André. uso. Por enquanto nós temos a suspensão, a suspen-

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS - Cla- são desse convênio e de outros que a União por ven-
ro. tura venha a fazer. Só que a própria a União, judicial-
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mente falando - é muito importante diferenciar o que
a União às vezes fala e o que ela fala no processo-,
não reconhece a ilegalidade do próprio convênio.
Então, para a União esses 4 anos... Inclusive, a União
que eu digo é União de agora, é defesa judicial de fe
vereiro de 2003, de junho de 2003, de julho de 2003,
que é o nosso dia-a-dia, a defesa judicial da União de
hoje. Então, ela não reconhece. E, continuando nes
sa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
um aparte, por gentileza, Exmo. Procurador, nobre
Deputado Léo Alcântara. a secretaria nos informa
agora que existe um novo convênio que foi celebrado
entre a União e a SERASA. Vou distribuir cópia aos
gabinetes de V.Exas., mas já lhe adianto, Deputado
Léo Alcântara, que, infelizmente, parece-me que o
convênio é nos mesmos moldes do antigo. Tem uma
cláusula também neste dizendo...

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Data
do de quando esse convênio?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Já
vamos lhe passar. Inclusive, com uma cláusula, no
bre Procurador, que diz que as informações não po
dem ser vendidas ou repassadas. Então, mais uma
vez esta Presidência fica tranqüila quando foi o autor
da CPI, porque acho que é o que o senhor bem falou,
estamos lutando não só contra a SERASA, mas, da
qui para a frente, não tenho dúvida nenhuma, contra o
Governo, que vem amparando de modo, até diria, ilí
cito, essa atividade.

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS - É
uma excelente informação. Novamente, é uma infor
mação de que não dispunha em virtude de não estar
mais atuando no caso. Lamento, mas...

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputada Perpétua Almeida.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Queria aproveitar a experiência do Procurador. Se é
que existe um novo contrato nos mesmos termos, a
pergunta que faço é a seguinte: já que a Receita tam
bém teria sido condenada tanto quanto a SERASA
pela existência do contrato anterior ela poderia fazer
um novo contrato, já que ela foi condenada por isso já
uma vez?

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS - No
bre Deputada Perpétua Almeida, eu teria que ler o
convênio. Inicialmente é duvidoso, mas seria neces
sário ler o teor do convênio. Lembro novamente que,
em relação ao anterior convênio, foi muito enfática a

Justiça Federal de São Paulo quando afirmou que a
fonte dessas informações, por ser da Receita Fede
ral, violava o sigilo fiscal estabelecido no art. 198.
Então, lamento informar que seria o caso de o próxi
mo colega que estiver na atuação, no ofício do consu
midor, apreciar isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - No
mínimo, o Governo Federal não deu o valor devido às
ações do Ministério Público e da Justiça Federal.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Falta a
questão do título protestado e a questão dos direto
res.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Cezar Silvestri.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Soli
cito ao Procurador responder, baseado na pergunta
do Deputado Léo Alcântara. Também recebi... Estou
chegando agora da CPI em função da substituição do
nobre Presidente Giacobo, com a mudança dele de
partido. Talvez isso já tenha até sido discutido anteri
ormente, mas muitas informações que me passam
que os próprios avalistas, muito antes de o título ser
protestado, também ficam negativados na SERASA,
e muitas vezes sem a comunicação, trazendo trans
tornos de toda ordem, que V.Exa. deve saber quais
são, desde a perda absoluta de crédito, sem que haja
um comunicado. Gostaria que na sua resposta tam
bém fosse incluída essa questão dos avalistas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
a título de esclarecimento, a Secretaria nos traz aqui
uma cópia do novo convênio, estou estendo a V.Sa.,
que foi firmado dia 11 de... Não, a resposta foi no dia
11 de julho de 2003, e o convênio é datado de 15 de
outubro de 2002. Então, cancelou-se um, mas logo
em seguida se fez outro.

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
Então, só repito aqui o que já havia mencionado. No
vamente, esse novo convênio aqui da Receita Fede
ral, e agora é um convênio envolvendo o BACEN, não
é mais envolvendo a FEBRABAN nem SERASA,
esse fornecimento de informações. É necessário es
tudar o convênio, que é um convênio que envolve,
agora, não mais a FEBRABAN nem a SERASA, e que
vai ser estudado, com certeza, por um Procurador da
República. Pois bem. Em relação aos documentos.
Nobre Deputado Léo Alcântara, é importante ressal
tar que os arquivos de consumos são previstos, os
bancos de dados são previstos, há menção no Códi-
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go de Defesa do Consumidor, há uma prática interna
cional que prevê essa... (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Ele
tem a mesma cláusula do anterior, que...

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS - Sal
vo engano, isso é em relação à atividade do BACEN e
da Secretaria da Receita Federal, salvo engano e não
ao que estamos comentando aqui. Salvo engano, a
União não está assim tão... Salvo engano é uma ativi
dade de fiscalização do Banco Central, não é da
SERASA, salvo engano, e da Secretaria da Receita.
Então, salvo engano, acho que não houve, salgo en
gano, lendo rapidamente, não se ressuscitou aqui o
antigo convênio. Como o Banco Central e a Receita
têm atividade de fiscalização, entendo, como comen
tei antes com os nobres Deputados, todo o Direito
Constitucional não é absoluto. Então, na atividade de
fiscalização do Poder Público ou na atividade do Po
der Judiciário ou do Ministério Público, é claro que,
por interesses maiores, a intimidade cede. Por quê?
Porque também responsabiliza-se fortemente o
agente público caso o use de maneira indevida, inclu
sive, como sempre brincam os Procuradores. Então,
ao que tudo indica, aqui está havendo fiscalização, ou
seja, a troca de dados entre a Receita e o Banco Cen
trai, salvo engano não há ainda a participação da
SERASA. Então, a União, nesse caso, não ressusci
tou o morto. Mas, de qualquer modo, voltando, então,
existem esses arquivos de consumo. Concordo com
o nobre Deputado que a veracidade, a existência dos
títulos protestáveis é extremamente importante. Há
documentos que não devem ser utilizados para a ne
gativação. É aquilo que comentei antes, há informa
ções válidas, mas que não podem servir para a nega
tivação. Então, um contrato, por exemplo, aquilo que
não for possível, mensalidade escolar, por exemplo,
condomínio, aquilo que não é possível de protestar,
obviamente, não pode ser levado à negativação. Há
de se entender o espírito, atendendo também ao re
clamo do nobre Deputado, ao espírito da existência
da proteção ao crédito, que visa proteger o crédito no
seu aspecto global, ou seja, o fornecedor de crédito.
Se há outros meios à disposição, a informação, mes
mo que válida, não é passível de ser inserida. Quanto
à responsabilidade pessoal, existe no Direito, nobre
Deputado Léo Alcântara, a desconsideração da per
sonalidade jurídica, ou seja, a responsabilização da
pessoa física integrante ou acionista e também dos
seus direitos por atos ilícitos. É algo tradicional no Di
reito que não se esconde mais a pessoa física por
trás da pessoa jurídica, quer aquele que seja o con
trolador, quer mesmo aquele que gere a empresa.

Entretanto, nobre Deputado, aí a responsabilidade é
subjetiva, exige-se a prova do dolo, a conduta tem
que ser extremamente especificada. No caso da con
duta da pessoa jurídica nas relações de consumo, a
responsabilidade é objetiva, solidária. Por quê? Por
que o consumidor é hipossuficiente, porque nossa Lei
Maior estabeleceu o dever de proteção ao consumi
dor etc. Então, em abstrato existe, é claro, mas a res
ponsabilização subjetiva é bem mais difícil de ser pro
vada. Obrigado.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Depu
tado Giacobo, permita-me V.Exa. Pelo que estou ven
do aqui este contrato é entre a Receita Federal e o
Banco Central, não sei onde a SERASA entra neste
contrato. Receita Federal e Banco Central; que eu sa
iba, ela não é nem um nem outro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Esse documento nos chegou através de um requeri
mento nosso onde nós pedimos à Receita Federal
que mandasse uma cópia do novo convênio, se é que
ele existisse. E esse documento nos foi enviado.
Então, cabe aqui a análise da Comissão para vermos
a legalidade ou ilegalidade dele e onde pode ser es
tendido, porque, pelo que vejo aqui, na Cláusula VI, "a
Secretaria da Receita Federal e o Banco Central se
comprometem a utilizar os dados que lhes forem for
necidos somente nas atividades que, em virtude de
lei, lhes compete exercer, não podendo transferi-los a
terceiros, seja a título oneroso ou gratuito ou, de qual
quer forma, divulgá-lo sob pena de extinção imediata
deste convênio, ressalvado o disposto na Cláusula
111".

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - E ele
fala aqui, no §1º: "o acesso on line aos sistemas da
Secretaria da Receita Federal será efetuado por ser
vidores do BACEN devidamente credenciados no sis
tema de entrada e habilitação, senha da Secretaria
da Receita Federal, observado para este fim o dispos
to na portaria "tal, tal, tal. Quer dizer, não estou enten
dendo. Ou eu desaprendi a ler ou então eu não sei o
que está acontecendo, porque nós requisitamos um
documento que era o convênio entre a SERASA e a
Receita Federal, não pedimos entre o Banco Central
e a Receita Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - No
mínimo eu poderia dizer que então não existe entre a
SERASA e o Banco Central. O que nos foi enviado é
isso. Cabe a esta Comissão, agora, analisar e tomar
as devidas atitudes. Para finalizar, concedo a palavra
ao Deputado Deley.

O SR. DEPUTADO DELEY - Obrigado, Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Dr.
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André, temos acompanhado todos esses depoimen
tos importantes que temos tido oportunidade. Hoje,
infelizmente, até por outras razões, não pude acom
panhar o seu relato, mas conseguimos perceber todo
o trabalho que o Dr. André teve e, evidentemente,
conseguiu o conhecimento dessa relação da
SERASA com a sociedade e com os próprios órgãos
do Governo. Inclusive, tenho requerimento nesta CPI
e uma das coisas que sempre me chamou a atenção,
desde o primeiro momento, já em alguns depoimen
tos, lembro-me que no depoimento de um advogado
do Paraná ele dizia de um faturamento de 50 bilhões
por mês. Então, novamente, lembro-me, reformulei a
pergunta se ele realmente confirmava, mas, enfim,
não importa. O que também mais me chamou a aten
ção, e gostaria que o Dr. André nos dissesse se ele
tem conhecimento dessa relação de que a SERASA é
uma empresa isenta de Imposto de Renda. Então,
gostaria de saber se o Dr. André teve essa informa
ção, se ele conseguiu checar essa informação, quer
dizer, de que o Governo está abrindo mão de tanta re
ceita. Estamos vivendo um período tão complicado,
onde se fala de reformas tributárias, reformas previ
denciárias para que a gente possa alcançar os nos
sos superávits, agradar os FMI da vida. Então, gosta
ria de saber se o Dr. André tem conhecimento dessa
isenção de imposto da SERASA.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, permita-me agregar à pergunta do nobre De
putado se o nobre Procurador André tem informação
se os débitos tributários são também inscritos no ca
dastro de negativação. O senhor tem essa informa
ção?

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS - Exis
te um cadastro próprio, o CADIN.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Pergun
tei exatamente por isso, se é uma terceirização.

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS - A
SERASA ainda não chegou a esse ponto. Agradeço
novamente ao nobre Deputado Deley. Não, na reali
dade a minha investigação, em São Paulo, deu-se em
relação às condutas relativas à defesa do consumidor
e ordem econômica, essa nossa especialização da
vida moderna. Então, não foi o foco da investigação a
eventual lesão ao patrimônio público através da isen
ção descabida de eventual tributo federal dada a essa
empresa. Não foi. O que posso atestar é que é uma
empresa com condutas e finalidades capitalistas,
com fins lucrativos, uma empresa que até o momento
tem uma postura que tem lesado os direitos do consu
midor, que obrigou o Ministério Público Federal a in
gressar novamente... Falo daquilo que foi feito.

Então, conjugo o verbo no passado. Investigar conju
ga-se no passado. Foram 5 ações civis públicas - 4
contra a SERASA, 1 contra as Teles - para evitar que
o consumidor dos serviços públicos fossem negativa
dos. Imagine o absurdo a que isso chega. Então, tem
dado muito trabalho aos órgãos de defesa do consu
midor. Novamente peço vênia para sugerir à nobre
Comissão que ouça os PROCONs, o IDEC, outras
entidades de defesa do consumidor, o Diretor do De
partamento de Proteção de Defesa do Consumidor,
Dr. Ricardo Morishita, ex-Diretor do PROCON de São
Paulo. Ou seja, todo movimento consumista tem, há
muito tempo, se debruçado sobre as violações do di
reito do consumidor por parte dessa empresa e tem
sido... Novamente, como falei antes, o Ministério PÚ
blico Federal atua e busca em juízo aquilo em que
acredita. Isso tem sido respaldado pelo Poder Judi
ciário. O que comentei com V.Exas. foi justamente o
fruto do trabalho, as citações das decisões judiciais.
Tudo isso vai ser fornecido, só peço a misericórdia do
nobre Presidente porque tenho um vôo a tomar, mas
encaminho, via gabinete, toda documentação com
uma espécie de sumário contendo aquilo que comen
tei hoje, para que haja total

comunicação entre o Ministério Público Federal
e a nobre Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
pediria que o senhor encaminhasse à Secretaria. A
Secretaria faria a distribuição e, só a título de enobre
cer o nosso trabalho, ressaltamos que novos Procu
radores estão aqui agendados, requerimentos para
chamar pessoas que representam o Ministério do
Trabalho, Secretaria de Trabalho dos Estados, Banco
Central, Tribunal de Contas da União, Controladoria
Geral da União, Secretaria de Finanças dos Municípi
os, dos Estados e PROCON. Finalizando nossos de
bates, concedo a palavra ao Relator, Deputado Gil
berto Kassab.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, é evidente que eu queria
ressaltar a importância que tiveram para os trabalhos
desta Comissão o depoimento e as importantes infor
mações trazidas a esta Comissão pelo Dr. André,
cumprimentá-lo pela participação, cumprimentar os
Deputados pela participação, Deputados ativos, bas
tante preocupados com o sucesso do andamento dos
trabalhos desta CPI, e dizer, Sr. Presidente, que, efe
tivamente, em função das questões aqui abordadas
pelos companheiros eu me sinto plenamente satisfei
to com o depoimento, com as argumentações, com os
debates, que contribuirão muito para a elaboração do
relatório deste Relator.
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o SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Cezar Silvestri.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI- Antes
de V. Exa. encerrar esta reunião, eu como inicio agora
os meus trabalhos - nós já estamos na 9ª reunião 
pediria a V.Exa., se pudesse solicitar a sua assesso
ria, para que nos fornecesse os dados das reuniões
anteriores e todos os depoimentos, enfim, para que
eu pudesse me inteirar e para que eu possa colaborar
a partir de agora como membro integrante desta CPI
e, logicamente, na defesa dos interesses do cidadão
brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Sem dúvida nenhuma. Seu pedido já está sendo aca
tado. Não havendo mais inscritos para o debate, con
cedo a palavra ao Dr. André de Carvalho Ramos para
suas considerações finais.

O SR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS - Eu
creio que já até cansei a nobre audiência pela exposi
ção. Nada mais tenho a não ser agradecer as pergun
tas, agradecer o honroso convite. E tenho absoluta
convicção do sucesso dos trabalhos da Comissão,
que investiga fatos determinados que impactam a
vida de milhões de brasileiros. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Muito obrigado, Dr. André. Através da Presidência e
mais os membros da CPI, nós agradecemos a sua
participação. Passamos agora à deliberação de re
querimentos constantes na pauta, em vista da rever
são da pauta. Item nº 1. Requerimento nº 20/03, do
Sr. Luiz Alberto, requerendo que sejam adotadas as
providências necessárias para requisitar as seguintes
informações a respeito da situação fiscal da entidade
SERASA junto às Fazendas Municipais relacionadas
em anexo ao requerimento. Número 1. O número de
inscrição da SERASA no cadastro de contribuintes do
ISS, bem como a cópia do comprovante de inscrição,
se houver. Número 2. Certidão negativa ou positiva
de débitos, devendo, nesse último caso, discriminar o
valor devido a título de ISS. 3. O motivo da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, se for o caso. 4.
Cópia de autos de infração, certidões de dívida ativa e
de processos administrativos do contencioso admi
nistrativo fiscal envolvendo a SERASA. 5. Valor pago
a título de ISS no exercício de 2002 pela SERASA.
Para encaminhar a matéria, concedo a palavra ao De
putado Luiz Alberto, autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, vou ser breve. Esse requerimento que eu apre
sento à Comissão é no sentido de confirmar algumas

informações que já foram declaradas aqui por pesso
as que vieram depor a esta Comissão de processos
de isenção fiscal da SERASA com a Receita Federal
e também nas praças onde a SERASA tem suas filia
is, já que os argumentos utilizados para a possível,
provável isenção na Receita Federal poderiam tam
bém ser utilizados nas praças onde ela tem filiais, no
tadamente em relação ao ISS nos Municípios. Por
tanto, eu gostaria que esta Comissão aprovasse esse
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Passamos à discussão do requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem o queira discutir, em votação o re
querimento. Os Deputados que aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Só a tí
tulo de esclarecimento do fato que envolveu a discus
são anterior sobre a justificação do requerimento por
este Deputado feito quando requisitou à Secretaria da
Receita Federal o convênio vigente entre a Secretaria
e o Banco Central do Brasil. O requerimento é muito
claro, a justificação diz o seguinte: "O Requerimento
nº 01/03 havia solicitado ao Ministério da Fazenda có
pia autenticada do inteiro teor do processo adminis
trativo que resultou no convênio entre a União e a
FEBRABAN. Entretanto, a Secretaria da Receita Fe
deral, conforme Memorando nº 1.251, do Gabinete da
Secretaria da Receita Federal, de 18/06/2003, enca
minhado a esta CPI pelo Aviso nº 249, do Ministério
da Fazenda, em 20/06/2003, explica que o convênio
solicitado foi extinto em 10 de outubro de 2002. Na
mesma correspondência a Secretaria da Receita Fe
deral afirma possuir convênio desde 15 de outubro de
2002 com o Banco Central do Brasil, o qual prevê o
fornecimento de dados que se destinam a consultas
pelas instituições financeiras. Esse novo documento
poderá trazer informações extremamente relevantes
ao andamento desta CPI, bem como poderá servir de
fonte de consultas e referências para os membros
desta Comissão". Então, quem quiser cópia do reque
rimento, está aqui. Requerimento nº 21/03, do Sr. De
ley, requerendo seja encaminhado ao Sr. Secretário
da Receita Federal pedido de informação sobre a
questão levantada pelo testemunho recebido na au
diência pública do dia 8 de julho do corrente ano so
bre o não recolhimento de Imposto de Renda pela
SERASA. E, se for fato, o porquê dessa concessão.
Para encaminhar a matéria, concedo a palavra ao De
putado Deley, autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO DELEY - Sr. Presidente, eu
acredito que é uma informação de extrema importân
cia e que, com certeza, vai enriquecer bastante, até
para que nós possamos fazer um relato final, e acre-
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dito que vá trazer muitos subsídios para que a gente
possa continuar nosso trabalho. Portanto, nós pedi
mos que o encaminhamento seja favorável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão o requerimento. (Pausa.) Não havendo
quem o queira discutir, passamos à votação. Os De
putados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.) Aprovado. Requerimento nº 22/03
do Sr. Deputado Alex Canziani. Como o Deputado
não se encontra presente, retiramos de pauta. Re
querimento nº 25/03, do Sr. Deputado Luiz Alberto,
requerendo sejam requisitadas ao Sr. Ministro do Pla
nejamento informações detalhadas por órgão e enti
dade e respectivos exercícios de 2002,2003 e 2004
sobre comprometimento de recursos públicos orça
mentários e extra-orçamentários destinados ao paga
mento de contrato dos órgãos e entidades públicas
com a SERASA. Para encaminhar a matéria, conce
do a palavra ao Deputado Luiz Alberto, autor do re
querimento.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, a farta documentação já disponível nesta CPI
da SERASA, inclusive em atas notariais, aponta para
a existência de evasão de recursos públicos com o
pagamento de contratos ilegais e lesivos à cidadania
e ao Estado Democrático de Direito. Então, esta CPI,
no seu dever de apurar o montante de recursos desvi
ados dos cofres públicos em benefício da SERASA
para futuro encaminhamento ao Ministério Público
Federal, requer, então, essas informações ao Minis
tério do Planejamento. Portanto, eu solicito aos no
bres Deputados o apoiamento e a aprovação desse
meu requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Co
loco em discussão o requerimento. (Pausa.) Não ha
vendo quem queira o discutir, passamos à votação.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado. Requerimento nº
27/03, da Sra. Perpétua Almeida, requerendo que
seja convocado a comparecer perante esta Comissão
o ex-Coordenador Geral de Tecnologia e Segurança
da Informação da Secretaria da Receita Federal, Sr.
Luís César Gonçalves Bezerra. Para encaminhar a
matéria, concedo a palavra à Deputada Perpétua
Almeida, autora do requerimento.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, só um conserto: o nome dele é Pedro
Luís, para poder consertar no requerimento. E acha
mos importante a vinda dele até porque ele aparece
aí em vários depoimentos, em vários documentos.
Então, já que nós estamos num processo de investi
gação, para nós é de suma importância ouvir o máxi-

mo de pessoas citadas tanto em documentos como
em depoimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Co
loco em discussão o requerimento.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Almir Moura.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, quero parabenizar a Deputada Perpétua Alme
ida e dizer que é de muita valia e vai contribuir, e mui
to, com esta CPI a vinda desse senhor a esta CPI,
porque é o começo da inquirição também das pesso
as e dos funcionários da Receita Federal. E o depoi
mento dos funcionários da Receita Federal vai ser de
muita importância até para que nós possamos ver,
mais adiante, fazer, aliás, o contraditório. Então, que
ro encaminhar a favor e apoiar o requerimento da De
putada Perpétua Almeida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
a título de esclarecimento, a Presidência indaga à De
putada Perpétua Almeida se no requerimento está
sendo convocado o Dr. Pedro Luiz César Gonçalves
Bezerra como testemunha. Passamos à discussão do
requerimento. Não havendo mais....

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI- Para
discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Cezar Silvestri.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI- Ele
está sendo convocado ou convidado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Convocado. Convocado é testemunha. Não havendo
mais quem queira discutir o requerimento, passamos
à votação. Os Srs. Deputados que o aprovam perma
neçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Re
querimento nº 28/03, do Sr. Giacobo. "Requeiro que
seja convidado o Secretário Executivo do PROCON
do Estado de Minas Gerais para prestar esclareci
mentos a esta Comissão acerca do número de quei
xas apresentadas pelos consumidores daquele Esta
do em desfavor da SERASA S/A, bem como as medi
das levadas a efeito em defesa dos consumidores in
cluídos no cadastro de inadimplência daquela empre
sa". Peço apoiamento aos nobres pares e coloco em
discussão o requerimento. (Pausa.) Não havendo
quem o queria discutir, coloco-o em votação. Os De
putados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.) Aprovado. Para adiantarmos nos
so expediente, eu volto ao Requerimento nº 22/03, do
Sr. Alex Canziani, na presença do nobre Deputado
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Alex Canziani, que requer seja convidado o Sr. Léo
Barros Almada, do Instituto De Protestos de Títulos
do Brasil, para dar depoimentos junto a esta CPI da
SERASA. Para encaminhar a matéria, concedo a pa
lavra ao Deputado Alex Canziani, autor do requeri
mento.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Acredito que seja importan
te nós ouvirmos o Presidente do Instituto de Protestos
para que ele possa, inclusive, falar a respeito dessa
questão, da matéria da CPI da SERASA. E acredito
que ele vai ter informações importantes para poder
passar a esta CPI. Então, gostaria de solicitar o apoio
dos Srs. Deputados para que nós pudéssemos apro
var, então, esse convite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Passo à discussão do requerimento. (Pausa.) Não
havendo quem queira discuti-lo, passamos à votação.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado. Agradeço a presença
de todos e, nada mais havendo a tratar, encerro os
trabalhos, antes convocando reunião para o dia 23,
amanhã, quarta-feira, às 14h30min, no Plenário 5
deste Anexo li, para deliberação de requerimentos
em audiência pública, com a presença dos Srs. Apa
recido Donizete Piton, Presidente da Associação Na
cional de Defesa dos Consumidores do Sistema Fi
nanceiro, e Fernando José Kosteski, Diretor-Geral da
Associação de Defesa e Orientação do Cidadão 
ADOC. Está encerrada a reunião.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE "INVESTIGAR AS
ATIVIDADES DA SERASA- CENTRALIZAÇÃO DE
SERViÇOS DOS BANCOS S/A" (CPI - SERASA)

52ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordiná-
ria

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO, REALIZADA EM
23 DE JULHO DE 2003

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de
dois mil e três, às quinze horas e vinte e três minutos,
no plenário cinco do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do
Deputado Giacobo, a Comissão Parlamentar de
Inquérito com a finalidade de "Investigar as atividades
da SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos
S/A". A Lista de Presença indicou o comparecimento
dos Deputados Giacobo - Presidente; Reinaldo Be
tão, Zico Bronzeado e Gonzaga Mota - Vice-Presi
dentes; Alex Canziani, Anibal Gomes, Anivaldo Vale,
Cezar Silvestre, Deley, Gilberto Kassab, Léo Alcânta
ra, Luiz Alberto, Manato, Neuton Lima e Perpétua
Almeida - Titulares; Almir Moura, Antônio Cambraia,

Júlio Semeghini e Rogério Silva - Suplentes. Deixa
ram de registrar suas presenças os Deputados Au
gusto Nardes, Bernardo Ariston, Colombo, Fernando
Diniz, José Priante, Machado, Márcio Reinaldo Morei
ra, Mussa Demes e Orlando Fantazzini. Abertos os
trabalhos, o Presidente colocou em votação a Ata da
nona reunião, cuja leitura foi dispensada a requeri
mento do Deputado Luiz Alberto, por terem sido distri
buídas cópias a todos os Membros da Comissão. Em
votação, foi aprovada a ATA. Em seguida, comunicou
que fez distribuir relação dos seguintes
EXPEDIENTES encaminhados à comissão: 1) em
22/07/03, da Serasa S/A., comunicando que, atuando
em nome do Ministério Público Federal, o depoente,
Dr. André de Carvalho Ramos - Procurador Federal,
interpôs em faca da Serasa quatro ações civis públi
cas, em curso, respectivamente, na 15ª, na 20ª, na
22ª e na 24ª Vara Federal da Subseção Judiciária da
Capital do Estado de São Paulo. Esclarece não exis
tir, no tocante a qualquer uma dessas quatro ações,
decisão judicial definitiva (transitada em julgado). Por
fim, observa já ter sido fornecida a essa Comissão
pela própria Serasa cópia de inteiro teor dos proces
sos judiciais acima referidos em tramitação na 15ª
Vara Federal e na 24ª Vara Federal; 2) em 22/07/03,
da Serasa S/A., encaminhando informações adicio
nais ao Relatório sobre o perfil da inadimplência no
Brasil junto à Serasa, que foi encaminhado à comis
são em 21/07/03. O Presidente comunicou, ainda,
que o documento da Serasa encaminhando informa
ções adicionais ao Relatório sobre o Perfil da Inadim
plência no Brasil junto à Serasa, bem como o próprio
Relatório, estavam sendo encaminhados aos gabine
te dos membros da CPI. Passou-se à ORDEM DO
DIA: Deliberação de Requerimentos e Audiência PÚ
blica, com a presença dos Senhores: Aparecido Doni
zete Piton, Presidente da Associação Nacional de
Defesa dos Consumidores do Sistema Financeiro 
ANDIF, e Fernando José Kosteski, Diretor-Geral da
Associação de Defesa e Orientação do Cidadão 
ADOC. A requerimento do Deputado Júlio Semeghini,
foi aprovada a inversão da pauta, passando a audiên
cia pública a figurar como item inicial. O Presidente
convidou os Senhores Aparecido Donizete Piton e
Fernando José Kosteski para tomarem assento à
Mesa concedendo-lhes a palavra para as considera
ções iniciais. Para interpelar os convidados, usaram
da palavra os Deputados Luiz Alberto, Júlio Semeghi
ni, Zico Bronzeado, Anivaldo Valle, Almir Moura e Re
inaldo Betão. Durante o período de interpelação dos
expositores, o Presidente solicitou que o Deputado
Luiz Alberto encaminhasse documento com a denún-
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cia, por ele apresentada durante a reunião, de demis- nhou a matéria o Deputado Giacobo. Em votação, foi
são de jornalista da TV Câmara em razão de matéria o Requerimento aprovado. Reassumiu a Presidência
jornalística sobre os trabalhos da CPI, para que, con- o Deputado Giacobo. Após ter sido concedida a pala-
forme solicitação do Relator, Deputado Gilberto Kas- vra ao Deputado Zico Bronzeado para encaminhar a
sab, fosse encaminhado ofício desta Comissão ao matéria do item seis da pauta, voltou-se ao item ante-
Presidente da Câmara dos Deputados para apuração rior que não havia sido apreciado. 5) Requerimento
dos fatos. Após as considerações finais dos convida- nº 35/03, do Sr. Zico Bronzeado, solicitando sejam re-
dos, o Presidente deu início à deliberação dos Re- queridas ao Ministro do Trabalho informações acerca
querimentos constantes da pauta. Assumiu a Presi- de exigência oficial, quando da inclusão nos progra-
dência dos trabalhos o Deputado Reinaldo Betão, 2º mas daquela Pasta, com ou sem recursos do Fundo
Vice-Presidente. 1) Requerimento nQ 29/03, do Sr. Gi- de Amparo ao Trabalhador - FAT, no que se refere
acobo, requerendo seja requisitada à Caixa Econômi- aos cidadãos que constem do cadastro de inadim-
ca Federal cópia do contrato de prestação de serviço plência da Serasa S/A. Encaminhou a matéria o De-
pela Serasa S/A. e, em não havendo este contrato, putado Zico Bronzeado. Em votação, foi o Requeri-
cópia de demonstrativo contábil dos valores pagos mento aprovado. 6) Requerimento nQ 36/03, do Sr.
àquela empresa, nos últimos cinco anos, a título de Zico Bronzeado, solicitando sejam requeridas ao Pre-
honorários, e do qual conste a data de efetivação des- sidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pe-
ses pagamentos e, ainda, cópia dos respectivos do- quenas Empresas - SEBRAE informações relativas à
cumentos que a Serasa repassa à Caixa Econômica exclusão dos cadastrados como inadimplentes nos
Federal como comprovante de quitação da dívida. bancos de dados da Serasa S/A. na obtenção de re-
Encaminhou a matéria o Deputado Giacobo. Em vo- cursos financeiros dos projetos daquela entidade não
tação, foi o Requerimento aprovado. 2) Requerimento amparados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador -
nº 30/03, do Sr. Giacobo, requerendo seja convidado FAT. Em votação, foi o Requerimento aprovado. 7)
o Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Requerimento nº 37/03, do Sr. Zico Bronzeado, re-
Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, para prestar querendo seja convidado o Secretário Municipal de
esclarecimentos a esta Comissão sobre possíveis Planejamento e Gestão Financeira de Mossoró -
restrições impostas, na obtenção de recursos finan- RN., para prestar esclarecimentos a esta Comissão
ceíros, aos incluídos no cadastro de inadimplência da sobre regime especial concedido à Serasa S/A. no
Serasa S/A. Encaminhou a matéria o Deputado Gia- que se refere ao recolhimento do Imposto Sobre Ser-
cobo. Em votação, foi o Requerimento aprovado. 3) viço -ISS e sobre o controle exercido, por aquela Se-
Requerimento nº 31/03, do Sr. Giacobo, requerendo cretaria, do recolhimento do referido tributo. Encami-
seja requisitada ao Banco Nacional de Desenvolvi- nharam a matéria, favoravelmente, os Deputados
mento Econômico e Social- BNDES cópia do contra- Zico Bronzeado e Luiz Alberto. Em votação, foi o Re-
to de prestação de serviço pela Serasa S/A. e, em querimento aprovado. Requerimento nQ 38/03, do Sr.
não havendo este contrato, cópia de demonstrativo Gilberto Kassab, requerendo seja convidado o Secre-
contábil dos valores pagos àquela empresa, nos últi- tário Executivo do Procon do Estado de São Paulo,
mos cinco anos, a título de honorários, e do qual para prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre
conste a data de efetivação desses pagamentos e, o número de queixas apresentadas àquele órgão
ainda, cópia dos respectivos documentos que a Sera- contra a Serasa S.A. e as providências efetuadas em
sa repassa àquela instituição bancária como compro- defesa dos consumidores incluídos no cadastro de
vante de quitação da dívida. Encaminhou a matéria o inadimplência daquela empresa. Usou da palavra
Deputado Giacobo. Em votação, foi o Requerimento para encaminhar, favoravelmente, a matéria o Depu-
aprovado. 4) Requerimento nº 32/03, do Sr. Giacobo, tado Léo Alcântara. Em votação, foi o Requerimento
requerendo seja requisitada ao Banco do Nordeste aprovado. Nada mais havendo a tratar, às dezoito ho-
do Brasil S/A. - BNB cópia do contrato de prestação ras e onze minutos, o Presidente encerrou os traba-
de serviço pela Serasa S/A. e, em não havendo este lhos, antes convocando reunião para o dia vinte e
contrato, cópia de demonstrativo contábil dos valores nove, terça-feira, às quatorze horas e trinta minutos,
pagos àquela empresa, nos últimos cinco anos, a títu- no plenário sete do Anexo 11. O inteiro teor da reunião
lo de honorários, e do qual conste a data de efetiva- foi gravado e as notas taquigráficas, após decodifica-
ção desses pagamentos e, ainda, cópia dos respecti- das, serão publicadas com este documento. E, para
vos documentos que a Serasa repassa àquele Banco constar, eu, Estevam dos Santos Silva, Secre-
como comprovante de quitação da dívida. Encami- tário, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será
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assinada pelo Presidente, Deputado Giacobo, e en
caminhada à publicação no Diário da Câmara dos De
putados.

8
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Ha

vendo número regimental, declaro abertos os traba
lhos da presente reunião da Comissão Parlamentar
de Inquérito com a finalidade de investigar as ativida
des da SERASA, Centralização de Serviços dos Ban
cos S/A. Encontram-se sobre as bancadas cópias da
ata da 9ª reunião. Estando as cópias já distribuídas,
indago se fica dispensada a leitura da mesma.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Pedi
mos a dispensa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
votação a solicitação do Deputado. Em discussão a
ata. Não havendo quem queira discuti-Ia, vamos pas
sar à votação. Os Deputados que aprovam a ata per
maneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada.
Comunico a V.Exas. que fiz distribuir - e se encontra
sobre as bancadas - relação dos documentos enca
minhados à CPI, os quais determino que constem da
ata desta reunião. Informo a V.Exas. que o documen
to da SERASA que encaminha informações adiciona
is ao relatório sobre o perfil da inadimplência no Brasil
junto à SERASA, bem como o relatório, está sendo
encaminhado aos gabinetes dos membros desta CPI.
Ordem do Dia. A presente reunião destina-se a deli
beração de requerimentos e audiência pública com a
presença dos Srs. Aparecido Donizete Piton, Presi
dente da Associação Nacional de Defesa dos Consu
midores dos Sistema Financeiro, que prestará escla
recimentos sobre ação cível pública, a fim de impedir
que os nomes dos consumidores sejam lançados nos
cadastros de devedores sem que as dívidas tenham
sido protestadas, e Fernando José Kosteski, Dire
tor-Gerai da Associação de Defesa e Orientação do
Cidadão - ADOC, que prestará esclarecimentos so
bre ação cível pública, tendo como réu a SERASA e
outros serviços de prestação ao crédito, em virtude do
que estabelece o novo Código Civil, que fixa o prazo
de 3 anos para prescrição de dívidas fundadas em tí
tulos de crédito.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Presidente, peço inversão da pauta para que possa
mos ouvir as testemunhas que estão aqui, colher
suas declarações, e depois, então, passar à votação
dos requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Julio Semeghini, a Presidência acolhe sua su
gestão. Dando continuidade aos trabalhos, passa
mos à audiência pública com a presença dos Srs.

Aparecido Donizete Piton, Presidente da Associação
Nacional de Defesa dos Consumidores do Sistema
Financeiro, e Fernando José Kosteski, Diretor-Geral
da Associação de Defesa e Orientação do Cidadão 
ADOC. Convido V.Sas. a tomar assento à mesa. (Pa
usa.) Esclareço que a presente reunião se realiza em
razão da aprovação de requerimentos do Deputados
Luiz Alberto. Esclareço também aos nobres Deputa
dos - e convoco o Deputado Julio Semeghini para
que faça parte da Mesa, como Relator ad hoc. (Pau
sa.) Iniciando os trabalhos, concedo a palavra por até
20 minutos ao Sr. Aparecido Donizete Piton, Presi
dente da Associação Nacional de Defesa dos Consu
midores do Sistema Financeiro, para suas considera
ções iniciais.

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - De
putado Giacobo, Presidente desta Mesa, Srs. Depu
tados aqui presentes, muito boa tarde. Antes de mais
nada, eu os parabenizo por essa brilhante iniciativa
de apurar as responsabilidades da SERASA, um ór
gão que está, assim, presente em todos os segmen
tos da nossa sociedade e que, lamentavelmente, por
um vácuo da nossa legislação, a sua atividade não
tem sido acompanhada de forma adequada. Ou me
lhor, não tem sido acompanhada nem de forma ade
quada nem de forma inadequada, sendo que hoje
eles atuam no mercado com a mais absoluta tranqüili
dade; não existe nenhum órgão que os fiscalize, não
existe nenhuma legislação que verifique as suas ativi
dades no mercado. A ANDIF, a Associação Nacional
de Defesa dos Consumidores do Sistema Financeiro,
a qual tenho a honra de presidir, atua no segmento fi
nanceiro há cerca de 8 anos. Ocorre que, ao longo de
todos esses anos, nós temos visto os órgãos, os ditos
órgãos de proteção ao crédito, funcionando como
verdadeiros braços estendidos, braços armados das
organizações das empresas que integram o sistema
financeiro, inicialmente, e, posteriormente, com a sua
atuação em todos os segmentos da sociedade. De
que forma a SERASA atua? Aqueles que querem se
associar à SERASA, desde que sejam pessoa jurídi
ca, se associam e ganham uma senha. Essa senha é
pessoal e, com essa senha, de posse dessa senha,
eles passam a se inter-relacionar com o banco de da
dos da SERASA, que é o computador central da
SERASA. Com essa senha, eles podem inserir ou ex
cluir nomes a seu bel talante. Não existe por parte da
SERASA qualquer iniciativa no sentido de verificar se
as informações inseridas nesses bancos procedem
ou não. Pelo contrário, eles se limitam a atribuir a es
ses órgãos toda e qualquer responsabilidade pelas
informações lá inseridas. Dessa forma, nós temos



Novembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 63043

hoje no Brasil, lamentavelmente, por falta de uma le
gislação consistente, por falta de órgãos fiscalizado
res, um verdadeiro tribunal de exceção que vem sen
do exercido por cerca de 480 mil juízes, que são, na
verdade, associados da SERASA. Quando um título,
ou melhor, quando uma dívida é líquida e certa e um
título é encaminhado para um cartório de protesto, o
cidadão tem 3 dias para fazer a sua defesa. Ele pode
sustar o protesto, pode eventualmente questionar o
seu credor e coisas do tipo. Enfim, está presente lá o
princípio do contraditório. SPC, SERASA, SCI e todos
os demais órgãos simplesmente inserem o nome de
um cidadão e cassam de forma unilateral parte da ci
dadania de um cidadão. Olhem só, nós estamos em
um país capitalista, consumir é um dos seus direitos,
e a partir do momento em que ele temesse direito uni
lateralmente cassado, ele tem também parte da sua
cidadania. O cidadão que tem um nome negativado
no SPC, SERASA, SCI e esses órgãos todos aí não
pode eventualmente ocupar um cargo público, se ele
eventualmente for aprovado num concurso público;
ele não consegue um visto, por exemplo, para os
Estados Unidos - para outros países não precisa
nem de visto, mas para os Estados Unidos, por exem
plo, ele não consegue -; ele não consegue financiar,
não consegue consumir nem créditos bancários e ne
nhum outro produto. Em 1998, a FEBRABAN firmou
com a Secretaria da Receita Federal um contrato; é
como se fosse um convênio, uma parceria, um convê
nio, um dito convênio. Nesse convênio, a Secretaria
da Receita Federal passou a fornecer para a
SERASA, ou melhor, passou a abastecer diuturna
mente o banco de dados da SERASA com algumas
informações que constavam de contrato, que era o
nome da mãe e o número do CPF, que são dados pú
blicos. Em seguida, passaram a fornecer outros da
dos: nome da mãe, nome do pai, número do CPF, nú
mero de RG, data de nascimento, endereço residen
cial, endereço comercial, cargo que ocupa, enfim, da
dos confidencialíssimos, dados confidencialíssimos.
E esses dados passaram a ser comercializados pela
SERASA. Essa denúncia foi passada para o Ministé
rio Público Federal e o Promotor Público André, ele
tomou a iniciativa de entrar com uma ação civil públi
ca com o objetivo de, liminarmente, impedir que a Se
cretária de Receita Federal continuasse fazendo, for
necendo esses tipos de dados, que, na verdade, aca
bariam por descortinara intimidade de todos. Olha só,
delegados, políticos, empresários, policiais, promoto
res públicos, juízes, enfim, todos aqueles que não
querem ter o seu endereço desmascarado, comuni
cado e informado, passaram a tê-lo. Valor dessas in-

formações, 14 reais. Por 14 reais o senhor teria nas
mãos, qualquer associado da SERASA, teria nas
mãos todas as informações que, na época, 118 mi
lhões de brasileiros confidenciaram, através das de
clarações de Imposto de Renda, para a Secretaria da
Receita Federal. Esse convênio da Secretaria da Re
ceita Federal com a FEBRABAN, como a Secretaria é
um órgão da União, deveria ter sido representado, no
mínimo, por uma autoridade. O Presidente da Repú
blica seria o mais indicado, porque ele que representa
a União. Mas esse contrato de parceria, esse convê
nio foi firmado entre FEBRABAN e assinado da outra
parte, representando a União, um chefe de setor. Não
está se questionando aqui se ele é competente ou de
ixa de ser, mas competência jurídica para assinar um
contrato, um convênio desse naipe, dessa enverga
dura, obviamente que ele não tem, legalmente ele
não tem. De lá para cá é que essas informações to
das passaram a ser fornecidas e nós começamos a
denunciar. Inicialmente os irmãos Galdino, lá de Curi
tiba, que começaram a fazer uma investigação muito
séria. Posteriormente, nós conseguimos levar essas
informações, e a Rede Bandeirantes assumiu a res
ponsabilidade de divulgar essas informações. O jor
nalista Sandro Barbosa, brilhante jornalista, assumiu
a responsabilidade de divulgar essas informações em
nome da Bandeirantes. Bom, essa matéria era para
ter sido levada ao ar durante uma semana inteira. Era
uma matéria investigativa que demoraria cerca de
uma semana, durou 3 dias. Primeiro, a matéria foi fei
ta com essa divulgação e na segunda matéria tam
bém. Na terceira matéria, a ANDIF, na pessoa do seu
Presidente, participou levando também as suas de
núncias e a partir da quinta-feira, ou da quarta, a ma
téria já não foi mais levada ao ar. Segundo informa
ções de bastidores, houve lá um acordo entre a
FEBRABAN e a direção da Bandeirantes, enfim. O
que nós temos visto diariamente é isso. Se nós, se o
Brasil, que quer ter uma economia expandida, que
quer ter os segmentos produtivos produzindo, que
quer ter o comércio vendendo, não tomar o devido cu
idado e impor limites, primeiro à usura, à agiotagem,
que desde 1933 aqui neste Brasil nada mais foi feito
para se impedir que segmentos do segmento finance
iro ou não agiotassem. E até hoje continua assim. A
última lei que nós temos, a Lei da Usura, que nem é
uma lei, é um decreto-lei, Decreto-Lei nº 2.626, que é
de 1933, vai fazer 80 anos, e nada mais foi feito nesse
sentido. Enfim, os bancos agiotam, eles extorquem,
na verdade, a população, e o órgão que eles usam
para extorquir são os seus bancos de dados. Se você
não paga aquilo que eu estou exigindo, se você não
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paga os juros que eu estou te impondo, eu vou negati
vá-lo. A partir do momento que ele está negativado,
se for pessoa jurídica, ele está completamente fora
do mercado, já tem que começar a comprar as merca
dorias à vista, não compra mais a prazo. E se for pes
soa física também, tem cartões de crédito que são in
terrompidos, contratos interrompidos da noite para o
dia, negociações que são interrompidas da noite para
o dia, financiamentos eventuais que também não
conseguem ter. Enfim, a base da nossa pirãmide so
cial, todos sabem, ela é pobre. O Brasil é um País po
bre, não é um País emergente, é um País pobre. Nós
temos só 25% da nossa população que consome pro
dutos bancários, 25% da população. Temos menos
de 10% da população que ganha acima de 6 salários
mínimos. Se nós tivermos aqui no Brasil, ainda por
cima, um órgão como SPC, SERASA e outros tantos
que estão por aí, negativando a seu bel-prazer, muito
em breve não terá um cidadão no Brasil que vai poder
consumir alguma coisa utilizando-se de crédito. Esti
ma-se que hoje só a SERASA, essas informações
são, não são informações fidedignas porque não são
dados esses dados, mas estima-se que hoje já esteja
negativado aqui no Brasil, entre SPC, SERASA, cer
ca de 22 milhões de CPFs, só na SERASA, 8 milhões
e 900 mil CPFs. É só.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Da
mesma forma, por até 20 minutos, concedo a palavra
ao Sr. Fernando José Kosteski, Diretor-Geral da
Associação de Defesa e Orientação do Cidadão,
ADOC.

O SR. FERNANDO JOSÉ KOSTESKI - Exmo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senho
res, eu represento a Associação de Defesa e Orienta
ção do Cidadão, uma entidade civil de defesa dos
consumidores, criada no ano de 1976. É hoje a enti
dade civil de defesa do consumidor mais antiga do
Brasil em funcionamento. Foi uma das primeiras a se
rem criadas, teve lá seus momentos de ostracismo e
alguns anos atrás nós conseguimos retomar as nos
sas atividades. E, nessa condição de participante do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, confor
me dispõe o art. 105 do Código de Defesa do Consu
midor, participamos também do Fórum Nacional das
Entidades Civis de Defesa do Consumidor, que con
grega hoje 22 entidades no Brasil inteiro, e esse Fó
rum é presidido pelo IDEC de São Paulo. A nossa en
tidade tem uma atuação um pouco diferente dos
PROCONs, embora tenha a mesma legitimidade,
porque não atendemos individualmente os consumi
dores como fazem os PROCONs, como chegam as
reclamações individuais, reclamações na esfera ad-

ministrativa. Embora tenhamos um atendimento, prin
cipalmente através da Internet, de recebimento de
denúncias, de reclamações, de pedidos de orienta
ção e informação. Nesse sentido, nos últimos anos, a
ADOC tem recebido muitas reclamações, pedidos de
orientação com relação à inclusão nos cadastros res
tritivos de crédito, em especial SERASA e SPC. E os
reclamos dos consumidores nessa área dizem respe
ito principalmente à inclusão indevida, à falta de co
municação da inclusão ou a demora para a exclusão
desses cadastros restritivos. O auge dessas reclama
ções foi durante os anos 1999 e 2001, quando a
ADOC ajuizou uma ação civil pública em face de 36
empresas de arrendamento mercantil, naquela época
em que houve a mudança da política cambial e que
aqueles contratos indexados ao dólar tiveram um au
mento vertiginoso de um mês para o outro. Àquela
época, o Juiz da 6ª Vara Cível, em Curitiba, deferiu
uma liminar autorizando aos consumidores que depo
sitassem judicialmente as suas parcelas corrigidas
pelo INPC em substituição ao dólar. Nessa ação civil
pública habilitaram-se cerca de 7 mil consumidores. E
muitos deles tiveram os nomes incluídos nos cadas
tros do SPC e da SERASA mesmo com as prestações
em dia através do depósito judicial. Muitos consumi
dores recorreram à ADOC no sentido de solicitar uma
ajuda para retirar os seus nomes desses cadastros,
uma vez que não havia inadimplência, porque é de to
dos sabido os efeitos nefastos para quem tem o seu
nome lançado lá - e quanto mais quando a dívida ine
xiste. Tanto é que o Tribunal de Alçada do Paraná,
em inúmeras decisões, os consumidores tiveram que
entrar, em alguns casos, com ações individuais de re
paração de danos ou então pedido de antecipação da
tutela para tirar seus nomes do SPC e da SERASA, e
o Tribunal de Alçada pacificou o entendimento de que
o depósito em juízo descaracteriza a mora para todos
efeitos, inclusive com relação à inclusão nesses ca
dastros restritivos. Então, nessa época, muitos con
sumidores que não tinham condições de entrar com
ações individuais em função das custas, dos honorá
rios, a ADOC tentava interceder junto à SERASA, jun
to ao SPC. Em alguns casos o atendimento era rápi
do. Nós tínhamos um retorno imediato, a própria
SERASA excluía o nome desses consumidores por
que estava demonstrada a inexistência da inadim
plência. E, curiosamente, em outros casos nós rece
bíamos pedido de cópia autenticada do RG, do CPF,
ou então informação de que só o próprio interessado
poderia fazer esse pedido de exclusão, ou então que
fosse encaminhada uma cópia da ação judicial. Em
alguns casos, o atendimento era imediato; em outros,
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criava-se alguns obstáculos e isso dificultava o con
sumidor de ter de pronto o seu nome excluído, uma
vez que não existia inadimplência. Então, nesse sen
tido, as reclamações, depois com as próprias empre
sas de leasing acabaram não incluindo mais o nome
dos consumidores. E agora, no início de 2003, com a
entrada em vigor do novo Código Civil, iniciou-se no
vamente a discussão acerca do prazo para manuten
ção e exclusão do nome dos consumidores. Há quem
afirme que o novo Código Civil é que estabeleceu no
vas regras. Na verdade não foi isso que aconteceu. O
Código de Defesa do Consumidor, em vigor desde
1991, já previa a questão da exclusão do nome do
consumidor sempre que for prescrita uma dívida fun
dada em título de crédito. O novo Código Civil, em vi
gor desde janeiro deste ano, só veio ratificar isso por
que alterou a questão dos prazos prescricionais, mas
não nesse caso específico. Porque o Código de Defe
sa do Consumidor, no seu art. 43, estabelece que a
regra geral de manutenção do nome do consumidor
são 5 anos. E o § 51! desse artigo estabelece que não
podem ser repassadas as informações quando a dívi
da fundada em título de crédito ocorrer a prescrição.
O Código Civil anterior estabelecia como prescrição
para a ação ordinária de cobrança 20 anos; o Código
Civil atual diminuiu esse prazo para 5 anos. O que
existia é que a prática era se manter o nome do con
sumidor por 5 anos. Mas a Lei da Duplicata, são as
leis específicas da duplicata, da nota promissória, a
Lei do Cheque, que o prazo de prescrição é menor
ainda, é de 3 anos, já estabeleciam esses prazos me
nor do que 5 anos, que é a regra geral. Então, tem
essa situação, a regra geral é 5 anos, se ocorrer a
prescrição antes, exclui-se o nome do consumidor,
quer dizer, não pode ser repassada. Levada essa dis
cussão para a imprensa no Paraná, a Associação Co
merciai do Paraná e a própria SERASA disseram que
não cumpririam a lei, a princípio que não cumpririam a
lei e depois que havia uma outra interpretação para
essas disposições legais. A ADOC notificou a Associ
ação Comercial do Paraná que, ato contínuo, retirou
dos seus cadastros os nomes dos consumidores cu
jas dívidas estavam fundadas em títulos de crédito e
que já ocorrera a prescrição, ou seja, com o lapso de
3 anos. A SERASA em nenhum momento se pronun
ciou, muitos dos nossos associados nos procuraram,
elaboramos uma notificação padrão extrajudicial, en
tregamos para os consumidores para que eles pró
prio fossem até a SERASA buscar o seu direito. E a
SERASA em alguns casos respondeu, contranotifi
cou, informando de que essas disposições não eram
válidas, de que na verdade o prazo legal é 5 anos. Até

a representante da SERASA, em Cascavel, pelo me
nos 4 consumidores da cidade de Cascavel nos rela
taram que nós éramos taxados de loucos em função
de estar defendendo essa posição. E essa posição já
está pacificada nos nossos tribunais. É matéria já su
mulada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
A Súmula nl! 13 daquele Tribunal indica que, de fato,
ocorrendo a prescrição, não pode ser mantida a ins
crição do nome do consumidor. A Súmula nl! 13 diz: A
inscrição do nome do devedor no Serviço de Prote
ção ao Crédito, SPC, deve ser cancelada após o de
curso do prazo de 5 anos, se antes disso não ocorreu
a prescrição da ação de cobrança. E aquela Corte
tem outras tantas decisões e, mais importante do que
isso, é que o STJ já analisou também essa questão
recentemente. Em novembro de 2002, o STJ, Superi
or Tribunal de Justiça, referendou uma liminar exata
mente com esse mesmo entendimento. Vou ler rapi
damente a ementa. Relator, Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito. A emenda ficou assim consignada:
"Presentes o fumus boni juris e o periculum in mora,
defere-se a liminar para que a requerida " - no
caso, um órgão de proteção ao crédito -, " não for-
neça informações relativas aos cheques indicados
pela requerente, cuja ação cambial já prescreveu,
considerando o prazo de 6 meses." Liminar referen
dada. Quer dizer, a grande discussão é essa questão
da prescrição. Éa prescrição da ação ordinária de co
brança ou é a prescrição da ação cambial? Nesse
sentido, Antonio Herman de Vasconcellos e Benja
mín, na sua obra Comentários ao Código de Defesa
do Consumidor, de uma maneira absolutamente didá
tica, inclusive na forma de pergunta e resposta, eluci
da isso. Há um outro Desembargador, do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul... - também deixei a
cópia da nossa ação civil pública. Depois, às pessoas
que tiverem interesse, nós podemos disponibilizar.
Isso está bastante esmiuçado, de uma forma bem cla
ra, de que a prescrição a que se refere o Código de
Defesa do Consumidor é a prescrição cambiária, in
dependente se o credor tenha ainda prazo para ajui
zar a ação ordinária de cobrança, ou que tenha uma
outra forma de cobrança. Então, em razão disso, a
nossa entidade ajuizou essa ação civil pública, com
pedido de liminar, no sentido de que a lei efetivamen
te seja cumprida, porque concluímos que o Código de
Defesa do Consumidor vem sendo descumprido pe
los órgãos de proteção ao crédito desde o ano de
1991, desde a sua entrada em vigor. Nesse aspecto,
temos dois pontos que nos causam uma certa preo
cupação. O primeiro deles é que os cadastros restriti
vos de crédito têm sido, de uma forma indevida, utili-
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zados como uma forma de coerção à cobrança. Pare
ce-nos que não é essa a finalidade da SERASA, não
seria essa a finalidade dos SPCs. Mas tem sido uma
forma muito cômoda para o comerciante compelir o
devedor ao pagamento. Nesse sentido, nós entende
mos que, se para o comerciante ajuizar uma ação e
exigir o pagamento daquela dívida é complicado, é
caro, para o consumidor, quando ele é lesado por
uma empresa, fazer a defesa dos seus direitos tam
bém é complicado, é caro. Quando ele precisa recor
rer à Justiça, tem lá as suas complicações. E uma ou
tra questão que nos preocupa é o fato de que hoje, o
consumidor, o cidadão que está inscrito nesses ca
dastros, além de estar fora do mercado de consumo,
ele está fora também do mercado de trabalho. Exis
tem inúmeras empresas consultando os cadastros da
SERASA, do SPC, antes da admissão de qualquer
funcionário. E isso, às vezes, acaba criando um círcu
lo vicioso extremamente perverso para o cidadão.
Porque ele inadimpliu porque perdeu o emprego e
agora não consegue mais emprego porque inadim
pliu. Isso, do ponto de vista da cidadania, é terrível.
Não são raros os casos de pessoas que deixam de
pagar as suas contas porque perderam o emprego.
No atendimento aos nossos associados, nós perce
bemos isso. A maioria absoluta dos consumidores
quer pagar as suas dívidas, sim. Muitas vezes, os ju
ros abusivos é que acabam impossibilitando. Uma
consumidora, há poucos dias, me relatava que ela
procurou o seu credor há um ano atrás, fazendo uma
proposta de parcelamento em 10 vezes, que era aqui
lo que ela podia pagar. E, sistematicamente, a empre
sa credora... não a credora, uma terceirizada, uma
empresa de cobrança, negava esse parcelamento,
que seria o que possibilitaria o pagamento. Essa con
sumidora... já se passaram 12 anos, ela fez uma pro
posta de 10 parcelas. Se tivesse sido aceita, ela já te
ria liquidado seu débito e estaria de volta ao comér
cio. Isso me parece que interessa também ao comér
cio. Então, em razão disso, são essas duas questões
que nos preocupam bastante. Em razão disso, des
sas considerações, é que a ADOC resolveu então
ajuizar essa ação civil pública, que foi distribuída à
10ª Vara Cível da Comarca de Curitiba e está aguar
dando despacho para apreciação da liminar que foi
requerida. São essas as considerações iniciais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - No
vamente esclareço que a presente reunião se realiza
em razão da aprovação de requerimentos do Deputa
do Luiz Alberto. Assim sendo, concedo a palavra ao
Deputado Luiz Alberto, autor dos requerimentos, para
que elabore suas perguntas aos nossos convidados.

V.Sas. terão direito de respondê-Ias e, assim, fazen
do a réplica e a tréplica.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, queria, em
primeiro lugar, parabenizar a exposição dos nossos 2
convidados, o Dr. Aparecido Donizete Piton e o Dr.
Fernando José Kosteski. Queria pedir desculpas, Sr.
Presidente, porque eu estava agora numa reunião
com o Presidente da Casa, com um grupo de Parla
mentares, discutindo um pouco os últimos aconteci
mentos aqui na Casa, por conta do debate acirrado
da reforma da Previdência, fato lamentável. Mas es
tamos discutindo outros procedimentos para evitar fu
turos problemas. Sr. Presidente, infelizmente não
pude ouvir a exposição do Sr. Aparecido Donizete.
Fui um dos signatários do requerimento convidando
os 2 senhores para fazer esse depoimento, no senti
do de instrumentalizar a nossa Comissão, ouvir as
posições de duas entidades importantes no sentido
de defender direito de consumidores e de clientes do
sistema bancário e do comércio em geral. Ontem, em
boa hora, nos chegou às mãos o relatório, também de
minha solicitação, da SERASA, que sistematicamen
te... Inclusive, Sr. Presidente, antes de instalar esta
Comissão aqui, por força de várias denúncias, quei
xas de cidadãos e cidadãs que se sentiam lesados
pela SERASA, eu fiz um requerimento solicitando,
aliás, um ofício solicitando à SERASA a lista de ina
dimplência no País, discriminada por Unidade da Fe
deração e aquelas pessoas também - aí, já dialogan
do com a questão colocada pelo Dr. Fernando Kos
teski, em relação ao novo Código Civil, da questão da
prescrição em 3 anos e a manutenção no cadastro da
SERASA por 5 anos ou mais - que vinham reclamar.
Então, solicitei à SERASA, que sistematicamente não
atendia a esses pedidos. Alguns representantes da
SERASA foram ao meu gabinete, explicar a compre
ensão, o entendimento deles, inclusive com notas
técnicas, sustentando que a posição deles de manu
tenção por 5 anos ou mais no cadastro de inadimplen
tes era correta, pela interpretação da sua assessoria
jurídica. Mas eles se negavam sistematicamente a
encaminhar este relatório. Então, instalada em bom
tempo a CPI, solicitei através da Comissão este rela
tório, que chegou aqui e já deve ter sido distribuído a
todos os outros Parlamentares. Fiquei bastante as
sustado. Os números são absurdos. Inclusive, Sr.
Presidente, até hoje muitos de nós Parlamentares
têm se perguntado, a imprensa tem perguntado, os
valores do faturamento da SERASA que até este mo
mento precisamos confirmar, de que a SERASA fatu
ra mensalmente cerca de 50 bilhões de reais. Acho
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uma cifra escandalosa. Se considerarmos que o pro
grama do PRONAF, que o Presidente Lula lançou
agora para este ano, é de 5 bilhões para atender mi
lhares e milhares de famílias pelo Brasil, a SERASA
arrecada cerca de 50 bilhões de reais por mês sem
prestar contas, provavelmente, de grande parte des
ses recursos arrecadados com as suas ações. Mas
neste relatório, eles colocam números que considero
assustadores. Aqui, eles mandam uma relação de nú
mero de consumidores, em valores absolutos, que
estão inscritos como devedores inadimplentes há
mais de 3 anos neste serviço cadastral, discriminados
por Unidade da Federação. Eu sou da Bahia. O Esta
do da Bahia tem cerca de 12 milhões de habitantes.
Está escrito no cadastro da SERASA como inadim
plentes cerca de 1 milhão, 129 mil, 659 pessoas, ou
seja, 10% da população do Estado da Bahia. E o nú
mero mais assustador aqui, eu não sei aqui a popula
ção de Rondônia que não deve ser uma população
imensa, uma das menores do Brasil, nós temos no
cadastro de inadimplência da SERASA em Rondônia.
Aliás, não, no Rio de Janeiro, desculpe, 2 milhões,
367 mil pessoas. Em São Paulo, quase 6 milhões de
pessoas, isso com mais de três anos, sem considerar
a inadimplência com até três anos. No total absoluto,
cerca de 22 milhões de pessoas inscritas no cadastro
da SERASAcom até cinco anos. Portanto, acho que é
preciso dirimir essa dúvida que está posta aqui no de
bate da CPI da prevalência do Código Civil, ou como
interpreta a SERASA o Código de Defesa do Consu
midor, para que se tomem medidas necessárias em
relação à retirada do cadastro. Uma outra questão
que também o relatório... Eu não tive tempo de ler
todo o relatório, mas peguei alguns dados, que acho
interessante para se colocar. Fiz uma pergunta aqui
ontem ao Procurador da República de São Paulo, se
existia nos cadastros da SERASA registro de inadim
plência por débito tributário. É lógico que já esperava
que a resposta do Procurador fosse aquela de que
não era possível porque o Estado tem seus instru
mentos para cobrança de débitos tributários. No en
tanto, a SERASA indica que o número total de consu
midores inscritos como devedores da empresa nesse
serviço discriminado dentro da Federação. Aí já sem
considerar o tempo. E aí diz aqui, ação de execução
fiscal da Justiça Federal, de INSS, Imposto de Renda
e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja,
aqui está incluso dívida tributária. E ele cita que a fon
te de dados que obtém esses cadastros, essas ina
dimplências, é a publicação no Diário Oficial. Pergun
to se é legal a SERASA, mesmo considerando que a
publicação no Diário Oficial é para dar publicação ao

público, se ela se apropria dessas informações para
negativar as pessoas com débito tributário. Se isso é
legal? É uma pergunta que faço aos dois expositores.
Uma outra, em relação ao cheque sem fundo. O se
nhor leu aqui um acórdão do STJ que fala de uma li
minar da prescrição, que a ação criminal está prescri
ta, enfim, que o prazo seria de seis meses. Aqui ele
coloca então que está inadimplente, na lista de ina
dimplência é de cheque sem fundo e a fonte é o Ban
co Central e o Banco do Brasil, aquelas pessoas que
estão no cadastro chamado CCF. Então, eles man
tém, eles afirmam aqui que mantém o cadastro de
inadimplência, considerando inclusive esses prazos
aí colocados pelo STJ. Portanto, eu entendo que to
dos esses depoimentos aqui, eu achei fundamental
convidar os senhores que têm um trabalho de rele
vância importante, relevância para a sociedade em
defesa da cidadania, que orienta consumidores. E si
lenciosamente nós estamos percebendo, Sr. Presi
dente, que milhares de ações percorrem este Brasil
inteiro nos tribunais, principalmente daquelas pesso
as, e acredito que essas ações de pessoas que ainda
têm condições de acionar o sistema SERASA e ou
tras instituições de que mantém esses bancos de da
dos, mas milhares de pessoas não têm essa condi
ção. Elas são levadas ao desespero, muitas vezes a
se desfazer de bens que manteriam sua sobrevivên
cia para saudar dívidas, débitos e muitas vezes esses
débitos são multiplicados por várias vezes em função
das cobranças de juros altíssimos, uma verdadeira
ação de agiotagem contra essas pessoas que não
têm como se defender, não tem recursos para contra
tar advogados, ou parte dessa população que tem
pouca informação dos seus direitos até sente-se coa
gida através dessas instituições. Acho inclusive que a
instituição do chamado Juizado de Pequenas Causas
tem ajudado parcialmente isso, mas não foi suficiente
para impedir a ação, diria até criminosa dessas insti
tuições. E digo mais, até instituições federais como a
Caixa Econômica, que instituiu a terceirização na co
brança das suas dívidas, contratando empresas que
usam métodos semelhantes de coação, de ameaça,
de pessoas em débito com a Caixa Econômica Fede
ral, principalmente o Sistema Financeiro da Habita
ção. Portanto, esses são meus comentários. E as 2
perguntas que faço são sobre a legalidade da manu
tenção desse cadastro de inadimplência por mais de
3 anos e de forma indiscriminada e ao mesmo tempo
as fontes de recepção dessas informações, através
do Banco do Brasil - aqui ela diz Banco do Brasil e
Banco Central, o caso dos cheques sem fundos - e
da legalidade da inscrição de inadimplência de débi-
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tos tributários, mesmo que aqui considera que não
são repassadas essas informações pela Receita Fe
deral, mas através de publicação no Diário Oficial.
Mas pergunto se é legal não só a fonte que eles vão
buscar esses dados, mas a manutenção da inadim
plência de dados de débitos tributários. Muito obriga
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
nobre Deputado conduz a pergunta ao ... (Pausa.)
Ambos? Então, por ordem, pediria ao Diretor da
ANDIF que fizesse uso da palavra.

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Exce
lência, quando a SERASA trata um Parlamentar com
esse descaso, o senhor imagina como nós, pobres
mortais, somos tratados pela SERASA e por esses
outros órgãos. E tudo isso é porque nós não temos,
repito mais uma vez, uma legislação séria e consis
tente que proteja os consumidores dessa predação
desmedida provocada por essas entidades. O que
ocorre aqui? Por falta exatamente de uma legislação
consistente que imponha limites e dê diretrizes de
atuação, o banco de dados da SERASA é alimentado
por diversas fontes, inclusive o STJ. Eles têm convê
nio com todas as autarquias, como o DETRAN, como
a Secretaria da Receita Federal, STJ e outros tantos
órgãos. Enfim, esses dados todos chegam até a
SERASA por diversas fontes. O problema maior é
que as informações não são checadas quanto à lisura
da sua procedência, esse é que é o maior problema.
Então, é evidente que é legal, é ilegal. Uma dívida ela
só considerada, um cidadão aqui no Brasil ele só é
considerado inadimplente, só pode ser considerado
inadimplente quando ele tem uma dívida líquida, cer
ta, exigível, não paga. Então, parte-se aí de várias
premissas. Hoje, o cidadão pega mil reais empresta
do em um banco, ele paga até, quer dizer, de 45 a 400
reais por uma ficha cadastral. Então, o cidadão assi
na o compromisso de mil reais, mas só pega na mão,
em algumas instituições, só 600. O banco pegou esse
dinheiro da população pagando pouco mais de 7% a
8% de juros ao ano, que é o quanto um capital aplica
do em um banco está sendo remunerado, e eles tem
a desfaçatez de emprestar esse dinheiro a taxas que
chegam até 248% de juros ao ano. Então, a avacalha
ção começa por cima, pelo próprio segmento finance
iro. Quem é dono da SERASA? Oitenta e um bancos,
que usam esses órgãos, esse órgão específico, para
obrigar a população a pagar os juros extorsivos que
eles estão impondo. Sem a gente se alongar nos pro
blemas de ordem financeira, que são tantos que tería
mos que fazer mais umas 2 ou 3 CPls só para apurar
os mandos e desmandos do sistema financeiro, em

que só no ano passado tiveram a cara de pau de au
mentar em 459% as taxas por serviços prestados...
Só no ano passado, 2002, o sistema financeiro fatu
rou 22 bilhões de reais só com taxas de serviços pres
tados, ou supostamente prestados. Então, nós temos
um Banco Central que não faz absolutamente nada,
absolutamente nada, não exerce o seu poder fiscali
zatório, não intervém, sequer uniformizou as siglas
das taxas de serviço que os bancos podem cobrar.
Então, o Banco Itaú cobra uma taxa sobre uma sigla;
o Unibanco, uma outra taxa sobre outra sigla. E isso
só confunde a cabeça do consumidor, e o Banco Cen
trai nada faz para impedir. Aliás, desde 1996, quando
acabou a ciranda financeira, supostamente acabou a
ciranda financeira, e o Poder Executivo deu uma mão
para o segmento bancário e segmento financeiro,
permitindo que eles aumentassem as taxas de servi
ços - já vai para 7 anos, conta de mentiroso, já vai
para 7 anos -, essas taxas aumentam diariamente, e
a população não tem o que fazer. Se você deixar mil
reais parados num banco por 6 meses, em 6 meses,
eles já te tiraram cerca de 300 ou 400 reais a título de
taxas de serviço. Nós entramos, nesses dias atrás,
com uma ação civil pública contra a SERASA, para
impedir que a SERASA continuasse negativando...
Aliás, não só contra a SERASA: SERASA, CPC, SCI
e mais 26 órgãos, supostamente, de proteção ao cré
dito. Aliás, no Brasil, nem existe limitação, imposições
e regras para se criar um banco de dados. Eu crio um,
amanhã a ANDIF pega o banco de dados da SERASA
ou de não sei lá quem, transformo-o no meu e eu faço
aquilo que eu quero. Não existe legislação, não existe
órgão fiscalizador. Muito bom. Então, a ação civil pú
blica tem por objetivo o seguinte: em função, em res
peito a uma legislação vigente, um nome só pode ser
negativado a partir do seu protesto. Por quê? O cida
dão tem um título que é exeqüível, mas é uma dívida
certa, líquida e exigível. Muito bom, vai para cartório;
o cidadão tem 3 dias para se manifestar. No terceiro
dia, não se manifestou - enfim, o sagrado direito do
contraditório ficou preservado -, o cidadão tem o
nome negativado, aí sim, o nome dele pode ser inseri
do em todos os órgãos, todos os bancos de dados. Vi
eram perguntar para mim se eu estou fazendo essa
ação a mando dos cartórios de protestos. Eu vou falar
para os senhores o que me motivou a entrar com essa
ação. O Brasil está passando por uma transição, nós
estamos com um Governo novo, um Governo voltado
para o social, um Governo que tem o maior interesse
em fazer aumentar a arrecadação. E esses órgãos
permitem, dão uma brecha enorme à sonegação fis
cal. Explico de que forma: a partir do momento em
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que um cidadão, em qualquer ponto do Brasil, pode O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
negativar um nome sem provar a origem do débito, Presidente, só uma questão de ordem. Eu acho que
então nós também temos, em contrapartida, um esta- os nossos Deputados gostariam de fazer perguntas,
belecimento comercial que pode vender um produto e daqui a pouco vai começar a pauta. Eu gostaria só
que custou 500 reais, fazer uma nota de 200 reais e de pedir ao Sr. Aparecido Donizete, que aliás está
pegar e negativar o cheque de 500 ou uma duplicata ajudando muito a Comissão, para tentar focar um
de 500. Não é novidade que no Brasil se sonega bas- pouco mais nas respostas aqui, para que todos nós
tante, porque temos um excesso de tributação, por pudéssemos ter tempo ainda de fazer nossas pergun-
isso ou por aquilo, não interessa, mas se sonega, e tas e aproveitarmos ao máximo a vinda de V.Exa.
muito - segmento comercial, segmento financeiro, aqui, para que a gente possa avançar um pouco.
segmento produtivo sonegam. Então, a partir do mo- O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - A mi-
mento em que eu posso negativar um nome sem pro- nha resposta, eu acho que eu já dei. Eu só me alon-
var a origem do débito, nas piores das hipóteses, es- guei um pouco mais.
tou permitindo que o senhor venda sem recolher os O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -
impostos correspondentes àquela venda. Dessa for- Sem dúvida nenhuma. Quer finalizar? Pode finalizar.
ma, criar uma legislação em cima dos bancos de da- O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Uma
dos que nós temos, obrigando, por exemplo, o cida- mera sugestão, que já dei pela imprensa, já dei a di-
dão a fazer o seguinte: "olha, se você quer negativar versos Deputados, a diversas autoridades, ao Delfim,
esse cheque, você pode negativar esse nome por um inclusive. Olha só: que criem mecanismos de indexa-
cheque emitido, mas, em contrapartida, você precisa ção. O banco, se ele quer emprestar dinheiro, crie aí
apresentar a nota fiscal no mesmo valor", como fa- 100%,200% de diferença entre o custo do dinheiro e
zem os cartórios de protesto, por exemplo. Não estou a dação do dinheiro. Se o banco quer emprestar di-
defendendo cartório de protesto, não sou pago por nheiro a 2%, ele tem que ter pago no mínimo 1% e
eles, não tenho absolutamente nada a ver com eles, mostrar nos contratos de financiamento a origem do
mas é uma instituição democrática, porque permite dinheiro que está sendo emprestado. É só.
que o cidadão se defenda. Esses órgãos não dão O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
essa oportunidade ao cidadão. O senhor falou aí em Fernando, o senhor tem 5 minutos para a resposta.
50 bilhões de faturamento do SERASA. Eu não duvi- O SR. FERNANDO JOSÉ KOSTESKI - Srs.
do que seja isso. Só que a Secretaria da Receita Fe- Deputados, com relação à questão dos dados, real-
deral, em 1998, isentou o SERASA por 5 anos do pa- mente nós temos uma grande dificuldade em conse-
gamento de impostos, por ser uma empresa que gui-Ios. Da SERASA, não temos efetivamente ne-
presta relevantes serviços à sociedade. Fatura tudo nhum dado. Apenas para ilustrar, com relação ao Ser-
isso e não paga impostos. E deve ter sido juntada viço Central de Proteção ao Crédito da Associação
nesta CPI exatamente essa isenção oriunda da Se- Comercial do Paraná, que tem hoje 1 milhão e 100 mil
cretaria da Receita Federal. Quando se fala se a cadastrados no Paraná, 36% desse total estão ina-
SERASA respeita a legislação vigente, não respeita; dimplentes a mais de 3 anos. Só em Curitiba, são

aproximadamente 200 mil consumidores nessa situa
se banco respeita a legislação vigente, não respeita.
Queríamos, nós, que temos órgãos de defesa do con- ção. E a situação no Brasil inteiro deve ser mais dra-
sumidor, que estamos diretamente em contato com a mática ainda, porque o drama da inadimplência não

atinge só o credor, não. Com certeza, atinge o deve
desgraça que esses órgãos, esses agiotas legaliza-d dor também. Com relação à sua colocação da origem

os propiciam à comunidade, que o art. 192 da Cons- dos dados, efetivamente, no Brasil, não existe nenhu-
tituição Federal não fosse desregulamentado, mas, ma fiscalização com relação a esses bancos de da-
pelo contrário, fosse regulamentado. Já me pergunta- dos, como a SERASA e o SPC. Funciona a seu
ram diversas vezes: "então, você é a favor do conge- bel-prazer. O Governo Federal não fiscaliza. Não
lamento dos juros?" Só um imbecil seria a favor do existe nada que determine essa fiscalização. Apenas
congelamento dos juros, mas eu sou a favor de que para dimensionar esse problema, o Código de Defesa
se criem elementos que indexem a dação do dinheiro do Consumidor prevê a existência dos 2 cadastros:
à tomação do dinheiro. Um dinheiro que custa menos do consumidor inadimplente e da empresa que lesa o
de 8% ao ano não pode ser repassado para a comuni- fornecedor. O problema é que os efeitos desses 2 ca-
dade consumidora a 230% ao ano. Que se crie um li- dastros são absolutamente diversos. O consumidor
mite. Olha só, você... inadimplente, eu colocava agora há pouco, ele está
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fora, inclusive, do mercado de trabalho, o que é abso
lutamente perverso. Para a empresa que lesa o con
sumidor, e que está provado que lesou o consumidor,
porque existiu um procedimento administrativo, exis
tiu um juízo de valor, a oportunidade da ampla defesa,
para essa empresa, não tem nenhum efeito. Ela con
tinua se beneficiando de créditos, mesmo em institui
ções oficiais. Não tem, de fato, efetivamente nenhu
ma restrição. O consumidor, sim, ele não vai ter conta
em banco, não tem cartão de crédito, não pode alugar
um imóvel. A empresa que lesou o consumidor. O que
dizer dessas grandes empresas que faliram e deixa
ram tantos consumidores aguardando longos e lon
gos anos os processos de falência na Justiça, sem
efetivamente ter uma garantia de ter o seu patrimônio
restaurado? Então, para que uma empresa figure no
cadastro, na chamada lista negra do PROCON, exis
te um procedimento administrativo, existe a oportuni
dade da ampla defesa. Os arts. 57 a 62 do Decreto nº
2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor, prevê uma série
de cuidados, requisitos, que os PROCONs têm que
ter para fazer incluir o nome de uma empresa nesse
cadastro, ao passo que o nome do consumidor, você
tem as decisões já dos nossos tribunais de que o con
sumidor deve ser informado previamente. Na semana
retrasada, um consumidor foi até a ADOC fazer uma
reclamação no seguinte sentido: ele era credor da
Caixa Econômica Federal, de um departamento, e
devedor do crédito educativo da mesma Caixa Eco
nômica Federal. Em função de a Caixa Econômica
Federal criar dificuldades para que ele recebesse
aquilo que ele tinha de crédito, ele deixou de pagar o
crédito educativo dos seus filhos e teve o seu nome
lançado no SPC e na SERASA pela Caixa Econômi
ca. Orientei esse nosso associado, auxiliei no sentido
de que ele fizesse uma notificação extrajudicial à Cai
xa Econômica para evitar que seu nome fosse lança
do na SERASA. E a SERASA mandou aquela corres
pondência dizendo que ele tinha 10 dias para entrar
em contato com o credor ou com a própria SERASA
no sentido de evitar isso, e, no terceiro dia, o nome
dele já estava incluído. Como ele é detentor de uma
conta corrente em determinado banco, ele foi chama
do pelo gerente. Quer dizer, nem aquele prazo que a
própria SERASA dá, de 10 dias, para que o consumi
dor tente fazer a sua defesa é respeitado, porque, no
terceiro dia, o nome dele já estava incluído nos ca
dastros da SERASA. Então, me parece que é a opor
tunidade propícia para se discutir a questão da cria
ção de um sistema que, de fato, venha a regulamen
tar toda essa questão, porque o consumidor está

mais vulnerável ainda do que o Código de Defesa do
Consumidor assim o vê, com relação aos cadastros
restritivos de crédito.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, sem querer fazer nenhuma réplica, porque eu
acho que as respostas que foram dadas me satisfa
zem, eu só queria lembrar o seguinte: é verdade que
muitos cidadãos e cidadãs são violados num direito
fundamental, que é o direito ao trabalho, pessoas que
estão na inadimplência e que não conseguem mais
voltar ao mercado de trabalho se não tiverem como
quitar seus débitos e tentar retirar seus nomes desses
bancos de dados, inclusive não só na relação do tra
balho do setor privado, inclusive no Estado, pessoas
que prestam concurso público e que não podem as
sumir suas funções, porque estão inscritas no cadas
tro de inadimplência da SERASA, SPC e outras insti
tuições. E acredito que uma das conclusões a que
esta Comissão deverá chegar no final dos seus traba
lhos é exatamente... Aliás, existe já um levantamento,
Sr. Presidente, nesta Comissão, de diversas iniciati
vas legislativas no sentido de tentar regular os ban
cos de dados através de uma legislação mais rigoro
sa, até porque não seríamos aqui ingênuos de achar
que a SERASA, sendo mantido pelo sistema financei
ro, vá querer proteger os clientes dos bancos. Pelo
contrário, vai querer proteger os bancos. Os SPCs, a
mesma coisa. Através dos seus associados do siste
ma comercial de um modo geral vão querer também
proteger os seus associados. Mas eu queria aqui só
registrar, Sr. Presidente, do poder da SERASA, a
pressão que ela vem exercendo em diversos setores
da sociedade. Eu tenho sido procurado por diversas
pessoas - talvez alguns Parlamentares da Comissão
também - achando estranho, porque nós temos na
Casa funcionando a CPI da Pirataria, a CPI dos Com
bustíveis, a CPI do BANESTADO e outras CPls que
estão tendo ampla divulgação na mídia, na imprensa
escrita, televisada. E curiosamente esta CPI aqui está
tendo pouquíssima divulgação, quase nenhuma. E eu
lembro, quando eu cheguei aqui na Comissão, o Dr.
Aparecido estava falando do Sandro, o jornalista da
Rede Bandeirantes, Sandro Barbosa. É objeto de
uma ação contra ele, pela SERASA, por ter divulga
do, exercido o direito da liberdade de imprensa, divul
gando notícia. E aqui nesta mesma Comissão, num
depoimento, alguém citou o fato de que a SERASA
estaria pressionando aqui também os órgãos de im
prensa da Casa, TV Câmara... E eu fui checar isso.
Realmente a Direção da TV Câmara recebeu liga
ções da SERASA pressionando uma profissional aqui
por ter feito uma matéria.
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o SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria que, se pos
sível - este Relator acha essas suas informações de
relevância - o senhor, por escrito, encaminhasse à
Presidência essas informações.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Encami
nharei, Sr. Relator. Pedindo, tentando obrigar que a
jornalista indicasse o nome da pessoa que ela entre
vistou na rua, localizasse a pessoa que ela entrevis
tou e que teria feito uma denúncia da SERASA. A jor
nalista, evidentemente, exercendo o direito dela, se
negou, como um direito de preservar a fonte, se ne
gou a entregar o nome dessa pessoa. A SERASA fi
cou insistindo em pressionar o órgão de imprensa da
Casa. Portanto, Sr. Presidente, acredito que a não-di
vulgação...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
para finalizar, então.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Para fi
nalizar, Sr. Presidente. A não-divulgação dos traba
lhos desta Comissão nos grandes órgãos de impren
sa, escrita principalmente, nas revistas de caráter na
cional, jornais... É evidente que o sistema bancário,
os bancos, têm grandes anúncios, caros, nessas re
vistas, nesses jornais. É possível que ela, no seu po
derio excessivo, esteja inclusive impedindo que seja
exercida plenamente a liberdade de imprensa neste
País. Acho muito estranho que, com um fato como
esse, de interesse público, ou seja, 22 milhões - pelo
menos é essa a informação que está aqui -, 22 mi
lhões de pessoas estão inscritas no banco de dados
da SERASA, 22 milhões de pessoas, que isso impli
caria outras tantos milhões que sofrem as conse
qüências dessa ação, que a imprensa brasileira não
esteja dando divulgação pública a este trabalho desta
Comissão Parlamentar de Inquérito. Acho muito es
tranho. Portanto, só para registrar essa pressão que a
SERASA vem exercendo em alguns órgãos de im
prensa. E que é preciso serem investigados inclusive
fatos como esse, que eu fui checar aqui nos órgãos
de imprensa da Casa. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Sr.
Presidente, pela ordem, para que esse assunto fique
perfeitamente esclarecido, eu solicitaria que a Presi
dência desta Casa, o Deputado João Paulo, fosse ofi
ciado ainda no dia de hoje das graves denúncias aqui
veiculadas pelo Deputado Luiz Alberto. E, na qualida
de de Relator desta CPI, eu vou exigir que num curtís
simo espaço de tempo, ainda no andamento dos tra
balhos, seja apurada essa grave denúncia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
a título de esclarecimento, a Presidência esclarece

que já foi motivo de discussão em reuniões anteriores
esse fato e a Presidência já oficializou o Presidente
João Paulo sobre este comentário, de ter sido hoje
novamente levantado pelo Deputado Luiz Alberto. O
Deputado Presidente da Câmara já tomou algumas
providências, tendo em vista que vocês já estão ven
do pelo menos a TV Câmara cobrindo o nosso even
to.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Mas
ele precisa ter ciência dessa nova manifestação, por
que a imagem de todos nós e a Direção da TV Câma
ra passa a estar sob suspeição, a partir do momento
em que ela não tomou providências e não denunciou
de público essa abordagem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - A
Presidência acata a sua sugestão, nobre Relator. De
putado Luiz Alberto, por gentileza, faça um ofício en
caminhado à Presidência e ao Relator, para que a
gente novamente encaminhe ao Deputado João Pau
lo. Prosseguindo os nossos trabalhos, passo a pala
vra ao Deputado Julio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Obri
gado, Sr. Presidente, Relator. Eu quero aqui primeiro
parabenizar a iniciativa do Deputado Luiz Alberto pelo
convite que fez a V.Exas. para estarem aqui podendo
participar conosco dessas informações. Eu gostaria
um pouco de entender, assim, um pouco mais o deta
lhe, para a gente ver. O Deputado Luiz Alberto colo
cou claramente uma série de coisas que, na opinião
dele, essa Comissão deverá fazer. Eu acho que real
mente tem muito dessas coisas. Então, eu queria pe
dir alguns comentários. Aí eu posso fazer e depois
tanto o Sr. Aparecido quanto o Dr. Fernando poderão
responder aquilo que acharem melhor, porque eu
acho que os 2 na verdade, têm uma experiência de
associações que representam consumidores. Então,
as perguntas que eu faço na verdade posso me dirigir
a V.Exas. ao mesmo tempo, que depois, então, se pu
derem nos ajudar, poderão comentar também. Inicial
mente está dito, na verdade, que nós temos 8 milhões
de CPFs, na verdade, só negativados na SERASA.
Primeiro, há algum trabalho de alguém, de alguma
empresa que cruzou os CPFs de todos esses, para a
gente saber quantos brasileiros são, na verdade, es
ses 22 milhões? A soma, ou esses bancos de dados
dessas empresas nem conversam entre si e na ver
dade deve ter nome nosso nos 2 ou nas 3 empresas
ao mesmo tempo, pela mesma causa? Ou seja, es
sas empresas que prestam esse serviço de crédito,
V.Exa. sabe se elas estão interligadas? Elas conver
sam entre si? As informações de uma são passadas
para a outra ou cada uma tem a sua coisa separada?
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E, se uma empresa ou um cidadão, quando negativa
do, pode ser negativado pela mesma empresa em vá
rias dessas empresas ao mesmo tempo? É normal
que um cliente reclame que, por uma mesma dívida
ou por um mesmo não-pagamento, ele esteja incluído
em mais do que uma dessas empresas, ou normal
mente isso acontece numa empresa apenas? Segun
do, está dito e tem sido comum nesta Casa dizer que
às vezes a pessoa deixa de trabalhar. Eu não estou
dizendo que é mais importante ou é menos importan
te. Ter só o nome negativado para mim já é de uma
relevância muito grande. É isso que nós estamos dis
cutindo. Mas é claro que é importante a gente enten
der a abrangência de como a comunidade, como a
sociedade brasileira está usando esses bancos de
dados. Por isso, então, aqui eu faço algumas pergun
tas importantes a V.Exa. Primeiro, quais são os casos
concretos de alguns concursos públicos que vocês
perceberam de que usuários ou essas coisas foram
preteridos ou foram eliminados por terem os seus no
mes negativados nessas empresas de crédito? Qual
o país ou a embaixada que está considerando isso na
relação de visto de viagem, até porque aqui foi colo
cado? Se isso é verdade, se eu entendi realmente de
forma concreta e se tem denúncia clara concreta.
Porque não me consta que essas coisas deveriam
ser. Então, a gente acredita ou há um fato concreto de
pessoas que estão fazendo denúncia, na verdade,
nesse ponto. Outra coisa que foi dita, por exemplo:
sobre o fato de negativar sem origem de débito, ou
seja, uma empresa... às vezes faz parte das denúnci
as de vocês as pessoas estarem sendo negativadas
por coisas que até não foram. E me trouxeram alguns
exemplos aqui. Nós já ouvimos pessoa que não tinha
aquela dívida e que acabou sendo incluída, mas nor
malmente é o caso de pessoas que nem tinham con
tato telefônico no Estado; e aí acabou o seu nome
aparecendo. E a gente está tentando até entender se
essa pessoa foi vítima ou não de outra que usou os
seus dados, ou se é um problema de homônimo, ou
coisas desse tipo que acabam acontecendo. Mas
quando uma pessoa, quando o seu cliente ou um as
sociado, na verdade, reclama para essas empresas e
que não há, de forma clara, origem de débito, é co
mum mesmo assim o nome persistir e não darem
atenção? Quer dizer, vocês têm um relacionamento.
Vocês representam, como associação, usuários.
Então, acho que vocês têm uma representatividade
forte. Quando vocês entram em contato, no caso,
com a SERASA ou com outra dessas empresas e ale
gam que não há esse débito, que não há origem,
mesmo assim isso não é considerado, não é levado

em conta? Isso fica, na verdade, sendo tratado da
mesma forma num monte de alguma outra coisa? Por
fim, nesse relacionamento com vocês, por vocês se
rem uma espécie de associação, vocês têm um canal
de Internet, um canal para onde vocês possam man
dar essa reclamação que vocês recebem? Vi que vo
cês recebem a reclamação de usuários ou de associ
ados ou de consumidores direto pela Internet, se não
me engano, pelo menos, em relação ao Dr. Aparecido
Donizete. Parece que vocês podem receber através
da Internet de algum associado as reclamações.
Como é que essas empresas de crédito têm? Os se
nhores conseguem mandar, de uma forma rápida, e
ter uma resposta ou é preciso um protocolo, um docu
mento, um registro? Que grau de dificuldade eles cri
am, na verdade, para o relacionamento ou se há in
tenção, de fato, de esclarecer e resolver casos de
pessoas que estão sendo vítimas? E, por fim, essa
pergunta eu gostaria de fazer aqui, realmente, ao Dr.
Aparecido Donizete. V.Exa. coloca o Banco Central
uma coisa que me preocupa. O Banco Central, esta
Casa discute hoje ou não a necessidade da sua inde
pendência, do seu papel e de alguns outros casos
que cabem ao Banco Central, inclusive, decisões im
portantes que cuidam do nosso País que estão cen
tralizadas nesse órgão em que a gente aqui acredita
muito. E nós sabemos que o Banco Central não é um
desses bancos que faz parte dos bancos comerciais
e nem sequer está na sua base, não está. Ele está, na
verdade, no centro disso tudo regulamentando, nor
matizando, trabalhando e assegurando um sistema fi
nanceiro que tem no País. Aí, V.Exa. coloca o nome
do Banco Central. O Banco Central também tem uma
lista de crédito, que é o CCF, se não me engano, e
que, na verdade, ele tem, que são aqueles do che
que. Como é que é com eles também quando vocês
reclamam? Eles, como um órgão público, que deveria
ter uma interface clara para as pessoas que recla
mam, para saber se seu nome está ali ou não, ele tem
um tratamento diferenciado? O Banco Central tem
uma relação para atender aos PROCONs, para aten
der ao consumidor, para atender à alguma associa
ção que, na verdade, represente um grupo de pesso
as que possam estar sendo prejudicadas ali no seu
dia-a-dia? Por fim, não entendi o que o Dr. Aparecido
Donizete falou em relação ao Banco Central, que, na
verdade, são acusações graves de um órgão impor
tante que esta Casa preserva com certo conhecimen
to e uma capacidade muito grande que tem. Está cer
to? Então, eu queria entender um pouco mais o que é
que V.Exa. está reclamando do Banco Central, para
que nós, Deputados, possamos tomar providência,
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mesmo que não esteja diretamente ligado aqui à
SERASA. Então, eu gostaria que, depois, V.Exa. co
locasse para mim, da forma mais objetiva, na verda
de, quais foram as reclamações que fez a respeito do
Banco Central.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Concedo a palavra ao Dr. Fernando, por 5 minutos,
para as respostas.

O SR. FERNANDO JOSÉ KOSTESKI - Exmo.
Sr. Deputado, na questão da utilização dos diversos
cadastros restritivos de crédito, de fato, a experiência
nos demonstra que não existem critérios preestabele
cidos. Até lembro o exemplo de alunos inadimplentes
em faculdades particulares, por exemplo, que normal
mente têm seus nomes lançados tão somente no
SPC das associações comerciais. Aquele consumi
dor, por exemplo, que fez uma compra no comércio e
pagou com cheque e esse cheque foi devolvido por
insuficiência de fundos. Normalmente ele tem o seu
nome lançado no SPC por parte do comerciante e, aí,
vai constar esse cheque devolvido na SERASA em
função das outras fontes onde a SERASA busca es
ses dados. Então, não se tem muito critério, mas é
normal o consumidor estar inscrito, pelo menos, no
Serviço Central de Proteção ao Crédito das associa
ções comerciais e nos bancos de dados da SERASA.
Esse é o normal. Normalmente há inscrição nos 2 ca
dastros. Com relação a concursos públicos, na nossa
entidade não existe nenhuma reclamação, mas existe
com relação a empresas privadas. Eu lembro de 2 ca
sos e aquilo que coloquei como uma temeridade da
criação desse círculo vicioso, um caso bem específi
co em que o consumidor perdeu o emprego e, por
conta disso, deixou de pagar as faturas do seu cartão
de crédito e, aí, teve o nome incluído no SPC e na
SERASA e, por conta disso, foi preterido em 2 outras
empresas exatamente em razão da inclusão do seu
nome nesses cadastros. Então, pelo menos, casos
concretos na nossa entidade já chegaram, sim, mas
de empresas privadas. Com relação ao grau de difi
culdade do atendimento, e como coloquei no início da
minha explanação, durante os anos de 1999 e 2001,
em alguns casos, a SERASA atendia de pronto. Qu
ando se encaminhavam para a SERASA os compro
vantes de pagamento daquele consumidor provando
que ele havia depositado as suas parcelas em juízo,
com autorização judicial, a retirada era imediata. Em
outros casos, eles exigiam que se juntasse ou uma
certidão da 66 Vara Cível, lá onde tramitava o proces
so, em alguns casos exigia uma cópia do processo, e
essa ação civil pública hoje consta com mais de 250
volumes, quer dizer, uma coisa impossível se fosse

encaminhar a cópia do processo, como lhe solicita
vam. Em alguns outros casos exigiam cópia autenti
cada dos comprovantes de pagamento e que, nor
malmente, tem um contrato de leasing entre 24 e 36
parcelas, quer dizer, para o consumidor autenticar
isso em cartório... Há sempre uma presunção de que
a empresa que solicitou a inclusão ou, enfim, de onde
eles retiraram esse dado é o correto e o consumidor
não. Quer dizer, presume-se muito isso e você tem
que sempre fazer a prova com documentos autentica
dos, enfim. Embora o nosso atendimento dirigido
para o associado seja feito pela Internet, sempre es
sas solicitações nós formalizamos através de corres
pondência com AR, até para que, se você não tiver
atendimento e tenha de recorrer ao Poder Judiciário,
você tenha documentos para comprovar que foram
feitas essas solicitações que não foram atendidas.
Então, só para finalizar a questão do grau de dificul
dade, parece-me muito que depende de em que mão
cai lá esse tipo de solicitação é que ele vai estabele
cer algum critério para fazer a retirada ou não. Então,
essa a impressão que temos especificamente com re
lação à SERASA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Aparecido, o senhor tem 5 minutos para resposta.

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Depu
tado Semeghini ...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Só
mais uma pergunta para aproveitar o Dr. Fernando.
Há alguma reclamação de pessoa que tenha tido vis
to ou qualquer outra forma desse tipo ligado a Rela
ções Internacionais que estejam sendo utilizadas de
forma errada através desse cadastro de algum asso
ciado seu ou não? Muito obrigado.

O SR. FERNANDO JOSÉ KOSTESKI - Não,
na nossa entidade, nesse caso específico, não.

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Bom,
temos aqui diversas perguntas, não me lembro de to
das. O senhor falou principalmente com relação a se
temos algum caso concreto de pessoas que passa
ram em concursos públicos e não foram empossadas
por estarem negativadas. Não só em órgãos públicos
como em nenhuma outra empresa diz que você não
está empregado ou não está empossado porque você
está negativado. Eles são eliminados.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Mas
de que forma, Dr. Aparecido, eles são eliminados?

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Pas
sam, mas não são convocados, no caso de concurso
público.
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o SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Mas,
concurso público tem uma estrutura. O senhor deve
conhecer profundamente. Ele cai numa seleção.
Essa é uma denúncia independente dessa que esta
mos querendo apurar. Esta CPI está trazendo várias
experiências para dentro dela, e tenho certeza de que
ela vai, através do Relator e do Presidente, tomar
uma série de providências que estão ligadas a todo o
sistema de crédito, não só de crédito, mas também do
uso desses cadastros que são gerados. Então, é im
portante que a gente consiga ver de forma concreta
coisa que não está prevista em lei e que está sendo
utilizada, porque são argumentos fortes que podem
nos fazer sensibilizar de que esses sistemas possam
até ou não existir, e, se existirem, de que forma pos
sam existir. Então, quer dizer, como é que uma pes
soa passa num concurso público, tem sua forma se
parada, tem sua classificação... Quer dizer, ela pode,
por exemplo, não poder prestar um concurso porque
tem débitos. Ela passou num concurso e foi selecio
nada, é classificada. Concurso público eu conheço
profundamente, já fui Presidente de empresa, e a
gente sabe como é. Ao ser classificado, como é que
se tira, há alguma denúncia concreta ou as pessoas
estão achando que é dessa forma que funciona? Por
que isso é muito sério.

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Os
que chegam até nós são sempre pessoas que se en
tendem lesadas. Sempre que se entendem lesadas.
Como também em empresas particulares, dentro do
segmento privado, nunca houve nenhum empresário
que falou: "Você não está... você não vai trabalhar
aqui porque você está negativado". Nunca acontece
isso daí. Você simplesmente não está apto. É assim
que funciona. Agora, maiores informações, realmente
não tenho. Com relação ao Banco Central, e sempre
coloco muito o Banco Central, porque o Banco Cen
trai para nós, população, deveria atuar na sociedade
como um órgão fiscalizador, principalmente das em
presas que integram o sistema financeiro. O Banco
Central, que nos conste, não fiscaliza coisa alguma.
Pelo contrário. Até informações vindas do Sindicato
dos Funcionários do Banco Central, eles estão impe
didos de multar, impedidos de fiscalizar, impedidos
de punir qualquer empresa que eventualmente não
esteja ...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Veja
bem. Essa denúncia é séria. Nós estamos querendo
aproveitar, perdoe-me até a forma de falar, o máximo
possível porque temos de entender essas coisas.
Então, Dr. Aparecido, queria entender o seguinte:
qual é o sindicato, ou quem é a associação ligada a
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funcionários do Banco Central, que tem feito essa de
núncia, para que a gente possa convidá-los a vir pra
cá, para, de forma concreta, iniciar. ..

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Sindi
cato dos Funcionários do Banco Central.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se
nhor tem o nome de alguém ou a gente pode chamar
o sindicato?

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Eu
posso passar para o senhor.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Por
favor.

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Não
agora. Eu posso passar. ..

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
preferia que o senhor encaminhasse ao Presidente
da nossa CPI, por favor, o nome do sindicato.

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Perfe
ito. E com relação a vistos, a Embaixada dos Estados
Unidos não dá vistos de entrada naquele País, se o
senhor estiver com o nome negativado. Caso concre
to.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- E nós
temos caso concreto? O senhor pode encaminhar,
mesmo que de forma sigilosa, ao Presidente da nos
sa CPI?

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Pos-
so.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Julio, se sente contemplado?

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sim,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Essa Presidência daria uma sugestão a V.Exa. Como
se tocou no assunto de contratar ou não pessoas,
que, através de requerimento de vossa autoria, cha
masse consultores na área de trabalho, representan
tes de agências privadas de empregos, que essa se
gunda fase contempla essas convocações ou convi
tes. Próximo inscrito, Deputado Zico Bronzeado.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Per
doe, Deputado Zico. Só para esclarecer. Em relação
a isso, eu vou providenciar então requerimento. Em
relação as 2 informações que o Dr. Aparecido Donize
te se propôs a informar, acho que não precisa de re
querimento. Serão enviadas ao senhor, e o senhor
fará de conhecimento dessa comissão. É isso? É o
nome do sindicato, das pessoas do Sindicato dos
Funcionários do Banco Central, e exemplos concre-
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tos que a embaixada americana tem negado visto em
relação a isso. Acho que essas denúncias são muito
sérias, a gente precisaria ter. .. Aí, eu encaminharia
com esses dados, um requerimento para que esta
Comissão aprovasse a convocação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Zico.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu
queria me dirigir diretamente aos senhores Fernando
Kosteski e Aparecido Donizete e fazer aqui um questi
onamento sobre esses órgãos de proteção ao consu
midor, ao Ministério Público, que vêm atuando nesse
sentido de proteger, de resgatar o crédito, a dignida
de dos cidadãos, principalmente os mais humildes, os
excluídos. E muitas vezes não só os excluídos que fo
ram e estão sendo prejudicados, são pessoas de
bem. Aqui, teve juiz aposentado, teve várias persona
lidades que tiveram prejuízos, decepções, humilha
ções tendo seu nome negativado. O que está aconte
cendo na verdade? A SERASA tem uma proteção,
que eu não vi ainda, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
constitucional para ter tanto poder de manter esse po
der de prejudicar, de manter as pessoas sem o crédi
to, sem o visto, sem poder fazer um concurso públi
co? E, aí, a gente faz aqui uma avaliação, uma con
clusão que têm tantos PROCONs no País inteiro. E,
agora, eu não conhecia a ADOC, a ANDIF; tudo na
quela coisa de proteger o cidadão, proteger o consu
midor, e nós não conseguimos ainda, através dessas
instituições, realmente dar garantia de direito ao cida
dão. Então, o que realmente aconteceu até hoje? Por
que não teve ainda uma regulamentação da
SERASA? E nós questionamos aqui muitas vezes,
com certeza o Sr. Presidente pensa da mesma forma,
o Relator, e a maioria dos Deputados, nós não quere
mos acabar com a SERASA, nós queremos contribuir
para que a SERASA possa ser realmente uma institu
ição séria, e que possa realmente justificar o prêmio
que a SERASA ganhou como uma instituição de qua
lidade, etc. E nós aqui, talvez até, Sr. Presidente, co
metemos algumas falhas em divulgar números de bi
lhões e etc. e tal. Parece-me que tem um documento,
uma resposta a V.Exa., que a SERASA paga, e nós
aqui comentamos através de informações de advoga
dos que estudaram e que pesquisaram os trabalhos
da SERASA dizendo que eles não pagam e etc. Mas
a gente percebe que cada vez que vem um cidadão
prestar esclarecimento aqui é sempre mostrando os
crimes. Na verdade é crime deixar um cidadão ina
dimplente por 5 anos. Às vezes, ele paga a conta e
não consegue tirar seu nome em um curto prazo, não

consegue. Já tive dificuldades pequenas, mas foram
dificuldades. Sempre tem o Ministério Público que en
tra contra a SERASAtem um Procurador Federal, tem
essas entidades que representam. E até hoje não foi
feito nada que pudesse aprimorar esse sistema que
já foi considerado aqui por muitos. E todas as vezes
vem urna pessoa prestar esclarecimento que o siste
ma é falho e que as pessoas são muitas vezes humi
lhadas até por um vendedor de uma loja qualquer. Vai
lá no sistema e diz: "olha, o senhor deu cheque sem
fundo, o senhor está na SERASA", na frente de todos
e de tudo. E a Receita Federal nos informa... Na ver
dade o que é para ser, para que a pessoa não seja...
Não é para que todo mundo tenha essas informa
ções, é SÓ, na verdade os bancos. E percebemos aqui
que se nós aqui não fizermos um trabalho sério e que
não tenhamos as informações realmente sérias, a
gente não vai chegar a uma conclusão de que vamos
prestar um serviço eficiente para essas pessoas. Qu
antos milhões? Vinte e dois milhões de negativados
no Brasil. E dentro desses 22 milhões tem muitos ino
centes, como foi comprovado aqui. E saiu notícias
nos jornais, parece-me que em 2 jornais, conversan
do inclusive com uma pessoa que representa a
SERASA que, parece-me que procuraram saber e a
verdade, o que saiu no jornal não é verdade, etc.
Então, sempre tem uma válvula de escape para a
SERASA até hoje. E eu, ontem, falei que nós quere
mos contribuir para que a SERASA realmente conti
nue existindo, mas que respeite os direitos do cida
dão como a Constituição no seu art. 5º se refere.
Então, é isso. Mais uma vez fiz um questionamento e
dizer que nós estamos chegando quase numa con
clusão de que a SERASA precisa ser enquadrada
como qualquer outra instituição, aprimorada e corrigi
das essas falhas que estão sendo verificadas agora.
Há tanto tempo, parece-me que desde 1968, a minha
idade, há 34 anos, que a SERASA vem atuando no
Brasil e agora que a gente vem realmente perceber
os prejuízos que pessoas tiveram desde um visto até
um concurso público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Fernando.

O SR. FERNANDO JOSÉ KOSTESKI- Sr. De
putado, a nossa entidade em nenhum momento
questionou de fato a existência desses cadastros. Pa
rece-nos que realmente interessa ao comércio saber
a quem ele está concedendo crédito, as instituições
financeiras, quer dizer, ele tem uma função. O que fal
ta realmente é urna regulamentação. Como eu colo
cava antes, um procedimento administrativo dentro
de um PROCON para colocar o nome daquela em-
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presa que lesou o consumidor como uma empresa
que efetivamente lesou o consumidor tem toda uma
regulamentação, tem o direito da ampla defesa den
tro de um processo ainda administrativo. E pare
ce-me que esse direito deve ser dado aos consumido
res. Para que você não tenha que estar sempre indo à
Justiça buscar a indenização por danos morais, por
eventuais danos materiais. Porque, como sempre se
diz, a indenização pela dano moral nem sempre ela
compensa aquela dor, aquela humilhação. No caso
da pessoa que deixa de conseguir o emprego porque
o nome dele está na SERASA, e se estiver indevida
mente, que é pior ainda, não há indenização que
compense o sofrimento da família, dos filhos, eventu
ais necessidades que essa família pode passar.
Então, por isso que eu dizia que nós vemos com preo
cupação muito essa questão da utilização desses ca
dastros, quer dizer, das formas de onde se busca es
sas informações, de que dado se disponibilizam. O
Donizete colocava a questão de esses dados sigilo
sos. Isso tudo, não há dúvida, carece de uma regula
mentação, sim. Esses cadastros têm que ter uma fis
calização. A nossa vida, como cidadãos, é eterna
mente fiscalizada, em todos os sentidos; quer dizer,
não há por que uma empresa, como a SERASA, ou
entidades, como os SPCs, não sofrerem nenhuma
fiscalização. No tocante, especificamente, aos 3 e 5
anos, a par das inúmeras decisões judiciais que já
existem, você tem que estar sendo provocado para
que uma entidade isoladamente entre com uma ação;
porque o Sistema Nacional de Defesa do Consumi
dor, que envolve as entidades civis, os Ministérios PÚ
blicos e os PROCONs, efetivamente ainda não funci
ona, não tem um funcionamento de forma coordena
da, quer dizer, o Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor, que é ligado ao Ministério da Justiça,
ainda está tentando articular todo o Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor. E isso cria bastante dificul
dade, quer dizer, essa falta de articulação que ainda
existe. Por isso, surgem, como vocês mesmos identi
ficaram, essas ações isoladas. Então, é preciso tam
bém que as entidades civis e os próprios PROCONs
tenham um trabalho no sentido de promover uma arti
culação melhor, para que quando se tenha essas
questões que envolvem um grande número da socie
dade, quer dizer, milhares e milhares de pessoas, que
se possa ter uma ação articulada, como esta CPI está
fazendo, quer dizer, é uma decisão nacional. E isso é
preciso ter também na área de defesa do consumidor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
a título de esclarecimento, esta Presidência lembra
ao Dr. Aparecido Donizete Piton, até sob pena de o

seu depoimento e as suas informações ficarem me
nos contundentes, que faça se esclarecer, então, as
suas colocações anteriores, para que a gente possa
passar aos Deputados que queiram fazer algum re
querimento para pessoas citadas aqui fazerem parte
das próximas reuniões. Com a palavra o Deputado
Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria cumpri
mentar o Relator e também os convidados desta Co
missão - Dr. Aparecido Donizete Piton, Presidente da
Associação Nacional de Defesa dos Consumidores
do Sistema Financeiro, e Fernando José Kosteski, Di
retor-Gerai da Associação de Defesa e Orientação do
Cidadão, ADOC. Eu confesso que, a cada dia que
passa nesta Comissão, eu vejo alguns depoimentos
que me deixam verdadeiramente preocupado. Eu
ouvi aqui hoje que a SERASA tem um faturamento de
50 bilhões por mês, ou seja, 600 bilhões por ano. Eu
coloco em dúvida esse faturamento. Vejam os senho
res: recentemente, na capitalização do Banco do Bra
sil, passou pelo Congresso Nacional uma capitaliza
ção de ajuste do Banco do Brasil de 8 bilhões de rea
is. O que o País tem de investimento para 2003 é 14
vírgula poucos bilhões de reais. Então, eu fico per
guntando: nós temos que trazer informações aqui que
realmente sejam firmes, sadias, para fazermos uma
avaliação e não trazermos nenhum sensacionalismo.
Eu, particularmente, fiquei preocupado ainda. Na de
claração do Dr. Aparecido, ele diz o seguinte: que, no
entendimento dele, ele deixou claro que ele é contra a
SERASA, o CADIN, o SPC e mais alguns outros ór
gãos de controle, colocou em dúvida o representante
da União que subscreveu um contrato, não é? E, a
par disso, eu fico pensando em uma outra declaração
mais grave. Ele tem o entendimento de que, nas difi
culdades vivenciadas por várias empresas, elas fize
ram um punhado de compras e, depois de negativa
das, não tinham crédito mais e passaram a comprar à
vista. Eu quero dar toda colaboração a esta Comis
são; acho que tudo o que estiver desajustado deve
ser ajustado. Eu ouvi aqui também declaração de que
a SERASA é isenta de imposto, por 5 anos, na Recei
ta Federal, e que a Receita Federal disse que não tem
esse processo lá, não tem esse processo de isenção.
Então, eu fico a me perguntar: uma pessoa que pega
todo o crédito dele numa praça, vai, compra aqui,
compra ali, pega dinheiro emprestado, isso e aquilo
outro, o crédito dele acaba; aí, para sobreviver, real
mente ele tem que comprar à vista, o dinheiro, tem
que ser por capital. Isso é uma postura própria de ca
loteiro - e eu não quero, Presidente e Relator, que te-
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nham cuidado. O Mike Rourke Belock(?) foi um advo
gado que trabalhou, mais de 100 anos atrás, nos
Estados Unidos, porque, naquela ocasião, cada ban
co era legislado pela legislação de cada Estado; e ele
foi convocado pelo Governo americano para ordenar
esse sistema financeiro; e ele colocou uma Carta
Conselho para a sociedade americana; e, até hoje,
passados quase 200 anos, essa Carta Conselho é
verdadeira. Um dos conselhos dele diz o seguinte:
que nenhum empregado pode gastar mais do que ga
nha, mesmo que seu gasto seja justificado, e que
cada dólar emprestado gerava, por parte do agente
que emprestou, um compromisso não só com o majo
ritário, mas com o acionista minoritário da empresa.
Então, a par disso, nós temos que ver o seguinte:
que, amanhã, nós vamos ter que trazer nesta Comis
são também as empresas que foram lesadas por um
punhado de pessoas que não pagaram. O que eu
acho que nós devíamos ter tirado desta Comissão é
uma lição de que nós deveríamos estimular o Gover
no, ajudar o Governo, no Congresso Nacional, para
gerar emprego e renda como forma de inclusão social
de inúmeros brasileiros que certamente estão em difi
culdades. Também eu ouvi aqui que o Banco Central
não fiscaliza; essa informação não é verdadeira, ela
carece de musculatura, ela carece de estrutura. Eu fui
membro do Conselho Monetário Nacional e, lá no
Conselho Monetário Nacional, eu vi, algumas vezes,
vários processos do Banco Central de impedimento
de empresas, fruto de fiscalização. O Banco Central
fiscaliza, sim, os bancos privados e os bancos públi
cos. Pode ser que a fiscalização do Banco Central
precise ser aprimorada, pode ser que ela precise ser
ajustada, mas ele fiscaliza, sim. Ele fiscaliza o meio
circulante, ele fiscaliza as operações que são realiza
das, e muitos produtores rurais foram impedidos de
obter crédito rural neste País por aplicação irregular
dos seus créditos. Então, eu acho que nós devemos
trazer para a Comissão um processo realmente que
não é chegar aqui e jogar uma metralhadora e ficar
sobre isso não. Eu acho, Sr. Relator, que, em função
da informação que diz: "Olha, o representante da
União não tem poderes para assinar aquele convê
nio, que tem que ser assinado pelo Presidente da Re
pública, como já foi dito isso aqui", isso é uma falácia.
Existe a delegação de alçada dentro do setor público.
Então, pega isso para deixar isso aclarado para a so
ciedade. Aqui, o lucro do banco é ''x'', porque ele ga
nha 200% na operação - isso é outra falácia, não
existe isso. E ninguém aqui é menino para não saber
que a principal causa da taxa de juros do cheque es
pecial ou das operações de crédito é, além do risco

que é imposto na operação, uma política de Governo
para evitar o consumo, para não acontecer o que
aconteceu com o Plano Real, com o Plano Cruzado,
quando todo mundo foi para o consumo e o Brasil não
tinha condições de produzir nem de atender o consu
mo. Todo mundo sabe que até as notas de 100 reais
sumiram do mercado e as de 50, para não estimular
as pessoas a gastarem. Então, nós estamos vivendo
uma conjuntura econômica de economia, uma infla
ção estabilizada e políticas econômicas. Por exem
plo, eu vejo o Imposto de Importação - é um imposto
de política econômica. Nunca vi se gastar um centavo
para se comprar um dólar, um centavo do Imposto de
Importação para comprar um dólar, um centavo do
Imposto de Importação para aplicar na taxa de juros,
vamos dizer, para baixar a taxa de juros, etc. Então,
eu acho, sim, que todos os órgãos devem ser aprimo
rados, por exemplo, seja SERASA, seja o CADIN,
seja o SPC. Eu sou autor de uma emenda, aprovada
agora na LDO, mandando colocar no CADIN todas
essas empresas que estão inadimplentes junto à Pre
vidência Social. Quero que entrem no CADIN todas
elas, para a sociedade conhecer, para a sociedade
saber quem está devendo. Amanhã, caberá ao Go
verno criar uma estrutura de negociação dessa dívida
capaz de dar um pagamento palatável para essas
empresas, para elas manterem o fluxo normal de pa
gamento, até diferente desse REFIS que está aí, de
10 anos, para o INSS. Sou autor dessa emenda, por
que eu vejo falar: tem que impugnar... Estão aí os fun
cionários públicos batendo, quebrando - briga em
tudo quanto é lugar - por quê? Por causa de uma re
forma da Previdência, e uma reforma da Previdência
que atira - eu já disse isso na Comissão - em quem
está mais perto. Eu dei um exemplo aqui: é como se
fosse para um safári em busca de matar o leão, e,
chega lá, o leão está muito distante e eu vou atirar no
pato que está mais perto - atira no funcionário públi
co. Por quê? Porque ele está sob controle. Por que
não se cobrou dos grandes devedores da União, do
INSS e da Previdência, que dá 3 vezes o déficit da
Previdência, 180 bilhões? Por que não se desimobili
za os ativos ociosos da Previdência? Vou chegar aí,
Presidente. Eu tive muita calma. Eu ouvi só um Depu
tado aqui falar por 35 minutos. Saí e fumei 3 cigarros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
Presidente não pode mais nem se movimentar aqui
que o senhor já acha que é para o senhor. O senhor fi
que calmo, porque eu não estou lhe cortando a pala
vra. Quando eu lhe cortar a palavra, eu faço assim...
Aí, o senhor não fala mais nada; eu não preciso nem
falar com o senhor.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Por que Comissão penalize, vamos dizer, aqueles que já es-
não se desimobilizou os ativos ociosos da Previdên- tão penalizados por não terem recebido seus créditos
cia, que o Governo não sabe nem onde estão? O mau e ainda têm que beneficiar aqueles que porventura
uso dele. Por que não se separa da conta da Previ- deixaram de pagar sua conta e de honrar seu débito.
dência o maior programa social do mundo, que é o Essa questão de concurso. Concurso, sim: fez o con-
pagamento dos trabalhadores rurais, que deve ser curso, você vai pegar todas as informações da pes-
preservado, deve ser ampliado? Começou com meio soa. Se as informações não são boas e eu só tenho
salário mínimo; na Constituição de 88, veio para 1 sa- em nível de igualdade o chamamento das pessoas,
lário mínimo, e deve abranger mais Previdência. No entra aquele que não tem a restrição. Lógico, tem que
meu entender, ela é um seguro: eu pago para rece- ser. A iniciativa privada não é diferente; ela quer o
ber. Põe isso, sim, numa conta separada. Então, di- mais competente, ela quer o mais correto. Por quê?
zer. .. Olha, eu fico pensando e pergunto... A minha Porque ela tem um custo que tem que pagar sobre o
pergunta... A primeira pergunta que vou fazer ao Sr. capital dela e junto à sociedade. São essas as minhas
Aparecido: essa associação - o senhor é Presidente preocupações, sobretudo a que eu chamo atenção do
da Associação Nacional de Defesa dos Consumido- Relator para procurar, no seu relatório, aclarar essas
res do Sistema Financeiro -, ela é uma empresa sem inferições, essas acusações. Eu acho que isso não
fins lucrativos? Como é que ela funciona? Me explica tem espaço para ser cultivado dentro de uma CPI na
também. E a outra coisa que eu faço... Em função das Câmara dos Deputados. Obrigado, Presidente.
informações que o senhor prestou, o que eu aprendi é O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Fo-
o seguinte: a informação que eu obtenho, ela é um in- ram feitas 2 perguntas para mim. Uma é: o que é a
sumo na operação que eu vou fazer como credor, ANDIF, é isso?Excelência, a pergunta que o senhor
seja banqueiro, seja um comerciante; ela vai me dar fez para mim é: o que é ANDIF e de que forma ela
insumos, e eu vou decidir se eu faço a venda ou não; vive, é isso? AANDIF, ela nasceu exatamente de um
ela não é tudo, ela é um item de uma operação. Não vácuo que existe daqueles que contestam as taxas
basta uma pessoa fazer um projeto todo bonitinho e de juros que são praticadas no mercado. Não existe
botar dentro de um banco que o dinheiro vai sair; não um outro órgão, com exceção dos órgãos de defesa
é assim, não é bem assim. E também não basta eu fa- do consumidor, que vivem, sobrevivem, subsistem e
zer um cadastro numa loja para eu comprar isso e se mantêm das mensalidades que seus associados
aquilo outro - também não é assim; ela tem base e pagam. Não temos subsídios governamentais e de
condições operacionais. E também ao Diretor da nenhuma outra empresa. É uma ONG, uma organiza-
Associação de Defesa e Orientação do Cidadão, que ção não-governamental que vive dos subsídios que
eu achei até uma palestra interessante, mas que, são oferecidos mensalmente pelos seus associados.
essa orientação do cidadão, eu acho que ela tem que É dessa forma que nós sobrevivemos. Com relação
ser pontilhada também, que o meu direito termina aos órgãos SPC, SERASA, SCI e esses outros ór-
onde começa o do outro. Eu não posso permitir, como gãos, se o senhor entendeu que eu sou contra esses
Deputado, como cidadão brasileiro - estou no tercei- órgãos, eu acho que me expressei mal. Não sou con-
ro mandato nesta Casa -, que eu dê colaboração tra esses órgãos; sou a favor de uma legislação que
para inversão de valores. Eu acho que picareta tem impõe limites à atuação desses órgãos, que impõe di-
que ser tratado de lado, não pode sair para o mercado retrizes, balizamento, como os demais segmentos da
dando tombo em todo o mundo. Diz-se que uma ce- sociedade de todos (falha na gravação). Eu acho que
bola podre ou um batata podre no saco apodrece as eles devem existir, têm que continuar existindo, por-
outras, se não extirpá-Ia, jogá-Ia fora. E o dinheiro? que eles prestam um serviço à sociedade. Mas eles,
Se eu vou obter uma operação de crédito numa loja lamentavelmente, eles se divorciaram de seu objetivo
ou num banco tenho que me ajustar àquela situação original, e eles se distanciaram demais. Se nós não ti-
que vai se apresentar. Se me convier, eu faço a ope- vermos uma legislação consistente que imponha limi-
ração; se não me convier, muito obrigado. O que não te a isso daí, a coisa pode tomar proporções muito
posso é concordar que amanhã, num momento difícil mais danosas do que existe hoje. Não sou favorável a
que está vivendo o País hoje... Nós precisamos que o calote, a vigarista, a caloteiros também. Só que, se
País desenvolva, que o País cresça, que o País gere não existir uma legislação séria e clara, muitos que
emprego, gere renda, gere condições de vida melho- são honestos acabam virando caloteiros, pela ótica
res para a sociedade. Mas, a propósito de todas es- da sociedade, por uma informação distorcida desses
sas dificuldades, eu não posso concordar que esta órgãos.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Fernando.

O SR. FERNANDO JOSÉ KOSTESKI- Sr. De
putado, em nenhum momento a nossa entidade cogi
ta de perdão de dívidas a quem quer que seja. A nos
sa orientação para qualquer associado que nos pro
cura sempre é a de que busque o seu credor, tente
negociar, tente parcelar. E, neste sentido, nós perce
bemos que a maioria absoluta dos consumidores en
dividados querem, sim, pagar as suas dívidas. E an
tes mesmo eu já disse que muitas vezes são impossi
bilitados pelas altas de juros que são impostas pelos
credores. Então, nós não cogitamos de perdão de dí
vidas. Também não fazemos a defesa do caloteiro.
Caloteiros existem, sim, nós sabemos. Mas muitas
vezes aquele consumidor, pessoa física, trabalhador,
assalariado ou que está numa situação de desempre
go, está com problema de saúde familiar acaba por
inadimplir as suas dívidas, sim. Nesse sentido, o cre
dor, nos parece que 3 anos é o suficiente para que ele
exerça aquilo que o ordenamento jurídico lhe permite
como uma forma regular de cobrança de dívida. Exis
tem as ações judicias cabíveis para que se cobre uma
dívida. Da mesma forma, quando o consumidor é le
sado por uma empresa, ele também pode recorrer ao
Poder Judiciário. No caso do consumidor, do fornece
dor, se ele quedar-se inerte por 3 anos, quer dizer, há
de presumir-se que ele não tem interesse, por qual
quer razão que seja, de cobrar aquela dívida. Ou por
que não vale a pena, como muitos consumidores dei
xam de ir ao PROCON porque entendem que não
vale a pena... Então, nesse sentido... E até quando o
fornecedor fixa as suas taxas de juros ele já inclui
uma margem para uma possível inadimplência.
Então, o que nós queremos também, realmente, é
uma regulamentação nesse sentido, e que os cadas
tros não sejam utilizados como uma forma de coação
a cobrar. Quer dizer, existe... o ordenamento jurídico
prevê as possibilidades legais em que o fornecedor, o
credor, possa exercer regularmente o seu crédito.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Pre
sidente, só para aclarar mais um ponto. Eu não quero
pensar que a orientação de um credor seja diferente
daquilo que eu penso. Se uma pessoa me dá um pre
juízo, eu vou botar ela na minha lista negra para o res
to da vida, até ela me pagar. Assim eu acho que é o
credor: se eu comprei lá na loja dele e não paguei 
ou pegou um dinheiro e não pagou -, eu vou ficar lá
com aquela restrição. Se está no cartório de protesto,
foi protestado, isso e aquilo outro, tornou pública
aquela dívida; todo mundo vai ter acesso. Agora eu
acho e eu entendi que o seu trabalho é voltado à ori-

entação das pessoas a procurar um mecanismo de
renegociação de débito para ficar de forma palatável
para essa pessoa satisfazer aquele débito. O que não
pode é um cara encher a praça de cheque sem fundo,
comprar um punhado de coisa na praça, apanha di
nheiro emprestado num banco, apanha num banco
para pagar o outro e depois não paga ninguém. Aí,
sobrou um punhado de dinheiro no bolso dele, ele co
meça a comprar à vista. E o credor? O que é isso?!
Assim nós não desenhamos uma sociedade sadia
também. Não desenhamos uma sociedade sadia
também. Então, eu acho que tudo que deve... eu acho
que deve ser aprimorado. Até está no site do PSDB
uma declaração que eu dei em relação a essa Comis
são. Que eu acho que tem que ser aprimorada, sim, a
questão dos procedimentos da SERASA. Na minha
primeira reunião aqui eu disse que a SERASA comete
uma falha que é fruto do convênio que ela atem com
essas emperras: ela negativa as pessoas com rapi
dez muito forte e depois, para tirar essa restrição, de
mora. Isso tem que se estabelecer um prazo, talvez.
Seja através de uma norma, seja através de uma dis
cussão aqui nessa Casa, nós darmos essa contribui
ção. Agora, eu peço a todos - e peço atenção do Re
lator: não permita, não permita que o caloteiro tenha

. muita perna, porque senão a forma de construção do
amanhã desse Brasil fica verdadeiramente compro
metida. Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Prosseguindo os trabalhos, passo a palavra ao Depu
tado Almir Moura.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Dr. Fernando, Sr. Aparecido, dizia
eu aqui na Comissão passada que o nosso time ia en
trar em campo ainda. E começa a entrar em campo o
time dos adversários também, que aparece, entra em
campo, e depois desaparece, assim, como se fosse
por um encanto. Só que nós não estamos aqui a de
fender nenhum tipo de caloteiro nessa CPI. Eu, até
hoje, eu tenho acompanhado, vim a todas as sessões
da CPf e eu quero informar ao nobre Deputado que
me precedeu que nós, em momento algum, aqui nes
sa CPI, nenhum Deputado, defendeu caloteiro. Nós
defendemos aquele cidadão que estava pagando em
dia, que não devia e que foi negativado no SERASA.
Foi esse cidadão que nós defendemos aqui. E porque
V.Sa. não estava fazendo parte dessa CPI ou não
vem a essa CPI não tem o conhecimento, mas devia.
Deve estar nos autos, nas notas taquigráficas aqui da
CPI. Então, nós não estamos defendendo, e nenhum
Deputado aqui o fez. E nós só trabalhamos aqui, Sr.
Presidente, com dados fornecidos por aqueles depo-
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entes. Só. Se falam 50 bilhões, 30 milhões, 10 centa
vos, 30 centavos, nós trabalhamos com dados deles.
E nunca esse Deputado aqui vai chamá-los de menti
rosos. Eles têm o meu respeito. Não digo que são
mentirosos, eles têm o meu respeito, o respeito deste
Deputado e, creio eu, que Deputados da maioria des
sa CPI. Ele tem esse respeito. É óbvio que nós sabía
mos que, em começando o jogo, que ainda nem co
meçou, teria um time de um lado e também seus ad
versários. E já começaram a aparecer os adversários
- a gente já sabia disso. E também gostaria de dizer
que eu estava aqui atentamente ouvindo e eu imagi
nava: mas por que atacar tanto o cidadão com pala
vras de caloteiro, disso, aquilo outro? Aí, depois, o no
bre Deputado respondeu: "Eu fiz parte do Conselho
Monetário". Eu fiz parte do faminto da favela, do espo
liado; eu fiz parte daqueles cidadãos que muitas ve
zes não têm o que comer e que estão sendo massa
crados - desse é que eu fiz parte -, e que foram, mui
tas vezes, lesados por aqueles membros exatamente
do Conselho Monetário, que, junto com o Governo
Fernando Henrique Cardoso, criou a figura dos juros
sobre juros nesse País e acha-se no direito... juros
sobre juros do Governo Fernando Henrique Cardoso
neste País. Isso não é segredo para ninguém. Isso é
decente? Coloca o cidadão na parede, uma faca no
peito e tira o serviço, o trabalho do cidadão, tira a con
dição de cidadania do cidadão e depois diz assim:
"viva assim tranqüilo, a gente não vai te dar trabalho,
porque o seu nome está negativado, não vamos dar
nada para você e você não pode ser nada". Aí explica
o índice de criminal idade que está neste País; aí ex
plica o índice de violência que tem nesse País. Eu fiz
algumas anotações e vou procurar seguir essas ano
tações. Inclusive eu quero propor, Sr. Deputado, que
todos os Deputados dessa CPI divulguem quais fo
ram os bancos que lhes ajudaram, para saber se a
FEBRABAN ajudou na campanha eleitoral. Pelo me
nos que divulgue para esta CPI quais Deputados o
banco ajudou e que fazem parte dessa CPI, que os
bancos ajudaram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
senhor pode encaminhar requerimento.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Vou en
caminhar o requerimento, porque aí a gente vai saber
quem é quem nessa CPI, não é? Substituir. .. Quanto
ao valor alto, é subestimar o poderio dos bancos 
quando falou em 50 milhões, 8 milhões, é subestimar
o poderio dos bancos. Os bancos, quando metem as
suas garrar no Erário do Governo, é muito. Só o
PROER foram 52 bilhões - 52 bilhões! - que o Con
selho Monetário devia também ter se manifestado à

época para isso, mas, no entanto, também foi a favor.
Sobre quem assinou o convênio, a Deputada Perpé
tua falou, na sessão passada, que assinou o convê
nio, e ninguém colocou em suspeição quem assinou
o convênio. Perguntou-se, sim, se não era pertinente
uma pessoa com contrato de tamanho vulto, uma
pessoa de um grau mais elevado nas instituições as
sinasse esse Governo, mas não colocou em suspei
ção aquele que assinou. Qualquer um pode assinar,
desde que esteja habilitado para isso - às vezes até
os laranjas fazem isso. Até os laranjas fazem isso, e o
Conselho Monetário não faz nada contra eles. Pelo
contrário: às vezes estimula. O nobre Deputado de
monstrou também conhecer o sistema financeiro,
mas me parece que não conhece quando um cidadão
está passando fome, necessidade, está morrendo
aos poucos lá no cantinho dele, lá na viela dos becos,
das favelas, sem ninguém para lhe defender, queren
do buscar em nós, Deputados que elegeram, uma de
fesa. E, chega aqui, eles pensam que nos elegeram
para defendê-los, elegeu-nos para defender os ban
cos e os grandes oligopólios, as grandes instituições.
Isso é triste para o cidadão. Por isso está o funcioná
rio público nas portas, aí, sim, batendo. Por isso ele
está aí, porque se pensava uma coisa e depois viram
que era outra meio diferente. Tudo bem! O Deputado
disse também que todo mundo sabe que sumiram as
notas de 100. Eu não sei. Não fiz parte do Conselho
Monetário, nem faço parte. Disse que todo mundo
sabe por que sumiu. Que é para não estimular os gas
tos. Eu não sei, particularmente, não sei, e não sei
quem sabia. Não sei se os Deputados sabiam que foi
por causa disso que sumiram as notas de 100. Acho
que é porque as pessoas não ganham mais nada, es
tão desempregadas, não conseguem gastar, não ar
ranjam troco para elas. Eu achava que era isso. Mas
foi para não estimular os gastos, agora estou saben
do. Vou poder falar por aí porque sumiram as notas
de 100, porque a gente não as pega de jeito algum.
Acontece que o cidadão trabalha um dia para ganhar
3 reais na lá roça. Aliás, eu sei quanto ganha um tra
balhador de roça: 3 reais por dia para pegar de
sol-a-sol na enxada. Isso eu sei também. Tem muitas
pessoas que falam como desculpa - não é aqui alu
são a ninguém -, mas como os agiotas têm muito di
nheiro a receber e estão revoltados com o mundo e
com as coisas: "Puxa, só tem picareta aí!" É como se
o meu tivesse ido, não é? Cobranças de juros, eu já
falei. Quem deve e não pode arranjar emprego, aon
de é que vai parar essa pessoa? Se o cidadão, por um
motivo ou por outro, caiu numa desgraça e deve a al
guém, ele procura emprego até para pagar, mas ele
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não pode entrar, não pode fazer um concurso público,
não pode arranjar um emprego para trabalhar para
pagar, onde é que esse cidadão vai parar? Seqües
trar os filhos do Deputado para arranjar dinheiro para
pagar? É isso que vai fazer? Assaltar na esquina?
Roubar os bancos? É esse o caminho que a gente
está deixando para o jovem brasileiro, para a socieda
de, para o pai de família? Ou, quiçá, dar um tiro na ca
beça, se matar que é para atender a todo mundo?
Ninguém cobra da viúva, toma a casa dele, o imóvel,
o único que ele tem muitas vezes, porque ele morreu.
Não penso que esse deve ser o caminho que o Rela
tor tem que botar atenção. Não penso que esse deve
ser o caminho que o Relator tem que mais pensar,
mesmo porque faço uma alusão à Bíblia, Sr. Presi
dente. A Bíblia fala que um dia Jesus estava andando
sobre as águas. Ele tinha mandado os discípulos na
frente e, de repente, veio uma tormenta. Apesar de
serem discípulos, eles ficaram acuados pela tormen
ta, e o barco era açoitado pelas ondas. Eles tiveram
medo. Quando aparece Jesus, Pedro diz: "Deixa eu ir
com o Senhor se for o Senhor mesmo". E vai andando
sobre as águas. Já explico, tem relação com o caso. E
ele vai. De repente, Pedro afunda e 3 coisas podiam
salvar aquele Pedro - que deve ser o cidadão, Pedro
para mim é o cidadão - 3 coisas: o barco. Quem sabe,
alguém remando, chegasse perto do Pedro, os ami
gos o pegassem e o jogassem dentro do barco. O
barco muitas vezes são os bens que a gente tem,
mas por muitas vezes, Sr. Fernando, Sr. Aparecido,
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, muitas
vezes, os bens que a gente tem não podem nos sal
var. A gente vende o relógio, a gente vende o carro,
vende a casa, dá para o agiota, dá para os bancos,
mas mesmo assim a gente não consegue se livrar.
Entrega tudo, a casa que a gente mora, vai para de
baixo do viaduto. Mas não tem jeito, assinou uma re
negociação de dívida e continua devendo. Agora que
ele entrou na desgraça por ter assinado aquela rene
gociação - e todo mundo sabe disso -, assinou a re
negociação, entrou em desgraça, era melhor do jeito
que estava. Então, os bens às vezes não podem sal
var o ser humano. A segunda coisa que podia salvar,
quem sabe, o Pedro, o ser humano, talvez, os ami
gos. Mas os amigos tinham medo, quem tem medo,
foge, não avança. Os amigos, quando a gente está na
pior, quando está mal, eles fogem da gente. O geren
te do banco, quando a gente está bem, ele oferece
crédito, manda carta todo dia, investe aqui, investe
ali, faz não sei o quê, aquilo tudo. Mas quando a gente
está mal, e chega no banco: "Ih, chegou esse cara.
Diz que eu não estou, que eu estou ocupado". Efoge.

Acabou o amigo. Já não tem mais amigo. Há horas
em que os amigos também não podem nos salvar.
Certas horas, nem a nossa mãe, não é? Às vezes, a
mãe, se o filho estiver levando bordoada lá da Polícia,
se ela pudesse, ela colocaria as costas na frente e to
mava as bordoadas no lugar do filho, ou pagava a dí
vida do filho. Mas às vezes a mãe também não pode
salvar o filho. Mas ainda resta uma esperança: talvez
nós mesmos pudéssemos nos salvar. Quem sabe o
Pedro chegasse ali nadando, era pescador, fosse até
o barco e alguém o ajudasse a entrar no barco. Mas
também há momentos, Sr. Presidente, que nem nós
podemos nos ajudar. Não está em nós nos ajudar,
não está em nós sair da situação. É preciso socorro.
Socorro vem de outrem, socorro vem de alguém. Às
vezes, o Conselho Monetário, seus membros nos ne
gam socorro. E o cidadão está gritando por socorro. E
eles nos negam socorro. E às vezes os Deputados
nos negam socorro. Já estou concluindo, Sr. Presi
dente, por favor. Negam o socorro de que o cidadão
muitas vezes precisa. Graças a Deus, que o Pedro ali
se lembrou de Jesus. Talvez seja por isso que os
evangélicos cresçam tanto, porque se lembram de
Jesus e correm para a igreja. Graças a Deus por isso.
Mas quero dizer, vou fazer a pergunta, mesmo por
que tenho que ir para a outra CPI. Vou enfrentar ago
ra os manifestantes, os juízes, vou enfrentar agora o
funcionalismo público lá na Comissão da Previdência.
Obviamente o nobre Deputado vai querer responder,
nem vou poder ouvir a resposta dele. Mas quero fazer
uma pergunta: quais as formas de vantagens os se
nhores avaliam, se souberem e se puderem respon
der, que a SERASA pode obter com um cadastro do
tamanho que ela tem, podendo comercializar esse
cadastro do jeito que ela comercializa? Que tipo de
vantagem? Então, usar informações privilegiadas
para obter vantagem é uma forma de crime, na minha
opinião. Segundo: vocês sabem quanto é - eu não
sei, sinceramente não sei -, que o contribuinte paga
para limpar o seu nome do SERASA? Alguém sabe
disso? Vocês têm conhecimento de qual o valor em
dinheiro que se paga? Porque se existem 22 milhões,
só nos últimos três anos, vamos multiplicar esse valor
por 22 meses, se todo mundo limpasse o nome, have
ria instituição aí muito rica, não é? Não vou mais, por
que já estão me chamando. Falei para o Presidente
que a outra Comissão está me chamando. Vou até
pedir desculpas porque tenho que sair. Mas eu tinha
que desabafar, tinha que colocar dessa forma. Muito
obrigado.

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Na
verdade, Deputado, não se paga nada para o
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SERASA para que ele exclua, mas o preço que o ci- O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -
dadão paga é muito alto, porque ele tem que pagar o Muito obrigado.
montante da dívida que o seu suposto credor lhe está O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Presi-
apresentando para que ele tenha seu nome excluído dente, pela ordem.
do SERASA. É só o credor que pode excluir o nome O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Se
d~ SERASA. Então, se ele deve 1, o cidadão diz que o Deputado me permite, eu já vou lhe conceder a pa-
e e deve 50, ele que pague os 50 se ele quiser ter o lavra, só para finalizar o último inscrito.
nome excluído. O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Fui cita-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr. do pelo orador e gostaria de falar.
Fernando.

O SR. FERNANDO JOSÉ KOSTESKI- Pare- O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -
Tudo bem.

ce-me que a finalidade da comercialização desses O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Pre-
nomes não é outra senão o lucro. Quer dizer, a
SERASA é uma empresa com uma finalidade lucrati- sidente, eu não quero que fique o entendimento de
va na prestação desses serviços e, às vezes, até que sermos adversários nesta CPI, absolutamente. Eu
se possa caracterizar como um desserviço. E com re- acho que cada um de nós está aqui com o propósito
lação à questão de limpar o nome, chamo a atenção de bem servir à sociedade brasileira, de bem servir ao
para um fato acontecido em Curitiba, em que algumas nosso País. Nós não somos adversários aqui no que
empresas utilizavam o Juizado Especial Cível de Cu- diz respeito ao processo da CPI, pretendemos ajudar.
ritiba da seguinte forma _ e aí era mais uma maneira Todas as informações que foram prestadas aqui e
perversa de lesar o consumidor lesado. Quer dizer, a que forem valiosas devem ser abraçadas, devem ser
pessoa que tivesse uma restrição de crédito, porque valorizadas, devem ser prestigiadas e devem cami-
há um entendimento dos Tribunais que, estando as nhar dentro de um processo que possa aprimorar o
dívidas sendo discutida em juízo, não cabe manter o relacionamento com essas empresas. Sou favorável
nome do devedor nesse tipo de cadastro: havia algu- a isso. A minha posição - não sou uma pessoa faltan-
mas empresas que diziam para o consumidor, "você te nesta CPI, já estou aqui há muito tempo, já usei a
me paga 200 reais e tiro seu nome do SERASA e do palavra aqui várias vezes, já ouvi Deputado falar aqui
SPC". A pessoa pagava. Eles entravam com uma re- 40 minutos, já ouvi serenamente e calado -, agora, o
c1amação nas pequenas causas, e lá conseguiam que eu quero dizer, Presidente, é que em nenhum
uma espécie de antecipação da tutela, uma liminar, momento o meu propósito é buscar num outro campo
para que o nome fosse retirado desses cadastros en- o campo do esclarecimento, e esse campo cabe ao
quanto se tivesse discutindo a dívida em juízo. E aí Deputado. Agora, o que nós não podemos permitir é
essas empresas, algumas delas não tinham nem ad- que se confundam papéis. Eu sou adversário político,
vogados, quer dizer, não tinham nem legitimidade respeito a situação partidária, sou adversário político.
para estar propondo essas ações em nome do consu- Até estranho o estelionato eleitoral que foi cometido.
midor, mas se aproveitavam do informalismo do Jui- Cheio de promessa, assume o Governo, copia o Go-
zado de Pequenas Causas, simplesmente não comu- vemo que critica - que é o Fernando Henrique, que é
nicavam ao consumidor que ele tinha que participar o Governo que nós fomos -, copia na taxa de juros,
de uma audiência. Daí a reclamação era arquivada e, nos prazos, nas negociações do FMI, em tudo, até na
automaticamente, o credor fazia novamente constar o reforma da Previdência. Então, não é por aí. E quan-
nome do consumidor nesses cadastros. Então, até o do fala em Jesus Cristo, Jesus Cristo também estimu-
Juizado de Pequenas Causas, o Juizado Especial Cí- lou o trabalho, estimulou a dignidade. Ele chamou vá-
vel de Curitiba, adotou algumas providências para fa- rios servos e deu um dinheiro, e disse: "Vá trabalhar".
zer cessar esse tipo de abusividade contra o consu- Os servos foram lá, trabalharam, trouxeram o dinhei-
midor. Só para exemplificar, muitas vezes aquele ro todo multiplicado, e o servo que queria servir o di-
consumidor que já é lesado em função disso, passa a nheiro, Jesus, com muita sinceridade, com muita leal-
ser lesado novamente. Insisto em dizer, reiterando o dade e até com lisura, trouxe a mesma moeda que Je-
que o Aparecido falou, que muitas vezes o que impos- sus deu para ele. E Jesus disse: "Vá, servo preguiço-
sibilita o pagamento das dívidas não é a vontade do so. Vá trabalhar e multiplicar o seu dinheiro". Mais ou
devedor mas sim os juros abusivos que são cobrados menos isso que está na Bíblia. Muito obrigado.
e que impossibilitam qualquer tentativa de quitação O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -
desses débitos. Próximo inscrito, Deputado Reinaldo Betão.
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O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Eu com V.Exa., com 3 mandatos... É meu primeiro man-
queira só ouvir do nobre Deputado, até antes de per- dato, estou fazendo, participando de uma CPI séria,
guntar aos nossos Relatores aqui, quando o senhor uma CPI que a imprensa não está divulgando porque,
dirigiu a palavra às pessoas chamadas de caloteiras, depois, sim, o resultado final ela vai divulgar. E nós
se o senhor já teve, já teve seu nome inserido. Aqui a queremos fazer justiça para os menos favorecidos,
discussão é a SERASA, não é reforma da Previdên- para aqueles que tiveram seu nome indevidamente,
cia, não é Governo anterior, a CPI é da SERASA. Nós igual muitos nobres colegas aqui tiveram, por ter uma
estamos desvirtuando certos assuntos. E V.Exa. tal- conta já encerrada em determinado banco, e o banco
vez tenha sido muito infeliz ao colocar que uma batata emitiu seu talão de cheque, cobrou e você não pa-
podre ou uma cebola podre estraga a safra ou o saco. gou; por você, às vezes, optar por uma operadora, ela
Eu já tive o meu nome inserido na SERASA indevida- não mandar a conta telefônica de 10, 12 reais, e seu
mente e não sou batata podre nem sou cebola podre. nome ser inserido na SERASA; e por outros e outros
Eu queria só saber de V. Exa. já teve seu nome inseri- motivos. Então, nós temos que respeitar o cidadão
do na SERASA indevidamente sequer tendo conta que deve. Primeiro, pela recessão que o mundo e o
em um determinado banco? Se o senhor já teve a sua País está passando. Todos nós temos o direito de de-
empresa inserida na SERASA sequer se a sua em- ver, sim, todos nós temos o direito de pagar. Nós es-
presa comprou de um determinado fornecedor? Nós tamos aqui, sim, defendendo o cidadão, defendendo
aqui estamos questionando a maneira arbitrária da o consumidor. Esta CPI. .. Esta Casa é uma Casa sé-
SERASA fazer política, da SERASA colocar o nome ria e o nosso nobre Deputado e os nossos aqui cole-
dos cidadãos. Então, o senhor, o senhor aqui foi mui- gas têm respeito pelos seus depoentes que vêm aqui
to infeliz ao colocar que nós estamos induzindo a pro- depor nesta CPI. Então, só queria que V. Exa. refletis-
teger os caloteiros. Não, senhor! Esta CPI é uma CPI se ao colocar a palavra de uma batata podre ou uma
séria, que foi constituída, e estão aqui pessoas do cebola podre, que está querendo, talvez... Eu entendi
quilate de V.Exa., que tem 3 mandatos. V.Exa. devia que o senhor acha que nós estamos querendo prote-
refletir ao colocar suas palavras. Eu fiquei muito triste ger caloteiro. Muito pelo contrário, nós queremos,
por ouvir isso de um colega daqui, em falar que uma sim, saber o porquê da maneira arbitrária com a qual
batata podre estraga o saco, uma cebola podre estra- a SERASA e os outros órgãos aos quais ela pertence
ga o saco. Eu tive o meu nome inserido na SERASA façam com que o consumidor não tenha crédito e não
indevidamente, estou processando a SERASA. E, dê condições dele pagar. Porque, às vezes, o cida-
por isso, estou fazendo parte desta CPI com afinco e dão tem uma dívida lá de 100 reais, quando ele pode
com rigor, estudando todos os meios. Parabenizo pagar, ela já está em 500, 800, e sequer dão condi-
aqueles que aqui vêm dar seus depoimentos. Obvia- ções, sequer dão prévio aviso da sua dívida. Eu vou
mente, não vai sentar ninguém ali para falar bem da esperar ele responder, porque eu vou fazer as 2 per-
SERASA, porque todos têm seus motivos para falar guntas para cá, minhas perguntas são breves.
mal, falar mal, não, falar com seriedade o que já pas- O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Meu
saram pela SERASA. Haja vista, já esteve aqui o re- caro colega, as duas primeiras perguntas colocadas,
pórter da Bandeirantes e outras pessoas que deram está anotado aqui, que foi colocada pelo Sr. Apareci-
seu depoimento. Esses depoimentos não são menti- do e que logo em seguida ele fez uma colocação di-
rosos. Do faturamento é só ver, nós temos quase 23 zendo que não foi o entendimento que ele colocou.
milhões de pessoas com o nome inserido na Como temos notas taquigráficas, eu vou verificar jus-
SERASA. Quando se falou ali que não paga, paga, tamente isso. Ele colocou, no meu entendimento, que
sim. O credor insere na tua dívida o que a SERASA eu registrei, que SERASA, CADIN, SPC são instru-
cobra dele. Nós não pagamos diretamente à mentos que não deveriam nem de existir, no meu en-
SERASA, mas o credor nos cobra isso sim, senhor. tendimento, que eu anotei, e que várias pessoas, ao
Então, o faturamento da SERASA é altíssimo. E, se ti- serem negativadas, passavam a ter tolhidas os seus
ver dúvida, nós vamos pedir aqui o balancete mensal processos e passavam a ter que comprar a vista. Não
da SERASA no período dos 5 anos que foi isento, se tinham mais crédito, tinham que ficar comprando, no
saber se ele foi isento ou não do imposto, conforme entendimento, o estoque a vista. No meu entendi-
V.Exa. colocou que foi em determinado órgão, e o de- mento, a pessoa que enche uma praça de cheque
terminado órgão disse que não. Já que palavras o sem fundo, que compra e que não paga, que depois
vento leva, nós vamos também pedir isso. E o senhor pega o dinheiro, capitalizado ou não com esse capital
também colocou isso aqui. Agora, estou indignado de terceiro, e começa a comprar à vista, isso é coisa
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de caloteiro, não é coisa de empresário sério. E, com
relação à questão de ter o meu nome incluído na
SERASA indevidamente, eu nunca tive. Tive devida
mente, em uma conta da EMBRATEL de 36 reais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
pediria ao Deputado Reinaldo Betão que fizesse as
suas perguntas, até pelo avançado da hora, temos
que finalizar o trabalho. E eu tenho certeza de que o
Deputado Anivaldo Vale não se reportou à cenoura
podre, cebola podre ou batata podre referindo-se a
nenhum membro desta Comissão. Até porque, com 3
mandatos, não iria cometer esse equívoco. E a CPI é
muito clara na sua autoria, na sua constituição, que é
realmente para apurar as falhas que o sistema ofere
ce. Pelo apurado até agora, este Presidente particu
larmente pode dizer aos nobres Parlamentares que a
minha opinião é de que, pelo menos, o sistema é fa
lho. Não temos dúvida nenhuma de que teremos que
corrigir. Quanto ao... eu não quero aqui fazer nenhu
ma menção quanto à verificação da atuação do Ban
co Central ou não, eu só costumo me reportar a infor
mações que chegam até esta Casa. E ontem nos foi
nos dada a informação, pelo Procurador da Repúbli
ca, Procurador Federal, de que o Banco Central não
quis, através da sua ação pública, isentou-se da fis
calização da SERASA. Isso foi dito aqui ontem, Depu
tado.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pela or
dem. A questão do Banco Central, para mim, é muito
clara. Eu nem toquei nesse assunto porque as em
presas de factoring e as empresas... esse tipo de em
presa não é objeto, ela não busca dinheiro de merca
do para operacionalizar. Por isso que o Banco Central
não fiscaliza. O Presidente do Banco Central, o Henri
que, deu uma declaração na Comissão de Orçamen
to nesse sentido um dia desses, logo que ele veio à
Cãmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
não estou defendendo nem acusando o Banco Cen
traI. Só estou fazendo menção que o senhor colocou
claramente - está gravado - que o Banco Central fis
caliza, sim, a entidade. Foi-nos trazido aqui, até en
tão, mas, se o senhor fizer um requerimento, nós po
demos trazer o Presidente do Banco Central, como é
de interesse desta Comissão, os ex-Presidentes do
Banco Central, ex-Presidente da República, ex-Rece
ita Federal, como tem dúvida de faturamento, vamos
botar um ponto final nisso. Não tem problema, nós va
mos pedir a quebra do sigilo bancário dos Diretores
da SERASA, onde eles tem conta, cópia de balanço.
Não há problema nenhum. É só os Deputados traze
rem o requerimento, nós vamos botar à apreciação e

essas dúvidas vão parar de ser matéria de discussão,
à tona de 50 bilhões, que eu acho também um valor
absurdo, mas existe um caminho para isso. Vamos
quebrar o sigilo bancário, vamos fazer requerimento,
não tenha dúvida nenhuma, nós vamos ver quanto
que apura a SERASA. Vamos trazer aqui, esta Co
missão já solicitou a presença do Ministério Público, a
Procuradoria-Geral da República, para que o Ministé
rio Público e a Receita Federal, para se faça presente
aqui para analisar realmente se as contas e os balan
ços da SERASA são verdadeiros, são verídicos ou
são maquiados e falsos para que a gente realmente
possa chegar a uma conclusão. Para finalizar, eu
peço ao Deputado Reinaldo Betão que seja breve,
faça as suas perguntas e prosseguiremos os traba
lhos.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Sr.
Presidente, são só 2 perguntas. Primeiro eu quero
parabenizar o autor, Deputado Luiz Alberto, por ter
convocado os 2 nobres amigos aqui para dar seus de
poimentos. E para a ANDIF. .. Eu olhei aqui, o senhor
tem 15 entidades ligadas ao sistema de crédito que o
senhor abriu uma ação civil pública, só que é recente,
é de 21/05. Eu queria... Agora no final é que eu fui ver
que foi neste ano e o senhor ainda não obteve ne
nhum resultado. O senhor já o fez antes, já teve algu
ma ação civil contra qualquer um desses órgãos do
sistema financeiro? Obteve algum sucesso? E, para o
nosso Fernando aqui, que é da ADOC, em 17 de ju
lho, também de 2003, o senhor também fez a mes
ma... o senhor também entrou em juízo contra o Ban
co Central. .. não, a SERASA e a Associação Comer
ciai de Crédito... Serviço Central de Proteção ao Cré
dito do Paraná. O senhor também já tinha feito isto
antes? E obteve sucesso? Eu tinha mais perguntas
aqui. O nobre Deputado foi embora. Eu queria saber
dele se ele sofreu constrangimento quando o nome
dele foi para a SERASA por 36 reais e se ele teve o
crédito dele cortado, se ele bateu palmas para a
SERASA por ter tido essa atitude sem prévio aviso.
Era esta a pergunta, mas ele realmente teve que sair.
Mas, aos 2 nobres Relatores aqui, eu queria fazer só
essas duas perguntas, pelo avançado da hora. Eu ti
nha também outras perguntas, mas já me satisfazem
essas 2.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Muito obrigado, Deputado Betão. Eu gostaria que os
senhores fossem breves para que a gente pudesse
dar continuidade.

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Os te
mas trazidos à baila nesta CPI foram objeto de 5
ações civis públicas desencadeadas pelo Ministério
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Público Federal, por documentos fornecidos por nós
e pelos irmãos Gaudino, lá de Curitiba, e todos eles
com liminar concedida antecipadamente pelos juízes
das varas cíveis federais. Essa ação civil pública que
desencadeamos recentemente, agora em maio, ain
da não teve liminar concedida, mas também não foi
denegada ainda, só não foi concedida ainda porque
todas essas entidades foram citadas e me parece que
nem todas se manifestaram nos autos.

O SR. FERNANDO JOSÉ KOSTESKI - Essa
ação civil pública ajuizada pela ADOC, com relação à
questão dos 3 anos e 5 anos, está conclusa, com o
juiz, para apreciação do pedido da liminar, uma vez
que ela foi ajuizada na última quinta-feira, no dia 17.
No início de janeiro, quando se iniciou essa discus
são, a ADOC notificou a Associação Comercial do
Paraná e a Associação Comercial retirou o nome dos
inadimplentes com mais de 3 anos. E no final de maio
ela voltou a incluir, alegando que era a única associa
ção comercial do País que tinha tomado essa postura
e que a SERASA também não havia adotado essa
postura e, por conta disso, "se os outros não cum
prem a lei, por que eu vou cumprir?". E aí acabou in
cIuindo novamente. E foi isso o que nos motivou a en
trar com essa ação, para que o Judiciário determine,
então, a obrigação de cumprir a lei.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Satis
feito. Mas, em relação... Quando o Aparecido falou
que a SERASA não cobra para tirar o nome, mas o
associado paga pela consulta e paga para negar.
Então, ele paga 2 vezes. Ele consulta sobre a minha
pessoa, Deputado Betão, "ah, tá o.k." E, indevida
mente, se for lá, ou devidamente negativado, ela vai
passar e eles vão cobrar dele, e não de mim. E, na
hora que eu for acertar a conta com ele, com certeza,
eu tenho que pagar. Só isso, para esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não havendo mais inscritos para debater, concedo a
palavra aos nobres convidados, Sr. Aparecido Doni
zete Piton e Sr. Fernando José Kosteski, para suas
breves considerações finais.

O SR. APARECIDO DONIZETE PITON - Srs.
Deputados, mais uma vez, muito obrigado por esta
oportunidade. Eu agradeço, em nome de uma popu
lação de inadimplentes, não inadimplentes por vaga
bundagem, por picaretagem, mas uma população
enorme de inadimplentes que foram, na verdade, víti
ma da cobrança de juros abusivos, enfim, da evolu
ção de uma dívida que fica impagável e coisas do
tipo. Agradeço muito. O que, na verdade, a nossa po
pulação está esperando como resultado desta CPI é
que daqui surja uma legislação consistente, que pro-

teja os consumidores do sistema financeiro, ou de
produtos, ou de serviços, enfim, uma legislação con
sistente que proteja os consumidores e que dê um ba
lizamento firme e seguro na conduta e no desenvolvi
mento dos trabalhos desses cadastros, desses ban
cos de dados e cadastros de inadimplentes. Muito
obrigado.

O SR. FERNANDO JOSÉ KOSTESKI- Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, agradeço, também, a opor
tunidade de estar aqui, reiterando, mais uma vez, que
a decisão da ADOC de ir à Justiça foi exatamente
para que a lei seja cumprida. Nós não entendemos
sequer razoável que qualquer segmento da socieda
de decida se vai cumprir ou não a lei sem que haja
qualquer conseqüência. Também a nossa entidade
resolveu entrar com essa ação porque todo dia eu es
tou lá na Associação fazendo atendimento e, como
eu disse antes, eu reitero essa afirmação de que a
maioria absoluta dos consumidores endividados quer
e busca o pagamento das suas dívidas. Não é verda
de dizer que muitos deles são caloteiros; a maioria
absoluta quer e busca uma forma de pagar suas dívi
das e, muitas vezes, não vê uma possibilidade.
Então, em razão disso, comprometo-me também a in
formar a esta CPI acerca do andamento dessa ação
judicial. Se tiver uma eventual liminar deferida, con
forme o nosso pedido, estaremos encaminhando a
documentação para esta Comissão.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - De
putado, eu sou também empresário do ramo varejis
ta. O maior patrimônio que o cidadão tem, especial
mente o pobre ou o trabalhador, é o seu nome. Ele
não tem carros, não tem mansões, não tem casa de
praia. E esse patrimônio ele sempre preserva, sem
pre pagando as suas dívidas. E muitas vezes é im
possibilitado pela maneira que é colocada a dívida
dele, tanto de bancos, com taxas absurdas, quanto,
às vezes, até do sistema financeiro. Então, o pobre,
se você olhar nesse cadastro, ele é o melhor pagador.
O operário pobre. O único patrimônio que ele tem é o
seu nome. Então, é devido a essas pessoas que nós
estamos aqui com esta CPI, em nome dessas pesso
as, especialmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Esta Presidência, em nome dos demais Deputados,
membros titulares e suplentes, agradece a presença
dos senhores. Tenho certeza absoluta de que eno
brece muito o seu depoimento, faz com que se cons
trua um relatório, realmente, final e contundente para
que o maior beneficiário desta CPI seja a população
brasileira. Muito obrigado. Passamos, para finalizar
os trabalhos, à deliberação dos requerimentos cons-
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tantes da pauta, em vista da inversão da pauta. Re
querimento nº 29/03, do Sr. Giacobo, requerendo que
seja requisitada à Caixa Econômica Federal cópia do
contrato de prestação de serviço pela SERASA S/A e,
em não havendo este contrato, cópia de demonstrati
vo contábil dos valores pagos àquela empresa nos úl
timos 5 anos a título de honorários, e do qual conste a
data de efetivação desses pagamentos e, ainda, có
pia dos respectivos documentos que a SERASA re
passa à Caixa Econômica Federal como comprovan
te de quitação da dívida. Para encaminhar, passo a
palavra ao Deputado... Como o autor do requerimen
to é o Presidente que vos fala, eu passo a Presidência
ao Deputado Reinaldo Betão para que eu possa en
caminhar os requerimentos.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, eu acho de vital importância
esse requerimento, de nossa autoria, por vezes já vá
rios comentários de contratos existentes entre a Cai
xa Econômica Federal, não só a Caixa, outras institui
ções financeiras de tamanho realmente elevado, com
uma função, realmente, social também no Brasil, para
que se torne público e se esclareça, realmente, se há
esse contrato, como é feito o pagamento, que docu
mento a SERASA dá - recibo, nota fiscal-, se ela reti
ra, já tributa a alíquota, paga imposto na fonte, dá
uma nota fiscal... Então, isso é importantíssimo e
peço, realmente, o apoio de V.Exas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Em votação o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (Pau
sa.) Aprovado. Requerimento nº 30/03, do Sr. Giaco
bo. Requerendo seja convidado o Presidente do Con
selho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalha
dor (CODEFAT) para prestar esclarecimentos a esta
Comissão sobre possíveis restrições impostas, na
obtenção de recursos financeiros, aos incluídos no
cadastro de inadimplência da SERASA. Com a pala
vra o autor do requerimento, Deputado Giacobo.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, também já mencionado em
reuniões anteriores, um assunto que está polemizan
do dentro desta CPI e precisa ser esclarecido aqui
dentro mesmo. Então, acho de vital importância que
seja convidado o Presidente do Conselho Deliberati
vo do Fundo de Amparo ao Trabalhador para prestar
esclarecimento sobre a atuação do órgão, a ligação
do órgão, principalmente financeira, junto à SERASA.
Peço o apoio dos nobres Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Em votação o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (Pau-

sa.) Aprovado. Requerimento nº 31/03, do Sr. Giaco
bo, requerendo seja requisitado ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
cópia do contrato de prestação de serviço pela
SERASA.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente,
as cópias também, o mesmo teor, praticamente, do
requerimento da Caixa Econômica Federal, para que
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o
BNDES, essa instituição tâo importante quando se
fala em crescimento econômico, geração de empre
gos, venha nos esclarecer qual é a ligação, qual é o
convênio, qual é o contrato que possui junto à
SERASA. Peço o apoio dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Requerimento nº 32/03. Em votação o requeri
mento. Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Reque
rimento nº 32/03, do Sr. Giacobo, requerendo seja re
quisitada ao Banco do Nordeste do Brasil cópia do
contrato de prestação de serviço pela SERASA; não
havendo esse contrato, cópia de demonstrativo con
tábil dos valores pagos àquela empresa nos últimos
cinco anos. Com a palavra o autor.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, também, na mesma linha,
que o Banco do Nordeste do Brasil, como a Caixa
Econômica e o BNDES, esclareça também qual é a
tratativa que mantém com a SERASA, quais os con
tratos, como a SERASA lhe cobra, através de nota fis
cal, destacando os devidos impostos, ou recibos,
para que a gente esclareça aí algumas dúvidas ine
rentes aos assuntos. Peço o apoio dos nobres Depu
tados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Em votaçâo. Os Deputados que o aprovam per
maneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Passo a Presidência ao nobre Deputado Giacobo,
que tem mais requerimentos para ser encaminhados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Re
querimento nº 36/03, do Sr. lico Bronzeado, solici
tando sejam requeridas ao Presidente do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas,
o SEBRAE, informações relativas à exclusão dos ca
dastros como inadimplentes nos bancos de dados da
SERASA S/A, na obtenção de recursos financeiros
dos projetos daquela entidade não amparados pelo
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. Para enca
minhar a matéria, concedo a palavra ao Deputado
lico Bronzeado, autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, os primeiros depoentes nesta Comissão
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citaram o Fundo de Amparo ao Trabalhador como um
programa importante para a geração de emprego e
renda e o montante financeiro que é destinado a esse
fundo. E esta Comissão, com a responsabilidade de
apurar, para poder se chegar a uma noção do que se
trata nesta Comissão, se fazem necessárias as expli
cações por parte do Fundo de Amparo ao Trabalha
dor, para que a gente possa ter realmente êxito no fi
nal deste relatório. Gostaria de contar com o apoio
dos nobres colegas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão o requerimento. Não havendo quem o que
ira discutir, passamos à votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. «(Pausa.)
Aprovado. Requerimento nº 37/03, do Sr. lico Bron
zeado, requerendo seja convidado o Secretário Muni
cipal de Planejamento e Gestão Financeira de Mos
soró para prestar esclarecimentos a esta Comissão
sobre o regime especial concedido à SERASA S/A no
que ser refere ao recolhimento do Imposto Sobre Ser
viços -ISS e sobre o controle exercido por aquela Se
cretaria no recolhimento do referido tributo. Para en
caminhar a matéria, concedo a palavra ao Deputado
lico Bronzeado, autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, o que mais se comentou aqui nesta Co
missão foi a evasão e os benefícios que a SERASA
obteve, até... se realmente houve falha por parte dos
depoentes a respeito da evasão por parte da
SERASA e as informações de pessoas que vieram a
esta Comissão. Também tivemos informações de que
esta Secretaria beneficiou a SERASA no ISS e me
parece que era o que a SERASA pagava onde se ins
talava a SERASA. E nós queremos também ter essa
informação para que a gente possa ter a noção do pri
vilégio que a SERASA tem ou tinha e qual foi o objeti
vo da Secretaria Municipal, que tem que arrecadar,
precisa arrecadar, de isentar uma instituição que vem
arrecadando muito dinheiro, segundo informações
que estamos tendo aqui nesta Comissão. Gostaria de
ter apoio dos colegas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão o requerimento. Deputado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, eu queria parabenizar o Deputado lico Bron
zeado pelo requerimento que ora apresenta, porque
nessa mesma direção ontem esta Comissão aprovou
requerimento meu no sentido de pedir informações a
todas as Prefeituras onde a SERASA tem filiais que
informe se existe ou não processo de isenção fiscal
em relação ao ISS, ao cadastro de inscrição dessa
empresa nesses Municípios, e acredito da importân-

cia desse requerimento do Deputado, em função das
formas que grandes empresas do País têm de promo
ver a elisão fiscal, utilizando-se de brechas da legisla
ção para não recolher tributos. E entendo que esse
procedimento foi utilizado pela SERASA quando fez a
consulta lá atrás à Receita Federal, que gerou esse
Processo nº 10.88000607, de 19997/54 e que na de
cisão do Ministério da Fazenda, Decisão nº 10.804,
de 1997, isso me parece que é uma forma que as
grandes corporações, as grandes empresas utilizam,
utilizando-se de brechas da legislação tributária, para
promover elisão fiscal. Então, eu acho importante que
esse requerimento seja aprovado. E, por último, acho
uma contradição grande, inclusive fui dar uma entre
vista aqui e não tive tempo de colocar essa pergunta
para os nobres depoentes aqui, que é o seguinte: tra
mita hoje no Supremo Tribunal Federal uma ADIN
Ação Direta de Inconstitucionalidade, promovida pela
FEBRABAN, que questiona a submissão do sistema
financeiro ao Código de Defesa do Consumidor. No
entanto, quando é de interesse desse mesmo siste
ma, através da SERASA, por exemplo, eles utilizam o
argumento do Código de Defesa do Consumidor,
através do art. 43, para manter no cadastro de ina
dimplência até 5 anos as pessoas. Então, de um lado
o sistema diz que não pode submeter ao Código de
Defesa do Consumidor; do outro, quando interessa,
ele recorre então ao Judiciário para garantir seus inte
resses. Portanto, mostra ama contradição muito gran
de em relação a isso. Então, eu acho importante, fun
damentai a aprovação do requerimento do Deputado
lico Bronzeado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
V.Exa. quer falar, Deputado?

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Não,
Sr. Presidente, na verdade me parece que V.Exa. pu
lou um requerimento. Parece-me que falta uma ques
tão de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Peço perdão ao nobre Deputado, e, voltando atrás,
Requerimento nº 35/03, do Deputado lico Bronzea
do, solicitando que sejam requeridas ao Ministro do
Trabalho informações acerca de exigência oficial
quando da inclusão dos programas daquela Pasta,
com ou sem recursos do Fundo do Amparo ao Traba
lhador - FAT - no que se refere aos cidadãos que
constem do cadastro de inadimplentes do SERASA.
Para encaminhar a matéria, concedo a palavra ao De
putado lico Bronzeado, autor do requerimento. Per
dão, Deputado lico Bronzeado.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Não,
Sr. Presidente, é que na verdade são muitos requeri-
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mentos. Na verdade eu gostaria de pedir apoio tam
bém aos colegas, porque está dentro dos nossos
questionamentos: por que o cidadão não pode tentar
novamente a vida se teve um problema anterior que,
na verdade, ele só vai poder sanar se resolver, se
conseguir um apoio por parte de uma instituição como
o FAT, numa situação de necessidade de ser incluído
na sociedade, tendo a oportunidade. Essas informa
ções são interessantes para que a gente possa, na
verdade, ter toda uma informação da rede do
SEBRAE, do FAT. Gostaria que esse requerimento
fosse aprovado pelos nobres colegas para podermos
ter todas as informações sobre ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Permita-me um comentário. Acho seu requerimento
oportuno pelo fato de estar sendo discutido em cada
reunião. Realmente, há necessidade desse envolvi
mento de recursos do Governo Federal, do FAT, e as
sim por diante, quando exclui desse recurso financei
ro a pessoa que está inserida na SERASA. Então, é
muito importante. Passamos à discussão do requeri
mento. (Pausa.) Não havendo quem queira o discutir,
os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado. Requerimento nº
38/03, do Sr. Gilberto Kassab, requerendo seja convi
dado o Secretário-Executivo do PROCON do Estado
de São Paulo para prestar esclarecimentos a esta Co
missão sobre o numero de queixas apresentadas
àquele órgão contra a SERASA S/A e as providências
efetuadas em defesa dos consumidores incluídos no
cadastro de inadimplência daquela empresa. Para
encaminhar a matéria, na ausência do Deputado Gil
berto Kassab, concedo a palavra ao Deputado Léo
Alcântara.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
Presidente, acho que o requerimento é auto-explicati
vo. O Deputado Gilberto Kassab pretende chamar,
para que traga esclarecimentos e dê o seu depoimen
to, o Superintendente do PROCON do Estado de São
Paulo. Sendo que São Paulo é a maior cidade do
País, tenho certeza de que o representante do
PROCON trará ainda mais benefícios a esta Comis
são.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão. (Pausa.) Não havendo mais quem queira
discutir, passamos à votação do Requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.) Aprovado. A Secretaria nos infor
ma que o Requerimento nº 37/03, do Deputado Zico
Bronzeado, já defendido pelo autor, não foi encami
nhado para votação. Então, em votação o requeri
mento anterior, nº 37/03. Os Deputados que o apro-

vam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. Agradeço a todos pela presença. Nada
mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, antes
convocando reunião para o dia 29, terça-feira, às
14h30min, no Plenário 7 deste Anexo 11, cuja pauta
será encaminhada aos gabinetes dos Srs. Deputa
dos. Está encerrada a reunião.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE "INVESTIGAR AS
ATIVIDADES DA SERASA- CENTRALIZAÇÃO DE
SERViÇOS DOS BANCOS S/A" (CPI - SERASA)

52ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordiná-
ria

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO,
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2003

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano
de dois mil e três, às quinze horas, no plenário
sete do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, ordinariamente, sob a presidência do De
putado Giacobo, a Comissão Parlamentar de
Inquérito com a finalidade de "Investigar as ativi
dades da SERASA - Centralização de Serviços
dos Bancos S/A". A Lista de Presença indicou o
comparecimento dos Deputados Giacobo - Presi
dente; Zico Bronzeado - Vice-Presidente; Alex
Canziani, Anivaldo Vale, Bernardo Ariston, Cezar
Silvestri, Deley, Gilberto Kassab, Léo Alcântara,
Luiz Alberto, Manato, Neuton Lima e Perpétua
Almeida - Titulares; Almir Moura, Antônio Cam
braia, Júlio Semeghini e Oliveira Filho - Suplen
tes. Deixaram de registrar suas presenças os De
putados Anibal Gomes, Augusto Nardes, Colom
bo, Fernando Diniz, Gonzaga Mota, José Priante,
Machado, Márcio Reinaldo Moreira, Mussa De
mes, Orlando Fantazzini e Reinaldo Betão. Aber
tos os trabalhos, o Presidente colocou em vota
ção a Ata da décima reunião, cuja leitura foi dis
pensada a requerimento do Deputado Cezar SiI
vestri, por terem sido distribuídas cópias a todos
os Membros da Comissão. Em votação, foi apro
vada a ATA. Em seguida, comunicou que fez distri
buir relação dos seguintes EXPEDIENTES enca
minhados à comissão: 1) em 24/07/03, Requeri
mento s/n2 , da SERASA, encaminhando, em aten
ção à solicitação desta Comissão, além das cópi
as do inteiro teor dos processos correspondentes
a oito ações judiciais encaminhadas à Comissão
em 10 do mês em curso, cópias autenticadas de
quatro Ações Civis Públicas em que a Serasa figu
ra como ré, ou co-ré, bem como cópia de eventua
is sentenças e/ou acórdãos proferidos nessas
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ações, extraídas dos autos das seguintes Ações:
a) processo n22001.001.086430-2, em que é auto
ra a Associação Nacional de Assistência ao Con
sumidor e Trabalhador (ANACONT), em curso pe
rante a 411 Vara de Falências e Concordatas do Rio
de Janeiro; b) processo n2 1999.61.00.056142-0,
em que é autor o Ministério Público Federal, em
curso perante a 221 Vara Federal de São Paulo; c)
processo n2024.98.092798-2, em que são autores
o Movimento das Donas de Casa e Consumidores
de Minas Gerais, a Associação Brasileira de Con
sumidores (ABC) e o PROCON/PBH - coordena
doria de Proteção e Defesa do Consumidor, em
curso perante a 2411 Vara Cível de Belo Horizonte;
d) processo n22001.61.00.032263-0, em que é au
tor o Ministério Público Federal, em curso perante
a 2011 Vara Federal de São Paulo; 2) em 24/07/03,
E-mail sln2 , de Eliene de Deus Souza, solicitando
empenho na solução dos problemas causados
pela Serasa S/A. e informando que consumidor
inadimplente não consegue emprego em nenhu
ma parte do País; 3) em 25/07/03, E-mail s/n2.de
Alfredo Pereira dos Santos, solicitando mais da
dos sobre a CPI da Serasa; 3) em 28/07/03, Ofício
14193/03/PRSP/MPFISOTC/42, de Dr. André de
Carvalho Ramos, encaminhando cópia das ações
civis públicas, petições iniciais e decisões judici
ais, elencadas consoante sumário em anexo, en
volvendo tema relatívo a esta Comissão Parla
mentar de Inquérito: 1) ACP N2
1999.61.00.056142-0 - 221 Vara Federal: a) petição
inicial; e b) decisão judicial tutela antecipada; 2)
ACP N22oo1.61.00.014465-9-15' Vara Federal: a)
petição inicial; b) decisão judicial tutela antecipa
da; c) decisão de agravo de instrumento interpos
to pela União Federal; d) petição agravo de instru
mento interposto pelo MPF, e e) decisão de agra
vo de instrumento interposto pelo MPF; 3) ACP N2
2001.61.00.017327-1 - 2411 Vara Federal: a) petição
inicial; e b) decisão judicial- conflito negativo de
competência; 4) ACP N2 2001.61.00.019571-0 - 5'
Vara Federal: a) petição inicial; 5) ACP N2
2001.61.00.032263-0 - 2011 Vara Federal: a) petição
inicial; b) decisão-judicial tutela antecipada; c) de
cisão judicial pedido de reconsideração interpos
to pela Serasa; d) sentença; e e) decisão dos em
bargos de declaração. Passou-se à ORDEM DO
DIA: Deliberação de Requerimentos e Audiência
Pública, com a presença dos Senhores Algacir
Ormário Túlio, Coordenador Estadual do Procon
do Estado do Paraná; Marcos Tofani Baer Bahia,
Promotor de Justiça do Procon Estadual de Minas

Gerais; e Gustavo José Marrone de Castro Sam
paio, Diretor-Executivo do Procon do Estado de
São Paulo. A requerimento do Deputado Cezar SiI
vestri, foi aprovada a inversão da pauta, passan
do a audiência pública a figurar como item inicial.
O Presidente registrou a ausência do Senhor
Algacir Ormário Túlio, o qual alegou não haver
queixas contra a Serasa no Procon do Estado do
Paraná. Em seguida, o Presidente convidou os
Senhores Marcos Tofani Baer Bahia e Gustavo
José Marrone de Castro Sampaio para tomarem
assento à Mesa, concedendo-lhes a palavra para
as considerações iniciais. Para interpelar os con
vidados, usaram da palavra os Deputados Perpé
tua Almeida, Deley, Luiz Alberto, Cezar Silvestri e
Júlio Semeghini. A Deputada Perpétua Almeida
propôs que a CPI fosse, em comitiva, à audiência
com o Ministro Antônio Palocci, para tratar de as
suntos referentes a financiamentos junto às insti
tuições financeiras. Após as considerações finais
do Relator e dos convidados, o Presidente deu iní
cio à deliberação dos Requerimentos: 1) Requeri
mento n2 10/03, do Sr. Gonzaga Mota, solicitando
seja convocado o Presidente da Serasa, Senhor
Elcio Anibal de Lucca, para prestar esclarecimen
tos sobre as atividades da empresa. Em virtude da
ausência do autor, foi o Requerimento retirado de
Pauta. 2) Requerimento n2 23/03, do Sr. Alex Can
zianí, solicitando seja convidado o Senhor Carlos
Adroaldo Ramos Covizzi, jurista, estudioso do
tema e autor do livro "Práticas Abusivas da
SERASA e do SPC", para prestar esclarecimentos
a esta CPI. Encaminhou a matéria o Deputado Ne
uton Lima. Em votação, foi o Requerimento apro
vado. 3) Requerimento n2 24/03, do Sr. Luiz Alber
to, solicitando sejam requisitadas à Secretaria da
Receita as últimas cinco declarações de bens e
rendimentos e do Imposto de Renda apresenta
das pela Serasa S/A. Encaminhou a matéria o De
putado Luiz Alberto. Em votação, foi o Requeri
mento aprovado. 4) Requerimento n2 26/03, do Sr.
Luiz Alberto, solicitando seja requisitada à
SERASA a relação completa das empresas-clien
tes públicas e privadas que, nos últimos 5 anos,
adquiriram informações ditas sigilosas disponibi
lizadas pela Secretaria da Receita Federal à
SERASA, mediante "convênio" com a União, indi
cando de forma detalhada a relação das empresas
e órgãos públicos, federais, estaduais e munici
pais acompanhada, nestes casos, dos respecti
vos instrumentos de contrato e respectivos pro
cessos Iicitatórios ou, se for o caso, de dispensa
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de licitação. Encaminhou a matéria o Deputado Luiz
Alberto. Em votação, foi o Requerimento aprovado. 5)
Requerimento nº 41/03, da Sra. Perpétua Almeida,
solicitando a convocação do ex-chefe da SEREL, ór
gão interno da Secretaria da Receita Federal, o Sr.
Ariosto Rodrigues S. Júnior. Encaminhou favoravel
mente a matéria o Deputado Luiz Alberto. Em vota
ção, foi o Requerimento aprovado. No início dos tra
balhos, o Presidente comunicou que realizaria reu
nião informal com os Membros da Comissão, para
discutir as atividades desenvolvidas na CPI, como
ainda as diretrizes que nortearão os procedimentos
futuros. Nada mais havendo a tratar, às dezessete
horas e vinte e três minutos, o Presidente encerrou os
trabalhos, antes convocando reunião para o dia trinta,
quarta-feira, às quatorze horas e trinta minutos, no
plenário sete do Anexo 11, para tomada de depoimen
to do Senhor Pedro Luiz César Gonçalves Bezerra,
ex-Coordenador Geral de Tecnologia e Segurança da
Informação da Secretaria da Receita Federal. O intei
ro teor da reunião foi gravado e as notas taquigráfi
cas, após decodificadas, serão publicadas com este
documento. E, para constar, eu, Estevam dos
Santos Silva, Secretário, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, De
putado Giacobo, e encaminhada à publicação no Diá
rio da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
claro abertos os trabalhos desta Comissão Parlamen
tar de Inquérito, que tem a finalidade de investigar as
atividades da SERASA - Centralização dos Serviços
dos Bancos. Encontram-se sobre as bancadas cópias
da ata da 10ª reunião. Estando as cópias já distribuí
das, indago se fica dispensada a leitura da mesma.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Cezar Silvestri.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Eu
pediria que fosse dispensada a leitura da ata da ses
são anterior e, ao mesmo tempo, faço um apelo para
que fizéssemos uma inversão da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado, não teremos nenhum problema em atender
ao seu pedido da solicitação de inversão da pauta,
visto que até o presente momento se encontra conos
co somente um dos convidados para esta reunião. O
outro, com certeza, a posteriori, chegará um pouco
mais tarde por atraso do vôo. Em votação a solicita
ção do Deputado. (Pausa.) Em discussão a ata. Não
havendo quem queira discuti-Ia, vamos passar à vo
tação. Os Deputados que aprovam a ata permane-

çam como se encontram. (Pausa.) Aprovada. Comu
nico a V.Exas. que fiz distribuir e se encontra sobre as
bancadas relação dos documentos encaminhados à
CPI, os quais determino que constem da ata desta re
união. Comunico ainda aos Deputados titulares e su
plentes desta Comissão que amanhã, às 1Oh da ma
nhã, haverá uma reunião de trabalho para discutir
mos assuntos internos desta CPI na sala da Presi
dência da Comissão de Economia, Indústria, Comér
cio e Turismo, cedida cordialmente pelo Presidente
Léo Alcântara, inclusive com a presença de nossos
assessores legislativos do Orçamento e jurídico.
Informo aos Deputados que é muito importante
V. Exas. fazerem parte desta reunião, principalmente
após este Presidente ter tido hoje uma conversa, uma
reunião com o Secretário da Receita Federal, Dr. Jor
ge Rachid, principalmente sobre os assuntos que se
referem à tributação, à sonegação e assim por diante.
Então, é importante esta reunião. Peço a V.Exas.
que, por gentileza, se façam presentes. O local, repe
tindo, é a Comissão de Economia, Indústria, Comér
cio e Turismo, sala da Presidência. Com a inversão
de pauta, passamos à reunião do dia. Passamos à
audiência pública com a presença dos Srs. Marcos
Tofani Baer Bahia, Promotor de Justiça do PROCON
Estadual de Minas Gerais, e Gustavo José Marrone
de Castro Sampaio, Diretor-Executivo do PROCON
do Estado de São Paulo. Convido V.Sa. para que
tome assento à mesa. Esta Presidência esclarece
que foi convidado também o Sr. Algacir Ormário Túlio,
Coordenador Estadual do PROCON do Estado do
Paraná, o qual não compareceu, alegando problemas
que posteriormente vão ser realmente oficializados
por escrito a esta Comissão. Esclareço também que a
presente reunião se realiza em razão da aprovação
de requerimentos deste Parlamentar e do Deputado
Gilberto Kassab, Relator da CPI. Iniciando os traba
lhos, concedo a palavra, por até 20 minutos, ao Sr.
Gustavo José Marrone de Castro Sampaio, Dire
tor-Executivo do PROCON do Estado de São Paulo.

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - Boa tarde, Deputado Giacobo,
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito,
boa tarde, Deputado Gilberto Kassab, fico honrado
com o convite para prestar esclarecimentos nesta Co
missão sobre o que foi me dado como tema, sobre a
SERASA, as reclamações encontradas no PROCON
São Paulo e quais as providências que são realizadas
pelo órgão na defesa dos consumidores que se senti
rem lesados com a inscrição neste cadastro de ina
dimplentes, de concessão de crédito existente. Bom,
existem 2 tipos de reclamações existentes na Funda-
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ção com relação à inscrição no SERASA. Um deles trabalhando num universo de consumidores existen-
seria a negativação indevida do nome do consumidor tes que utilizam o setor bancário, não é expressivo.
e o outro é quando, apesar de a inscrição ser justa, Mas como costumamos salientar na Fundação, um
devida, não ser ilícita, ela não é comunicada ao con- consumidor lesado já é preocupante para um órgão
sumidor que se sente surpreendido no momento em de defesa do consumidor. Então, temos como um
que vai efetuar uma compra e seu nome está inscrito, problema sério essa inclusão no cadastro, porque,
sem que ele tenha sido comunicado. São 2 pontos além do ato indevido, ele tem uma repercussão na or-
que surgem como reclamações no âmbito do órgão dem moral das pessoas, tirando um pouco o direito de
de defesa do consumidor estadual. No que tange às cidadania, o exercício do livre comércio, essa inscri-
negativações indevidas, alguns aspectos aparecem ção indevida. É um caso que costumeiramente se vai
importantes para serem salientados. Um deles é ao Poder Judiciário, alegando danos morais, o que
quando se negativa o nome com o título, o cheque, no causou até uma súmula já no Estado de São Paulo,
caso - na maior parte das vezes se trata do cheque - no Tribunal de Alçada Civil, onde o simples fato de
pago, já quitado, e se há um erro do procedimento e é inscrição no cadastro como ato irregular já gera dano
indevidamente colocado o nome do consumidor no moral. Dano moral é presumido, independe de prova.
banco de dados de concessão de crédito. Outro se Então, os senhores vêem como em São Paulo acon-
diz quando esse pagamento, esse inadimplemento tece muito esse tipo de atitude. Muitas vezes, os con-
ocorre em virtude de um contrato, onde as cláusulas sumidores, as pessoas lesadas não procuram o ór-
abusivas existentes nesse contrato, normalmente um gão de defesa do consumidor e procuram diretamen-
contrato de adesão, tornam muito oneroso para o te o Judiciário. Por isso que o número não é tão ex-
consumidor que não vê a possibilidade de quitar a dí- pressivo assim de reclamações com relação aos ban-
vida e tem o seu nome incluído. Então, no âmbito da coso O outro setor, o setor das financeiras, que apare-
defesa do consumidor, entendemos que quando a ce em segundo lugar, como quem mais envia dados
cláusula é abusiva, tornando o contrato mais oneroso ao SERASA indevidos com 570 reclamações, dentre
ao consumidor do que deveria ser, trazendo um dese- as quais, em 302 são feito acordo antes mesmo do
quilíbrio contratual, é caso de negativação indevida. início do processo administrativo na Fundação.
Bom, essas são as características das reclamações Então, eles têm um bom índice de acordo justamente
encontradas no âmbito da Fundação PROCON de porque, quando se chega à Fundação, a pessoa já
São Paulo. O que eu trouxe para apresentar aos Srs. procurou... o caso é normalmente irregular, o ato é in-
Deputados é a lista de quais setores cometem mais devido, e as empresas vêm fazer acordos. Outras
equívocos com relação a lançamento do nome dos áreas podem ser citadas também, como os cartões
consumidores no SERASA, no caso. Por quê? Por- de crédito, com 101 reclamações. Outras atividades,
que com relação ao SERASA, propriamente dito, como lojas que enviam o nome ao SERASA. Mas os
existem apenas 17 reclamações desde 1999, cons- números não são relevantes. Eu trouxe o relatório, vai
tando nome do SERASA como reclamado. Por quê? ser encaminhado à CPI, de todas as reclamações,
Porque normalmente o consumidor chega no atendi- mas se ficar argumentando aqui, eu ultrapassaria os
mento, ele reclama da empresa com quem ele teve 20 minutos que foram concedidos. Então, todo o rela-
contato, que ele contratou. Então, ele reclama da em- tório vai ser enviado com as reclamações e amostra-
presa, porque o nome dele está no SERASA, não pro- gens, que são muitas para se trazer, serão trazidas e
priamente do SERASA. Então, dois são os setores serão encaminhadas à Mesa, ao Presidente, com o
que mais promovem esse tipo de atitude no Estado relatório de quais são as empresas, o nome das em-
de São Paulo. Um deles é o setor bancário, o outro é presas que mais cometem esse tipo de negativação
o setor das financeiras. Temos com relação aos ban- indevida. E estaremos abertos a qualquer outro tipo
cos um total, desde 1999 - esses dados são ativos de de esclarecimentos ou de envio de documentos que a
1999 até 2003 - até abril de 2003, quando foi fechado Comissão porventura entender necessário. O segun-
este relatório, são 646 reclamações existentes na do caso de reclamações que são encontradas na
Fundação, dentre as quais 332, o próprio banco, as- Fundação é o caso da não comunicação da negativa-
sumindo seu erro, já faz um acordo antes de se ter ção. Ou seja, o consumidor, sim, é um inadimplente, é
uma audiência, de se ter um processo de reclamação comprovada essa situação dele, só que o nome dele
para posterior inclusão num cadastro de inadimplên- é colocado num cadastro sem a prévia comunicação.
cia, de cadastro de reclamações fundamentas solta- Por que se exige a prévia comunicação? Primeiro,
do todo ano pela Fundação. Então, é um número que, porque o Código do Consumidor prevê que, para ins-
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crição em qualquer cadastro, para o consumidor ter
seu nome inserido em qualquer cadastro de crédito,
de qualquer outro tipo de dados pessoais, ele tem que
ser comunicado antes. Então, a não comunicação, já
consideramos na Fundação como ato ilegal da em
presa que não comunicou. E outro caso, porque se
entende hoje em dia que o cadastro tem, apesar de
muitos dizerem que não, um caráter sancionador.
Você restringe alguns direitos do consumidor com a
inscrição no cadastro. Então, ele careceria de uma
melhor análise para ser enquadrado. Esta é uma dis
cussão que se tem há algum tempo em São Paulo.
Para a Fundação PROCON colocar o nome de algu
ma empresa no cadastro, ela sofre um procedimento
administrativo com toda ampla defesa, contestações,
recursos, todos os meios lícitos de ampla defesa e
contraditório são permitidos para que a empresa te
nha seu nome colocado num cadastro como uma re
clamação fundamentada que é divulgada no ano. E o
consumidor, para ser colocado nos cadastros de pro
teção ao crédito, tanto SERASA, que é a matéria
aqui, mas também o SPC, ele não tem nenhuma pos
sibilidade de defesa. Ao consumidor, a empresa sim
plesmente encaminha ao SERASA, que automatica
mente coloca negativo o nome do consumidor sem
nenhum procedimento, sem nenhuma análise do que
ocorre. Essa é uma discussão. Por enquanto, não há
uma definição se esse tipo de inclusão é lícita ou não.
Entendemos que não, mas o Judiciário sobre esse
aspecto que careceria um melhor procedimento para
se colocar o nome do consumidor num cadastro de
negativação, justamente pelos argumentos que eu
disse. Tem um caráter sancionatório, restringe-se di
reitos do consumidor ou do cidadão com a inclusão
do seu nome nesse tipo de cadastro, gerando danos
que, muitas vezes, são irreparáveis. Danos de ordem
moral, danos de ordem material, como a perda de um
emprego, como a perda de um contrato, nos casos de
quem é colocado no cadastro uma empresa, soltada
uma empresa no cadastro, ou protesto, todos esses
meios de restrição de crédito que são realizados, que
só existem hoje em dia, não têm um procedimento
que permita ao consumidor, ou ao cidadão, ou à em
presa, se defender e argumentar com respeito ao por
quê do seu nome estar sendo colocado lá. Trata-se
as partes de formas diversas. A empresa, o fornece
dor sempre tem aquele direito de defesa, aquele direi
to da ampla de defesa, o contraditório, ele sempre é
chamado para se pronunciar numa possibilidade de
inclusão no cadastro e o consumidor, nunca. Há um
desequilíbrio na relação. Esperamos que um dia seja
equacionado essa discussão existente com relação à

inclusão dos nomes dos consumidores. Fui convida
do para trazer dados. Não sei se os senhores gostari
am que eu lesse todas as empresas reclamadas. São
muitas. Eu poderia ler as 10 primeiras e o número de
reclamações existentes dos bancos, porque o materi
al vai ser encaminhado à Mesa com todos os nomes,
com algumas reclamações que estão na pasta, como
é procedida a reclamação, por que eu disse que ado
tamos um procedimento, a empresa tem direito à de
fesa, o procedimento. Eu trouxe alguns processos, al
guns exemplos de processo de como se chega a uma
reclamação fundamentada para inclusão da empresa
no cadastro do PROCON, que e imprensa normal
mente chama de lista negra, mas que, na verdade,
não é uma lista negra, é apenas um estudo do merca
do de consumo. Para os Srs. Deputados terem ciên
cia de como é feito com todo o cuidado, com toda a
responsabilidade para se colocar o nome de uma
pessoa ou de uma empresa numa lista que pode tra
zer conseqüências danosas, o que não ocorre no
caso da SERASA ou de qualquer outro tipo de prote
ção ao crédito, esses cadastros de proteção ao crédi
to. Essa é uma matéria a ser levada a discussão. Não
sei se seria o caso desta Comissão Parlamentar de
Inquérito se propor que esses cadastros que recebem
dinheiro, sim, para manter esse nível de informação,
preocupem-se mais, sejam mais responsáveis no
momento de negativar o nome de um consumidor,
porque os danos muitas vezes são irreparáveis e mui
to graves, de ordem moral e ordem econômica. E tra
zer um pouco do que ocorre de reclamações e que
existem erros. A idéia mesmo de trazer esse rol de re
clamações, apesar de não ser um retrato fiel do mer
cado, porque é um número da cidade de São Paulo,
exclusivo da cidade de São Paulo. E, como salientei,
os consumidores lesados procuram normalmente o
Poder Judiciário, porque são casos de danos morais.
A Fundação PROCON não tem como arbitrar danos
morais, não tem legitimidade para arbitrar. No melhor
das coisas, o acordo gira em torno de 70% das recla
mações, conseguimos tirar o nome do consumidor
que está inscrito indevido, ficar o nome limpo, mas ar
bitrar danos morais cabe ao Poder Judiciário. Então,
muitas vezes, o consumidor prefere de antemão, para
não haver perda de tempo, já entrar diretamente no
Judiciário, pedindo, pleiteando a retirada do nome do
cadastro mais a condenação da empresa por danos
morais. Então, eu estaria aberto a perguntas quais
quer. Pelos dados que eu trouxe, seria isso. Agrade
ço o convite. E trago a preocupação de se ter um cri
tério para se colocar o nome dos consumidores nes-
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ses cadastros, uma forma mais responsável de man
char a honra de alguém. Muito obrigado. Agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Continuando nossa audiência pública, já com a pre
sença do Sr. Marcos Tofani Baer Bahia, Promotor de
Justiça do PROCON Estadual de Minas Gerais, que
convido para que tome assento à mesa. Também co
munico aos Parlamentares que a lista de inscrição
está aberta. E dando continuidade aos trabalhos, eu
passo então a palavra agora, por até 20 minutos, ao
Sr. Marcos Tofani, que faça os seus comentários.

O SR. MARCOS TOFANI BAER BAHIA - Boa
tarde a todos. Eminentes Deputados, Presidente des
ta Comissão Parlamentar de Inquérito, é com muita
satisfação que venho aqui, em Brasília, para contribu
ir para esta CPI da SERASA. O tema objeto dessa in
vestigação me parece ser muito mais amplo do que
está sendo discutido aqui. Em verdade, o nome que
eu entendo mais conveniente é o nome de arquivo de
consumo, porque no Brasil nós vivemos hoje um pro
blema muito grande, que é o problema relacionado ao
crédito. No âmbito do Estado de Minas Gerais, o
PROCON estadual, ele é tocado pelo Ministério PÚ
blico a exemplo de somente mais um Estado em nos
sa Federação. Nós temos tido diversas reclamações
em nossos órgãos, temos instaurado procedimentos
administrativos no âmbito do PROCON. Porque,
como os senhores sabem, o PROCON estadual, ele é
um órgão que visa aplicar uma sanção em âmbito ad
ministrativo. Ao contrário do Poder Judiciário, porque
o Poder Judiciário pode ir muito mais além. Ele pode,
por exemplo, determinar uma obrigação de fazer ou
não fazer. O PROCON estadual, ele se limita àquelas
sanções administrativas que estão elencadas no art.
56 do Código de Defesa do Consumidor, dentre elas:
aplicação de multa, aplicação de suspensão do forne
cimento de um serviço a título cautelar - como é o
caso da decisão que eu proferi semana retrasada
contra a empresa Sul America Título de Capitaliza
ção, em razão de publicidade enganosa na comercia
lização de seus produtos e serviços. Vivemos hoje
uma era de profunda informação. A informação, hoje,
é o elemento mais importante, é o elemento que mais
corre e que gera dinheiro hoje em dia. Como todos
nós sabemos, o direito à informação, ele é um direito
de quinta geração, um direito fundamental, que está
consagrado na Constituição Federal. Mas o que está
acontecendo hoje é exatamente o abuso desse direi
to de informação, que tem gerado danos morais e pa
trimoniais a diversos consumidores. O art. 5º da
Constituição garante o direito à intimidade e à prote
ção dos dados desses consumidores. E o que deve-

mos salientar é que os arquivos de consumo deriva
ram do crédito; não foi dos comerciantes. Na verdade,
eles derivaram do crédito. Eles estão a serviço das
oligarquias financeiras. Eu digo isso, porque nós te
mos percebido uma avalanche de ações por parte do
Sistema Financeiro Nacional para fugir da incidência
do Código de Defesa do Consumidor. Os bancos
acham que estão acima do bem e do mal neste País.
Grande parte dos problemas que nos aflige diaria
mente, problema de endividamento, principalmente,
passa pelo Sistema Financeiro Nacional. Isso não é
nenhuma novidade. Nós temos percebido isso diaria
mente em nosso Estado. É muito irônico perceber
que os bancos, ao mesmo tempo em que eles criam
esses cadastros, na verdade, eles pretendem fugir da
incidência do Código de Defesa do Consumidor por
que alegam que o serviço de crédito não é um serviço
regulado e que se sujeita ao Código de Defesa do
Consumidor. Só que o § 2º do art. 3º do Código sali
enta que o serviço bancário é uma relação de consu
mo. Ora, se o serviço bancário é uma relação de con
sumo, por que os bancos querem fugir da incidência
de uma lei, que tem mais de 10 anos, neste País, e
funciona? Os diversos órgãos, por todo o nosso País,
já provaram que a nossa Lei 8.078 é uma lei que pe
gou. Todos os dias, quando nós acordamos, vamos a
uma padaria comprar um pão francês, nós estamos
fazendo um contrato de consumo. Quando nós pega
mos um ônibus na rua, nós estamos fazendo um con
trato de transporte oral também. Então, o primeiro
contrato que todos os dias nós fazemos é a relação
de consumo, é um contrato de consumo. Ora, por
que, a quem interessa que os bancos não sofram a in
cidência da Lei 8.078? E mais, se o Código de Defesa
do Consumidor, no art. 43 e seguintes, regula os ar
quivos de consumo que derivaram do Sistema Finan
ceiro Nacional, por que os bancos não querem se
submeter ao Código, se os próprios arquivos que eles
criaram estão regulados pela Lei 8.078? Vivemos
hoje um momento de incapacidade para pensar. Eu
sempre falo, em toda oportunidade, que nós temos a
nossa consciência alienada. Nós não temos todos os
dias aquele filtro de informações. São telenovelas,
são propagandas, publicidades enganosas. Nós re
cebemos uma avalanche de informações e muitas ve
zes essas informações, elas levam o consumidor a se
comportar de forma prejudicial ao seu interesse eco
nômico. Eu estava vendo ontem uma publicidade, se
eu não em engano, das Lojas Americanas, oferecen
do crédito. As Lojas Americanas estão chegando ao
ponto de vender crédito! O filósofo Domenico di Ma
sio, um italiano, ele já disse que, no futuro, nós vamos
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ter sanduíche de crédito, porque a produção não
acompanha as necessidades do homem. Nós vive
mos num mundo de produção alienada, um consumo
alienado. Nós temos a incapacidade... O povo brasi
leiro... Infelizmente, nós não temos ainda a capacida
de de filtrar tantas informações. Então, por isso que
eu chamo a atenção para esse direito à informação,
que é um direito muito importante. E eu pergunto: a
quem interessa que o nome do consumidor seja ins
crito na SERASA? Seria somente a proteção do crédi
to ou seria somente para penalizar o consumidor,
que, muitas vezes, desempregado, se vê na contin
gência de não ter como arcar com aquele tipo de pro
duto que ele adquiriu? É preciso que nós revejamos
esses questionamentos, a utilidade pública dessas
instituições - que elas tenham uma utilidade pública.
Não podem ser meramente sindicatos dessas empre
sas operadoras de créditos, que são os bancos, são
essas oligarquias financeiras, que desde 1964 impu
seram pela nossa goela abaixo taxas de juros escor
chantes. Essa vulnerabilidade do consumidor... Mais
de 40 milhões de pessoas, hoje, estão com seus no
mes inscritos em arquivos de consumo. Ora, não é
prudente que, um país que se descamba para o crédi
to e que venda crédito, 40 milhões de pessoas não te
nham direito a comprar financiado. Eu trouxe aqui
duas leis que poderão contribuir para esta audiência
pública, e chamo a atenção dos senhores para a
questão de uma lei estadual que está sendo questio
nada pelo SPC e SERASA que diz respeito ao projeto
de lei. Em Minas Gerais... Eu trouxe aqui um projeto
de lei que diz o seguinte: dispõe sobre informações
relativas a consultas realizadas em bancos de dados
e cadastros de consumidores. Nós temos tido a opor
tunidade de encaminhar a vários Deputados Estadu
ais projetos de lei para melhorar a relação de consu
mo. O art. 1ºdiz o seguinte: fica proibida aos adminis
tradores de bancos de dados e cadastros de consu
midores o repasse de informações sobre consultas
realizadas pelos fornecedores aos seus associados.
Parágrafo único: essas informações, de cunho não
restritivo, consistem no nome e número de consultas
realizadas por fornecedor. Um outro projeto de lei,
também no Estado de Minas Gerais, que sofre trami
tação, diz o seguinte: É vedada às empresas públicas
e privadas, prestadoras e concessionárias de servi
ços públicos inscrever seus usuários em cadastros de
consumidores inadimplentes ou mesmo comunicar a
quem quer seja a condição de devedor de seus usuá
rios. A violação do disposto nesta lei será punida na
forma do disposto no art. 56 do Código de Defesa do
Consumidor. Urge, a meu ver, que o Congresso Naci-

onal faça uma legislação ordinário, em nível federal,
proibindo a inclusão do nome de consumidores ina
dimplentes, usuários de serviço público essencial e
de serviços públicos privados, de grande relevância
nesses arquivos de consumo. Por quê? O serviço pú
blico essencial deveria ser gratuito. Quando nós pa
gamos um serviço público, o consumidor/cidadão
está pagando mais do que deveria pagar. A gratuida
de é da essência do serviço público. A inclusão do
nome do devedor, usuário de um serviço público, no
SPC, SERASA, etc., acarreta uma dupla apenação
para o próprio consumidor, porque ao mesmo tempo
em que o nome dele vai parar nesses arquivos de
consumo, ele tem um serviço público interrompido.
Então, ele sofre dupla apenação. Se não me engano,
SPC e SERASA falaram, algum tempo, que não re
metem o nome dos consumidores, usuários de servi
ço público a esses arquivos de consumo, quando ina
dimplentes. Ocorre que a ANATEL, a própria
ANATEL, baixou uma norma autorizando as empre
sas prestadoras de telefonia a incluir os nomes dos
consumidores, de usuários de serviço público de tele
fonia, quando inadimplentes. Além de ter o telefone
cortado, o consumidor ainda tem o nome negativado.
A ANATEL funciona como o verdadeiro sindicato des
sas empresas prestadoras de telefonia. Então, penso
eu: ora, será que não está na hora de criar um órgão
público para fiscalizar a atuação desses arquivos de
consumo? Mas não um órgão público que existe nes
se modelo do País, como a ANATEL, ANEEL, e ou
tras agências reguladoras, que funcionam como ver
dadeiros sindicatos dessas empresas. Eu tenho opor
tunidade de propor ações civis públicas no Estado de
Minas Gerais, e a ANATEL vem integrando a lide para
defender essas empresas. Da mesma forma, não
adianta a criação de um órgão como o Banco Central,
que todo mundo sabe, não fiscaliza nada, fiscalizar
esse setor de arquivos de consumo. Não vai adiantar
também. É preciso que haja um órgão de composição
mista, com representantes dos Estados, de associa
ções de defesa do consumidor, Ministério Público,
etc. Eu proponho a esta egrégia Casa a elaboração
de uma legislação federal para impedir a inclusão do
nome dos usuários inadimplentes de serviços públi
cos e de serviços privados de relevância pública,
como hospitais e escolas. Proponho ainda a criação
de um órgão governamental, a exemplo das agências
reguladoras, mas num modelo diferente, para que
eles fiscalizem essa caixa preta que são os arquivos
de consumo. Terceiro, eu proponho que esta Comis
são, através do seu Presidente, elabore uma carta
apontando os problemas e os fatos que foram investi-
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gados aqui e encaminhe aos diversos Ministérios PÚ
blicos e ao Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor, para que nós possamos articular uma
atuação conjunta, eficiente e homogênea por todo o
Brasil. Eu estou à disposição dos senhores para res
ponder a alguma pergunta relativamente ao Estado
de Minas Gerais, no que tange aos arquivos de con
sumo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Dando continuidade, conforme a lista de inscrição,
concedo a palavra à Deputada Perpétua Almeida,
mas antes esclareço que os Deputados terão direto a
perguntas a ambos os convidados, os quais respon
derão, com direito a réplica e a tréplica.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Pela ordem, Sr. Presidente. Eu só gostaria que o Dr.
Gustavo Marrone esclarecesse se os dados que ele
trouxe a esta Comissão referem-se à cidade de São
Paulo ou ao Estado de São Paulo.

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - Os dados referem-se à cidade
de São Paulo. O que ocorre? Nós estamos hoje, no
Estado de São Paulo, formando o cadastro estadual,
formando uma rede estadual. A Fundação PROCON
atua hoje em dia na cidade de São Paulo, competên
cia na cidade de São Paulo, com relação a reclama
ções e com 200 Municípios conveniados, que têm
PROCONs municipais. O que ocorre? Por que esses
dados que têm aqui são apenas da cidade de São Pa
ulo? Porque ocorreram procedimentos diferentes
com relação às reclamações. A gente não coloca no
nosso cadastro, no nosso rol de reclamações, proce
dimentos que são diferentes dos nossos, realizados
na Fundação. Hoje, através de um sistema que foi im
plantado, com auxílio do Fundo Federal de Direitos
Difusos, um primeiro cadastro estadual do Brasil, in
terligado com o mesmo procedimento. Então, a partir
de 2004, já terá os dados gerais do Estado de São
Paulo, mas por enquanto esses apresentados desde
a criação da Fundação PROCON são apenas da Ca
pital, não são do Estado inteiro, e acredito que nin
guém tenha esses dados no Estado de São Paulo, a
ligação perfeita com procedimento e nomes relativos
às reclamações.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putada Perpétua Almeida.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, senhores convidados, eu queria, an
tes de começar este assunto da CPI, fazer um regis
tro, porque não queria, depois deste final de semana,

retornando todos nós Parlamentares, não queria co
meçar a minha participação nesta CPI sem registar
que eu imagino a dor que todos os Parlamentares
sentiram com a perda da nossa companheira Francis
ca Trindade. Imagino que a Casa deva fazer alguma
sessão solene e confesso que é difícil, com certeza,
para muitos companheiros tocar o dia-a-dia do Parla
mento. Eu vou retomar o assunto da CPI e colocar a
seguinte questão: eu lamento que a CPI esteja tratan
do apenas da questão da SERASA, porque as recla
mações que chegam ao meu gabinete, e imagino que
estejam chegando também em outros gabinetes, tra
zem dezenas de reclamações contra a SERASA e
contra o SPC ao mesmo tempo e, pelas reclamações
que recebo, imagino que SPC e SERASA são farinha
do mesmo saco, como diz o povo, principalmente lá
no Norte.

Portanto, imagino que esta CPI deveria, no mí
nimo, estar investigando a SERASA, SPC e outros ór
gãos que fazem exatamente o que essas duas institu
ições estão fazendo hoje com o povo brasileiro. Eu te
nho feito várias reclamações na tribuna desta Casa,
alertando que os programas do Governo Federal, in
clusive do Governo Lula, estão seriamente ameaça
dos por conta da SERASA. E queria ler aqui o trecho
de um e-mail, de um documento que diz o seguinte: O
Presidente da Caixa, Jorge Mattoso, anunciou que a
instituição deve injetar 100 milhões na economia até
o final do ano por meio do programa de microcrédito,
que são linhas abertas para população de baixa ren
da. Segundo ele, em um mês e meio já foram inscritos
cerca de 340 mil correntistas para esta modalidade.
Após regulamentação, o prazo legal para entrada em
operação é de 30 dias, mas já existe toda a infra-es
trutura necessária para implantar o sistema imediata
mente. E aí vamos ao que nos interessa: pelas re
gras estabelecidas, terão acesso ao dinheiro apenas
as pessoas com conta há mais de 3 meses no cadas
tramento da Caixa Econômica Federal e cujo nome
não conste na lista de devedores da SERASA. E aqui,
Srs. Parlamentares, eu imagino que, se esta CPI che
gar ao seu encerramento e não tiver acabado, na mi
nha opinião, com esse desrespeito à sociedade, aí a
CPI terá terminado em pizza, porque é inaceitável
que programas populares, que devem levar o mínimo
de dignidade aos cidadãos, tenha que passar por
esse tipo de processou onde o que consta são os da
dos e investigações da SERASA. Eu queria pedir ao
Sr. Presidente, se não der para tentarmos uma deci
são hoje, mas parece que a nossa reunião secreta é
amanhã, que a gente delibere pela ida da CPI ao Mi
nistro da Fazenda, porque, pelos dados que nós já te-
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mos nos depoimentos colhidos acerca da SERASA,
mesmo enquanto esta CPI está transcorrendo, pedir
mos que o Ministro imediatamente discuta com a Cai
xa Econômica Federal e reveja esses critérios, por
que, com certeza absoluta, depois do encerramento
da CPI da SERASA, vão constar lá nossas orienta
ções. Então, é isso que estou pedindo ao Presidente,
para que a gente discuta a ida da CPI da SERASA
imediatamente ao Ministro Antônio Palocci, para que
sejam rediscutidos os critérios da participação do
povo nos recursos dos programas que, inclusive, es
tão sendo administrados pela Caixa e por outros ban
cos também. E queria perguntar aos senhores a se
guinte questão: com certeza, órgãos como o
PROCON, devem ter diariamente centenas e cente
nas de reclamações. Eu queria conhecer mais de per
to, se é possível, qual é o índice de reclamações acer
ca da SERASA e, se vocês tiverem, do SPC também,
até para a gente conhecer e fazer uma comparação
acerca dessas reclamações que, na minha opinião,
estão lesando o consumidor. Se vocês podem fazer
relatos de como elas estão chegando aos PROCONs;
e qual é o índice de reclamação frente a outras recla
mações? A outra pergunta é: que tipo de orientação
vocês têm dado aos consumidores quando procuram
o PROCON, no sentido de que, segundo eles, estari
am sendo lesados pela SERASA. Para que outros ór
gãos vocês encaminham ou que providências vocês
tomam. E, para finalizar, como são duas instituições
importantes, que orientação vocês dariam a esta CPI
que devam constar no nosso relatório como um rela
tório que deve apontar saídas e alternativas para aca
bar, na minha opinião, com esse tipo de desmando e
desrespeito aos consumidores brasileiros. Muito obri
gada, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putada Perpétua, eu não poderia deixar de responder
a alguns comentários feitos por V.Exa. Primeiro,
achei muito oportunos os comentários feitos por
V.Exa. Em segundo lugar, é igualmente muito oportu
na a sugestão de V.Exa. de um grupo de Parlamenta
res ir até o Ministro Palocci, solicitar que S. Exa. rever
ter, de imediato, esse requisito que hoje, pelo jeito, é
um requisito praticamente básico do Governo Fede
ral, em se tratando de financiamentos ou recursos
através da própria Caixa Econômica Federal. Sugiro
que amanhã nós discutamos isso na nossa reunião
que não tenho dúvida nenhuma trará grande proveito
a esta CPI. Quanto à observação de V.Exa. de ela ser
somente uma CPI da SERASA, eu lhe dou a mão à
palmatória e não tenho dúvida nenhuma de que eu
formularia o requerimento, estendendo-o aos outros

órgãos. Acredito na certeza do resultado e principal
mente do trabalho prestado por esta CPI no seu final.

E nós, já resolvendo ou tentando com muita gar
ra e honestidade, resolver o problema ocasionado à
população brasileira através da atuação indevida ou
equivocada da SERASA, por muitas vezes, eu tenho
a certeza de que vão se entender também as medi
das tomadas aqui, através do relatório, a outros ór
gãos que informam dados de pessoas físicas e jurídi
cas. Passo a palavra ao Dr. Gustavo para responder
à Deputada Perpétua e, depois, ao Dr. Marcos.

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - Deputada, eu também concor
do que a SERASA é apenas um dos cadastros que
existem. O número que trouxemos de São Paulo é re
lativo apenas ao SERASA; o SPC também tem mais
ou menos o mesmo número de reclamações. Então,
deveria ser para todos os cadastros, aquelas empre
sas que instruíssem e que mantêm cadastros de con
sumidores, como bem disse o Dr. Tofani. Acho que
esse é um problema geral, não apenas da SERASA.
Com relação à porcentagem das reclamações, quan
do fazemos o ranking, em São Paulo, normalmente
temos esses problemas da SERASA e do SPC; eles
acabam caindo em bancos, instituições financeiras.
Os bancos são o segundo setor mais reclamado em
São Paulo, historicamente, o ano passo foi, o ano re
trasado também, perdendo apenas para a telefonia,
que é campeã absoluta desde que foram privatizados
os serviços. Do contexto dos bancos, o que represen
ta esse tipo de inscrição irregular na SERASA, no
SPC, chega a 40% das reclamações com relação a
serviços bancários. Então, é um número muito ex
pressivo. Por que o é número expressivo? Porque
esse número é tirado de reclamações com fundamen
to, nós só divulgamos reclamações com fundamento.
Recebemos cerca de 40 mil reclamações/ano. Ape
nas 2 mil são fundamentadas. Por isso eu disse que
passamos por um processo de seleção muito grande,
uma responsabilidade muito grande para divulgar o
nome de alguém na lista. Há ampla defesa, tudo dire
itinho, tudo conforme a lei. Mais ou menos 40% das
reclamações são de bancos, que é um setor que apa
rece em segundo lugar no número de queixas que
chegam ao PROCON. Percentualmente é bem rele
vante quanto às demais reclamações, à frente de pIa
nos de saúde, de imóveis, de energia e de outros se
tores com problemas graves com relação aos consu
midores. Quanto às providências, o que ocorre? O
consumidor procura a fundação no seu atendimento,
faz uma reclamação contra a SERASA ou SPC ou a
instituição que o lançou indevidamente; é processado
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todo o trabalho, feita audiência, direito de defesa; ten
ta-se uma conciliação com a empresa. Em 70% dos
casos se consegue uma conciliação; quando a em
presa é irredutível, não quer a conciliação, normal
mente encaminhamos ao juizado especial, Poder Ju
diciário, com a petição inicial. Nós mesmos prepara
mos e encaminhamos ao Poder Judiciário os casos
que não conseguimos resolver de forma amigável,
por acordo. Quando o caso se torna geral, nós enca
minhamos ao setor de fiscalização que apurar se há
algum fato em que caiba sanção pecuniária, aplica
ção de multa ou outro tipo de sanção administrativa.
Esse é o procedimento normal, mas com relação ao
consumidor individual, se não se resolvem os 30%
dentro da fundação, se encaminha-se a petição feita
ao juizado especial cível; ele não precisa procurar um
advogado. É um acordo que se tem com o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. A fundação pode di
retamente preparar a petição inicial para os consumi
dores e encaminhar para o Poder Judiciário para que
eles tenham seu direito resguardado. Entendo tam
bém que essa questão de o cadastro ser não permiti
do é polêmica. Não concordo muito com a divulgação,
mas, se entender que é lícito manter esse cadastro,
que se faça nos mesmos moldes que os fornecedores
exigem, com responsabilidade e com direito à defesa,
não simplesmente como aviso. Se eles encaminham
o nome de uma pessoa, o nome vai diretamente para
o cadastro. Quando a pessoa é cientificada, já está
inscrita, já está negativada e não tem direito a con
tra-argumentar. E isto, eu acho inconstitucional, além
de tudo, porque se está punindo, se impingindo uma
pecha, dando uma sanção que fere a honra, o nome
da pessoa, joga-se a pessoa em um universo de ina
dimplentes sem nem lhe dar o direito de defesa. Se
houvesse um critério, uma legislação que obrigasse a
quem tem esses cadastros e ganham dinheiro com
isso - porque todos eles são remunerados e bem re
munerados pelas empresas que se utilizam do servi
ço - que sejam responsáveis na informação que pres
tam, que possibilitem o acesso à defesa do consumi
dor. Por isso deve haver uma legislação que regula
mente esses cadastros, como é feito com o caso dos
fornecedores. O PROCON só mantém o cadastro,
mediante o procedimento que é previsto em lei. Exis
tem decretos, existem legislações estaduais que pre
vêem esse tipo de procedimento administrativo para
se incluir o nome da empresa no cadastro de todos os
anos lançado pela fundação. Então, seria basicamen
te essa sugestão para se regulamentar a atuação
desses cadastros.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Marcos.

O SR. MARCOS TOFANI BAER BAHIA - Res
pondendo a pergunta da eminente Deputada, o setor
de finanças esse ano chegou ao primeiro lugar, como
já era de se esperar, em nível de reclamações. O pro
blema todo está na raiz. A partir do momento em que
o consumidor se torna vulnerável a essa avalanche
de créditos que lhe é oferecida, ele vai se endividar e
o nome dele vai ser incluído na SERASA, nos arqui
vos de consumo, que estão virando instrumento de
meio de coação para a cobrança de dívida. É isso que
hoje são os arquivos de consumo. Por que não fazer
mos uma legislação que dilate o prazo para inscrever
o nome dos consumidores nos arquivos de consumo?
Muitas vezes, o consumidor fica desempregado ou
tem algum problema de saúde na família e ele deixa
de pagar a um banco ou a um lojista a quantia para
solver uma dívida com o hospital, com a escola. Ora,
francamente, entre pagar um hospital e um banco,
nós não devemos nem pensar duas vezes. A vulnera
bilidade do consumidor passa por aí. Por que não
alagarmos o prazo de inscrição, como se fosse um
estágio: olha, eu, arquivo de consumo, vou incluir o
nome do consumidor, mas somente após um prazo
de 6 meses. Dessa forma, o consumidor poderá ter
tempo para pagar a dívida ou por qualquer outra ra
zão, incontingências que nos afligem todos os dias. O
que nós temos feito? Temos recebido as reclama
ções. Quando a reclamação é de natureza eminente
mente individual, fazemos mesmo que a Fundação
PROCON de São Paulo. Elaboramos uma petição ini
ciai, pedimos a retirada do nome do consumidor do
arquivo de consumo e indenização por danos morais.
O consumidor assina a petição e damos entrada no
Juizado Especial das Relações de Consumo. Isso
não havendo acordo com o comerciante, com a finan
ceira ou o banco. De outra forma, se for uma lesão em
nível coletivo, que pode acometer um sem-número de
consumidores, ao romper as fronteiras de uma cidade
e romper várias regiões do Estado, nós ingressamos
com ações civis públicas exatamente para pedir inde
nização ou reparar uma inclusão indevida. A suges
tão que eu tenho, mais uma, vez seria a criação de
uma legislação que regule o setor e a criação de uma
agência reguladora, não nos moldes das atuais
agências , que não funcionam para nada, mas uma
agência reguladora mista, com composição mista dos
membros e órgãos de defesa do consumidor, com
membros de organismos governamentais e não go
vernamentais, como o DPDC, que é o órgão vincula
do ao Ministério da Justiça incumbido da proteção ad-
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ministrativa do consumidor em âmbito federal. Nós,
PROCONs, somos o termômetro do que acontece
com os consumidores no Brasil. Nós temos todos es
ses dados, esses índices, mas precisamos do apoio
do Congresso Nacional. Nós temos capacidade para
redigir projetos de leis, dar todo o suporte jurídico
para os Deputados, como nós fazemos no Estado de
Minas Gerais; temos capacidade para ajuizar deman
das em âmbito coletivo. Nós temos capacidade de
nos organizar no âmbito do Brasil, uma vez por ano
pelo menos nos encontramos nos Fóruns Nacionais
de Defesa do Consumidor. Entâo de que precisa
mos? Exatamente do apoio do Legislativo para dar
uma alavancada na proteção e defesa do consumi
dor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Próximo inscrito, Deputado Deley.

O SR. DEPUTADO DELEY - Sr. Presidente, Sr.
Relator, Srs. Deputados e Deputadas, nossos convi
dados, eu havia até anotado uma pergunta ao Sr.
Gustavo em relação à telefonia. Mas o convidado
Marcos já expôs um pouco sobre a telefonia, que tam
bém era uma curiosidade nossa. Assim faço outra
pergunta aos nossos 2 convidados. Como disse o Sr.
Marcos, o PROCON hoje realmente é um termômetro
nessa relação com a população, principalmente com
aqueles que se sentem prejudicados nessa relação
que eu - diria - covarde, até por todas as informações
que temos tido nesta Comissão, em que pese termos
conhecimento de comentários no sentido de que esta
CPI não chegaria a lugar algum, talvez por esse siste
ma financeiro ter se acostumado tanto às benesses
de alguns setores do poder. No entanto, tenho certe
za que ao final vamos poder corrigir várias situações.
Já que V.Sas. têm uma relação muito próxima com a
população, dentro dessa relação há muitos casos de
pessoas que não conseguem emprego pelo fato de
estarem negativadas? V.Sas. têm tido acesso a esse
tipo de reclamação da população?

O SR. MARCOS TOFANI BAER BAHIA - Coin
cidentemente, na semana passada, um consumidor
perdeu o emprego por causa da inclusão de seu
nome em um arquivo de consumo. Ele é trabalhador
de uma instituição financeira, não me recordo o
nome, e o cheque dele foi devolvido como sem fun
dos, erroneamente por um banco e ele foi mandado
embora. O banco alegou simplesmente que, se ele ti
nha mandado um cheque sem fundos, ele teria de
procurar a Justiça para reaver seus direitos. É essa a
postura dos bancos o que faz sentir certa impunidade
que grassa nas relações de consumo. Os bancos são
as instituições que - eu diria - menos fazem acordo

nos PROCONs. Dificilmente conseguimos fazer um
acordo com bancos. Eles simplesmente preferem o
caminho da Justiça. Por quê? É um caminho mais ár
duo e mais oneroso para o consumidor. Além disso,
há o problema da operosidade do Poder Judiciário.
Os bancos recorrem, quando entramos com ações ci
vis públicas, vão até os superiores tribunais e só se
dão por vencidos, quando a sentença transita em jul
gado, e ainda vem outro problema, a execução da
sentença. Eles embargam a execução de sentença e
dão a penhora em imóveis que não têm nenhum valor
comercial. O problema todo passa por aí e gira em
torno não só dos arquivos de consumo, porque os ar
quivos de consumo nasceram do sistema de crédito,
nasceram das oligarquias financeiras e estão a servi
ço delas. Então, esse é o caso que eu tenho para ilus
trar, aconteceu na semana passada e que, se for per
tinente, poderei juntar ao relatório desta CPI.

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - Com relação à negativação e
ao emprego, a instituição financeira não contrata nem
demite quem tem nome negativado em qualquer uma
isso já é sabido, eles utilizam esse método. Com rela
ção aos outros setores, não temos uma padroniza
ção, não existe uma regra se eles utilizam ou não des
sa informação para contratar ou demitir. Eu sei que na
instituição financeira, qualquer banco, qualquer insti
tuição financeira, é regra do próprio RH, Recursos
Humanos, não contratar nem demitir quem tem pro
blemas no SPC ou no SERASA. Por isso tem se que
regulamentar, porque a repercussão dessa inscrição
do jeito que é hoje - irresponsável- causa muitos da
nos, tanto de ordem material como moral. Caso típico
de restrição ao emprego é o caso da instituição finan
ceira. Chegou um caso em Minas, mas em São Paulo
é comum a demissão de funcionários ou a recusa de
fichas de emprego pelas instituições financeiras por
causa de nome negativado, seja indevida ou devida
mente. Eles utilizam, eles não têm esse critério, prin
cipalmente porque não sabemos qual é devido e qual
é indevido no momento da análise, porque não existe
nenhum tipo de procedimento para se inscrever o
nome no cadastro.

O SR. DEPUTADO DELEY - Há muitos comen
tários das pessoas que procuram o PROCON, co
mentários no dia-a-dia de que não conseguiram de
terminado emprego pelo fato de estarem negativa
das?

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - Não. Existe, existe. É que nós
não temos esse controle, porque acabamos não ten
do competência de atuar, mas, com certeza, existe. E
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é por isso que eu falei, é um padrão, principalmente
do mercado financeiro, esse tipo de conduta e é a re
clamação que chega também. E se perguntarmos
para qualquer diretor de banco que trabalha nos RH,
ele vai falar que não contrata e demite quem tem pro
blema de crédito.

O SR. DEPUTADO DELEY - Mas mesmo fora
das instituições financeiras existem casos de outras
empresas?

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - É isso que eu não posso afir
mar. Eu conheço o do mercado financeiro; aos outros
casos eu ainda não tive acesso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Próximo inscrito, Deputado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, queria parabenizar a
contribuição do Dr. Marcos Tofani e Dr. Gustavo Mar
rone a esta CPI. Cada vez que esses depoimentos,
principalmente dos representantes de órgãos de de
fesa dos consumidores ou de fiscalização, que têm
compromisso com a cidadania, fica comprovada a
ação nefasta da SERASA.

Queria me associar à preocupação da Deputa
da Perpétua. Sugiro ao nobre Presidente que consul
te o Regimento Interno a respeito da possibilidade de
ampliar, já que o requerimento foi pedido exclusiva
mente para investigar as ações do SERASA. Temos
diversas outras instituições que têm ou se compuse
ram para construir um banco de dados de consumido
res que fazem o mesmo tipo de trabalho, o mesmo
tipo de ação da SERASA. Parece-me que nossa moti
vação em relação à SERASA é talvez porque seja a
maior instituição e que tem ação mais agressiva nes
se campo, mais explícita na sociedade. Daí, a Depu
tada Perpétua ter salientado a importância da neces
sidade de esta CPI procurar o Ministro da Fazenda
para discutir a cessão de crédito do programa social
criado pelo Governo Lula. E um dos pressupostos é a
pessoa beneficiária não estar inscrita no cadastro de
inadimplência, SERASA, significa que este programa
pode estar comprometido, porque, pelo próprio rela
tório do SERASA aqui, que eles mandaram para a
CPI, cerca de 23 milhões de brasileiros e brasileiras
estão no cadastro de inadimplência, ou seja, é um nú
mero expressivo, isso sem considerar os outros ca
dastros, SPC e outras instituições. Então, um progra
ma social não pode estar vinculado a um banco de
dados que negativa as pessoas. Seria até errado con
siderar que esses bancos de dados só trabalham com
as relações de consumo, porque um programa social
desse não é relação de consumo. Estar em uma lista

de acesso ao emprego não é uma relação de consu
mo. Portanto, se utiliza desse banco de dados para vi
olar a cidadania dessas pessoas. Portanto, acho que
é fundamental, Sr. Presidente, essa sugestão da De
putada Perpétua do Socorro de que a CPI possa pedir
uma audiência ao Ministro da Fazenda para tratar
dessa questão. E, às vezes, a sociedade não presta
atenção em algumas formulações de alguns intelec
tuais brasileiros. Eu aqui fiquei lembrando de uma fra
se, frase não, na verdade de uma posição do saudoso
Dr. Prof. Milton Santos, quando ele dizia que ele de
testava esse termo "consumidor", porque isso, na ver
dade, tenta superar a idéia de cidadania. Então, as
pessoas se transformam em números, que vão ter
acesso a consumo, e o sistema financeiro trata assim
e o sistema de consumo trata as pessoas como cifras
e não como cidadãos. Portanto, essa violação persis
tente da cidadania e que as pessoas não têm nem di
reito de se defender. Então, é muito grave. Volto a in
sistir, o SERASA virou um big brother, ele controla to
das as pessoas, 23 milhões de pessoas que estão lá,
submetidas a um processo de violação dos seus direi
tos, de impedimento do exercício de cidadania, é uma
coisa muito grave. Grave ainda denúncias como es
sas aqui que o Dr. Marcos Tofani falou, quer dizer,
uma empresa demite o cidadão porque ele foi inscrito
no cadastro de inadimplência. E mais ainda grave: a
devolução do seu cheque foi incorreta, quer dizer,
não tem direito de defesa nenhuma. Não tem direito
de defesa. Aliás, em outros depoimentos se confir
mou aqui que algumas empresas, quando vão contra
tar trabalhadores, eles consultam o SERASA, não só
o SERASA, como devem consultar outras institui
ções. E, se as pessoas estiverem negativadas, ina
dimplentes, as pessoas não têm direito a acessar
uma vaga de trabalho. E há, inclusive, denúncias re
lativas até ao serviço público. Então, a CPI precisa in
vestigar se ainda permanece esse tipo de relação.
Imagino que possa permanecer até por conta da in
formação acerca de um programa social, não tem ne
nhuma relação com essa questão. E, na última reu
nião, Sr. Presidente, eu coloquei aqui: estranho, mui
to estranho que os órgãos de imprensa, grandes ór
gãos de imprensa não estejam dando divulgação a
esta CPI. Eu tenho recebido, outros Deputados e ou
tras Deputadas temos recebido vários e-mails de ci
dadãos que têm mostrado esperança de que esta CPI
dê em alguma coisa. Aliás, ontem mesmo recebi uma
informação, por e-mail de um cidadão, que fez um
teste para o emprego e não conseguiu, porque estava
no SERASA. Ele não conseguiu. Então, são várias
provas desse tipo de ação. E nesse final de semana,
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um grande órgão de imprensa televisada fez um pro
grama sobre a inadimplência. Não citou SERASA,
não citou nenhum órgão, mas, assim, parecia uma
coisa encomendada, porque, a conclusão a quem as
sistiu aquele programa chegou é que o alto índice de
inadimplência é culpa do consumidor, do cidadão,
que se descontrola, não tem controle, irresponsável,
porque gasta mais do que ganha na sua relação de
trabalho. Enfim, em nenhum momento passa a idéia
de que, em primeiro, existe uma agressão à cidadania
quando várias dessas empresas, bancos principal
mente, oferecem quase que obrigando você a aceitar
um cartão de crédito, que você não solicitou. Várias
propagandas, em meios de comunicação, oferecem
empréstimo em dinheiro, e mais, sem consultar a
SERASA, sem consultar o SPC, enfim, sem pedir ne
nhum tipo de garantia. Evidentemente que essas pes
soas que eles têm acesso indiretamente, eles já têm
uma espécie de perfil, vamos dizer assim, socioeco
nômico dessas pessoas. E isso é uma ilegalidade co
metida. Então, esse programa, na verdade, ele faz
isso. Ele dá a impressão de que essa ação dessas or
ganizações, como a SERASA, não tem nenhum tipo
de ilegalidade, nenhum tipo de agressão. Ao contrá
rio. A culpa é do cidadão que não sabe controlar as
suas finanças. Não fala dos juros escorchantes que
são cobrados na relação de crédito e principalmente
das pessoas que entram numa inadimplência por difi
culdade de saldar, por desemprego ou por qualquer
problema que ocorra na sua vida pessoal, e então co
bra juro sobre juro que impede a sua adimplência. E
evidentemente, como o Dr. Marcos colocou, o siste
ma financeiro sabe que a Justiça é lenta, que é me
lhor promover um terrorismo com o cidadão que está
inadimplente, porque vai obrigá-lo a fazer qualquer
coisa para pagar, qualquer situação: vender um bem,
ir para a mão de um agiota. Ou seja, sair de um agiota
e ir para outro. Então, essa é a relação do cotidiano.
Eu faria uma única pergunta, que eu fiz na outra reu
nião, que é uma dúvida que o Procurador que esteve
aqui não superou. É uma argumentação da SERASA.
O que os senhores entendem? O novo Código Civil
estabelece 3 anos para que haja - como é o nome da
figura? - a prescrição do débito. E a SERASA acha
que... Portanto, nós entendemos - eu, particularmen
te, entendo - que, se a prescrição é de 3 anos, com
pletou 3 anos, o cadastro tem que ser suprimido. Ou
seja, a SERASA não pode mais informar a situação
inadimplente do cidadão ou da cidadã. No entanto, a
SERASA interpreta diferente, acha que o Código de
Defesa do Consumidor estabelece 5, continua esta
belecendo 5 anos. E essa dúvida entre nós não foi

ainda superada: se vale, se tem precedência o Códi
go de Defesa do Consumidor em relação ao Código
Civil ou o contrário. Então, eu gostaria de perguntar
ao Dr. Gustavo Marrone e ao Dr. Marcos Tofani qual é
a compreensão dos senhores em relação à prece
dência de um ou outro instrumento jurídico. Muito
obrigado.

O SR. MARCOS TOFANI BAER BAHIA- Bom,
existem dois prazos prescricionais com relação, que
regulam essa matéria. Tem um prazo genérico de 5
anos, que a partir de 5 anos o nome do consumidor
não pode constar em arquivos de consumo, e existem
outros prazos especiais, como está previsto no Códi
go Civil, no art. 206, que trata da prescrição das
ações cambiárias. Ações cambiárias são as ações
executivas de títulos de crédito. Não são as ações de
cobrança, como entendem esses arquivos de consu
mo. Ou seja, uma vez prescrita a ação cambiária ou
executiva de um título de crédito, não cabe ao arquivo
de consumo manter o nome do consumidor em seu
cadastro. Nós sabemos que os títulos de crédito, por
exemplo, o cheque prescreve em 6 meses, não é?
Ora, prescrito o título de crédito, prescrito o cheque,
depois de 6 meses não pode o consumidor ter seu
nome permanecido nesse cadastro. Outro prazo,
para as notas promissórias, letras de câmbio, a legis
lação especial prevê um prazo de 3 anos. A gente
sabe que muitas vezes o consumidor, quando vai fa
zer um contrato, vai fazer uma compra, melhor dizen
do, ele paga com cheque pré-datado. Na maioria das
vezes, ele não preenche contratos nem nada - nem
documentos assumindo a dívida. Ele paga com che
gue ou nota promissória. Ora, se esses títulos de cré
dito prescrevem em 3 anos, no caso particular, o che
que, em 6 meses não pode o nome do consumidor - e
é muito simples - constar desses cadastros. O Dr.
Antônio Herman foi um dos autores do anteprojeto do
Código de Defesa do Consumidor, Lei nQ 8.078, ele
mesmo fala nesse livro, Código Brasileiro de Defesa
do Consumidor, comentado. Ele é um dos autores do
anteprojeto. Foi ele que redigiu a parte inerente aos
arquivos de consumo, no art. 43. Ele mesmo explica,
ele mesmo explica que a ação cambiária, quando
está prescrita, não pode o nome do consumidor figu
rar nesses arquivos de consumo. É muito simples.
Agora, os arquivos de consumo se aproveitaram do
novo Código Civil para dizer: "Não, aí é uma discus
são. O Código Civil prevê um prazo de 3 anos, mas
nós entendemos que essa ação não é a cambiária, é
a ação de cobrança." Ora, se a ação de cobrança não
está prescrita, então o nome do consumidor pode fi
car por até 5 anos. Então, é muito cômodo, realmen-
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te, nós interpretarmos contra o consumidor com
quem está com as cartas nas mãos. Nós temos a po
sição do autor do anteprojeto, é a posição nacional.
Penso eu que esta, talvez, seja a posição também da
Fundação PROCON, de São Paulo; que existem 2
prazos regulados: o prazo genérico de 5 anos e o pra
zo prescricional das ações cambiárias. Prescrito qual
quer um desses prazos, o que for atingido primeiro
pela prescrição, o nome do consumidor não pode
mais figurar. Seja de 6 meses, 3 anos, 4 ou 5 anos.

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - Bom, realmente existem 2 po
sições com relação à prescrição para efeitos da ins
crição no cadastro, em qualquer cadastro relativo aos
consumidores. Ocorre que essa discussão, ela já
vem desde a... É que agora, com o advento do Códi
go Civil, surgiu uma nova discussão, que já existia
desde a entrada em vigor do Código de Defesa do
Consumidor, porque, se não me engano - não estou
com o novo Código Civil em mãos -, ele fala em 3
anos, excetuados os prazos em leis especiais. A
SERASA, basicamente, vive de cheque. Nós esta
mos falando sobre SERASA. O cheque, a lei. .. Existe
lei especial que a prescrição é de 6 meses. Quer di
zer, não foi o Código Civil que trouxe essa discussão.
Essa discussão já existia. O que ocorre? Hoje, em
nota soltada pelo Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor, via DPDC, Ministério da Justiça, posi
ção recente com que fez que nós, da Fundação
PROCON, mudássemos a posição, nós entendemos
que a prescrição do título cambial não é a prescrição
tida no art. 43, se não me engano, § 3!!, ou 5Q do Códi
go de Defesa do Consumidor, onde fala em cobrança
da dívida. Porque se prescreve a ação cambial, não
se prescreve a cobrança da dívida. Parágrafo 5Q do
art. 43: "não se prescreve a cobrança da dívida." Essa
é a posição nacional, soltada pelo Ministério da Justi
ça, via DPDC, recentemente. Nós tínhamos a posição
na Fundação de que 6 meses, no caso do cheque, te
ria que se tirar... se não entrou com ação de execu
ção, aqueles casos que interrompem a prescrição,
não se poderia ter mais o nome no cadastro. Com
essa nova posição do sistema nacional, que, se não
me engano, ela foi soltada em março ou em abril, de
pois de uma reunião que teve aqui em Brasília com to
dos os coordenadores de PROCONs do Brasil, foi
soltada essa nova posição de que não se entende
que, no § 5!! do art. 43, a prescrição seja ação cambi
ai, que é da lei especial e, sim, a cobrança da dívida.
Então, se manteria o prazo de 5 anos ainda, a possi
bilidade do nome do consumidor estar no cadastro
durante 5 anos, porque existem outros meios jurídi-

cos de se cobrar a dívida, mesmo com a prescrição
do título cambial. Uma ação ordinária, uma ação mo
nitória, outros tipos de cobrança da dívida não ocorre
riam a prescrição da cobrança. Essa é a posição naci
onal hoje do Sistema de Defesa do Consumidor com
relação à prescrição nos banco de dados. Cinco anos
não se entende prescrição cambial como a prescrição
do art. 43, § 5!!.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Eu só
queria fazer o último comentário, Sr. Presidente,
acerca do que o Dr. Marcos colocou em relação à le
gislação especial que trata da questão dos cheques,
por exemplo. Se a prescrição é de 6 meses, a própria
SERASA informa que o número de consumidores que
estão inscritos como devedores inadimplentes há
mais de 3 anos neste serviço cadastral, discriminado
pela unidade da Federação em virtude das dívidas
decorrentes de emissão de cheque sem provisões de
fundos, mais de 3 anos, são 5 milhões, 756 mil, 141
pessoas, até o dia 14 de julho deste ano. Portanto, ela
não está cumprindo, não está cumprindo. Ela argu
menta que de uma lei especial, para se proteger ou
para se beneficiar, ela se utiliza. Mas não se utiliza
para cumprir o determinado numa lei especial, que
trata da questão de emissão de cheques, da relação
de consumo, relação de cheques. Ela tem, aqui, 5 mi
lhões, 6 milhões de pessoas inscritas há mais de 3
anos no cadastro da SERASA. Eu queria perguntar
aos senhores qual atitude o cidadão, nessas condi
ções, pode tomar.

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - Bom, como eu disse, isso é
uma matéria polêmica. Existem 2 posições: aquela
que é sustentada pelo Procurador da Justiça, de São
Paulo, o autor Antônio Herman Benjamin, que diz que
são 6 meses. Existe a posição do sistema, soltada por
Brasília, que não é vinculante para os PROCONs es
taduais. Mas que, por uma iniciativa de se formar um
sistema nacional, acabou-se adotando, na maioria
dos Estados, que são 5 anos, independente de o Có
digo Civil trazer os 3 anos, ou direitos especiais traze
rem 6, porque são ações diversas, naturezas diver
sas. Eu acho que essa matéria nunca foi levada ao
Poder Judiciário para que ele, sim, decida. Ele é o ór
gão que vai decidir esse embate todo, embate doutri
nário. Quem acaba decidindo é o Poder Judiciário.
Acho que é uma matéria a ser levada ao Poder Judi
ciário, nunca se levou. Outra coisa é uma sugestão
que eu deixo: por que não se faz uma lei que estabe
leça, já, um prazo definido? Não se monte alguma co
isa que se dê margem à interpretação doutrinária?
Toda vez que se dá margem à interpretação doutriná-
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ria, você acaba tendo posições. Um fala isso, um em
purra para aquilo, você não tem uma decisão. Eu
acho que, nesse caso, deveria se trazer uma emen
da, uma mudança nesse art. 43, fixando prazo máxi
mo de 3 anos. Na verdade, é isso que muita gente
quer. Que se fixe um limite, porque nós, que trabalha
mos no dia-a-dia, a gente tinha uma posição, havia
uma posição nacional, nós mudamos; a gente tinha
questionado por causa da mudança de postura, em
tese, mais prejudicial para o consumidor. Não é a
postura que deveria ter um órgão de defesa do consu
midor, mas é uma postura juridicamente defensável.
E esse caso nunca foi levado ao Poder Judiciário. Eu
acho que deveria se fazer uma regra específica, uma
mudança na lei que possibilite 3 anos ou 6 meses.
Não importa o prazo que se fixe, mas que seja um
prazo que não dê margem à discussão, porque hoje
em dia nós temos essa divergência: de o Sistema Na
cional soltar uma nota, PROCONs utilizarem outros ti
pos de regras. O Judiciário nunca foi consultado,
deve-se ter uma regra básica. Isso é o que eu penso.
Hoje em dia nós temos uma posição que é adequada
ao sistema nacional, feita por Brasília, que é de 5
anos. É o prazo máximo, mesmo com esse advento
do novo do Código civil, porque natureza diversas de
ações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Antes de passar a palavra ao próximo inscrito para o
debate, Deputado Cezar Silvestri, gostaria de fazer
um comentário, a título para enobrecer, enaltecer a
nossa CPI, para não sermos injustos com nós mes
mos e até com a própria CPI, quando se trata de um
requerimento só pedindo a apuração das atividades
da SERASA. Mas nada impede a esta Comissão, aos
membros desta Comissão que, de uma maneira inte
ligente, façam através de requerimentos para que nós
possamos abordar, dentro desta discussão, dentro
desta CPI, trazermos para o debate os SPCs, e assim
por diante, para que eles nos informe dos dados tam
bém de pessoas que estão negativadas; para que
eles expliquem, por exemplo, onde eles coletam as
informações para que possam realmente ou ven
dê-Ias ou passar a quem eles... a quem procura esse
serviço. Então, é muito importante fazer esse comen
tário para que, de uma maneira inteligente, nós pos
samos, se não antes, mas de agora em diante, abor
darmos também esses órgãos, como o SPC, por
exemplo. Próximo inscrito para o debate, o Deputado
Cezar Silvestri.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVE5TRI- Eu
queria fazer a pergunta, inicialmente, ao Dr. Marcos
Tofani. Eu iniciei os meus trabalhos agora, recente-

mente, mais precisamente na sessão passada, nesta
CPI. Mas, até para que eu possa desenvolver o meu
raciocínio e pelo fato de V.Sa. ser Promotor Público,
qual a diferença entre a SERASA e o SPC, básica?
Gostaria de iniciar com essa pergunta. Se for possí
vel, Sr. Presidente, logo após a resposta, eu gostaria,
daí, de desenvolver o meu raciocínio, complementan
do as perguntas que tenho a fazer.

O SR. MARCOS TOFANI BAER BAHIA - A di
ferença básica é que a SERASA está restrita a institu
ições financeiras de crédito. É um braço dessas insti
tuições financeiras.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI- Pois
é, mas, em cima da sua resposta, eu, como disse, ini
ciei agora os meus trabalhos, mas eu li alguns depoi
mentos que foram feitos em sessões anteriores desta
CPI ... Inclusive tem um deles que é de um juiz federal
aposentado que foi vítima, na minha avaliação, de um
golpe, onde foram compradas 3 linhas telefônicas em
seu nome, em Porto Alegre, ele nunca esteve na cida
de de Porto Alegre, logicamente, não cabia a ele essa
dívida, e ele foi negativado. E por essa razão perdeu
o seu crédito. Bom, fiz essa pergunta pelo seguinte:
porque também eu vi aqui o contrato, de 98, entre a
Receita Federal, a FEBRABAN e a própria SERASA,
que diz claramente que "a SERASA se compromete,
por ordem da FEBRABAN, a disponibilizar os dados
para consulta da rede bancária, conforme o disposto
acima; comprometendo-se ainda a não transferi-los a
terceiros, seja a título oneroso ou gratuito, ou de qual
quer outra forma divulgá-los". Então, logicamente, se
você divulga, vende o serviço, a SERASA está incor
rendo numa ilegalidade. Então, a segunda pergunta
seria: o consumidor que foi lesado pelo fato de a
SERASA passar essas informações, que, a princípio,
teria que ser dentro do sistema bancário, passou para
qualquer outra instituição, ou vendeu para qualquer
outra empresa essa informação, qual a ação cabível
que cabe ao consumidor? Qual a forma de ele acionar
na Justiça a SERASA por fornecer essas informações
ou por ter vendido essas informações a terceiros? E,
por último, eu achei muito interessante a idéia que
V.Sa. propõe, e parece que esse projeto está trami
tando na Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
que é o que proíbe a inclusão nos arquivos de consu
mo os usuários inadimplentes em serviços públicos e
também nos serviços privados de interesse público,
como é o caso específico dos hospitais. Eu acho essa
idéia extremamente interessante. E a sugestão que
eu dou, e gostaria de dar a esta Casa, que todos nós,
Parlamentares, sugeríssemos que essa idéia fosse
levada aos nossos Estados, até porque eu fui Depu-
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tado Estadual e eu sei que na Assembléia Legislativa
a tramitação dos projetos, em forma geral, é muito
mais ágil. Aqui, no Congresso Nacional, na Câmara
Federal, elas levam muito mais tempo. Logicamente
que a nossa idéia é estender essa idéia também
como projeto de lei. Deve sair, no final, uma proposta
desta própria CPI, um projeto de lei nesse sentido
pela Câmara Federal. Mas eu acho que nós podería
mos agilizar levando essa idéia aos demais Estados
da Federação. Até porque, no caso específico dos
hospitais, muitas vezes, é um consumo forçado. Logi
camente que você, numa emergência, você vai lá
agora foi proibido o cheque caução -, mas, de re
pente, você estava consumindo forçosamente, onde
você não tinha uma previsão financeira para realizar
esse consumo e acabava perdendo seu crédito, mui
tas vezes, atrapalhando a vida do consumidor. Então,
a pergunta é esta: como o próprio convênio impede,
esse convênio de 98, se não me engano, houve uma
alteração, um novo convênio em outubro de 2002.
Mas também na cláusula VI também há essa proibi
ção. Se existe essa proibição e se a SERASA não
está cumprindo, ela está fornecendo ou vendendo es
ses dados para outras empresas, qual a ação que
cabe, de que forma o consumidor deve acionar a
SERASA para que ele seja restituído tanto moralmen
te quanto também pelos prejuízos financeiros que
possa ter? Só para encerrar, Sr. Presidente, eu ouvia
até o desabafo por parte do Dr. Marcos com relação
às instituições financeiras, falando dos juros abusivos
que vêm praticando desde 64. Provavelmente, hoje
ou amanhã nós vamos votar nesta Casa a nova lei de
falência. Infelizmente, mais uma vez, o setor bancá
rio, o setor financeiro vai ser privilegiado. Está no rela
tório que os bancos terão crédito privilegiado sobre os
demais credores, no caso das concordatas, que ago
ra mudou a denominação. Se não me engano é posse
de termo ou guarda. Bom, recuperação judicial, as
empresas que estejam num processo de recuperação
judicial, os bancos também terão crédito privilegiado
mais uma vez. Infelizmente, isso consta no relatório.

O SR. MARCOS TOFANI BAER BAHIA - O
banco vai ter a segunda vitória este ano. A primeira foi
a questão dos juros, limitação constitucional, que
caiu, e agora com relação à falência e concordata,
que realmente era um absurdo, porque, na verdade,
os bancos sempre tiveram crédito privilegiado, por
que o consumidor quando está usando cheque espe
cial, quando ele, muitas vezes... Vamos supor, um
consumidor que pague pensão alimentícia, se ele
paga mil reais por mês de pensão alimentícia e ele
não tem esse saldo, e ele tem mil reais em sua conta,

pagou mil reais para pensão alimentícia, está deven
do no cheque especial, vamos supor, 3 mil reais, o
banco, a primeira coisa que vai fazer, é pegar aqueles
mil reais que ele tem de crédito e abater no cheque
especial. Depois, ele vai emprestar para o consumi
dor o que ele deve. Então, os bancos, na verdade,
sempre tiveram crédito privilegiado. Informalmente,
mas sempre tiveram. A questão dessa circulação de
informações entre os cadastros, eu entendo que seja
ilegal, até porque nosso projeto de lei reza no art. 12 o
seguinte: "Fica proibido aos administradores de ban
cos de dados e cadastros de consumidores o repasse
de informações sobre consultas realizadas pelos for
necedores aos seus associados." O que está aconte
cendo é o seguinte: o consumidor que, por exemplo,
não sabemos o número, mas que o comerciante faça
10 consultas em 1 semana sobre aquele consumidor,
pronto, já vai gerar uma informação. Esse dado vai
constar. Mesmo que o nome dele não esteja negati
vado, vai constar que os fornecedores efetuaram 15
consultas do nome do consumidor nos arquivos de
consumo. E é aí que reside essa caixa-preta. Essas
informações circulam internamente. Então, o comer
ciante, muitas vezes, o que já ocorreu, ele não deixa o
consumidor comprar financiado, porque aquele con
sumidor, o nome dele já foi consultado xis vezes nos
arquivos de consumo. Então, há uma circulação de
informações, sim, entre esses arquivos de consumo.
O que eu vejo aí, a questão que nós podemos fazer
em âmbito coletivo, não em âmbito individual, porque
essas ações individuais são muito fragmentadas,
cada juiz é uma decisão diferente. Então, o ideal é
que os Ministérios Públicos e os PROCONs ingres
sem, de posse desses dados, de posse de dados
comprobatórios, documentais, ingressem com de
mandas coletivas, com pedido de obrigação de não
fazer, de não deixar que essas informações circulem
entre esses arquivos de consumo, sob pena de uma
multa diária, que nós chamamos de preceito combi
natório.

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - Com relação a esse cadastro,
em São Paulo, ficou conhecido como cadastro de
passagem, que era o consumidor passando na loja,
fazendo aquela consulta e se ele não adquiriu ne
nhum bem nas lojas, o seu crédito é restrito pelos ou
tros comerciante. Em São Paulo existe uma ação do
Ministério Público Estadual em conjunto com o
PROCON para ilegalidade desse cadastro. A Funda
ção PROCON aplicou uma multa em torno de 150 mil
reais à associação comercial, que é quem detém
esse cadastro em São Paulo, considerando o ato
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abusivo e ato ilegal. Isso está para ser julgado. A ação
está correndo na justiça, a gente não sabe qual vai
ser a posição do Judiciário ainda da ilegalidade. Para
a Fundação PROCON é ilegal, portanto nós aplica
mos uma multa administrativa. Agora, o que o Judi
ciário vai decidir, ainda não teve a decisão definitiva,
a sentença definitiva. Estamos aguardando o resulta
do da ação civil pública.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr.
Presidente, acho que dentro dessa sugestão tam
bém, a idéia que o Gustavo Marrone passava do avi
so prévio ao consumidor. O próprio PROCON para
colocar as empresas que por uma razão ou outra le
saram o consumidor, obrigatoriamente tem que co
municar às empresas antes de tornar essa lista públi
ca. Logicamente, por todos os depoimentos que nós
vimos - e eu falo com tranqüilidade, Sr. Presidente,
porque graças a Deus nunca fui negativado e não
condeno quem seja, porque sei da dificuldade que a
população brasileira passa -, nós sabemos de diver
sos casos e todos os depoimentos mostram isso, de
pessoas que muitas vezes não devem, como é o caso
específico desse juiz federal que a compra nem foi
efetuada por ele e que perde o crédito. E um outro
caso que vi aqui, onde o cidadão levou 5 anos para ti
rar o seu nome e já tinha pago todas as parcelas na
aquisição do automóvel, que ele tinha atrasado 2 par
celas apenas. Liquidou e ficou 5 anos para tirar o seu
nome. Então, logicamente que as coisas estão sendo
feitas de forma errada, contrária à própria lei. Agora, a
minha preocupação, como eu disse - fui Deputado
Estadual por 3 mandatos, estou chegando na Casa
agora, também é o meu primeiro mandato como De
putado Federal- eu sei que muitas vezes os projetos
aqui na Casa muitas vezes levam 3, 4, 5 anos para
serem votados e transformados em lei. Nas assem
bléias legislativas as coisas são muito mais ágeis.
Como no caso que diz respeito ao consumidor, existe
a possibilidade de se legislar nos Estados, existe aí a
concorrência, a possibilidade da legislação dupla, lo
gicamente que seria extremamente interessante que
nós agilizássemos para que houvesse realmente,
como o exemplo de Minas Gerais, leis específicas
barrando esses abuso que estão sendo feitos princi
palmente pela SERASA e também pelas informações
através do SPC.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Muito bem colocado, Deputado Cezar Silvestri. Peço
que o senhor, amanhã, às 10h vá à nossa reunião
porque tenho certeza que as suas idéias vão colabo
rar muito com esta CPI. Esta Presidência não podia
deixar de fazer um comentário, até a título ilustrativo,

para defender o autor que foi este que vos fala, até o
requerimento que deu origem à CPI. Eu não tenho dú
vida nenhuma que dessa colmeia pegamos direta
mente a abelha rainha. Pode ter certeza que o final
será o benefício à população brasileira. Não tendo
mais inscritos para o debate, passo a palavra agora
ao Relator, Deputado Gilberto Kassab.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Presidente, como eu não tinha me inscrito, eu não as
sisti aqui, eu poderia fazer uma pergunta, antes de
encerrar a fase de debate, por favor?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Sem dúvida, Deputado Júlio, o senhor é uma pessoa
com voz ativa e assegurada aqui nesta CPI. Pois não.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer uma
pergunta ao Dr. Gustavo Marrone, que é lá do meu
Estado. Ele colocou uma coisa que me preocupou
bastante em relação a esse tipo desse cadastro que
as pessoas geram baseado em informações. Eu vi
que até o nosso PROCON tomou uma ação já disso
daí. Desculpa, até o senhor já deve ter explicado isso,
mas eu não estava, mas para mim isso é uma novida
de, eu não tinha visto ainda a importância disso nesse
debate. A minha pergunta é: já faz tempo que está
sendo isso, quando é que foi tomada a previdência
pelo PROCON, se depois de vocês terem aplicado a
multa mudou o comportamento, essa é uma informa
ção que ainda continua disponível no banco de dados
do SERASA, se foi interrompido, como é que está
essa fase só em relação a esse tipo de banco de da
dos, por favor, Dr. José Marrone?

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - Atualmente ele está interrom
pido. A semana passada há informação de que teria
sido alguma decisão judicial, mas eu não tive conhe
cimento, não chegou nada na fundação sobre qual
quer decisão. Existe a nossa multa administrativa que
está sendo questionada por quem detém esse cadas
tro de passagens, judicialmente também, alegando
outras coisas, existe uma ação civil pública do Minis
tério Público para que acabe o cadastro de passa
gens por ser ele ilegal. Nós temos uma posição admi
nistrativa que é legal, aplicamos uma multa que está
sendo questionada, mas a multa válida consta da dí
vida ativa do Estado, todos os impedimentos relativos
a isso. Existe ação civil pública onde está se questio
nando a ilegalidade ou não do cadastro. Hoje em dia
a situação nos parece favorável, mas isso é desde
2000. Acho que ação de 2000,2001, se não me enga
no, mas está em andamento no Judiciário. Com rela
ção ao nosso procedimento já terminou, já julgamos a
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multa, homologamos, agora a questão está no Judi
ciário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Para finalizar, eu concedo a palavra, então, ao Depu
tado Gilberto Kassab, Relator.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Eu
queria cumprimentar o Dr. Gustavo e o Dr. Marcos
pela qualidade dos seus pronunciamentos. E eu gos
taria de ouvir um pouco o Dr. Marcos e também, even
tualmente, o Dr. Gustavo, a respeito da idéia já aqui
mencionada na CPI, na primeira vez, da formulação
de uma agência para o setor.

O SR. MARCOS TOFANI BAER BAHIA - Uma
agência reguladora. Eu entendo altamente proveito
so, mas não no modelo atual dessas agências regula
doras que descumprem o papel para a qual elas fo
ram criadas. As agências foram criadas num modelo
copiado dos Estados Unidos. Só que lá a composição
dessas agências não se limita a pessoas dos quadros
do serviço público. As agências são compostas pela
sociedade civil organizada, compostas por órgãos de
defesa do consumidor. Esse modelo da ANATEL, da
ANEEL, do Banco Central não vai funcionar. Nós tam
bém não podemos cometer ao BACEN a fiscalização
dos arquivos de consumo, porque como é que a gen
te vai colocar o lobo para fiscalizar a ovelha? Não tem
nenhuma utilidade. Nós temos é que criar uma agên
cia reguladora com membros da sociedade civil com
posta pelos Ministérios Públicos Estaduais e Federa
is, pelos PROCONs municipais, dos Estados, das ca
pitais, pelo DPDC e por órgãos públicos ligados ao
setor. O que não pode é esses arquivos de consumo
continuar a funcionar sem fiscalização. É um con
tra-senso que, ao mesmo tempo em que a instituição
financeira "sofre" - entre aspas - a fiscalização do
Banco Central, o arquivo de consumo, que é um fon
gamanus, uma extensão do braço das instituições fi
nanceiras, não sofre nenhuma fiscalização. Eu enten
do altamente saudável a criação de uma legislação
federal criando essa agência reguladora dos arquivos
de consumo.

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - Bem, não sei qual modelo,
agência, coordenadoria ou qual tipo de órgão a ser
criado, mas um órgão que funcione. Lidamos muito
com as agências hoje em dia para a defesa do consu
midor, e sabemos que elas não funcionam, pelo me
nos para o consumidor. Então seria um órgão que
funcionasse para fiscalizar o que não tem fiscalização
hoje em dia, que são esses cadastros. Eles não têm
critérios, não têm responsabilidade na divulgação de
nomes, eles não pensam na conseqüência de uma in-

formação errada. Não sei se uma agência ou uma co
ordenadoria, mas um órgão que fiscalizasse e que
funcionasse principalmente. Seria muito favorável ao
consumidor, não deixando de lado uma legislação fe
deral para um procedimento de inscrição. Acho que
se partiria desse princípio de se estabelecer um pro
cedimento e a criação de uma agência, uma coorde
nadoria para fiscalizar se se cumpre esse procedi
mento no momento de se inscrever o nome de algum
cidadão, algum consumidor, justamente pelas conse
qüências que possam trazer essa inscrição.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Também ao Dr. Gustavo e ao Dr. Marcos, eu gostaria
de levantar a questão da existência hoje de estudos
para criação de punições aos órgãos de informações,
ao sistema de informação, e se existe, quais são no
Estado de São Paulo e em Minas Gerais na relação
com o PROCON?

O SR. MARCOS TOFANI BAER BAHIA - O
senhor pode repetir a pergunta, por favor?

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Se
existe da parte do PROCON São Paulo, PROCON
Minas Gerais, estudos na alteração na relação com o
sistema de informações para criação ou aperfeiçoa
mento de punições por parte do PROCON.

O SR. MARCOS TOFANI BAER BAHIA - Nós
temos um estudo sim para esse modelo de agência
reguladora do setor. Nós podemos estar encami
nhando ainda esta semana esse estudo. Nós temos
inquéritos civis instaurados que avaliam esse tipo de
problema do setor. Nós temos vasta documentação
que poderemos estar encaminhando aos senhores
para que possam dar ensejo a uma legislação fede
ral, porque a legislação estadual, ela não teria com
petência legislativa, em nível estadual, para a criação
dessas agências. Então, eu penso que teria de haver
uma articulação dos Deputados Federais, Senado
res, e por parte também do Governo Federal, para a
criação desse novo modelo.

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - Bom, em São Paulo, nós te
mos o controle administrativo das informações e as
posições que achamos ilegais com relação aos ban
cos de dados. Estamos tentando conversar tanto com
a associação comercial que detém o direito do SPC,
como com a FEBRABAN que detém as informações
da SERASA para se estabelecer regras para a inscri
ção. Nós temos um posicionamento de como deveria
ser feita essa inscrição. Com relação às penalidades,
na parte administrativa são as multas e na parte de
ilegalidade ou alguma infração penal a gente encami
nha ao Ministério Público com o qual nós temos um
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bom relacionamento. Nós temos todo um estudo so
bre quais são os itens que nós entendemos necessá
rios para a inscrição de qualquer pessoa num desses
cadastros de informação. Podemos encaminhar, tam
bém é um estudo que pode ser encaminhado para se
acrescentar ao relatório, não tem nenhum problema.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Sr.
Presidente, me dou por satisfeito pela participação
dos 2 companheiros nesta reunião, aproveitando a
oportunidade para cumprimentá-los e agradecê-los
pela presença.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Presidente, só mais uma última pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Júlio.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Obri
gado, Sr. Presidente. O Dr. Gustavo falou em relação
à associação comercial e quem detém esses direitos
e tal. Nesse caso daquele banco de dados ou daquela
informação que tem que as pessoas circulam e vão
fazendo consulta, que é o Disque-consulta. A multa, a
coisa que vocês aplicaram, é à SERASA ou à associ
ação comercial, nesse caso?

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - À associação comercial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não havendo mais inscritos para o debate, concedo a
palavra ao Sr. Marcos Tofani e, logo após, ao Sr. Gus
tavo José Marrone de Castro Sampaio, para suas
considerações finais.

O SR. MARCOS TOFANI BAER BAHIA - Emi
nente Presidente desta CPI, Srs. membros que com
põem esta Comissão, eu quero dizer que o PROCON
estadual de Minas Gerais e o Ministério Público de
Minas Gerais estão à disposição de V.Exas. para in
formações complementares, porque não é possível
que, no exíguo espaço de tempo, consigamos apre
sentar todas as informações, todos os dados, porque
muita coisa escapa ao nosso controle. Mas o que eu
quero deixar aqui são 3 sugestões que eu vou reiterar
nesta oportunidade. A primeira diz respeito, não sei
se a minha sugestão poderia constar do relatório des
ta egrégia CPI, à elaboração de uma legislação fede
ral visando a criação de uma agência reguladora em
nível federal, criando-se também os escritórios regio
nais em cada Estado de forma a permitir a troca de in
formações entre os diversos ministérios públicos es
taduais e essa futura agência reguladora. O segundo
ponto seria a elaboração de uma legislação federal,
volto a insistir, não obstante que nós tenhamos uma
legislação em nível estadual - mas o Deputado res-

saltou a dificuldade na tramitação dos projetos de lei
aqui em Brasília -, mas eu insisto na criação de uma
legislação federal única para impedir a inclusão do
nome dos usuários inadimplentes de serviços públi
cos, hospitais, serviços educacionais. E muito embo
ra alguns arquivos de consumo não escrevam o nome
de alguns consumidores inadimplentes de determina
do serviço público, a ANATEL tem uma norma especí
fica que permite essa prática infrativa. E a terceira
questão é que seja encaminhada ao DPDC, ao De
partamento de Proteção e Defesa do Consumidor,
com sede aqui no Ministério da Justiça, a cópia desse
relatório final para que seja absorvido pela política na
cional das relações de consumo. E, assim, nós pos
samos realizar. .. Ainda este ano, nós vamos nos en
contrar, parece-me que em outubro vai ter o Congres
so Nacional de Defesa do Consumidor, e se essa CPI
conseguir, até lá, fechar os seus trabalhos, poderia
estar encaminhando ao Congresso Nacional para ser
objeto de discussão e conhecimento pelos órgãos in
cumbidos da defesa do consumidor. Muito obrigado.

O SR. GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO - Bom, gostaria de agradecer
ao convite feito pelo Presidente e pelo Relator dessa
Comissão Parlamentar e agradecer à recepção que
foi dada ao PROCON de São Paulo aqui na Câmara
dos Deputados, deixando um apelo de que se regule
esse setor das informações. É um setor que, hoje em
dia, trabalha completamente independente, à mar
gem de qualquer tipo de fiscalização, não se preocu
pa com a responsabilidade que possa trazer a inclu
são de um nome indevido numa lista dessas, que é de
conhecimento público que, como foi dito aqui, causa
problemas nâo só de ordem moral, como de ordem
material, no caso, até na contratação e na manuten
ção de emprego, de relação de emprego. E deixar o
PROCON São Paulo à disposição desta Comissão:
qualquer tipo de informação, de dados... A gente cos
tuma brincar, lá, na fundação, nós somos um grande
de dados de relação de consumo, nós atendemos
1.500 pessoas/dia. Então nós temos bastante infor
mação e colocamos todo esse banco de informações
à disposição. Qualquer tipo de necessidade, de da
dos estatísticos, qualquer outro, ou algum parecer
técnico das experiências que temos na defesa, na
luta pelo direito do consumidor, está à disposição
dessa Comissão. E gostaria de passar, formalmente,
o relatório que nós elaboramos, juntamente com as
reclamações, ao Presidente da Comissão para que
isso possa ajudar em alguma coisa nos trabalhos
desta Comissão. Mais uma vez, agradeço ao convite.
Uma boa tarde e muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Sr.
Marcos, Sr. Gustavo, esta Presidência agradece, jun
tamente com todos os seus membros titulares e su
plentes, a V.Sas. E tenho certeza absoluta de que os
seus relatos, os depoimentos de ambos vão enalte
cer, ainda mais, os trabalhos - já enalteceram - para
que a gente possa, realmente, fazer, juntamente com
o Relator, um relatório que traga benefício principal
mente para a população brasileira. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr.
Presidente, pela ordem. Antes de V.Exa. passar à
Ordem do Dia e à votação dos requerimentos, só para
que não paire dúvida, o Dr. Marcos falava da idéia
que nós falamos de levar essa idéia, esse projeto que
está tramitando na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais aos demais Estados da Federação, mas nós
não excluímos a idéia de que seja feito um projeto
aqui na Câmara Federal. Por isso faço essa interven
ção, porque eu disse que, normalmente, os projetos
aqui levam um tempo muito maior de tramitação do
que ocorre nas Assembléias Legislativas. A experiên
cia que eu tenho lá: normalmente, um projeto de im
portância como este, você pode aprovar em 6 meses
no máximo, principalmente se você pedir regime de
urgência. Aqui, dificilmente, nós conseguiríamos vo
tar em prazo tão exíguo. Por essa razão, eu fiz essa
sugestão. Mas, logicamente, não exclui a idéia de
que nós façamos um projeto de lei aqui na Casa. Eu
diria mais: todas essas idéias que estão surgindo ao
longo dos depoimentos, ao longo das sugestões em
cada sessão, logicamente, nós poderemos fazer um
projeto único que regulamente a questão e partindo
esse projeto da própria CPI. E, com certeza, essa sua
idéia deverá ser contemplada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Julio.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
não queria até já estar falando isso, porque talvez pu
desse deixar para uma outra sessão mais administra
tiva, mas peço até só para uma questão de esclareci
mento: já participei de outras CPls nesta Casa, e es
tou participando de outra aqui ao lado que está acon
tecendo, a da Pirataria, e um dos objetivos principais
da CPI, na verdade - é claro que usar dos poderes
que ela tem de colher informações, de ter acesso a in
formações que, na verdade, Poderes demoram para
ter acesso - e o que nós esperamos desta CPI, real
mente, é que seja tirada disso daqui uma orientação
paro País como um todo ou até a gente criar uma es
trutura que o Brasil venha poder conviver com o lado
bom dessas coisas da informação sem poder estar
comprometendo e sacrificando a vida de tanto brasi-

leiro. Então nós esperamos que daqui saia um projeto
de lei que pelo menos, se não puder regulamentar o
tratamento de informações como o Brasil precisa, eu
acho que será mais difícil, mas nesse caso desse
acesso de negativar, da vida da pessoa e tal, eu acho
que nós não teremos tanta dificuldade. Eu acho que,
com o avançar, nós vamos tomar decisões aqui, e te
nho certeza que o Presidente e o Relator vão formar
grupos de trabalho e a gente vai estar preparando,
para que várias medidas, desde o encaminhamento
de lei e várias coisas, possam ser tomadas. E a CPI,
se tiver aqui uma proposta de um projeto de lei ou de
construir com entidades, com outras pessoas que es
tão vindo depois, colher esse material e construir em
conjunto um projeto de lei, eu não vejo nenhuma difi
culdade de a gente, em muito menos do que 6 meses,
ter um projeto de lei aprovado no Brasil, aprovado no
Congresso brasileiro, de forma nenhuma, tanto na
Câmara, como no Senado. Então eu acho que inde
pendente de querer ou não mandar qualquer coisa
para os Estados, eu acho importante, mas eu acho
que o Brasil, realmente, precisa desse tratamento.
Porque leis estaduais não ver resolver esse tipo de
problema. Vão resolver, claro, mas é muito limitado,
porque o banco de dados pode estar aqui, sobre a mi
nha vida em São Paulo. E como é que eu faço? Eu
vou pegar uma empresa que está aqui em Brasília ou
está em outro Estado? Sem desmerecer as leis esta
duais, que podem acontecer, mas eu acho que o pa
pei mais importante dessa CPI é a gente fazer com
que o Brasil ache um caminho para poder usar o lado
bom disso, mas também evitar que sobrecarregue a
vida das pessoas, como está acontecendo hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, já que V.Exa. vai encerrar esta parte dos traba
lhos, eu gostaria só de saber se a Mesa admitiu a su
gestão da Deputada Perpétua Almeida em solicitar
uma audiência ao Ministro da Fazenda para tratar da
questão da Caixa Econômica Federal?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Bem colocado, Deputado Luiz Alberto. Eu, particular
mente, essa Presidência não tem objeção nenhuma.
Mas eu gostaria de comunicar, principalmente ao De
putado Neuton, que chegou há pouco, e ao Deputado
Julio que, amanhã, às 10h, cordialmente cedida a
sala da Presidência da Comissão de Economia,
Indústria, Comércio e Turismo, nós vamos ter uma re
união de trabalho para discutir assuntos internos e,
dentre esses assuntos em discussão, também vamos
formar aí um grupo de trabalho para que possamos,
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se chegarmos a essa conclusão, ir até o Ministro Pa
locci para falar sobre a inclusão de pessoas que que
rem pegar créditos, emprestar dinheiro de bancos,
dentre a Caixa Econômica, e se sentem impedidas
por estar seu nome negativado. Então isso amanhã,
eu convido o Deputado Neuton e o Deputado Julio
para que façam, também, a sua presença lá para nós
discutirmos melhor ainda o assunto. Passando agora
à deliberação de requerimentos constantes da pauta,
já que a pauta foi invertida. E eu quero aqui, então,
agradecer, novamente, ao Dr. Marcos e ao Dr. Gusta
vo a presença de ambos. E tenho certeza da qualida
de do depoimento de V.Exas. (Pausa.) Comunico
também aos nobres Parlamentares que o Sr. Marcos
Tofani fez, aqui, um requerimento à Presidência, que
eu vou encaminhar à Secretaria, não terei problema
nenhum de atendê-lo, para que a gente estenda a ele
o comunicado que a SERASA nos enviou sobre a ina
dimplência dos cidadãos, o número de pessoas nega
tivadas, e assim por diante, em cada Estado. Passa
mos à deliberação dos requerimentos constantes da
pauta. Item 1: Requerimento nº 10/03. Eu pergunto,
com a não presença do Deputado Gonzaga Mota,
se...

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr.
Presidente, pela ordem. Eu só gostaria de justificar a
ausência do Deputado Gonzaga Mota. Eu sei que,
tradicionalmente, quando o Deputado autor não está
presente, esse requerimento é transferido para a ses
são seguinte. Agora, a ausência do Deputado Gonza
ga Mota se deve ao fato de ele ser membro, também,
da CPI do BANESTADO e de que ela está funcionan
do exatamente no mesmo horário. Por essa razão,
ele está ausente. Faço essa interpelação e também
se há possibilidade, mesmo na ausência dele, de que
nós votemos esse requerimento pela importância que
ele tem.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Faço uma
sugestão a V.Exa. É possível, regimentalmente, outro
Parlamentar subscrever o requerimento. E eu quero
subscrever então na ausência do nobre companhei
ro. E assim o senhor pode colocar em votação, não
haveria problema nenhum.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Kassab.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Eu
acho de fundamental importância a presença do Pre
sidente da SERASA nesta Comissão. Acho que é a
presença mais esperada nesta Comissão. A SERASA
e as discussões aqui realizadas têm mostrado, real
mente, que legitimaram essa CPI proposta pelo se
nhor. Mas essa relatoria, esse Relator teve oportuni
dade já de se manifestar no sentido de sugerir que
houvesse uma exposição técnica da SERASA atra
vés de alguém que pudesse ser convocado, convida
do ou indicado para que o Presidente, quando aqui
estivesse, tivéssemos nós conhecimento de como
funciona a SERASA pela SERASA. Eu não me sinto
suficientemente esclarecido de como funciona para
questionar o Presidente da SERASA, que é a figura
mais importante. Então não tenho nenhuma questão
a fazer em termos de objeção ao requerimento do
eminente Deputado, aliás um dos homens públicos
mais brilhantes deste País, ex-Governador, para que
a gente possa aprovar a convocação ou o convite ao
Presidente da SERASA. Mas acho que, para o bom
andamento dos trabalhos e para que a gente possa
melhor absorver a presença do Presidente da
SERASA, todos nós tínhamos que ter a oportunidade
de, antecipadamente, conhecer como funciona a
SERASA. E pode até ser no mesmo dia, um dia de
manhã e um dia à tarde ou na semana seguinte, para
que a gente possa ter a presença mais importante
dessa CPI, que é do Presidente da SERASA, que é
esse requerimento. Eu acho que, anteriormente, pre
cedendo a presença do Presidente, nós deveríamos
ter, da parte da SERASA, a presença de um técnico
que pudesse fazer uma exposição de como funciona
a SERASA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Antes, eu só queria esclarecer. ..

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só

um minutinho... Nobre Relator, o senhor, junto com
esta Presidência e demais membros aprovou, inicial
mente, um roteiro de trabalhos.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - É
verdade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - E
bem sabe o nobre Relator que nós estamos aí entran
do na segunda fase, em que estamos ouvindo aí pes
soas públicas, representantes de órgãos públicos. Eu
não tenho dúvida nenhuma da necessidade anterior
antes de convidar, realmente, o Sr. Elcio Anibal de
Lucca a vir aqui prestar esclarecimento -, da idéia de
o senhor realmente trazer uma pessoa que represen
te a SERASA e saiba, realmente, tecnicamente...
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Então eu não tenho nenhum problema de colocar em
pauta qualquer requerimento elaborado por V.Exa.,
que já o fez, para que a gente possa, também, já
aprovar o requerimento e, posterior aos trabalhos, fa
zer o convite ou a convocação das pessoas que vão
representar a SERASA aqui. Então, anteriormente,
chamaríamos aqui, a vir numa reunião, um técnico,
após a aprovação do requerimento. Depois, daríamos
oportunidade ao Presidente ou demais pessoas que
aqui foram representadas.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Pela ordem, Sr. Presidente. Mas sempre registrando
que eu me curvo à opinião da maioria. É só uma opi
nião pessoal.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, até para dar
uma sugestão. Eu concordo com o Relator e acredito
que todos nós gostaríamos de ouvir o Presidente da
SERASA depois de que todos nós tivéssemos um co
nhecimento amplo do funcionamento, de como deve
funcionar, até para que nós possamos interpelá-lo
com um conhecimento maior. Mas eu acredito que
nada impede de que nós votemos o requerimento, até
porque ele não fixa uma data, ele não diz que seria
para a próxima reunião...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Cezar, nada impede de nós colocarmos aqui,
como já há outros requerimentos aprovados em que a
gente ainda não solicitou a presença porque nós te
mos um cronograma a ser cumprido e não queremos
fugir dele.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI- Sem
dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Então não tenho problema nenhum de aprovar ou
não esse requerimento, a posteriori, à época certa,
decidida aqui com esta Comissão, chamaremos ele e
demais pessoas que já foram aprovadas. Então eu
passo agora ao Requerimento nº 10/03, do Sr. Gon
zaga Mota, solicitando que seja convocado o Presi
dente da SERASA, o Sr. Elcio Anibal de Lucca, para
prestar esclarecimento sobre as atividades da empre
sa. Para encaminhar a matéria, na ausência do Depu
tado Gonzaga Mota, concedo a palavra ao Deputado
Neuton Lima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, é claro que nós estamos tratando aqui de uma
matéria extremamente importante porque se trata da
pessoa que, com certeza, é peça chave para trazer
esclarecimentos até de como funciona o sistema. E,
aí, com certeza, exaurir dúvidas e trazer esclareci
mentos para que nós possamos tomar juízo do as-

sunto e podermos, inclusive, propiciar, como se trata
de um requerimento de convite, aqui é convocado,
não é, ele está convocando...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Esta Presidência pede esclarecimento, se o senhor
puder, o requerimento é para convidá-lo ou convo
cá-lo? Eu acho que é convocação, ele vai vir como
testemunha.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, não.
Eu acho que, nesse primeiro momento, Sr. Presiden
te, nada obsta a essa Comissão convidá-lo para pres
tar esclarecimento, colocar o funcionamento da insti
tuição. A posteriori, nós entendendo que os esclareci
mentos dele não tenham sido suficientes para a for
mação de um juízo nosso, aí nós o convocaríamos
como testemunha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
uma questão de ordem. A Presidência solicita ou que
retiremos de pauta e deixemos para próxima porque o
requerimento dele, eu o tenho aqui em minhas mãos,
ele menciona convocação.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, Sr.
Presidente, eu vou pela convocação. Eu peço a apro
vação do requerimento, mas que V.Exa. deixasse so
brestado, como estão os demais, e aí nós até apre
sentaríamos um novo requerimento no sentido de
convocá-lo e, aí, faríamos inverso no sentido. Pela
aprovação.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Sr. Presidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
não posso deixar de ouvir essa figura nobre e brilhan
te, conhecedora profunda do Regimento.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Só uma questão regimental, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Se for aprovado um requerimento de convocação,
não poderá, posteriormente, haver o convite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Este Presidente já ia fazer o esclarecimento.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Quer dizer, ou não se aprova o requerimento ou, se
aprovada a convocação, não se poderá, posterior
mente, aprovar convite. É suspender esse requeri
mento e aprovar o de convite ou, se aprovar convoca
ção, é convocação, e não tem conversa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Este Presidente já fez a colocação e faria novamente.
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o SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Ques
tão de ordem. Permita-me, a proposta do Deputado
Neuton é exatamente... não tem nada que o impeça
aqui. Eu acho que o Deputado Arnaldo Faria talvez
esteja fazendo alguma confusão. Arnaldo, o que está
acontecendo é o seguinte: nós estamos propondo
para trocar o requerimento de convocação para um
convite. E, caso seja necessário, posteriormente, fa
zer a convocação. Eu não estou defendendo, estou
entendendo o encaminhamento da proposta do De
putado Neuton, que é perfeitamente possível de ser
discutida. Só isso.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
Na verdade, eu queria, com autorização do Sr. Presi
dente, dizer ao Deputado Julio Semeghini que eu não
estou fazendo confusão nenhuma, não. O requeri
mento que está em pauta é de convocação. A propos
ta do Deputado...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - O pe
dido de mudança, Deputado. Eu não disse que o se
nhor está confundindo. Eu quis dizer, no bom sentido,
a proposta dele, eu só estou esclarecendo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
E eu estou concordando com a proposta do Neuton,
só que, nesse caso, teria de ser retirado o requeri
mento que está apresentado e votado o requerimento
do Deputado Neuton, que é de convite.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Ele
ainda vai ser governador, mas ainda não é.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Pela or
dem, Sr. Presidente.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ

Para Prefeito (ininteligível), ele será.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 

Pois não, Deputado Luiz Alberto.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi

dente, eu acho que a interpretação que o Deputado...
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 

Pois não.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - ... Arnal

do Faria de Sá faz, inviabiliza a votação. Eu concordo,
plenamente, com a proposta do requerimento do De
putado Gonzaga, porém não há tempo hábil para se
apresentar outro requerimento do Deputado Neuton,
para ser aprovado nesta sessão agora. Apesar de eu
achar que é um prejuízo, mas se o Deputado Gonza
ga não está presente... Eu inclusive concordo com o
encaminhamento que ele fez, porém, a apresenta-

ção, neste momento, de um requerimento extrapauta,
na verdade, não teríamos condições de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Luiz Alberto, para finalizar a discussão, esta
Presidência, através da Secretaria, ou nós aprova
mos o requerimento da maneira como se encontra, ou
eu o retiro de pauta, em consideração à ausência do
Deputado Gonzaga Mata. Se ele quiser reformular na
próxima, tudo bem. Não temos como aqui reformular
o requerimento. Então, V.Exa. que me permita. Está
retirado de pauta. Item nº 2, Requerimento nº 23/03,
do Sr. Alex Canziani, "solicitando seja convidado o Sr.
Carlos Adroaldo Ramos Covizzi, jurista, estudioso do
tema, e autor do livro Práticas Abusivas da SERASA e
do SPC, para prestar esclarecimentos a esta CPI".
Para encaminhar a matéria, com a ausência do Depu
tado Alex Canziani...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Pela or
dem, Sr. Presidente, aqui, este requerimento suscita
também o mesmo debate. Aqui, na ementa, ele colo
ca "convocar"; no texto, na justificativa, aliás, antes,
ele solicita que convide. Então, temos uma dúvida aí,
da intenção real do Parlamentar, se é convocar, se
é ...

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -

Está retirado de pauta também.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sugiro...
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Não tem

"convocar". Acredito que tenha sido um engano do
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Deve ter sido um engano, mas para que não paire ne
nhum dúvida, vou retirar de pauta, porque no requeri
mento ele solicita a convocação.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 

Não, mas o requerimento solicita convocar o Sr. Car
los Adroaldo Ramos Covizzi para prestar depoimen
to.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, V.Exa. está se atendo ao caput do requerimen
to. O que vale efetivamente é o requerimento em si, é
o requerimento: "Nos termos regimentais, solicito que
convide o Sr. Carlos Adroaldo Ramos....", é um erro
apenas de digitação, Sr. Presidente, transcrição. O
que manda é o texto do requerimento, Sr. Presidente.
O caput aqui do requerimento ....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Neuton, aqui no requerimento dele...
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o SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor
está falando da ementa do requerimento dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não, concordo com o senhor, mas aqui no requeri
mento ele diz, no texto ele diz: "Solicita convocar o Sr.
Carlos Adroaldo".

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, esse não é o texto, o senhor vai me perdoar, aí
o senhor está falando da ementa do requerimento. O
requerimento é o que está embaixo: "Sr. Presidente,
nos termos regimentais, solicito que convide o se
nhor Carlos..." A ementa do requerimento foi digitada
de forma aleatória ao que está no texto, apenas. Acho
que não há impedimento regimental e legal de apro
varmos o requerimento, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Concor
do perfeitamente, Sr. Presidente, com a argumenta
ção do Deputado Neuton Lima, acho que houve um
engano...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Na emen-
ta.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - ...na digi
tação da ementa, até porque ele, na verdade, está
sendo convidado para ajudar em nossos trabalhos
aqui. Ele publicou um livro muito importante para nos
sos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Então, vamos encaminhar. Quem passou a encami
nhar a matéria, Deputado Neuton Lima, com a ausên
cia do Deputado Alex. Concedo a palavra ao Deputa
do.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, trata-se de uma pessoa que é um Deputado
atuante nesta Casa, e, com certeza, conhece esse
Sr. Carlos Adroaldo Ramos, que, com certeza, trará
importantes informações para nossa Comissão. Vou
pela aprovação do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão o requerimento. Não havendo quem queira
discutir, passamos à votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como se encontram. Aprova
do. Item nº 3. Requerimento nº 24/03, do Sr. Luiz
Alberto, "solicitando que sejam requisitadas à Secre
taria da Receita as últimas 5 declarações de bens e
rendimentos e do Imposto de Renda, apresentados
pela SERASA S/A. Para encaminhar a matéria, con
cedo a palavra ao Deputado Luiz Alberto, autor do re
querimento.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, meu requerimento vem no sentido de tirar dúvi
das que foram suscitadas aqui, após vários depoi-

mentos, que criaram indícios de que a SERASA pos
sivelmente não esteja cumprindo com suas obriga
ções tributárias. Foram levantadas informações acer
ca de um faturamento que eu particularmente consi
dero astronômico em relação à informação. E preci
samos checar essas informações. Portanto, estou so
licitando as últimas 5 declarações de Imposto de Ren
da da SERASA, da empresa, para que possamos ob
ter essas informações. Evidentemente que isso pode
rá ser considerado um pedido de quebra de sigilo fis
cal da SERASA; no entanto, acho importante, para
que esta CPI possa ter essas informações objetivas,
para fazermos juízo, em função de nosso relatório
acerca do possível não-cumprimento de obrigações
tributárias com a Receita Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Em discussão o requerimento. Não havendo quem
queira discutir, passamos à votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado. Requerimento nº 26/03, do Sr. Luiz Alber
to, "solicitando seja requisitado à SERASA relação
completa das empresas clientes, públicas e privadas,
que nos últimos 5 anos adquiriram informações ditas
sigilosas, disponibilizadas pela Secretaria da Receita
Federal à SERASA, mediante convênio com a União,
indicando, de forma detalhada, a relação das empre
sas e órgãos públicos federais, estaduais e municipa
is, acompanhada nesses casos dos respectivos ins
trumentos de contrato e respectivos processos lícita
tórios, ou, se for o caso, de despesas de licitação".
Para encaminhar a matéria, Concedo a palavra ao
Deputado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, esse requerimento que faço para que a
SERASA nos encaminhe relação completa das em
presas-clientes que adquiriram, nos últimos 5 anos,
as informações obtidas com convênios, não só com a
Secretaria da Receita Federal, mas com outros ór
gaõs - peço inclusive aí tanto de órgãos federais,
como estaduais e municipais - que considero podem
ter configurado essa relação pagamento de contratos
ilegais e lesivos aos cofres públicos. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão o requerimento. Não havendo quem queira
discutir, passamos à votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. Aprova
do. Requerimento nº 41/03. Na ausência da Deputa
da Perpétua Almeida, solicito que o Deputado Luiz
Alberto encaminhe a matéria. Requerimento nº
41/03, da Sra. Perpétua Almeida, "solicitando a con
vocação do ex-chefe da SEREL, órgão interno da Se-
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cretaria da Receita Federal, Sr. Ariosto Rodrigues Jú
nior". Para encaminhar a matéria, concedo a palavra
ao Deputado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, o requerimento da Deputada Perpétua Almei
da visa convocar o ex-chefe da SEREL, Sr. Ariosto
Rodrigues Júnior, em função de, num depoimento
prestado aqui pelo Sr. Edson Galdino, ter várias ve
zes sido citado como uma pessoa que poderia estar
defendendo interesses e promovendo tráfico de in
fluência dentro da Receita Federal, em relação a inte
resses da SERASA. Portanto, esse requerimento tem
o objetivo de ouvir o Sr. Ariosto, para que ele faça seu
depoimento nesta Casa, para estabelecer ou não o
verdadeiro indício de tráfico de influência desse ser
vidor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão o requerimento. Deputado Neuton Lima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Quero
aqui corroborar o pensamento e a maneira eloqüente
do nobre Deputado, nosso colega Deputado Luiz
Alberto, e da Deputado Perpétua Almeida. Tivemos
aqui um depoimento de 2 advogados, que são de
suma importância e esclarecedores de muitos assun
tos pertinentes entre a ligação da Receita Federal,
num convênio com a União, e a SERASA. Esse Sr.
Ariosto Rodrigues, pelo visto, dados os esclarecimen
tos prestados naquele depoimento, foi peça funda
mentai para a construção desse elo entre a União,
Receita Federal e a SERASA, mostrando muito clara
mente, como disse aqui a autora do requerimento,
deixando muito transparecer o tráfico de influência
dentro da Secretaria da Receita Federal, benefician
do aí uma empresa privada, que é a SERASA. Então,
acho que esse requerimento é de suma importância
para esclarecer de fato essa situação, que, tenho cer
teza, se ficar comprovado houve ingerência pública,
da coisa pública, beneficiando empresas privadas
neste País, nunca vista na história deste País. Nunca
vista!. Então, encaminho pela aprovação, e gostaria
de solicitar a V.Exa. prioridade nessa audiência públi
ca, porque, com certeza, os fatos trazidos também
por esse Sr. Ariosto serão fundamentais para esclare
cermos e até pleitearmos informações junto à própria
SERASA, para que eles também venham trazer sua
manifestação concernente aos assuntos aqui narra
dos naquela audiência pública dos advogados, e por
esse Sr. Ariosto, que foi o mentor. Foi ele que fez o
protocolo, Sr. Presidente, de intenções, do convênio
entre a União e a SERASA; foi ele quem fez pratica
mente o parecer liberando a SERASA S/A de pagar o
Imposto de Renda. E depois ele também foi nomeado

- " .. '-'... ,-----

pela Casa Civil para ser membro do CODEFAT, para
liberar recurso de 1 bilhão e 320 milhões, 30 dias an
tes das eleições, para os bancos oficiais fazerem em
préstimos neste País, e as pessoas que pleiteavam
esses empréstimos, e pleiteiam esses empréstimos,
muitas vezes são vetadas pelo sistema de proteção
de crédito, que é a própria SERASA. Então, se fizer
mos um elo, existe muito caroço debaixo desse angu.
E gostaria de pedir a V.Exa. brevidade no sentido da
realização dessa audiência pública, que é fundamen
tai Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo)
Sem dúvida nenhuma, foi muito bom o comentário,
Deputado Neuton Lima. Também quero enaltecer o
depoimento datado para amanhã, do Sr. Pedro Luiz
César Gonçalves Bezerra, que, junto, não tenho dúvi
da, com o senhor Ariosto, foi um dos coordenado
res-gerais e mentores deste convênio. Não havendo
quem queira discutir, passamos à votação. Os Depu
tados que o aprovam permaneçam como se encon
tram. Aprovado. Agradeço a todos pela presença.
Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, an
tes convocando reunião para amanhã, dia 30, quar
ta-feira, às 14h30, no plenário 7 deste Anexo 11, para
deliberação de requerimentos e audiência pública
para tomada de depoimento do Sr. Pedro Luiz César
Gonçalves Bezerra, ex-Coordenador-Geral de Tec
nologia e Segurança da Informação da Secretaria da
Receita Federal. Está encerrada a reunião.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE "INVESTIGAR AS
ATIVIDADES DA SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE
SERViÇOS DOS BANCOS S/A" (CPI - SERASA)

52ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordiná-
ria

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2003

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois
mil e três, às quinze horas e trinta e nove minutos, no
plenário sete do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do De
putado Giacobo, a Comissão Parlamentar de Inquéri
to com a finalidade de "Investigar as atividades da Se
rasa - Centralização de Serviços dos Bancos S/A". A
lista de presença indicou o Comparecimento dos
Deputados Giacobo - Presidente; Zico Bronzeado
Vice-Presidente; Alex Canziani, Anivaldo Vale, Au
gusto Nardes, Bernardo Ariston, Cezar Silvestri, De
ley, Gilberto Kassab, Léo Alcântara, Luiz Alberto, Ma
nato, Orlando Fantazzini e Perpétua Almeida - Titula
res; Almir Moura, Antônio Cambraia, Antonio Carlos
Mendes Thame, Devanir Ribeiro, Fernando de Fabi-



Novembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 63093

nho, Júlio Semeghini, Luciano Leitoa, Oliveira Filho e
Wasny de Roure - Suplentes. Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados Anibal Gomes, Colom
bo, Fernando Diniz, Gonzaga Mota, José Priante, Ma
chado, Márcio Reinaldo Moreira, Mussa Demes, Neu
ton Lima e Reinaldo Betão. Abertos os trabalhos, o
Presidente colocou em votação a Ata da décima pri
meira reunião, cuja leitura foi dispensada a requeri
mento do Deputado Zico Bronzeado, por terem sido
distribuídas cópias a todos os Membros da Comis
são. Em votação, foi aprovada a ATA. Em seguida,
passou-se à ORDEM DO DIA: Deliberação de Re
querimentos e Audiência Pública, com a presença do
Senhor Pedro Luiz César Gonçalves Bezerra, ex-Co
ordenador-Geral de Tecnologia e Segurança de Infor
mação qa Secretaria da Receita Federal. O Presiden
te fez breve alocução sobre a reunião informal reali
zada pela manhã, na sala da Presidência da Comis
são de Economia Indústria e Comércio, com a partici
pação de Membros da Comissão, oportunidade em
que foram discutidos os trabalhos desenvolvidos até
o presente momento e as atividades e procedimentos
a serem adotados futuramente. Em seguida, anunci
ou a apreciação dos Requerimentos constantes da
pauta: 1) REQUERIMENTO Nº 42/03, do Sr. Alex
Canziani, solicitando seja convidado o Secretário Mu
nicipal das Finanças de Curitiba - PR., para prestar
esclarecimentos a esta Comissão sobre o regime es
pecial concedido à Serasa S/A. no que se refere ao
recolhimento do Imposto Sobre Serviço - ISS, bem
como sobre o controle exercido, por aquela Secreta
ria, do recolhimento do referido tributo. O Presidente
concedeu a palavra ao Deputado Julio Semeghini
para encaminhar a matéria. Em votação, foi o Reque
rimento aprovado por unanimidade. 2)
REQUERIMENTO Nº 44/03, do Sr. Luiz Antônio Fle
ury, solicitando seja convidado para prestar depoi
mento a esta Comissão o Magistrado Dr. José Amado
de Faria Souza, Presidente da 2ª Câmara do 111 Tribu
nal de Alçada Civil do Estado de São Paulo. O Presi
dente concedeu a palavra ao Deputado Anivaldo Val
le para encaminhar a matéria. Em votação, foi o Re
querimento aprovado por unanimidade. 3)
REQUERIMENTO Nl! 45/03, do Sr. Luiz Alberto, soli
citando seja convocado o Sr. Armínio Fraga, ex-Pre
sidente do Banco Central, a fim de prestar esclareci
mentos a esta Comissão sobre fiscalização das ativi
dades da Serasa. O Presidente concedeu a palavra
ao autor para encaminhar a matéria. Com a palavra, o
Deputado Júlio Semeghini sugeriu que a convocação
fosse convertida em convite. Corroboraram com a al
teração do Requerimento os Deputados Anivaldo Val-

le e Léo Alcântara. Ainda usaram da palavra os Depu
tados Perpétua Almeida, Almir Moura, Bernardo Aris
ton, Devanir Ribeiro e Antônio Carlos Mendes Tha
me. Em votação, foi o Requerimento aprovado, por
unanimidade, com a alteração proposta pelos Mem
bros da Comissão e acatada pelo autor do Requeri
mento, Deputado Luiz Alberto, da conversão da con
vocação em convite. 4) REQUERIMENTO Nl! 46/03,
do Sr. Luiz Alberto, solicitando seja convocado o Sr.
Everardo Maciel, ex-Secretário da Receita Federal, a
fim de prestar esclarecimentos a esta Comissão no
que se refere ao convênio firmado entre a União Fe
deral e a FEBRABAN, intermediado pela Serasa.
Encaminharam a matéria os Deputados Perpétua
Almeida, Alex Canziani, Júlio Semeghini, Almir Mou
ra, Léo Alcântara e Luiz Alberto. Aprovado o Requeri
mento, foi solicitada a Verificação de Votação pelo
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder
do PSDB. Procedida a chamada nominal, votaram
SIM os Deputados Luiz Alberto, Orlando Fantazzini,
Zico Bronzeado, Augusto Nardes, Giacobo, Bernardo
Ariston e Perpétua Almeida - Titulares; e os Deputa
dos Devanir Ribeiro e Almir Moura - Suplentes. Vota
ram NÃO os Deputados Alex Canziani, Cezar Silves
tri e Deley - Titulares. Abstiveram-se de votar os De
putados Gilberto Kassab e Léo Alcântara. Foi apro
vado o Requerimento por nove votos favoráveis, três
contrários e duas abstenções. Usaram da palavra
para justificação dos seus votos os Deputados Alex
Caziani e Cezar Silvestri. 5) REQUERIMENTO Nl!
47/03, do Sr. Giacobo, solicitando à Secretaria da Re
ceita Federal informações a respeito de quais sejam
os tributos passíveis de recolhimento por parte da Se
rasa S/A. O Deputado Giacobo passou a Presidência
ao Deputado Zico Bronzeado e encaminhou a maté
ria. Em votação, foi o Requerimento aprovado por
unanimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos,
passou-se à audiência pública, para tomada de depo
imento do Senhor Pedro Luiz César Gonçalves Be
zerra, que, convidado a tomar assento à Mesa, fez a
promessa de dizer somente a verdade do que souber
e for perguntado. O Presidente concedeu a palavra à
testemunha, que, ao término de sua exposição, foi in
quirida pelos Deputados Perpétua Almeida e Zico
Bronzeado. Em Questão de Ordem, o Deputado Léo
Alcântara solicitou que fosse observado o tempo de
que cada parlamentar disporia para a formulação de
suas indagações. Ainda inquiriram a testemunha os
Deputados Léo Alcântara, Luiz Alberto, Anivaldo
Vale, Cezar Silvestri e Gilberto Kassab. Durante a re
união, tendo em vista a realização de votação na Ses
são da Câmara dos Deputados, os trabalhos foram in-
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terrompidos por três vezes para que os membros da
Comissão pudessem comparecer ao Plenário da
Casa. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agra
deceu a todos pela presença e, às vinte e uma horas
e dezoito minutos, encerrou os trabalhos, antes con
vocando reunião para o dia cinco de agosto, terça-fei
ra, às quatorze horas e trinta minutos, no plenário tre
ze do Anexo 11. O inteiro teor da reunião foi gravado e
as notas taquigráficas, após decodificadas, serão pu
blicadas com este documento. E, para constar, eu,
Estevam dos Santos Silva, Secretário, lavrei a pre
sente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Giacobo, e encaminhada à pu
blicação no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
claro aberta a 12ª Reunião Ordinária da Comissão
Parlamentar de Inquérito com finalidade de investigar
as atividades da SERASA - Centralização de Servi
ços dos Bancos. Encontram-se sobre as bancadas
cópias da Ata da 11 ª reunião. Estando as cópias já
distribuídas, indago se fica dispensada a leitura das
mesmas.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, peço dispensa da leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
votação a solicitação do Deputado. Em discussão a
Ata. Não havendo quem queira discuti-Ia, passamos
à votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovada. A presente
Reunião destina-se a deliberação de requerimentos e
a audiência pública para tomada de depoimento do
Sr. Pedro Luís Cesar Gonçalves Bezerra, ex-Coorde
nador-Geral de Tecnologia e Segurança da Informa
ção da Secretaria da Receita Federal sobre indícios
de tráfico de influência entre o Poder Público e a
SERASA. Antes, quero expressar minha satisfação,
como Presidente e membro desta CPI, do resultado
da reunião interna de trabalho realizado hoje pela ma
nhã, agradecendo a participação de todos os Deputa
dos que lá estiveram, principalmente daqueles que
vêm atuando de forma contundente nesta CPI, aque
les que vêm sempre comparecendo às reuniões, que
nunca faltam, e dizer que não tenho dúvida de que
após esta reunião de hoje esta CPI ficará ainda mais
fortalecida sobre seu rumo na investigação dos des
mandos cometidos pela SERASA. Passamos à deli
beração dos requerimentos constantes da pauta.
Item 1: Requerimento nº 42/03 do Sr. Alex Canziani,
solicitando que seja convidado o Secretário Municipal
das Finanças de Curitiba-PR, para prestar esclareci
mentos a esta Comissão sobre o regime especial
concedido à SERASA S/A, no que se refere ao reco-

Ihimento do imposto sobre serviços - ISS, bem como
sobre o controle exercido por aquela Secretaria do re
colhimento do referido tributo. Na ausência do Depu
tado Alex Canziani, para encaminhar a matéria, con
cedo a palavra ao Deputado Léo Alcântara.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
Presidente, peço que o Deputado Julio Semeghini o
faça por mim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Com a palavra o Deputado Julio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Obri
gado, Sr. Presidente. Primeiro quero parabenizar o
Deputado Alex Canziani, que não pôde estar presen
te hoje. Ele faz um convite, na verdade, ele quer alte
rar seu requerimento para deixar clara a intenção que
tinha feito desde o início que é requerer, através de
convite, o Secretário Municipal das Finanças de Curi
tiba, que é seu Estado, para prestar esclarecimento a
esta Comissão. Essa pessoa convidada tem, na ver
dade, na opinião do Deputado Alex Canziani muito
que colaborar com esta Comissão. Então eu acho
que a gente deveria aqui votar pela aprovação do re
querimento do Deputado Alex Canziani.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Obrigado, Deputado Julio Semeghini. Em discussão
o requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo,
passamos à votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprova
do. Item 2. Requerimento nº 44/03, do Sr. Luiz Anto
nio Fleury, solicitando que seja convidado para pres
tar depoimento a esta Comissão o Magistrado Dr.
José Amado de Faria Souza, Presidente da Segunda
Câmara do Primeiro Tribunal de Alçadas Cível do
Estado de São Paulo. Na ausência do Deputado Luiz
Antonio Fleury, peço ao Deputado Anivaldo Vale que
encaminhe a matéria.

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O Re

querimento que recebeu o nº 44/03, de autoria do De
putado Luiz Antonio Fleury, que lamentavelmente
não pôde comparecer a esta reunião, solicita que seja
convidado para prestar depoimento a esta Comissão
o Magistrado José Amado de Faria Souza, Presiden
te da Segunda Câmara do Primeiro Tribunal de Alça
da Cível do Estado de São Paulo. Como justificativa,
apresenta o Deputado Luiz Antonio Fleury que o Pri
meiro Tribunal de Alçada Cível do Estado de São Pa
ulo é um órgão do Poder Judiciário com competência
para julgar causas que versam sobre o relacionamen
to do consumidor com os bancos de dados, sendo em
todo o País o ente responsável pela apreciação do
maior número de causa dessa natureza. O Presiden-
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te da Segunda Câmara daquele Tribunal é o Magis
trado Dr. José Amado de Faria Souza, que se consti
tui em verdadeira autoridade no assunto, pois, ao lon
go dos últimos anos, tem participado, inclusive na
condição de Relator, no julgamento de ações a ele
correlacionadas. Poderá, portanto, ao relatar o posici
onamento do Poder Judiciário acerca dos bancos de
dados, contribuir significativamente com o objetivo da
presente Comissão Parlamentar de Inquérito. Sala
das sessões, 28 de julho de 2003, Deputado Luiz
Antonio Fleury Filho, PTB-SP.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Muito obrigado, Deputado Anivaldo Vale. Em discus
são o requerimento. Não havendo quem queira discu
ti-lo, passamos à votação. Os Deputados que apro
vam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. Item nQ 3. Requerimento nº 45/03 do Sr.
Luiz Alberto, solicitando que seja convocado o Sr.
Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, a fim
de prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre
fiscalização das atividades da SERASA. Na ausência
do Deputado Luiz Alberto, para encaminhar a maté
ria, concedo a palavra a Deputada Perpétua Almeida.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, o Deputado Luiz Alberto tinha pedido
que fizéssemos a defesa do requerimento, e temos
acompanhado nesta Casa a citação do Banco Central
constantemente no que se refere à responsabilidade
de acompanhar e fiscalizar as ações dos bancos, in
clusive da central de bancos, que é a SERASA. A
idéia é trazê-lo aqui para informar as providências
que deveriam ser tomadas na época, os motivos pe
las quais não foram tomadas. Segundo o Deputado, a
presença do ex-Presidente Armínio Fraga elucidará
os procedimentos padrões adotados pela entidade,
no que se refere à fiscalização das atividades ao lon
go dos últimos anos, trazendo à tona as responsabili
dades em relação às lesões aos direitos dos consumi
dores. Nesses termos, pedimos a aprovação do re
querimento .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Encaminho a discussão do requerimento. Com a pa
lavra o Deputado Julio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Obri
gado, Sr. Presidente. Todos sabem que sou do
PSDB, sabem que trabalhamos juntos com o Sr.
Armínio Fraga, apesar de pessoalmente não ter tido
muito contato com ele. Mas como ele, na verdade, até
este momento não foi citado diretamente, da mesma
forma como os outros foram substituídos os seus re
querimentos de "convocado" para "convidado", acho
que, no meu ponto de vista, não temos ainda nenhu-

ma acusação diretamente para estar "convocando" o
Sr. Armínio Fraga. Acho que a CPI está trabalhando,
vai esclarecer tudo, e faço um pedido para que, na
verdade, a gente possa, e eu tenho certeza absoluta
de que ele virá aqui, não vai mudar nada, a gente
sabe do interesse que o Sr. Armínio Fraga tem...
Então, eu acho que a gente poderia, eu gostaria, na
verdade, de pedir ao Deputado Luiz Alberto, que não
está aqui ainda, mas que pudéssemos pôr uma inver
são de pauta, para pedir que ele encaminhasse um
novo requerimento "convidando", e todos nós o apro
vássemos. Que a gente convocasse o Sr. Armínio
Fraga, me parece que ainda tem um momento. Até o
Presidente da SERASA, nós convidamos, agora, o
Sr. Armínio Fraga nós estaríamos convocando! Só
isso, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Pre
sidente, a minha fala vai ao encontro daquilo que é o
pensamento do Deputado Julio Semeghini. Acho
que, seguindo até esses padrões que estamos aqui
aprovando dos dois convites, seria interessante tam
bém mantermos o requerimento ou substituir o reque
rimento na forma de convite, tanto para ele como para
o Requerimento nQ 46. Aí, se não surtir efeito - acho
que vai surtir novamente, não vai alterar nada, como
é o pensamento do Deputado Julio Semeghini -, pas
sava para a convocação. Esse também é o meu en
tendimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Concedo a palavra ao Deputado Léo Alcântara.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
Presidente, apoiando o que o Deputado Julio Semeg
hini falou, acho que poderíamos tentar um acordo,
aprovar um convite e estabelecermos um prazo para
que ele então marque. A partir daí, se não houver, por
parte dele, a boa vontade de vir como convidado,
aprovaremos outro requerimento, aí, sim, convocan
do-o. Porque o Deputado Julio Semeghini bem falou
que ele vem apenas para falar sobre quais foram,
como foram feitos os contratos com a SERASA, vem
prestar esclarecimento a esta CPI. Então credito que
a melhor forma seja um convite, a princípio. A partir
daí, se não aceitar o convite, não vier, não marcar, se
sentirmos que ele está protelando para vir à CPI, pas
saríamos a uma convocação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Com a palavra a Deputada Perpétua Almeida.
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A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, o Deputado Luiz Alberto ficou de retor
nar para esta Comissão. Sugiro que a gente retire de
pauta e repasse as opiniões para ele e aí, depois, a
gente ouve a opinião do Parlamentar.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Minha
sugestão é que sejam então os dois, tanto do Sr. Eve
rardo Marcial quanto do Armínio Fraga.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Esta Presidência acata a sugestão de V.Exa., retiran
do momentaneamente até o autor, Deputado Luiz
Alberto, se fazer presente, os Requerimentos nQs
45/03 e 46/03.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, está retirando os dois?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não estou retirando da pauta de hoje, estou colocan
do-os...

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Estamos
discutindo qual? Qual está em discussão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Os
dois requerimentos, tanto o 45/03 quanto o 46/03, de
autoria do Deputado Luiz Alberto - como ele não está
presente -, para que possamos apreciá-los ainda
nesta reunião e aprová-los ou não. Então vou mo
mentaneamente retirá-los, para que, posteriormente,
quando o Deputado chegar, coloquemos novamente
à apreciação.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, se o Plenário concordar, quero manter
a defesa do Requerimento nQ46, que para mim são
funções diferenciadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - A
presença do Deputado Luiz Alberto já se faz. Então
passo a palavra ao Deputado Luiz Alberto para falar
sobre o questionamento neste momento sobre a in
versão de "convocado" para "convidado" o Sr. Armí
nio Fraga no requerimento de V.Exa.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, estou fazendo essa
solicitação, através de requerimento, de convocação
do Sr. Armínio Fraga, primeiro porque, na época em
que o Sr. Armínio Fraga era Presidente do Banco
Central, era comum a sua negativa de comparecer,
não em CPls, mas em audiências públicas promovi
das por algumas das Comissões Permanentes desta
Casa. Era uma prática e um desrespeito. A base do

Governo evidentemente que tentava impedir a sua
convocação, se negociava a pedido o chamado con
vite, e ele nunca tinha pauta, nunca tinha agenda para
comparecer. Portanto, acho que aqui estamos numa
CPI e queremos tê-lo como testemunha de um pro
cesso que queremos ter essas informações. Por isso
continuo defendendo a necessidade de convocá-lo
para prestar esses esclarecimentos aqui na CPI. Isso
em função das reiteradas vezes, como Presidente,
mesmo sendo negociada com a base do Governo, de
comparecer, sendo convidado ...

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Depu
tado Luiz Alberto, permite-me um aparte?

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 

Com a palavra o Deputado Léo Alcântara.
O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Depu

tado Luiz Alberto, fiz aqui uma sugestão de que trans
formemos em convite, com uma condição, estabele
cermos um prazo, 15 dias, ou 20 dias, para que fosse
marcada a data; mediante a negativa dele, aprovaría
mos um convocatório. Se V.Exa. pudesse acatar
essa minha sugestão. Ele não é mais Presidente do
Banco Central; acredito que ele jamais se oporia a vir
a esta Comissão prestar esclarecimentos. Essa é a
sugestão que faço: que déssemos um prazo de 15
dias, até porque nos próximos 15 dias há audiências
públicas marcadas; depois disso, diante da negativa
dele, faríamos uma convocação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Almir Moura.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, o Deputado Luiz Alberto deu a informação. Eu
sou um Deputado neófito nesta Casa, mas o Deputa
do Luiz Alberto não. Se era prática do Sr. Armínio Fra
ga não comparecer aos convites que daqui se faziam,
acho bastante pertinente fazer a convocação, desde
que está sendo informado pelo Deputado Luiz Alberto
que era prática dele não aceitar os convites que eram
feitos a ele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Tem a palavra o Deputado Julio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Pri
meiramente, acho que seria um prejulgamento ao Sr.
Armínio Fraga. Eu estive nesta Casa em vários deba
tes com ele. Com certeza, a alguns ele pode não ter
comparecido - eu gostaria de checar -, mas eu esti
ve em vários debates com ele. O PSDB, na verdade,
não quer fazer nada de coisa política nesta CPI. Que
remos investigar até o fim. Esta é a forma como temos
trabalhado. Não podemos permitir pessoas como o



O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, eu, quando encaminhei esse requerimento,
encaminhei em função de que acho fundamental a oi
tiva do ex-Presidente do Banco Central. Primeiro por
que considero que a SERASA- diferente da interpre
tação que, na época, foi dada pelo Banco Central- é
a extensão do sistema financeiro. Tanto é que o con
vênio assinado entre a Receita Federal e a SERASA
não é entre a Receita Federal e a SERASA; é entre a
Receita Federal e a FEBRABAN, que constitui a
Associação SERASA. Portanto, acho fundamental a
presença do ex-Presidente do Banco Central. E todos
nós sabemos que, na história do Banco Central, ele,
que tem o papel de fiscalizar o sistema financeiro, ao
contrário, é defensor do sistema financeiro. Tanto é
assim que todos os presidentes têm ligações umbili
cais com o sistema financeiro, desde - dos que eu co
nheço - o Gustavo Franco, que está agora respon
dendo na CPI do BANESTADO sobre as facilidades
que deu em relação às transferências de recursos
através da CC-5. E o próprio Armínio Fraga, veio de
onde? Todo mundo lembra. E o atual Presidente do
Banco Central? Não é nenhuma novidade que o Ban
co Central é um instrumento que não cumpre seu pa
pei como deveria. Portanto, esse é o objetivo de meu
requerimento. No entanto, diante das argumentações
de alguns dos nossos companheiros Parlamentares,
eu sugeriria o seguinte: se nós transformarmos esse
requerimento num convite, que nós aqui demos pra
zo, não para ele responder, simplesmente, mas um
prazo nosso, para que ele compareça. E que constas
se da ata: em não comparecendo o ex-Presidente do
Banco Central, Armínio Fraga, que automaticamente
esta Comissão aprovará o requerimento de convoca
ção imediata do ex-Presidente.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Esta
foi a minha sugestão, Deputado Luiz Alberto: que es
tabelecêssemos um prazo para a vinda dele. Não vin
do, nós automaticamente votaríamos - constaria na
primeira sessão seguinte - o requerimento para a
convocação do ex-Presidente do Banco Central,
Armínio Fraga. Essa foi a minha sugestão. O prazo,
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Sr. Armínio sejam... Sem estar sendo aqui apresenta- dição de pedir verificação de quorum ou o que for: o
do, com clareza, o motivo da sua convocação. Pelo confronto, o embate transformar-se em política. Uma
espírito de cooperação, sem que tenhamos de pedir hora vai-se transformar mesmo isso aqui numa dis-
verificação de quorum, sem que transformemos essa cussão política. Isso, sem dúvida. O caminho está
reunião numa coisa política, o que, tenho certeza, vai apontado para isso: vai-se tornar uma discussão polí-
atrapalhar demais os trabalhos desta CPI, e seria tica, e ninguém foge da discussão política. Então, por
uma coisa lamentável, vamos fazer o convite. Vamos causa do Deputado, eu também apóio, agora, o con-
nos responsabilizar de trazê-lo aqui. Se não conse- vite.
guirmos, eu mesmo, imediatamente, apresento a
convocação do Sr. Armínio Fraga. Acho que é uma
questão de companheirismo nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Tem a palavra a Deputada Perpétua Almeida.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, se algum outro quisesse, inclusive eu,
como se diz popularmente, tirar o couro, eu ia opinar,
neste momento, para que ele fosse convocado. Mas
eu acho que a nossa relação, a relação da CPI da
SERASA com o Sr. Armínio Fraga começa do zero,
para sermos coerentes. Nossa relação com ele está
começando do zero. Assim, acho que não vale a pena
nos basearmos em ações passadas. Esta CPI come
ça agora. Então, minha opinião, se o Deputado Luiz
Alberto concordar, eu acredito que devíamos convi
dá-lo. Se ele não vier e se, no processo desta CPI,
acharmos imprescindível a presença dele, temos de
convocá-lo. Porém, minha opinião sobre o próximo
requerimento vai ser outra, porque são funções dife
rentes e responsabilidades diferentes. Até porque
hoje, pelas informações que temos, o Banco Central
também continua se recusando a fiscalizar esses ti
pos de ações. Estão até falando em, no final desta
CPI, propor a criação de uma agência que possa fis
calizar essas ações. O Banco Central ultimamente
está se recusando. Acho que vale a pena ouvir a opi
nião do ex-Presidente do Banco Central para compre
ender quais foram os motivos da época. Eu sugiro um
convite e se, no decorrer do processo, averiguarmos
que há informações necessárias e que devem ser
prestadas por ele, que o convoquemos.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, não por causa da condição do Sr. Armínio Fra
ga, mas porque o Deputado Julio Semeghini empe
nhou o nome dele próprio no caso e é um Deputado
de respeito na Casa, vamos apoiar o Deputado Julio,
que está pedindo, não por causa do Sr. Armínio Fra
ga. Não por causa dele ou da condição dele, quero
deixar bem claro, e nem por causa, também, da con-
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acho que V.Exa. pode... Eu dei uma sugestão: 15
dias. Mas cabe a V.Exa., que é autor do requerimen
to...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Bernardo.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Sr. Presidente, eu queria, numa questão de ordem,
apenas uma explicação técnica da Assessoria, por
que o Requerimento nº 44 tem base no art. 58, § 3º da
Constituição Federal, e art. 36, inciso 11, do Regimen
to Interno, bem como o Requerimento nº 45. Eles são
baseados nos mesmos artigos dos 2 diplomas legais.
Eu queria entender qual a diferença entre convoca
ção e convite, porque, verificando o art. 36, inciso 11,
do Regimento Interno, não se fala nem em convoca
ção nem em convite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Bernardo Ariston, o convocado vem aqui pres
tar seu depoimento como testemunha. Quanto ao
convidado, não há obrigatoriedade de sua vinda aqui.
Basicamente é isso.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Sim, Sr. Presidente, isso é entendimento pacífico,
mas o inciso 11 não fala nem em convite nem em con
vocação. Então, eu queria entender por que a polêmi
ca.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
Requerimento nº 45/03, do Deputado Luiz Alberto...
Antes de submetermos à aprovação, esta Presidên
cia sempre esclarece que quando é convocada a pes
soa vem aqui a título de testemunha, certo? Mas esta
Presidência pergunta ao Deputado Luiz Alberto, para
dar andamento aos trabalhos: V.Exa., então, autori
zaria a mudança como "convidado", não como "con
vocado" para prosseguirmos os trabalhos?

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Nos ter
mos da proposição do nobre Deputado, eu concordo.
Agora, eu gostaria que a Mesa então sugerisse para
este Plenário uma data limite para que o ex-Presiden
te Armínio Fraga compareça aqui, convidado para fa
zer sua exposição. E, conseqüentemente, ao
não-comparecimento, nós aprovaríamos uma convo
cação.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Pela
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo)
Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Eu
cheguei agora, estou entendendo que o nobre Depu
tado, inclusive da minha bancada, Luiz Alberto, que
tem uma diferença do requerimento do Deputado Luiz

Antonio Fleury. Qual o entendimento quando falamos
"convocado" ou "convidado"? As autoridades consti
tuídas, que estão no cargo, por uma gentileza do Par
lamento, nós convidamos. Essa é uma gentileza do
Parlamento, porque nós podemos convocar. Até por
uma questão política, você convida uma autoridade,
um Ministro. Agora um ex-Presidente é um ex, já ven
ceu a sua quarentena, sei lá o que foi. Na minha opi
nião, nobre Deputado Luiz Alberto, não muda. Eu, por
mim, não mudaria. Tanto faz ser convocado. Porque
ele tem que ser convocado, ele é um cidadão igual
aos demais. Eu fui Presidente do Banco Central, fui
Presidente da Caixa Econômica, fui presidente não
sei do quê, mas eu fui, não sou mais, não estou mais
investido. O do Fleury aqui é diferente, é um Magistra
do. Então, está-se respeitando uma parcela do Poder
- são 3 Poderes. Em consideração a um outro Poder,
o Poder Legislativo com o Poder da Magistratura, nós
o convidamos. É até uma questão de gentileza, por
que nós podemos convocar também. Se assim enten
dermos, podemos até convocar. Na questão política,
nós podemos até interpretar que não. Para não fazer
um confronto, nós convidamos. Então, o Armínio Fra
ga, para mim, ele é um cidadão brasileiro com CIC,
RG, DNA, igualzinho aos demais. Na minha opinião,
modesta opinião, é um ex. E daí? Poderá até voltar a
ser um Ministro, poderá até voltar a ser Presidente do
Banco Central ou da Receita ou qualquer outra coisa.
Então, para mim, é uma pessoa; na minha opinião,
um brasileiro, diria assim, igualzinho a nós. Nós tam
bém temos, como Parlamentares, prerrogativas
quando vamos depor. Temos certas prerrogativas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo ) 
Deputado, só para abrilhantar a sua exposição, um ci
dadão que não ocupa cargo público também pode ser
convidado.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Pode
ser convidado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - É
até uma questão, vamos dizer, de gentileza nossa.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - É
uma questão de gentileza nossa, de interpretação
nossa.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Eu
acredito que os outros que vieram aqui testemunhar
ou depor vieram na qualidade de convidados, salvo
engano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Nem todos, Deputado Léo. Teria que dar uma olhada.
Mas para finalizar a discussão do requerimento, eu in
dago novamente do Deputado Luiz Alberto se o De-
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putado vai mudar ou vai permanecer assim, e eu colo
co em votação.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, eu queria, só para contribuir um pouco com a
dúvida do Deputado que queria saber a diferença,
porque os termos do requerimento são os mesmos,
os mesmos artigos, incisos, parágrafos, dizer que in
clusive existe aqui na Casa, já em tramitação, um pro
jeto. Que não se entende por que a Casa, através das
Comissões permanentes, pode convocar um Ministro
de Estado e não pode convocar um subordinado do
Ministro. Então, existe já em tramitação um projeto
que permite a convocação de um Ministro, de um su
bordinado de Ministro, de qualquer escalão - no caso
da CPI, ela tem uma prerrogativa de convocar qual
quer pessoa para depor -, quando a maioria dos nos
sos depoentes aqui foram convidados, até porque
eles tinham interesse em depor. Vários dos nossos
convidados aqui tinham interesse em depor. Não é o
caso, presumo eu, do ex-Presidente do Banco Cen
traI. Ele vai ter que explicar por que ele se comportou
dessa forma, em não promovendo a fiscalização que
deveria ser papel do Banco Central. Eu, para dialogar
com um bom trabalho nesta Comissão, gostaria de
reafirmar a proposta do Deputado Léo Alcântara de
que aprovássemos aqui o convite ao ex-Presidente,
com um prazo determinado. Caso ele não compare
ça, que automaticamente nós aprovemos a convoca
ção do ex-Presidente a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Então, finalizando, só a título de esclarecimento, eu
quero passar aos nobres Deputados que o convoca
do vem como testemunha e fala sob juramento, corre
to? E o convidado, não. Então V.Exa. muda para con
vidado e eu vou passar à votação. Posso?

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, aí muda um pouco a proposta. Eu não tinha
exatamente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Luiz Alberto, eu gostaria...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, veja SÓ, o senhorfalou aí, complementou a sua
informação de que um convidado, ele não teria ne
nhum compromisso em falar a verdade aqui. Poderia
muito bem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Aí a
verdade é compromisso com ele mesmo, que é a ido
neidade dele.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Então, na
figura de convocado, ele é obrigado a jurar. E a tudo

aquilo que ele falar que não for verdadeiro ele vai se
comprometer judicialmente. Então muda a qualidade
e o conteúdo do meu requerimento.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Eu,
quando fiz essa sugestão a V.Exa., a minha concep
ção era que o convocado era obrigado a vir. A diferen
ça do convocado para o convidado é que o convidado
poderia se negar a vir, e que o convocado era obriga
do a vir à CPI. Não tinha conhecimento quanto a essa
questão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - E
tem outro porém. Eu queria esclarecer também que
esta Presidência e a Secretaria... eu não tenho como
assumir, diante do exposto pelo Deputado Léo Alcân
tara, uma data já certa para que daí a gente assuma o
compromisso de ele vir antecipadamente. Então, eu
não... Eu gostaria de saber: o Deputado Luiz Alberto
mantém o requerimento?

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Por
favor, Sr. Presidente, só para esclarecer uma ques
tão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo)- De
putado Julio.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
gostaria... nós estamos tentando criar aqui, e cada
um tem dado a sua opinião do que é convidado e do
que é convocado, de critérios... Só quero dizer que
participo já de algumas CPls nesta Casa e, na verda
de, o critério cada CPI acaba desenvolvendo no seu
dia-a-dia. É claro que está previsto qual é o papel do
convidado e qual é o papel do convocado. Eu nunca
me lembro de a gente ter convocado - mas podere
mos fazer, é soberana a CPI para isso - alguém que,
na verdade - foi colocado aqui muito claro neste de
bate -, está começando. Nós não temos nada contra
o Dr. Armínio Fraga até este momento. E ele não virá
aqui falar nenhuma mentira. Eu acho que, se nós con
vidarmos, ele poderá vir muito mais rápido, para es
pontaneamente dizer tudo o que sabe. E se nós
acharmos que aí tem alguma a mais, nós o convoca
remos. Eu só estou querendo que a gente adote aqui
um critério de estar convocando aquelas pessoas que
já tenhamos aqui indícios de incriminá-Ias e que a
gente terá que convocar e fazer vir de qualquer jeito,
até porque ela poderá se defender da necessidade ou
não de estar sendo ou não convocado. Até porque,
para continuar o ambiente que estamos construindo
na CPI, que não é aqui. .. é claro que se tiver um deba
te político-partidário terá, aqui nós todos temos o nos
so partido para defender e o nosso compromisso com
ele. Mas eu acho que não é o problema de agora. Se
são algumas pessoas que estiveram no Governo pas-
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sado que têm problemas, o partido PSDB não tem ne
nhuma orientação para não esclarecer, não pegar e
não punir todos. Não, nós estamos aqui para esclare
cer, Deputado Luiz Alberto. Então, eu quero pedir
para V.Exa.: na verdade, se a gente puder, mudar. Eu
só não sei a data. Eu preciso saber. .. Se ele estiver no
Brasil, estiver aqui... Saindo desta Comissão, eu vou
ao meu partido, vou ligar para ele; vou pegar o meu
Líder, vou convidá-lo, e eu tenho certeza absoluta de
que ele virá. Se ele disser "não", eu já, imediatamen
te, eu mesmo, aviso V.Exa. e assino com V.Exa. uma
convocação para ele. Só isso. Acho que o fato de
convidar ou convocar... Estamos falando com uma
certa autoridade, que também tem neste País, de res
peito e uma vida toda... Não virá numa CPI se des
gastar ou honrar ou comprometer a vida pública dele.
Eu acho que a gente tem que considerar a história
das pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Mendes Thame.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
MENDES THAME - Meus Deputados, eu estou inici
ando meu quarto mandato. Já participei de inúmeras
CPls e de Comissões. Realmente, a gente sempre
aprende cada vez mais. É a primeira vez que eu vejo
tanta discussão a respeito de um convite ou de uma
convocação. Em primeiro lugar, porque, na realidade,
todos aqueles que vêm prestar depoimento numa CPI
estão obrigados a dizer a verdade. Se algum deles
mentir, a penalidade é a mesma para o convidado ou
para o convocado. A penalidade é a mesma, se for
constata a mentira, falsidade ideológica. Mentiu para
uma CPI a penalidade é a mesma. Quem vem como
convidado por isso não tem o direito de vir aqui e falar
o que quer, da sua telha. Em segundo lugar, vamos
ser práticos. Com muita propriedade, o Deputado
Luiz Alberto solicita seja convocado o Sr. Armínio Fra
ga, ex-Presidente do Banco do Brasil, do Banco Cen
trai, a fim de prestar esclarecimentos a esta Comis
são sobre a fiscalização das atividades da SERASA.
Não vem aqui na condição de alguém de quem nós
queremos saber se ele está depositando dinheiro em
Paris ou em Aparecida do Norte. Não é isso. Não te
mos nenhuma preocupação em perquirir a vida dele.
Ele vai simplesmente explicar - vamos ser realistas,
nós já conhecemos, já estamos aqui há quanto tem
po? -, vai explicar como é que os órgãos funcionam.
Os Deputados vão ter um grande trabalho para con
seguir tirar dele qualquer palavra que comprometa o
Banco Central, que é uma das instituições mais idõ
neas de que nós temos conhecimento no País, forma
da de pessoas que defendem, em tese, a sociedade e

o Estado. Vamos ser realistas. Se há um outro caso
de um político suspeito de corrupção, encontraram al
guma coisa ou, se separou, a esposa denunciou que
ele tem recursos não-declarados... Mas não é o caso.
Então, eu fico imaginando por que nós estamos per
dendo tanto tempo. Relógio não marca horas, relógio
marca a vida da gente, marca o quanto de vida. Esta
mos aqui há 40 minutos de nossa vida, que não vol
tam mais. Não é nem intangível, imperecível: passou,
voltou. Nunca mais vamos recuperar. Em todas as
Comissões de que participei, inclusive Comissões...
Convocamos o Ministro da Saúde para explicar por
que voltou atrás na Lei do Fumo, da propaganda de
cigarro. Fiz uma convocação, os colegas do PT pedi
ram que transformasse em convite, transformamos
em convite. Convocamos a Ministra do Meio Ambien
te para explicar por que ela não assinou a portaria
que permite que o Brasil receba pneus velhos, usa
dos, do mundo inteiro via países do MERCOSUL.
Também os colegas do PT pediram que transformas
se em convite. Transformamos, evidentemente.
Então, na realidade, se o objetivo que vamos alcan
çar é o mesmo, me permitam: vamos trabalhar com
bom senso e com efetividade - porque todos nós te
mos um objetivo, esclarecer o funcionamento desses
órgãos que tratam de cadastros - e, se possível e se
necessário, mudar a lei. E se houver alguma coisa
que não precise mudar na lei e esteja sendo transgre
dida alguém tem que ser punido. Mas se não estamos
satisfeitos, achamos inseguro ou achamos que algu
ma coisa está sendo muito leniente e a legislação é
que é muito permissiva, vamos mudar a lei. Nós te
mos que apreender, abstrair conhecimentos dessa
Comissão. Me desculpe agregar essas informações
às oportunas, acuradas e percucientes observações
dos meus colegas de Comissão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Mendes Thame, só a título de esclarecimento
sobre o que o senhor se referiu, existe uma distinção
entre pessoas que vêm depor aqui como convidados
e como convocados. O processo penal é muito claro.
A Lei n.º 1.579, de 18 de março de 1952, dispõe sobre
Comissões Parlamentares de Inquérito. As penas so
bre aquele que vem aqui dar o seu testemunho são
uma e sobre aquele que é convidado são outras.
Então, para finalizar a discussão, Deputado Alex
Canziani.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Pre
sidente, nobres Pares, estou chegando agora há pou
co, estava numa audiência, mas eu até, por estar no
segundo mandato, acompanhei, tanto na Comissão
de Economia, de que eu faço parte, e na Comissão de
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Defesa do Consumidor e também algumas CPls... Eu
acho que, até por uma questão de gentileza, podere
mos convidar o que foi presidente. Até a própria im
prensa, como é que vê? "Olha, foi convocado, como
se tivesse alguma questão relativa à pessoa de Armí
nio Fraga". Então, acredito que seria ponderar ao au
tor, Deputado Luiz Alberto: vamos convidar. E se por
ventura ele não vier ou dependendo do que ele falar
aqui, nós poderemos até reverter. Agora, até em
questão de respeito à pessoa, acho que por urna
questão de fineza da nossa parte nós devemos convi
dá-lo para que venha a esta Casa. Eu não tenho a
menor dúvida de que vai vir para cá.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putada.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Urna opinião final. Vou repetir que acho que nós esta
mos fazendo tempestade em copo d'água, porque se
o ex-Presidente do Banco Central vem aqui como
convidado e falta com a verdade, azar o dele, porque,
mais na frente, nós vamos sentir a necessidade de
obrigá-lo a vir aqui como depoente. E nós estamos
ouvindo aqui a possibilidade de, caso ele não venha,
ser convocado. Se ele não quiser vir como convidado,
azar o dele também, porque, se no decorrer desta
CPI nós entendermos que ele tem urna explicação a
dar, ele vai ser convocado, doa a quem doer. E, na
minha opinião - e não dá para fazer cavalo de batalha
em cima disso -, nós ainda não temos aqui um fato
concreto, como nós temos sobre a SERASA e outros,
que a gente tenha que trazer esse cabra, por enquan
to, debaixo de vara. Então, eu acho que nós estamos
fazendo cavalo de batalha desnecessariamente. O
outro requerimento - já vou anunciar -, eu vou votar
favorável, porque esse, sim, da Receita, assinou um
contrato e tirou a sua responsabilidade de fiscalizar. É
diferente, porque daqui a pouco, se qualquer outro
companheiro entender que o atual Presidente do
Banco Central tem que vir aqui explicar por que não
está fiscalizando, aí tem que vir também. Então, eu
acho que a gente precisa acabar um pouco com esse
- me desculpe um pouco a sinceridade - estar fazen
do tempestade no copo d'água. Se o cidadão não vier
e nós acharmos que é necessário, paciência. Ele
vem, com força da lei, mas vai ter que vir. Muito obri
gada, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Zico Bronzeado.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, esta CPI ela tem o objetivo final que é in-

vestigar a SERASA. Todos aqueles que tiverem
como contribuir para que a gente tenha sucesso eu
acho que temos que levar a coisa a sério. Se nós
acharmos, esta CPI achar ou o autor de um requeri
mento, que o senhor Fulano de Tal é importante para
que a gente possa dar um prosseguimento necessá
rio a esta CPI, que se faça de uma forma que esta CPI
possa ter suporte jurídico. Então, se for para convocar
o ex-Presidente do Banco Central, tem que ser con
vocado. Se o correto for "convocado", tem que ser
convocado. Eu acho que "convidado" deixa brecha
para que ele chegue aqui, dê sorrisos ou até contri
bua. Mas eu acho que hoje nós discutimos, e esta CPI
não pode virar em pizza mesmo. Não pode, porque
esta Casa está tendo, o povo brasileiro está gastando
dinheiro, está tendo um investimento para que a gen
te possa chegar a um denominador. Então, eu acho
que tem que ser feito da maneira correta. Eu acho
que temos que convocar, porque isto é uma CPI, é
uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, nin
guém deve aqui brincar de estar chamando pessoas
para que elas cheguem aqui e digam: "Eu fui lá na
quela "cepeizinha", falei lá algumas coisas e ficaram
todos contentes." Porque eu já participei de algumas
CPls em Câmaras Municipais e muitas vezes não fo
ram levadas a sério. Eu queria que essa CPI não fos
se mais uma grande pizza. Então temos que usar da
autoridade de uma CPI. Então, eu acho que, se for
para ser convidado, se a Comissão achar que deve
ser convidado e que vai ter proveito o convite, que
seja feito o convite, mas que seja definido, porque se
não aqui cada um vai ter uma opinião. E esta CPI não
pode ficar só vivendo de opinião; ela tem que ter fato
concreto, para que a gente possa chegar a um vere
dicto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Sem dúvida nenhuma, Deputado. Para finalizar, esta
Presidência, pela última vez, indaga do nobre Depu
tado Luiz Alberto...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Para fi
nalizar, Sr. Presidente, eu apresentei requerimento e
quero dizer que acho relevante o fato de um Presi
dente de uma instituição entender ou se negar a cum
prir aquilo que é tarefa daquela instituição, ou seja,
fiscalizar aquilo que eu entendo que é uma extensão
do sistema financeiro, que é o SERASA. Acho isso
grave. Agora, a Comissão tem todo o poder. Aliás, é
ela que vai avaliar, vai votar, aprovar ou não o requeri
mento. E eu gostaria de contribuir para que esta Co
missão aprofundasse o trabalho de investigação em
relação ao SERASA. Nesse sentido, só nesse senti
do, eu concordo em transformar a convocação do Sr.
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Armínio Fraga em convite. No entanto, a Presidência
mesmo colocou que não tem condições de determi
nar uma data. Mas acho que a Comissão não pode fi
car indefinidamente convidando e, em convidado o
ex-Presidente, ficar esperando, até o final da CPI, ele
responder. E não vamos esperar ele responder. Nós
temos que dar um prazo, marcar a data. Nós temos
que marcar a data da oitiva dele. Se ele não compare
cer, nós temos que convocá-lo. Nesse aspecto, eu
concordaria em transformar em convite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Sem mais discussão, coloco em votação o requeri
mento do Deputado Luiz Alberto, com a mudança su
gerida pelo próprio, concordada pelo próprio Luiz
Alberto. Passamos à votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. Requerimento n.º 46/03, do Sr. Luiz Alber
to, solicitando seja convocado o Sr. Everardo Maciel,
ex-Secretário da Receita Federal, a fim de prestar es
clarecimentos a esta Comissão no que se refere ao
convênio firmado entre a União Federal e a
FEBRABAN, intermediado pela SERASA. Para enca
minhar a matéria, concedo a palavra ao Deputado
Luiz Alberto, autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, várias denúncias che
garam a esta CPI em relação à existência desse con
vênio entre o SERASA e a Receita Federal, ou seja,
representada a União, no caso, a Receita Federal.
Num depoimento aqui do Procurador da República de
São Paulo, onde corre uma ação civil pública, tam
bém apresenta uma série de argumentos questionan
do a existência desse convênio, inclusive pedindo,
solicitando, através de ação civil pública, a denúncia
desse convênio. E. por informação do próprio procu
rador, numa ação meramente administrativa, a Recei
ta Federal suspende o convênio em determinado mo
mento e retoma esse convênio me parece que nos
mesmos termos. Então, como esse convênio, no pe
ríodo, foi assinado pelo ex-Presidente, Secretário da
Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, então solicito
aqui a convocação dele para explicar em que se ba
seou o conteúdo desse convênio que está sendo con
testado pelo Ministério Público Federal, em São Pau
lo, neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão o requerimento. Com a palavra o Deputado
Julio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
concordo plenamente que se trata até de coisas dife
rentes aqui, Presidente. De novo, aqui, na verdade, o
Sr. Everardo Maciel foi quem assinou isso aí, assim

como hoje o Secretário Rachid envia documentos
para nós e era membro da equipe que participou de
todo esse processo. Eu acho que está citado várias
vezes no processo e hoje é o atual. Se a gente convo
car o ex, a gente tem que convocar o atual Secretário
da Receita Federal também, porque parte desse con
trato existe, e ele era pessoa diretamente ligada e ci
tada várias vezes como o próprio... Na verdade, era
ele quem tratava mais do que tratava o Sr. Everardo
Maciel, que era o Secretário. Mais uma vez, eu acho
que... concordo plenamente e acho até que o discur
so e as coisas que algum coloca dá a impressão que
alguém quer esclarecer mais os fatos que o outro.
Não é verdade. Todos nós estamos perdendo o nos
so tempo numa época que era para estarmos discu
tindo vários temas importantes nesta Casa, acredi
tando que esta CPI precisa acabar não em pizza,
como diz o Zico Bronzeado, mas, na verdade, esta
mos falando...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado, só lhe corrigindo, gostaria que o senhor reite
rasse que não estamos perdendo tempo. Eu, particu
larmente, como Presidente, não estou perdendo tem
po nenhum.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - É
isso, é isso. É o que estou dizendo: eu não estou. Eu
estou dedicando grande parte da minha vida, foi dito
aqui. Então, da minha parte, eu acho que nós esta
mos aqui todos com o mesmo compromisso de escla
recer tudo, está certo? E nós não estamos evitando
de convidar ou convocar ninguém que tenha que
prestar qualquer esclarecimento. Eu acho que até
hoje nós temos trabalhado no sentido de convidar. E
se engrossar, nós vamos convocar; se tivermos, nós
vamos obrigar a buscar. Nós temos aqui o apoio da
Polícia Federal, de quem precisar, para poder cumprir
tudo. Não acho gesto de pessoas que na verdade não
estão ainda comprometidas com nada. São, na ver
dade, pessoas que estão aqui sendo discutidas, es
tão vendo aqui, na verdade, acompanhando. Se nós
acharmos a necessidade de convocar, de prender,
esta CPI o fará, eu tenho certeza absoluta. E terá todo
o nosso apoio, meu principalmente. Eu acho que no
caso também... mesmo que ele já tenha sido citado
como uma pessoa que assinou um convênio - e
quem assina o convênio, na verdade, é quem o cargo
atribui a responsabilidade de poder assinar de poder
assinar, nem na verdade é quem discute - eu acho
que a gente também deveria convidar uma pessoa
que hoje é Secretário do Estado em Minas Gerais e
que tem uma função. Não de convocar - de repente,
pode até repercutir mal no seu Estado ou coisa desse
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tipo -, a gente deveria convidar um Secretário de
Estado para estar aqui. Tenho certeza absoluta de
que ele também virá. E se nós acharmos aí que tem
qualquer problema poderemos fazer. Na verdade,
hoje, ele é uma pessoa que tem um cargo no Estado
de São Paulo e em Minas Gerais e acho que devería
mos fazer o convite da mesma maneira. Tenho certe
za de que ele virá rapidamente aqui e vamos enten
der quem na verdade discutiu esse contrato. E aí nós
convidar, também, ao invés de convocar, até porque
a gente precisa fazer. Então, volto a fazer o pedido
aqui ao nobre Deputado Luiz Alberto, sem compro
meter nenhum espírito de que ele terá que dizer tudo
que sabe, sem nenhuma necessidade de convocá-lo,
por várias vezes, depois, se for necessário. Neste
momento, o único ato que fez até hoje foi assinar um
contrato administrativo. Acho que poderíamos convi
dá-lo, na verdade, para que pudesse estar aqui, por
favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Alex Canziani.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI- Sr. Pre
sidente, tão-somente para concordar com o Deputa
do Julio Semeghini. O meu entendimento, também,
da mesma forma como o requerimento anterior, em
que transformamos em convite, não há por que não
fazer da mesma forma. O Dr. Everardo Maciel é uma
pessoa hoje respeitada internacionalmente, inclusive
pelo trabalho que fez, a própria equipe, como o Depu
tado falou, o Dr. Rachid era Secretário-Adjunto dele,
continua basicamente a mesma equipe. Acho que é
uma questão de cortesia, vamos chamá-lo aqui. Se
porventura não vier ou, dependendo do que ele falar,
mas não vejo, também, neste momento, por que nós
estarmos convocando o Dr. Everardo Maciel. Voto fa
voravelmente, mas pediria novamente ao Deputado
Luiz Alberto que pudéssemos convidar, então, o Dr.
Everardo Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não havendo quem queira discutir, indago ao Depu
tado Luiz Alberto se ele vai acatar o pedido ou se va
mos colocar em votação da maneira em que se apre
senta.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Perpétua.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, a minha opinião é de que os requeri
mentos são bem distintos. Sob a direção do Dr. Eve
rardo Maciel a Receita Federal firmou um convênio
com a FEBRABAN e, comprovadamente, também

sob a direção dele, esse convênio foi descumprido
em algumas das suas cláusulas. Portanto, ele tem
responsabilidade pela não-fiscalização e pelo
não-cumprimento do convênio. Na minha opinião ele
tem que ser convocado mesmo, porque aí ele deve
uma explicação à sociedade. Agora, se esta Comis
são entender que, por acordos políticos, algumas fi
guras devam ser convidadas, aí fazemos o acerto, se
necessário for. Mas, na minha opinião, são regras di
ferentes, são argumentos diferentes. O Banco Cen
trai argumentava antes e argumenta hoje que não
tem lei que o obrigue a fiscalizar o caso da SERASA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Lei
nº 4.595.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Correto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Fala da não-obrigatoriedade do Banco Central.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Por isso que fui bem clara e acho que precisamos ser
muito justos em nossos posicionamentos. Também
não quero fazer cavalo de batalha em cima disso.
Mas, neste caso, houve um contrato que foi assinado
e quebrado em suas cláusulas, um convênio onde o
chefe maior tinha responsabilidade. E sabemos hoje
a confusão que está dando por conta de quebra de
convênio. São ações diferenciadas. Na minha opi
nião, deve ser convocado porque ele deve uma expli
cação. Se houver necessidade de sentar e discutir,
sentaremos.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Almir Moura.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Eu penso
que o Secretário Everardo Maciel deve ficar contente
em ser convocado para esta CPI e não convidado
porque à frente da Secretaria da Receita ele falava
em dureza, falava em ser ali o cabresto, falava disso
tudo. Então, ele deve ficar muito feliz, ele deve dar um
sorrido grande se for convocado. Eu defendo a con
vocação porque a ele interessa se defender de algu
ma forma, porque foi ele quem assinou. E a esta CPI
também interessa pegar dele as contradições. Por
que ele não está... Nós discutimos aqui muito o papel
da Receita Federal junto à SERASA, que é carne e
unha, Sr. Presidente. O papel da Receita Federal e da
SERASA é uma sociedade, uma associação carnal. E
ele era o chefe maior da Receita Federal, que seja
ele, que seja o Secretário, que seja o atual, que seja o
futuro, seja qual for. Indago de V.Exa.: não existe um
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outro meio, um pelo amor de Deus, para a pessoa vir
aqui? Deve haver um pelo amor de Deus também
para a pessoa vir aqui, porque não pode convocar,
não pode nada! Fico imaginando... Vamos ser corte
ses, mas o caso é diferente.

O Deputado Júlio colocou no outro episódio o
seu próprio nome - está no papel dele - para que não
transformássemos a reunião numa discussão políti
ca. É óbvio que o próprio Deputado Júlio já colocou
uma discussão política porque era do PSDB. Isso
está claro. Não somos só nós. No caso dele, está cita
do aqui, ele tem um contrato. Já discutimos muito isso
aqui sobre a Receita Federal, o que ela fez ali. Para
nenhum cidadão é dada a prerrogativa que foi dada à
SERASA. O cidadão, quando recebe mais do que R$
1.050,00, já desconta do seu salário, da fonte, a parte
do leão, como dizem por aí. E, de repente, acha-se
um artigo que a gente não sabe, tem que averiguar
isso investigar até se não foi a própria Receita que
deu um artigo para a SERASA para que pudesse en
trar para pedir para não descontar na fonte. Quando
não desconta na fonte o que acontece? Há uma pos
sibilidade grande de sonegação, porque senão todo
mundo preferiria descontar na fonte, já que tem que
pagar e declarar todo ano, e tem que pagar mesmo,
então, desconta na fonte. Eu, por exemplo, fico discu
tindo se vou receber devolução depois da minha de
claração do Imposto de Renda, porque o desconto é
na fonte, sempre descontei na fonte. De repente, vem
alguém e luta para não descontar na fonte. E a Recei
ta Federal, que se gabou de bater recordes e mais re
cordes de arrecadação, de arrecadação, de arreca
dação... Pelos recordes de arrecadação, eu pensei
que o País estava muito bem, a mil maravilhas. E aí a
gente vai votar esse monte de coisas aí e é ovo podre,
é tomate, é tudo que se pensa em jogar tudo em cima
dos Deputados porque têm que votar uma reforma
que Deus sabe lá como é essa situação. Duas, não
é? Porque vem aí uma outra pior ainda, que eu acho
que é a tributária, que tem uma discussão grande,
que é preciso envolver técnicos e mais técnicos para
descobrir e ficam os Governadores querendo puxar
sua fatia, os Prefeitos do outro lado, o ITR sai do Go
verno Federal e vai para o Município,. o Município já
fala em cobrar progressivamente, e o pobre do cida
dão vai estar desgraçado lá do outro lado, porque
quando passar esse ITR para o Município vocês vão
ver no que vai dar. Vai ser como a indústria da multa
de automóveis, que tem o CONTRAN que negociava
com a SERASA o cadastro das pessoas. Deus sabe
como vai ser. Então, eu acho que interessa a ele, inte
ressa a esta Comissão pegar, inclusive, as contradi-

ções dele e, se ele faltar com a verdade e cair em con
tradição, até fazer com que ele responda por aquilo
que, possivelmente, ele possa omitir, porque interes
sa diretamente a ele, que assinou o documento.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Obrigado. Pela ordem, Deputado Léo Alcântara.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
Presidente, apenas aqui falando um pouco, o Deputa
do Almir Moura disse que o Deputado Julio Semeghi
ni e eu também, porque me juntei a ele, ao defender
mos transformar a convocação em convite, estaría
mos estabelecendo alguma coisa partidária, como se
o PSDB quisesse defender aqueles que foram Minis
tros ou Secretário da Receita Federal ou Presidente
do Banco Central. Não se trata disso. Porque se se
tratasse estaríamos aqui exigindo também que se
chamasse os atuais Presidentes do Banco Central e
Superintendente atual da Receita Federal, porque se
houve ilegalidade no passado, as ilegalidades perdu
ram até hoje.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - E eu sou
a favor. Quero dizer que eu sou a favor. Ésó apresen
tar o requerimento que eu vou votar.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Então,
nós não levantamos nem temos intenção... não é
nada partidário. Apenas era uma forma como a CPI
vinha sendo conduzida até hoje, que mantivéssemos,
tanto é que eu fui, eu tentei ser aqui

um meio termo entre o que o Deputado Luiz
Alberto queria e o que o Deputado Julio Semeghini
queria, que era estabelecer um prazo e, a partir daí,
então, se tornaria uma convocação. Não faço aqui
defesa partidária. Acho que se eles fizeram, se come
teram algum erro têm que responder pelo erro que co
meteram, independente de terem sido indicados pelo
Presidente do meu partido ou não. Eu não estou aqui
por uma questão partidária. Eu quero apenas ser jus
to com todos aqueles que nós temos que ser. Era
apenas isso que eu gostaria de esclarecer.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
peço a compreensão de V.Exa. Pelo adiantado da
hora, ainda ter que ficar discutindo, polemizando mui
to... Eu encerraria a discussão e pergunto ao Deputa
do Luiz Alberto se ele vai fazer a mudança ou não.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, é importante.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Um
minutinho, Deputado.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, imagino que as argumentações do Deputado
Julio colocam uma questão que considero difícil de
superar. Primeiro, porque o meu requerimento não
tem nada a ver com convocação de ex-dirigentes que
foram do PSDB ou de outro Governo. Nós não esta
mos discutindo isso aqui.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Só
uma questão de ordem. Permita-me um único aparte.
Eu quero só esclarecer...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Julio, só um minutinho, deixa o Deputado ter
minar. Vamos colocar ordem aqui. O senhor finaliza,
Deputado Luiz Alberto, e aí eu lhe passo a palavra,
Deputado Julio.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Eu pedi
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
senhor vai ter a sua vez, só um minutinho, Deputado
Almir.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - O meu
requerimento não tem esse objetivo. Nós estamos
aqui para investigar uma instituição que legalmente
fez um convênio com a Receita Federal que foi des
cumprido e que na época o Secretário da Receita era
o Sr. Everardo Maciel. O que me preocupa aqui é o
seguinte: nesse andar nós não convocaremos nin
guém. Aliás, ninguém vírgula, porque aqui foi aprova
da na última reunião a convocação de um funcionário
simples, o ex-chefe do SERER. Um requerimento da
Deputada Perpétua Almeida.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - De
quem foi o requerimento, só para esclarecimento?

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Do Sr.
Ariosto Rodrigues Júnior. Ele foi convocado. Aprova
mos aqui ontem. Portanto, acho importante. Inclusive,
foi acusado de facilitar argumentações que levassem
à celebração do convênio. E acho que a presença do
ex-Secretário aqui é fundamental até para possíveis
contradições que possam ocorrer entre ele e o depoi
mento do Sr. Ariosto, que é um funcionário que foi
acusado aqui. e nós precisamos ouvi-lo. Foi aprovada
a convocação. Então, eu acho que o argumento que o
nobre Deputado colocou em relação ao ex-Presiden
te do Banco Central eu até admiti, no que pese a re
sistência, mas no caso da Receita Federal, não. Foi
celebrado um convênio, o convênio foi violado e o Se
cretário não tomou nenhuma decisão que deveria to
mar. Se o convênio dizia que ele não poderia repas-

sar dados para fora do sistema financeiro e foram re
passados, ele tem responsabilidade. Então, ele vai
ter que depor aqui como convocado para que possa
mos, inclusive, fazer o contraditório quando ouvirmos
o Sr. Ariosto. Esta é a minha posição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Julio Semeghini, pediria um pouco de rapidez.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
quero dizer, só registrar que pela primeira vez na his
tória de 5 anos nesta Casa fui cortado aqui, sem que
pudesse ser por acordo, na minha prioridade de pelo
menos esclarecer meu direito ou não de usar a pala
vra pela ordem. Eu espero que isso não se transforme
em praxe nesta Comissão. Eu quero, Presidente, di
zer o seguinte, primeiro de tudo eu quero deixar muito
claro aqui o seguinte: quero lembrar-lhes que o Dr.
Everardo Maciel não é do PSDB; quero deixar muito
claro que o Dr. Armínio Fraga não é do PSDB. Está
havendo uma confusão enorme. Prestaram serviço a
este País. O Sr. Armínio Fraga, durante um período
do mandato do Presidente da República, aprovado no
Senado totalmente, inclusive pelo seu partido. Quero
dizer que do meu partido é o atual Presidente do Ban
co Central, que nós abrimos mão. Ele, sim, se elegeu
pelo PSDB Deputado Federal e hoje é o atual Presi
dente do Banco Central, e nós estamos apoiando.
Nós não queremos transformar esta CPI numa coisa
que não faz (ininteligíve~ das coisas. Eu já fui Presi
dente de uma empresa. Eu já assinei pelo menos 200
contratos. Nunca tive nenhum, na minha vida, nunca
na história, nem questionado, nem parcialmente,
pelo Tribunal de Contas ou qualquer outra instituição
que pudesse existir quando eu fui presidente de um
órgão. Mas, várias vezes, quem discute profunda
mente esses contratos são os técnicos. O senhor está
querendo comparar o Dr. Everardo Maciel ao Sr. Ari
osto, que foi acusado aqui de prevalecer, de dar be
nefício por várias vezes, coincidência de quem articu
lou, mudou de cargo, foi indicado para outra função.
Eu votei esse requerimento de convocação porque é
uma pessoa que tem dados claros de coisas que
comprometeram realmente e podem ter comprometi
do. E ele poderá ser enquadrado como testemunha, e
nós temos que chamá-lo na hora que tivermos dados,
porque aí pode ter um problema claro, um concreto
que tem que esclarecer nesta CPI. Nós estamos fa
lando agora de uma autoridade que, na verdade, as
sina um contrato desse porque ele trata de uma res
ponsabilidade, de uma obrigação administrativa. Eu
acho que ele não cometeu nenhum erro em assinar
um contrato desses, porque vários desses contratos
são assinados no País todo. Agora, se nós, ao cha-
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má-lo para cá, discutirmos, convidá-lo e aí tiver algu
ma coisa errada, nós somos o primeiro a convocá-lo.
Até porque o Sr. Everardo Maciel é um grande ho
mem de carreira deste País, não tem nada a ver com
o meu partido, não tem nada a ver comigo. Eu que
sou de uma área de informática, só me prejudicou nas
leis da informática. Isso não tira o mérito da compe
tência desse homem ter trabalhado para o Brasil para
ser convocado aqui. Então, eu acho que a gente deve
convidá-lo, insisto, senão vou pedir para que meu
partido realmente peça verificação de quorum, que a
gente crie um ambiente de pegar, na verdade, a
SERASA, se nós estamos convocando aqui, estamos
discutindo, nós vamos pegar Presidente de Banco
Central... Está havendo uma grande confusão. Esta
CPI precisa achar o rumo. Discutiu de forma brilhante
hoje de manhã e nós estamos começando agora a
mudar um pouco. Eu acho que o Dr. Everardo Maciel
não merece, não precisa ser convocado. Virá aqui
com toda a intenção do mundo em ajudar, como sem
pre, e nunca negou estar nenhuma vez neste Con
gresso. Acho que é um homem que merece o nosso
respeito, pelo menos de a gente convidá-lo. Vai estar
aqui e se aí merecer, não tenha dúvida, nós vamos
convocá-lo, até por respeito e até para a gente valori
zar aqui a forma como nós temos trabalhado nesta
CPI, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Júlio, eu quero esclarecer a V.Exa., por todo o
respeito que tenho, pela contribuição que o senhor
tem dado, que a Presidência não lhe cortou para lhe
tirar a questão de ordem e, sim, para colocar ordem
na discussão. Então, o senhor não... fique tranqüilo
que isso é uma praxe que não se realizará, desde que
o debate ocorra democraticamente, sem maiores
acaloramentos.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Nós
vamos verificar na Casa, Presidente. Acho que o de
bate realmente é o que faz esta Casa. Esses dias nós
tivemos aqui a infelicidade de ter a polícia invadida
por um dos maiores Presidentes que esta Casa tem,
de quem sou fã número 1, que é o Presidente João
Paulo, que errou democraticamente e reconheceu, e
todos nós... Não cabe a incriminá-lo. Da mesma for
ma, quero dizer que eu estava pedindo uma questão
de ordem para esclarecer, talvez nem fosse o mérito
meu, o senhor devia ter me dito, ao invés de ter corta
do minha ligação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Mas não se sinta ofendido, Deputado Júlio, porque o
senhor tem o respeito pela Casa e por este Presiden
te. O senhor fique tranqüilo. Deputado Almir Moura.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Eu devia
reclamar, porque a questão de ordem primeiro foi mi
nha, depois que foi a dele. Não, não estou reclaman
do, não. Estou dizendo que eu compreendo, só, e sou
um democrata. Estou dizendo que pedi primeiro
questão de ordem, V.Exa. passou para o Deputado
Luiz Alberto e depois passou para ele. E eu insisti na
questão de ordem, e a questão de ordem, primeiro,
era minha. Mas não estou reclamando de forma algu
ma, porque o senhor brilhantemente tem conduzido o
trabalho desta CPI, tratando todos de maneira igual
dentro desta CPI. Agora, eu quero dizer, só para o
Deputado Léo e para o Deputado Júlio, que eu não te
nho nada contra o Deputado Léo nem contra o Depu
tado Júlio, nem fiz menção ao Deputado Léo, de for
ma alguma. Tem meu respeito. Não fiz. O senhor fa
lou que eu fiz menção ao senhor, não havia feito. E fa
lei a respeito e o exaltei ainda pelo fato de ele empe
nhar sua palavra de que faria a convocação, se assim
fosse, e iria ao seu gabinete e pediria para ligar para o
ex-Presidente do Banco Central, que fez isso. Então,
o exaltei, ainda. Porém, eu penso que neste caso,
neste caso, seria apropriada, claro, a convocação.
Este é um pensamento meu. Mas sou democrata, se
eu perder, perdi. Se entrar em acordo, o requerente
entrar em acordo, eu vou acompanhar. Mas eu penso
que ali seria o caso realmente de convocação. Eu te
nho, inclusive, Sr. Presidente, muita pena de quem
está sofrendo lá com o nome negativado, que não
conseguiu tirar até hoje e perdeu a empresa. Eu te
nho mais pena deles. Esses sim são honestos, como
aquele senhor que veio aqui, que chorou na Comis
são, que não teve como trabalhar, não teve nada.
Esse é que a gente tem que defender. Eu não penso
que o Sr. Everardo Maciel seja um coitado, não. Eu
não comungo dessa idéia, porque ele não é um coita
do. Eu acho que coitado é aquele senhor que estava
chorando aqui na CPI, que estava... que perdeu tudo
por causa do SERASA. E quero dizer também que,
uma vez chamando o Sr. Everardo Maciel aqui, nós
não estamos querendo pegar ninguém, nós quere
mos esclarecer os fatos, simplesmente. Só isso. E
mesmo porque tem ligação, Deputado Júlio, entre a
Receita Federal e a SERASA. Existe a ligação. Não é
nada que não tenha ligação. Eu não falaria nada do
que não tivesse ligação. Existe a ligação, existe o
contrato assinado. Se não houvesse esse contrato
ele não estaria sendo chamado aqui a esta CPI. É
isso só que eu quero esclarecer. Mas quero dizer
também que eu sou um democrata e vou saber acatar
a direção desta Casa e desta CPI.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Encerrando a discussão, eu só quero esclarecer, De
putados, Deputado Julio, que não tenho nada contra
e nem a favor de nenhuma pessoa que vem aqui. Mas
eu quero também lembrar a V.Exa. que pessoas
como o Sr. Ângelo Volpi, Tabelião de Curitiba, advo
gados Édson e Edílson Galdino de Souza, todos vie
ram aqui como convocados e não teve esse calor aí
do debate porque veio convocado. Ninguém também
se preocupou em dizer que a pessoa teria que ser
convidada. Então, encerrando o debate, eu só quero
lembrar a V.Exa. que nós não temos quorum suficien
te aqui. Se houver verificação, realmente vai parar a
aprovação do requerimento, isso vai ficar para a pró
xima. Se não houver um acordo, eu vou colocar em
votação sem a mudança do teor de convocado para
convidado. (Pausa.) Agora tem? Informa que tem o
quorum já de treze. Então, encerrada a discussão, eu
passo à votação do requerimento na sua integridade,
sem modificação.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, solicito a verifica
ção de presença.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Mas eu nem comecei a votar, Deputado. Um minuti
nho, que nós vamos chegar lá. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. Peço a verificação. Nós vamos ter que
chamar aqui. .. fazer o...

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Um es
clarecimento, Sr. Presidente. Na verificação basta um
Deputado só pedir a verificação?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Basta. (Pausa.) Então, vamos fazer a verificação ver
balmente, começando a chamar pelos titulares. Do
Partido dos Trabalhadores, Deputado Colombo. (Pa
usa.) Não se encontra. Deputado Luiz Alberto. (Pau
sa.) Sim é pela aprovação como está, sem mudança.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De

putado Orlando Fantazzini. (Pausa.) Deputado Zico
Bronzeado. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO -
"Sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Por
gentileza, falem nos microfones.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, eu acompanho o autor do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pelo PFL, Deputado Gilberto Kassab. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Abstenção, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Ainda pelo PFL, Deputado Machado. (Pausa.) Depu
tado Mussa Demes. (Pausa.) PMDB: Deputado Aní
bal Gomes. (Pausa.) Deputado Fernando Diniz. (Pau
sa.) Deputado José Priante. (Pausa.) PSDB: Deputa
do Anivaldo Vale. (Pausa.) Deputado Gonzaga Mota.
(Pausa.) Deputado Léo Alcântara. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
Presidente, eu vou me abster, por achar que a melhor
forma é o convite. Mas acredito que o Sr. Everardo
Maciel virá aqui esclarecer, até mesmo porque ele é
um homem experiente e saberá, então, dar os escla
recimentos de que nós precisamos. Mas eu me abste
nho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Abstenção. Pelo PP, Deputado Augusto Nardes. (Pa
usa.) Deputado Márcio Reinaldo Moreira. (Pausa.)
Pelo PTB, Deputado Alex Canziani.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI- "Não",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pelo PTB ainda, Deputado Neuton Lima. (Pausa.)
Partido Liberal: Deputado Giacobo: "sim". Deputado
Reinaldo Betão. (Pausa.) Pelo PSB, Deputado Ber
nardo Ariston. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
"Sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pelo PPS, Deputado Cezar Silvestri. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI 
"Não", Sr. Presidente, tradicionalmente, até pela ex
periência que eu tenho de que só se convoca quando
realmente há uma recusa por parte do convidado. Eu
defendo o convite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pelo PDT, Deputado Manato; PCdoB, Deputada Per
pétua Almeida.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, sempre achei que esta Casa era uma
Casa de acordos e negociações políticas - nunca es
púrios, com certeza. Até coloquei aqui que se preci
sássemos faríamos discussões políticas, conversas
políticas e acordos políticos. Mas acredito que, pelo
fato de existir um documento assinado com respon
sabilidades para a Receita Federal, eu não tenho dú
vida de que a pessoa responsável pela Receita na
época deve explicação a esta CPI e à sociedade. E a
minha opinião é de convocá-lo.



O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Mais algum titular aqui? Deputado Augusto Nardes,
pelo PP. O senhor é titular?

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES - Sim.
Meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Passamos aos suplentes. Deputado Devanir Ribeiro.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - "Sim."
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De

putado Rubens Otoni. (Pausa.) Perdão, já completou
o PT, o suplente não vota. PFL: Gerson Gabrielli. (Pa
usa.) Murilo Zauith. (Pausa.) O PMDB não indicou
ainda seus suplentes. PSDB: suplente de Gonzaga
Mota, Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.) Pelo
PP... Não foi indicado o suplente do Deputado Márcio
Reinaldo Moreira. Pelo PTB, suplente do Deputado
Neuton Lima, Deputado Luiz Antonio Fleury. Pelo PL,
suplente...

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O se

nhor não tem direito agora a voto porque o titular é o...
(Intervenção inaudível.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -
Sim. Pelo PV, Deputado Deley. Desculpe, o senhor tem direito a voto. Deputado Almir

O SR. DEPUTADO DELEY - Sr. Presidente, até Moura no lugar do Deputado Reinaldo Betão.
pela maneira com que nós temos nos conduzido até O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA- Sr. Presi-
aqui, procurando sempre fazer primeiramente esse dente, penso que foi muito bom, independente do re-
convite, também voto "não". Sou a favor do convite no sultado desta votação. Mas esta votação é muito boa
primeiro momento. para conhecermos a cara e que tipo de luta vamos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - travar aqui.
Passamos aos Suplentes. A Secretaria me informa... O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De-

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI - putado, vamos votar porque estamos ultrapassando
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. a hora. Sim ou não?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -. Por O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - É que
gentileza, Deputado. devo falar demais e V.Exa. me abrevia. É que pensei

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI _ que, por ser Parlamentar, a gente pudesse falar.
O Deputado Orlando Fantazzini é titular pelo PT. O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) _ putado, o senhor entende meu caso.
Vou voltar agora... O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Vou ser

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI _ breve. Mas, penso o seguinte: vamos saber exata-
Ah, muito obrigado. mente com quem estamos lidando nesta CPI. Nesta

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) _ ...a votação as pessoas começaram a mostrar a cara e
um novo chamamento dos titulares que se encon- começamos a entender e a saber com que arma lutar.

Voto a favor do requerente.
tramo Por gentileza, Deputado?

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI _ O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -
Orlando Fantazzini. PSB. O Deputado Bernardo Ariston já votou; o PPS

também. PDT: suplente de Luciano Leitoa. Pelo
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - PCdoB a Deputada já votou. E o PV também. Encer-

Seu voto, Deputado. rada a votação.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI - O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI- Pela or-

Meu voto é "sim". dem, Sr. Presidente. É possível justificar o voto? Ou
não?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
senhor já votou?

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI- Eu votei.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O

senhor quer falar sobre seu voto?
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Quero

dizer por que votei. Eu acredito que na votação deve
ríamos votar "sim" ou "não". Pelo menos é o que en
tendo. Agora gostaria de dizer por que votei "não" ou
por que votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Esta Presidência vai, até porque está finalizando, te
mos um momentinho... Deputado Alex Canziani, faça
suas considerações.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Só gostaria de deixar regis
trado, primeiro, que todos nós temos o maior interes
se de saber o que acontece com relação à SERASA,
o que acontece, se houve alguma coisa com relação
à Receita Federal. Estamos muito abertos, estamos
ansiosos, inclusive, para poder ver. Agora, infeliz-
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mente, muitas vezes uma ação que nós fazemos aqui
repercute para as pessoas. Quer dizer, eu não sei... A
imprensa, com certeza, deve estar aqui, Deputado
Nardes. Eu não sei como vai. .. Olha, um foi convidado
e outro foi convocado. Quer dizer, como é que isso
pode transparecer para a própria sociedade? Então,
eu votei "não". Sou favorável à vinda. Acredito que o
Dr. Everardo Maciel viria a esta CPI se fosse convida
do ou convocado. E, no meu entendimento, não ha
veria por que fazer essa convocação, respeitando,
obviamente, o Plenário, que é soberano. Mas eu gos
taria de deixar registrado que eu sou favorável a le
vantar toda e qualquer informação. Agora, nós deve
remos respeitar as pessoas, procurando até não
expô-Ias indevidamente. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES - Sr.
Presidente, antes da promulgação do voto, eu...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Augusto Nardes.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES - Eu
cheguei e não tinha conhecimento total da matéria e
não sabia exatamente o que estava sendo votado. Eu
me inteirei com os colegas aqui. Eu queria reformular
o meu voto a favor. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - A
favor do requerimento.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES 
Isso, da convocação.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr.
Presidente, eu quero justificar o voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
Regimento permitindo, passamos o voto do Deputado
Augusto Nardes a "sim", e não a "não. Deputado Ce
zar Silvestri, para finalizar rapidamente.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI- Eu só
queria justificar o voto, Sr. Presidente, porque eu dis
se que, tradicionalmente, até por que eu já participei
de algumas CPls, tanto como Presidente como Rela
tor, na Assembléia Legislativa, eu acho que um ho
mem público, quando é convocado - definiu muito
bem o Deputado Alex Canziani -, normalmente se
dá a impressão de que ele se negou a participar da
CPI e, por essa razão, a CPI fez a convocação. Isso
realmente traz um impacto e, muitas vezes, negativo
à imagem do homem público. Então, por isso que eu
disse que, tradicionalmente, eu defendo o convite; no
caso de uma negativa por parte do convidado, se con
voca. E, antecipadamente, eu quero dizer, não sei
qual vai ser o quorum, se deu quorum, mas se por
ventura o nosso convidado se negar, terá o meu voto
favorável para a convocação. Agora, eu não gosta-

ria... E quero aqui deixar claro que eu não aceito as
palavras do Deputado Almir Moura quando ele disse
que, "em função disso, ele está conhecendo o perfil
de cada Deputado". Eu não aceito isso; prejulgamen
to não faz parte; eu jamais prejulguei quem quer que
seja e não admito que seja prejulgado por quem quer
que seja também.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Pela or
dem, Sr. Presidente. Fui citado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado, deixa eu... Vou declarar o resultado. O se
nhor terá, depois, direito às suas considerações. De
claro, então, após a finalização da votação, o resulta
do. Votos "sim", ou seja, favoráveis à aprovação do
requerimento na forma em que se encontra: 9; votos
"não", desfavoráveis à aprovação do requerimento na
forma em que se encontra: 3; 2 abstenções, totalizan
do um total de 14, dando quorum. Então, está encer
rado, e o requerimento está aprovado, de acordo com
o que foi apresentado com o Deputado Luiz Alberto.
Rapidamente, Deputado, para nós prosseguirmos
aqui.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Está cer
to. Eu só queria informar ao nobre Deputado que não
foi dessa maneira que ele colocou que eu coloquei.
Inclusive, está gravado o que eu coloquei. Se o se
nhor quiser, depois, solicite a fita, que o senhor vai sa
ber direitinho a maneira como eu coloquei. Eu só dis
se que nós saberíamos como estamos votando e
como estamos fazendo na CPI; não falei de nenhum
Deputado individualmente. Não falei isso, não fiz isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Prosseguimos a pauta. Requerimento nl! 47/03, de
autoria deste Deputado que vos fala. Eu solicito ao
Vice-Presidente, Deputado Zico Bronzeado, que as
suma, para que eu faça minhas considerações sobre
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Requerimento nl! 47, do Sr. Giacobo, solicitando
à Secretaria de Receita Federal informações a respe
ito de quais sejam os tributos passíveis de recolhi
mento por parte da SERASA S/A. Com a palavra o
autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, eu quero aqui fazer um breve
comentário sobre o nosso requerimento, que solicita
à Secretaria de Receita Federal que nos informe so
bre tributos passíveis de recolhimento por parte da
SERASA, quais são os tributos que incidem sobre a
atividade que a SERASA exerce hoje no Brasil, para
que não restem mais dúvidas sobre o que ela tem que
recolher e o que ela não tem que recolher. Quero tam-
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bém fazer uma menção. Até já mencionei na reunião
passada que fui ao Dr. Jorge Rachid, que atendeu a
este Presidente, representando a CPI, com muito
afinco, com muita clareza. Quero aqui agradecer ao
Deputado, no microfone da CPI, e peço o apoiamento
aos nobres Deputados para que a gente esclareça o
que a SERASA tem e o que ela não que pagar de tri
butos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Em discussão. Não havendo quem queira discu
tir, aprovado. Passamos à votação. (Pausa.) Aprova
do.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Prosseguindo os trabalhos, passamos à audiência
pública para tomada do depoimento do Sr. Pedro Luiz
César Gonçalves Bezerra, ex-Coordenador-Geral de
Tecnologia e Segurança da Informação da Secretaria
da Receita Federal, a quem convido para tomar as
sento à mesa.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Léo Alcântara.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Hoje,
em conversa informal com V.Exa., mostrei minha pre
ocupação na demora da chegada de alguns docu
mentos. E acredito que, daqui para a frente, os reque
rimentos que nós votarmos tenham prazo para entre
ga de documentos. Porque, senão, daqui a um peda
ço, documentos que nós pedimos à SERASA ou do
cumentos que nós pedimos a órgâos do Governo...
Podem, simplesmente, protelar a entrega desses do
cumentos, e chegarem aqui em uma hora em que
esta Comissão já tenha feito o seu relatório ou che
guem em hora em que não seja mais possível a análi
se desses documentos. Nós não estamos aqui para
brincar. Então, que nós transformemos realmente e
cobremos que esses documentos cheguem em tem
po hábil e com a rapidez e a celeridade que nós preci
samos para esta Comissão andar. Então, eu peço a
V.Exa. que quando expedir os ofícios para que sejam
mandados os documentos, estabeleça a celeridade
na entrega desses documentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Muito bem colocado, Deputado Léo Alcântara. E esta
Presidência esclarece a V.Exa. que todos os docu
mentos ora aprovados via requerimentos aqui e soli
citados através da Secretaria a órgãos competentes
estâo sendo datados de prazo estipulados pela Se
cretaria, e, até então, todos têm sido atendidos de
pronto, dentro do prazo estipulado. Prosseguindo, es
clareço que a presente reunião se realiza em razão

da aprovação de requerimento da nobre Deputada
Perpétua Almeida. Esclareço também que por se tra
tar de oitiva de testemunha, solicito ao Sr. Pedro Luiz
César Gonçalves Bezerra que preste juramento, con
forme o art. 203 do Código de Processo Penal. Solici
to que todos fiquem de pé para ouvir o juramento.
Isso está acontecendo porque, na reunião que convo
camos, a passada, o Deputado Fleury fez uma inda
gação sobre isso e, agora, nós vamos ser assim mes
mo.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Faço, sob a palavra de honra, a promes
sa de dizer a verdade do que souber e me for pergun
tado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Ainda em conformidade com o art. 210 do Código de
Processo Penal, advirto o depoente das penas comi
nadas ao crime de falso testemunho, assim descrito
no Código Penal: "art. 342 - fazer afirmação falsa ou
negar ou calar a verdade, como testemunha, perito,
tradutor ou intérprete, em processo judicial, policial ou
administrativo ou em juízo arbitral; pena: reclusão de
1 a 3 anos e multa". Prosseguindo, concedo a pala
vra, por até 20 minutos, ao Sr. Pedro Luiz César Gon
çalves Bezerra.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Sras. e Srs. Deputados desta Comissão
Mista, eu gostaria de, inicialmente, fazer uma breve
apresentação sobre a minha pessoa. Para mim é ex
tremamente constrangedor estar aqui hoje nesta CPI
depois de 38 anos de serviço prestado ao Estado bra
sileiro, tendo em vista as afirmações que li, através
das notas taquigráficas, do Sr. Edson e Edilson Vilela
de Souza, que eu reputo levianas e inconseqüentes.
Em 38 anos de serviço, sou funcionário de carreira da
Receita Federal, fiz concurso público em 1970, exerci
os cargos de Chefe de Divisão de Tecnologia, na 4ª
Região Fiscal, em Recife. Fui Delegado da Receita
Federal em Recife, Superintendente-Adjunto da 4ª
Região, que compreende Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Alagoas e Fernando de Noronha.
Fui Secretário-Adjunto e Substituto da Receita Fede
ral no Governo do então Exmo. Sr. Presidente Itamar
Franco. Exerci o cargo de Secretário da Receita Fe
deral provisoriamente, quando o Secretário havia re
nunciado durante 15 dias. Fui Secretário-Adjunto de
Administração Geral do Ministério da Fazenda, Coor
denador-Gerai de Modernização e Informática do Mi
nistério da Fazenda. E, nos últimos 8 anos fui Coorde
nador-Gerai de Tecnologia em Sistema de Informa
ções da Receita Federal. Durante esses 38 anos de
serviço, nunca respondi a inquéritos, a sindicâncias
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ou tive meu nome levantado de suspeição de atos in
corretos para um servidor público. Tenho uma Meda
lha de Honra Auditor Noé Winkler, concedida no final
da minha carreira pelos serviços prestados e pela
honradez com que os prestei. Atualmente sou Asses
sor do Ministro Cristovam Buarque. Faço parte do Go
verno Lula por minha escolha e pelo convite do Minis
tro Cristovam, onde exerço cargo de confiança na Se
cretaria Executiva do MEC. E gostaria então de colo
car minhas razões. Tive o cuidado de ler todas as no
tas taquigráficas, embora tenha recebido esta convo
cação ontem, na hora do almoço. Apresentei-me rapi
damente e tive pouco tempo para me preparar. Mas
como eu conheço o assunto, achei que era suficiente,
e achei que era importante estar aqui e, tenho certe
za, dentro das tradições do Parlamento brasileiro, de
que as Sras. e Srs. Deputados irão entender minhas
razões e conhecer realmente aquilo que é a verdade.
Fiz questão de anotar as questões levantadas pelos
Srs. Edson e Edilson Vilela de Souza. Em relação ao
convênio com a FEBRABAN, assinado entre a Recei
ta Federal, representando a União, e a Federação
dos Bancos, foram levantadas as seguintes ques
tões: que as atualizações do cadastro eram feitas
sem publicidade, de forma escondida, mesquinha etc.
Está lá nas notas taquigráficas, não precisarei res
ponder. De que se esses dados não fossem sigilo,
não estivessem sujeitos a sigilo fiscal, deveria ter ha
vido um processo licitatório para que fosse vendido,
não sei, não entendi. Até hoje esse convênio é vigen
te e intocável. Esse convênio foi denunciado por mim.
Trouxe aqui o ofício em que me dirijo ao diretor da
FEBRABAN. Está aqui o ofício, datado de 11 de se
tembro de 2002, pedido pelo Sr. Ariosto, Chefe da Di
visão de Segurança da Coordenação de Tecnologia.
Publicação do extrato de denúncia de convênio, onde
está anexo meu ofício dirigido ao Sr. Wilson Antonio
Salmeron Gutierrez, Diretor da Federação Brasileira
de Associações de Banco: "Sirvo-me do presente ato
para denunciar, nos termos da Cláusula 5º, e a partir
desta data, o convênio de fornecimento de informa
ções de dados, não abrangido pelo sigilo fiscal, cele
brado entre a União, por intermédio da Receita Fede
ral, representado por esta Coordenação-Geral de
Tecnologia do Centro de Informação, e esta Federa
ção Brasileira, representado por V.Sa. Em 19 de ju
nho de 1998." Eu gostaria de passar este documento
às mãos do Sr. Presidente. Continuando, em termos
de... Eu vou responder as outras, foi apenas para adi
antar um pouco. Informações cobertas pelo sigilo fis
cal, vou comentar, que na minha opinião essas infor
mações não estão cobertas por sigilo fiscal. Tenho

aqui um parecer do Tribunal de Contas da União que
responde a maior parte dessas questões, que eu gos
taria também de ler. Divulgação das informações e
instituição do convênio, de que a SERASA teria usa
do as informações e, portanto, o convênio era passí
vel de extinção. Informação exclusiva para a
SERASA, de que eu teria assinado um convênio, por
força da Ação Normativa 19, e que esse convênio
dava exclusividade à SERASA. Gostaria de passar às
mãos do Presidente uma relação de todos os convê
nios assinados nos 8 anos em que eu estive à frente
da Coordenação, por força da AIN 19, essa relação
consta de todos os convênios. Apenas os que estão
aqui relacionados, como o da AIN 19, se referem à mi
nha assinatura. E os que se referem à AIN 19 e 20
são de assinatura privativa do Secretário da Receita
Federal, então o Sr. Everardo Maciel. Então, são, eu
não contei, mas em cada página tem 18 e são 20 pá
ginas, 24 páginas. Então, não havia exclusividade.
Para citar aqui, posso citar Advocacia-Geral da
União, convênio para acesso ao CNPJ/CPF; Agência
Nacional de Transporte Terrestre; Caixa Econômica
Federal; Conselho Federal de Administração; Institu
to Nacional de Seguro Social; INCRA; INFRAERO
etc. Não vou tomar o tempo dos senhores lendo essa
relação. Então, também refuto essa informação de
que havia exclusividade para a SERASA. Da mesma
forma como eu refuto a informação que até hoje o
convênio é vigente e intocável. Depois que o convê
nio foi denunciado, foi assinado um novo convênio
com o Banco Central do Brasil e foi assinado pelo Se
cretário da Receita e negociado em nível do Gabinete
do Secretário, no qual eu não tive participação, se é
que foi discutido pela assessoria dele. A minha parti
cipação foi de operacionalizar esse convênio com o
Banco Central, ao qual enviei um ofício ao Serviço
Federal de Processamento de Dados, que é a empre
sa do Ministério da Fazenda que trabalha para a Re
ceita, para que operacionalizasse o novo convênio
com o Banco Central, por força das atribuições do
cargo que até então eu exercia. Um pouco desorgani
zado aqui, desculpe. Assim que eu achar eu passo às
mãos do Presidente. Está aqui. Em 18 de outubro de
2002 eu encaminhei um ofício ao Sr. Superintendente
de Negócio do SERPRO: Em cumprimento ao dispos
to na Cláusula 11 e respectivo Parágrafo Único do con
vênio anexo, gostaria que V.Sa. providenciasse com
máxima urgência o encaminhamento ao Banco Cen
trai do Brasil do dispositivo magnético, fita, data e o
cartucho, contendo os dados cadastrais que trata o
Inciso I, 11 e 111 dessa Cláusula. E em anexo está o
convênio que, entre si, celebra a União, por intermé-
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dio da Receita Federal, e o Banco Central do Brasil,
objetivando o intercâmbio de informações não abran
gidas pelo sigilo fiscal e bancário entre o Banco Cen
trai do Brasil e a Receita Federa. Esse convênio é as
sinado pelo Dr. Everardo Maciel e Dr. Armínio Fraga,
Presidente do Banco Central. Bom, os outros questio
namentos, o cadastro, o CPF, o CNPJ, é chave para
os demais bancos de dados de proteção de crédito,
não-fiscalização do contrato e uma discussão entre
venda de informação, custo, despesa para a SRF.
Isso em relação ao convênio. °Item 2 se refere a ou
tros questionamentos levantados pelos Srs. Edilson e
Edson Vilela em relação ao Instituto Nacional de Tec
nologia da Informação, que é uma autarquia vincula
da ao Gabinete Civil da Presidência da República, e a
certificação digital, em que, nas notas taquigráficas,
esses senhores advogados dizem que, além de ter
assinado um convênio com a FEBRABAN, eu e o Dr.
Ariosto teríamos também aprovado, junto ao ITI, o
processo da SERASA como uma certificadora capaz
de emitir certificados digitais debaixo da raiz do Go
verno, da chave raiz do Governo, no chamado
ICP-Brasil, a Infra-Estrutura de Chave Pública Brasil.
Porque nós fomos nomeado, por portaria do Secretá
rio-Executivo, então Dr. Silvano Gianni, do Gabinete
Civil da Presidência, para um comitê técnico do
ICP-Brasil. Eu gostaria de deixar bastante claro e, in
felizmente, não pude trazer esses documentos, parte
porque a portaria eu não achei, e o processo no qual a
SERASA se habilita a ser uma certificadora da
Infra-Estrutura de Chave Pública Brasil eu não posso
ter acesso, porque é privativo do ITI. Então, eu não
poderia. Mas eu gostaria, se for conveniente, de inte
resse desta CPI, que fosse requerido ao Presidente
do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação,
Dr. Sérgio Amadeu, o processo da SERASA. E aí os
senhores vão ver, as senhoras e os senhores vão ver
que nem eu nem Ariosto tivemos nenhuma participa
ção na aprovação da SERASA como certificadora da
Infra-Estrutura de Chave Pública Brasil. Nós fomos
nomeados por um comitê técnico subordinado a um
comitê gestor da chamada Infra-Estrutura de Chave
Pública Brasil, que, na época, era chefiada, presidida
ou presidido o comitê, pelo Dr. Silvano Gianni, como
Secretário-Executivo. Era um comitê composto de
Secretários-Executivos de Ministério, Ministério da
Fazenda, diretores, como da FEBRABAN, faziam
parte desse fórum e outras autoridades. E esse comi
tê tinha um comitê técnico subordinado a ele e que,
tanto eu como o Dr. Ariosto, fomos indicados pelo Se
cretário da Receita Federal para representar a Recei
ta Federal nesse comitê. Por que representar a Rece-

ita? Porque a Receita foi pioneira em 1999 quando
instituiu, através a Instrução Normativa 156, de 22 de
dezembro de 1999, os certificados eletrônicos da Re
ceita Federal e CPF e CNPJ. Seriam certificados digi
tais permitindo que os contribuintes, com segurança,
acessassem o site da Receita. Posteriormente, essa
Instrução Normativa foi alterada pela 222, de 11 de
outubro de 2002, criando o serviço Receita Virtual
222. Ambas instruções normativas assinadas pelo
Secretário da Receita em sua prerrogativa. Por esse
motivo, nós estávamos trabalhando lá no ICP-Brasil.°processo no qual a SERASA solicita ser aprovada
como uma certificadora capaz de emitir certificados e
no mercado debaixo da raiz do Governo, da famosa,
da chamada Infra-Estrutura de Chave Pública Brasil,
é um processo privativo do ITI, no qual nenhum des
ses comitês têm nenhuma participação e ingerência.
Ele entra com o processo, como outros entraram,
SERPRO, CERTSIGN etc, Caixa Econômica, o Cor
reio agora está entrando, e são submetidas a regras e
são aprovadas, ou não, por parte da auditoria de toda
a estrutura do ITI, da qual nem eu nem o Dr. Ariosto
nunca fizemos parte, nem o ITI respondia a esse co
mitê. Portanto, eu acho que nesse caso ambos estão
sendo levianos e forçando ou levando, querendo le
var a esta CPI a uma conclusão de tráfico de influên
cia, favorecimento do SERASA, não tem nada uma
coisa com a outra. Então, passo novamente as Instru
ções Normativas para ver qual era o grau de interesse
que a gente participava desses comitês, defendendo
os interesses da Receita Federal e do Ministério da
Fazenda. E gostaria... Inclusive nas Instruções Nor
mativas, as Sras. e Srs. Deputados vão poder ver, ler,
de que o processo pelo qual a Receita habilita uma
certificadora, a Receita habilita, passa porque a certi
ficadora tenha sido certificada pelo ITI e depois se co
loca, pode-se habilitar junto à Receita. E gostaria de
dizer que neste momento a Receita tem 2 certificado
ras habilitadas: o SERPRO, que foi aprovado ainda
por mim quando eu era coordenador de tecnologia, e
a CERTSIGN, que foi aprovada pelo meu sucessor na
coordenação. A SERASA não é certificadora da Re
ceita Federal. Ela é certificadora de Chave Pública,
podendo disputar o mercado. Mas não é habilitada
pela Receita Federal para emitir CPF e CNPJ. Então,
em relação a essas suspeitas colocadas aqui, eu gos
taria de refutá-Ias, porque elas não têm nada de verí
dicas. Gostaria de passar para coisas mais substanci
ais. Para isso, eu gostaria de ler, de explicar como é
que é esse processo de assinar um convênio com a
FEBRABAN. °que ocorre? Eu trouxe aqui também
uma resolução do Banco Central, de 24/11/93, e a
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Circular nº 1.528, de 20/11/88. Em 25/11/88, descul- qual tornou entre os itens obrigatórios do uso do CPF
pe, o Banco Central passou a exigir dos bancos que as contas bancárias. Então, desde 95, a SERASA re-
quando fosse feita a ficha proposta para registro de cebia dados, junto com outras instituições, de cadas-
uma conta bancária, fosse obrigatório o preenchi- tro da Receita Federal. Em 98, o Secretário da Recei-
mento de ficha proposta que registra...e tem uma sé- ta Federal, Dr. Everardo Maciel, resolveu editar 2 ins-
ria de obrigações. E lá embaixo ele diz assim: b) o nú- truções normativas: as Instruções Normativas 19 e
mero de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 20. A Instrução Normativa 20 trata da Fazenda Públi-
(CPF) e no Cadastro Geral de Contribuinte (CGC), ca, de fornecimento de dados à Fazenda Pública, as-
sendo que nos casos de isenção prevista na legisla- sim entendido como está no Código Tributário Nacio-
ção vigente, deverá ser anotado em campo próprio a nal, ou seja, Secretarias de Fazenda de Estado, Mu-
expressão "isento", mais endereço, logradouro, bair- nicípio, Receita Federal etc. E a Instrução Normativa
ro, cidade, unidade da Federação, nome da mãe, filia- nº 19 disciplina os procedimentos e fornecimentos de
ção, nome da mãe, do pai, nome completo, no caso dados cadastrais, econômicos e fiscais da Receita
de pessoa física, nacionalidade, data e local de nasci- Federal a outras entidades que não Fazenda Pública.
mento, estado civil etc. Esses dados, que hoje estão Até então, o fornecimento de dados era discricionário,
sendo ditos e a SERASAcomercializa, porque vieram ou seja, havia uma portaria do Ministro delegando ao
do cadastro da Receita Federal, são de conhecimen- Secretário da Receita que, desde que o dado não ti-
to dos bancos quando o cliente preenche a sua ficha vesse coberto pelo sigilo fiscal, cabia ao Secretário da
de registro desde 88. Se nós formos olhar o convênio Receita dizer sim ou não; cabia, então, à Coordena-
que a Receita assinou com a FEBRABAN, está lá, no ção, a qual eu chefiava, encaminhar um parecer ao
caso da pessoa física, nome da pessoa física, núme- Secretário, vistoriando o pedido e colocava dois qua-
ro de inscrição no CPF, data de nascimento e nome drinhos: sim ou não. E se aquilo não era coberto pelo
da mãe. Esses dados sempre estiveram na posse dos sigilo fiscal, cabia ao Secretário dizer: "Forneço a A,
bancos. Na minha opinião, a SERASA comercializa não forneço a B." Para evitar esse poder discricioná-
dados que ela obtém junto à rede bancária. É uma rio, que a Receita considerava uma coisa lesiva aos
opinião pessoal. Todas as denúncias que foram colo- interesses públicos, embora fosse legal, o Secretário
cadas junto à Receita Federal foram apuradas pela editou as Instruções Normativas n2s 19 e 20, permitin-
Coordenação de Pesquisa e Investigação. Não era o do que as instituições se habilitassem. Caso preen-
caso de ser apurada pela minha Coordenação, por- chessem as condições, pudessem assinar um convê-
que ela não tem atribuições, nem pessoal habilitado, nio com a Receita Federal. Esse convênio é de co-
ela é uma coordenação de informática para fazer in- nhecimento dos senhores. Aí, eu gostaria de colocar,
vestigações e auditorias fora do âmbito da Receita. especificamente, por isso foi assinado todos esses
Todas foram encaminhadas à Coordenação de Pes- convênios que eu entreguei a relação. Essa instrução
quisa e Investigação, onde também eu não tenho normativa coloca uma restrição e uma abertura quan-
acesso, gostaria que fosse solicitado, no qual se che- do se refere a entidades de direito privado, que é o
gou a resultados não conclusivos, exatamente por- caso da SERASA e da FEBRABAN. Art. 42 , da Instru-
que os mesmos dados que a Receita fornecia à ção Normativa n2 19, de 17 de fevereiro de 1998 : "O
FEBRABAN, e eram operacionalizados pela fornecimento de dados à instituição de direito privado
SERASA, constam, há muito tempo, dos cadastros somente será efetivado quando a informação for in-
dos bancos, que é do CPF, nome da mãe, nome da dispensável em virtude de lei ou exercício de suas ati-
pessoa e data de nascimento. E no caso do CNPJ, vidades". Na hipótese de que trata esse artigo, a soli-
são também dados que podem ser perfeitamente ob- citação será submetida à análise da COTEC e seu
tidos junto ao Registro Nacional de Comércio em fornecimento dependerá de avaliação da autoridade
qualquer junta comercial. Então, passo também às competente. Bom, aqui explica por que o Dr. Ariosto
mãos do Presidente essa informação. Então, desde emitiu uma nota técnica. Por força da Instrução Nor-
98, os bancos já tinham dados sobre cadastro obtidos mativa, que dizia que ela seria submetida à análise, e
dos seus clientes. Neste ano, eu também não conse- submetida à autoridade competente, no caso, o Coor-
gui essa portaria, infelizmente, o Ministro da Fazenda denador Geral, eu. E que também, por força da Instru-
tornou também obrigatória, obrigatório...assinou uma ção Normativa n2 19, por força de ofício, eu era obri-
portaria sobre obrigatoriedade do uso do CPF, em 98 gado a assinar os convênios por delegação do Secre-
- não obtive essa portaria, mas, tendo mais tempo, tário da Receita Federal, desde que essas informa-
pretendo encaminhar a esta ilustre Comissão -, no ções fossem dados cadastrais não abrangidos no si-
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gilo fiscal. Por que razão assinamos um convênio
com a Federação de Bancos por força da Lei nº
8.383, de 1991? O seu art. 64 diz: "Responderão
como co-autores de crime de falsidade o gerente e o
administrador de instituição financeira ou assemelha
das que concorrerem para que seja aberta conta ou
movimentados recursos sob nome: I -falso; /I - de
pessoa física ou de pessoa jurídica inexistente; /lI
de pessoa jurídica liqüidada de fato ou sem represen
tação regular". Parágrafo Único do art. 64. "É faculta
do às instituições financeiras e às assemelhadas soli
citar ao Departamento da Receita Federal a confirma
ção do número de instituição no Cadastro de Pessoas
Ftsicas ou no Cadastro Geral de Contribuintes': A si
tuação antes do convênio era a seguinte...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Presidente, uma questão de ordem. Eu estou sendo
informado de que deve está começando a votação
nominal. Será que é possível verificar para podermos
interromper e voltar rapidamente, porque me interes
sa muito o depoimento do...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Júlio, nós estamos atentos. E assim que, real
mente, não pudermos mais darmos prosseguimento,
eu informo a V.Exa. Mas estou atento. Fique tranqüilo.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Só
peço para que possamos ir e voltar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Sim, senhor. Fique tranqüilo. Pode prosseguir.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Bom, por força disso, o que é que ocor
ria? As agências bancárias enviaram para os diver
sos órgãos da Receita - cerca de seiscentos e pou
cos espalhados no Brasil - ofícios perguntando o
nome de determinadas pessoas, qualificando pesso
as e se aquele número do CPF que ele tinha apresen
tado, realmente, constava no cadastro da Receita. E
a Receita respondia o ofício das agências bancárias.
Eles tinham um custo enorme para o Governo, para a
máquina da Receita, era moroso e não atendia aos
requisitos da lei. Por força disso, foi assinado convê
nio, que os senhores conhecem. Então, eu gostaria
também de passar às mãos do Presidente a Instrução
Normativa nQ 19. Eu assinei esse convênio, junta
mente com outros duzentos e tantos, referente à
Instrução Normativa nQ 19, por força do meu cargo e
do fato de que ela me delegava a competência. Foi le
vantado aqui também pelos senhores advogados
Edson e Edilson que eu não teria competência para
assinar esse convênio, como se eu tivesse assinado
esse convênio por minha livre e expontânea vontade.
Na realidade ...

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr.
Presidente, pela ordem. A informação que eu tenho, é
um requerimento, mas a votação nominal já deu início.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Se
cretário, o seu telefone está mudo? (Pausa.) Real
mente, vai começar a votação nominal. Eu suspendo,
por enquanto, a sessão por 15 minutos. Dá tempo de,
em 15 minutos, ir lá e voltar? Dez minutos. Eu sugiro
que o senhor fique à vontade. E assim que voltarmos,
retomaremos.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 

Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, peço a
compreensão do nosso convocado e passo a palavra
novamente ao Sr. Pedro Luiz Bezerra.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA -Instrução Normativa nQ 20 também, Sr.
Presidente. Bom, eu estava comentando a V.Exas. o
porquê da assinatura de um convênio entre a Receita
Federal e a Federação de Bancos. Por força da Lei nQ

8.383, em seu Parágrafo Único do art. 64, está facul
tado à rede bancária confirmar o cadastro de pesso
as, tanto do CPF, como do Cadastro Geral de Contri
buintes na época, hoje Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica, confirmar a veracidade da informação do
correntista quando ele estava abrindo uma conta. E
que isso ocorria de uma forma completamente desor
ganizada e que as diversas agências espalhadas no
País solicitavam via ofício aos diversos órgãos da Re
ceita da sua jurisdição essas informações, que eram
respondidas também com ofício com custo elevado,
moroso e etc. Por conta disso e tendo em vista a
Instrução Normativa nQ 19, foi então assinado o con
vênio. Bom, a intenção na época é que esse convênio
fosse assinado com o Banco Central do Brasil, mas o
Banco Central do Brasil tinha o mesmo problema da
Receita na época, em 1998. Ele não tinha estrutura
de informática capaz de atender às consultas de toda
a rede bancária. Então, para operacionalizar o que a
lei mandava, se fez esse convênio com a
FEBRABAN. Inicialmente, não participava a SERASA
do convênio. O convênio é com a FEBRABAN. Mas
como a FEBRABAN apresentou a SERASAcomo sua
empresa de processamento de dados, da mesma for
ma como o Serviço Federal de Processamento de
Dados é empresa de processamento de dados da
Receita Federal, nós resolvemos incluir no convênio
- isso foi discutido no gabinete do Secretário, do qual
eu participei - o Parágrafo Único da cláusula 4, no
qual a gente coloca o nome da SERASA justamente
para comprometer a SERASA no sigilo de não repas
sar as informações. Bom, aí eu gostaria, agora, de co-
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mentar a Decisão nº 751, de 2002, do Plenário do Tri
bunal de Contas da União, em que se refere ao Pro
cesso nº 001.212/202-3 (Sigiloso). Classe de assun
to: denúncia. Interessado: identidade preservada.
Embora, nas notas taquigráficas, eu não tenha bem
certeza se o Sr. Edson ou o Sr. Edilson diz que foi ele
o autor dessa denúncia. Órgão: Secretaria da Receita
Federal; Relator: Ministro Walter Alencar Rodrigues,
etc. "Decisão: O Tribunal de Contas da União, reunido
em sessão plenária, diante das razões expostas pelo
Relator, decide: conhecer da presente denúncia para,
no mérito, considerá-Ia parcialmente procedente." O
que foi que eles consideraram parcialmente proce
dente? "Determinar à Secretaria da Receita Federal
que faça incluir a identificação e a qualificação do seu
representante no instrumento de convênio celebrado
com a FEBRABAN, datado de 19 de junho de 1998."
Realmente, o convênio tem um erro formal, em que
eu apareço aqui como Coordenador-Geral de Tecno
logia e Sistema de Informações, mas não aparece
nem meu nome e nem minha qualificação. Eu assino,
a assinatura é minha, porém também não consta o meu
nome. O Tribunal de Contas pediu que a gente republi
casse. Não foi republicado, porque ele foi denunciado. E
nós acertamos com o Tribunal de Contas que, em vez de
republicar, como a gente estava em vias de denúncia,
seria suprido por denúncia. É claro que essa exigência
foi colocada nas contas da Receita.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Pedro, só um minuto. Eu não entendi direito. Perdão,
até porque talvez eu não tenha entendido. Como é
que o senhor disse? Qual foi o motivo que o senhor
não quis publicar e que atitude o senhor tomou?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - O Tribunal pediu que a Receita republi
casse, incluindo a identificação e a qualificação. Não
necessariamente teria de ser eu que teria que republi
car, já que eu assino o convênio, mas a publicação é
feita por outra coordenação da Receita, a Coordena
ção de Programação e Logística, que tem uma divi
são de contratos e convênios. Eles que deveriam re
publicar. Como a gente pretendia denunciar o convê
nio, nós negociamos com o Tribunal de Contas da
União que, em vez de a gente republicar para depois
denunciar, a gente simplesmente denunciou, o que
tornou desnecessário republicar só com esse efeito
formal. Porém, é muito interessante a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Pedro, só lhe interrompendo. Infelizmente ou feliz
mente, mais uma votação nominal. É aprovação de
requerimento, se não me engano.

(Não identificado) - Requerimento de urgên-
cia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
urgência. Então, precisamos suspender de novo por
5 minutos. Eu fico triste, porque estou vendo realmen
te a importância desse depoimento. Mas nós vamos
até o final. O senhor não se avexe. Se nós sairmos
daqui à meia-noite, não há problema nenhum.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Re

tomamos a nossa audiência pública, onde estamos
ouvindo o depoimento do Sr. Pedro Luiz César Gon
çalves Bezerra. Com a palavra o Dr. Pedro.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu pediria um pouco de paciência a
V.Exas., porque esse parecer do Tribunal de Contas
refuta a maior parte dos argumentos colocados pelos
Srs. Edson e Edilson Vilela de Souza. Então, retor
nando à leitura do parecer do Tribunal de Contas da
União nº 01.212, de 2002: "Informações sobre o con
vênio objeto de denúncia. O convênio foi celebrado
entre a União, por intermédio da Receita Federal, re
presentada por seu Coordenador-Geral de Tecnolo
gia (...) ea Federação, FEBRABAN, representada por
seu Superintendente Administrativo(...). O objeto do
convênio é o fornecimento à FEBRABAN de dados
não abrangidos pelo sigilo fiscal, constantes dos Ca
dastros de Pessoas Jurídicas e Físicas da Secretaria
da Receita Federal, procedendo-se atualizações diá
rias das informações. Os dados constantes dos ca
dastros que seriam fornecidos: Pessoas jurídicas: si
tuação cadastral (observação: ativo ou cancelado)."
Não há aqui nenhuma informação fiscal do tipo ativo
irregular, ativo não-regular, que demonstre que o con
tribuinte deve impostos ou declarações. Simplesmen
te a posição ativo ou cancelado. Por que se passa a
informação de cancelado? Porque quando uma pes
soa jurídica é cancelada, é obrigação da rede bancá
ria cancelar a respectiva conta bancária. Ou se a Re
ceita declara inidônea ou inexistente uma empresa,
também isso é repassado à rede bancária para que
ela providencie o fechamento da conta bancária.
Tudo isso aqui é feito no interesse do Fisco e da soci
edade, para evitar fraudes que envolvam a rede ban
cária. "Número de inscrição no CGC; nome empresa
rial; nome fantasia; endereço completo; complemen
tar..." Que é bairro, etc. "...endereço no exterior; natu
reza jurídica; atividade econômica." Todas essas in
formações podem ser obtidas numa Junta Comercial.
São dados de cadastro de domínio público, não sujei
tos a sigilo fiscal. "Pessoas físicas: número de inscri
ção do CPF; nome completo; nome da mãe e data de
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nascimento." Também dados de... Perfeitamente,
qualquer registro civil tem esses dados. Por que a
gente passa, além do nome e do número de inscrição,
o nome da mãe e a data de nascimento? Por causa
dos homônimos. Uma pessoa chega lá e diz que é
Pedro Luiz, o meu nome é um pouco grande, não sei
se tem homônimo, e pode ter um outro Pedro Luiz
com o mesmo nome meu, porém com CPF diferente.
Pode ser que se atribua o CPF de uma conta bancária
a uma pessoa que é apenas um homônimo. E aí nós
vamos ter um problema sério. Aí se dá o nome da
mãe e a data de nascimento para desempate, o que
nem sempre é suficiente. "Os custos relativos à apu
ração especial dos dados que seriam executados
pelo SERPRO, são de responsabilidade da
FEBRABAN. Para o ressarcimento desses custos, a
FEBRABAN firmaria contrato com o SERPRO, medi
ante interveniência da COTEC." Isso também é uma
exigência da Instrução Normativa nº 19, que diz que
não haveria despesa para a Receita Federal. E aqui o
que a gente quer dizer é que a Receita não teria ne
nhum ônus para fornecer esses bancos de dados à
FEBRABAN por força de lei e que também a Receita
não está cobrando pela informação, ela não vende in
formação. Ela está cobrando o custo do processa
mento. Esse custo é da empresa. Ela, então, assina o
contrato com a FEBRABAN e o Coordenador de Tec
nologia - no caso, na época, eu -, é interveniente
no sentido de verificar se o contrato está de acordo
com o convênio, para não permitir que o SERPRO e a
FEBRABAN cometessem algum engano. A finalidade
é de fiscalizar o contrato. Então, por isso eu sou inter
veniente, embora haja um contrato entre a Federação
Brasileira de Bancos e o Serviço Federal de Proces
samento de Dados, empresa pública do Ministério da
Fazenda que presta serviços à Receita, quando é co
brado o custo dos serviços. Eu gostaria também de
passar às mãos do Sr. Presidente. "A FEBRABAN se
comprometia a utilizar os dados somente em ativida
des que em virtude de lei forem de sua competência,
tornando-os disponíveis para a rede bancária por in
termédio da SERASA, não podendo transferi-los a
terceiros". Quais são esses dados? Quais são esses
compromissos em virtude de lei? Esses dados se
destinam exclusivamente para que a rede bancária
confirme novos correntistas, ou atualize seus cadas
tros no caso de baixa, cancelamento, inidôneos ou
empresas inexistentes, ou no caso também de CPF
suspenso, em que a lei assim o diz que não é possível
manter a conta bancária. Portanto, esses dados não
podem ser usados para nenhuma outra finalidade.

o SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Isso
que eu ia perguntar: estão claros nesse contrato os
objetivos desse dado de que não poderia ser usado
para nenhum outro objetivo?

O SR. PEDRO LU~ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Na minha opinião, em termos do convê
nio, sim. Aqui eu gostaria de fazer um comentário, só
aproveitando. Um pouco fora de ordem, mas é o se
guinte. Quando se diz que a SERASA, operador da
FEBRABAN, utiliza os dados fornecidos pela Receita
Federal para indexar seus arquivos e de outros, e que
a Receita não apura e não denuncia, é impossível a
Receita comprovar se isso ocorre ou não. Por quê?
Porque esses mesmos dados - número de inscrição,
nome completo, nome da mãe e data de nascimento
- são dados que o banco obtém, quando ele preen
che a ficha do correntista. E o que o banco faz é con
firmar se aqueles dados são verídicos ou não em ter
mos de nome da mãe, nome completo, data de nasci
mento e número de inscrição. Ele tem muito mais in
formações, ele tem endereço, que nós não repassa
mos, tem nome do pai, tem bens, tem endereço, tem
qualificação, que ocupação tem a pessoa física, etc.
Mas é impossível provar que aquele dado veio da Re
ceita, ou aquele dado pertence ao cadastro do banco
que posteriormente fornece ao banco de dados da
SERASA.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Pela or
dem. E não tinha como normatizar? Normatizar para
que pudesse tornar possível, porque "se torna impos
sível" é genérico, Generaliza. °senhor disse que era
impossível verificar se os dados eram da Receita ou
não.

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Os dados são os mesmos. Então, eu
gostaria que V.Exa., por favor, me explicasse o que
seria normalizar, normatizar.

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Sr.
Presidente, questão de ordem.

O SR. PEDRO LU~ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - A não ser que introduzisse um caráter di
ferente para pegar alguém, vamos supor.

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Acho que estamos na fase ainda da exposição dele.
Eu pediria aos Deputados que deixassem o depoente
terminar a sua explanação para depois indagá-lo.

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Bom, aí vem a argumentação do denun
ciante. Aqui nós vamos ver que é a mesma argumen-
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tação apresentada aqui pelos Srs. Edson e Edilson.
"As supostas irregularidades quanto ao ajuste entre a
Secretaria da Receita Federal, e FEBRABAN são: o
título 'convênio' é ilegal, nos expressos termos do pa
rágrafo único, do art. 2º da Lei nº 8.666/93 - Lei de li
citação (folha 4, item 3.a). 7.2. 'A União não está re
presentada por agente legitimado: o enunciado diz
tratar-se de 'Convênio que celebram a União', (00') no
entanto, o instrumento de 'convênio' é assinado por 5
pessoas físicas: as duas qualificadas no primeiro pa
rágrafo representam a FEBRABAN; outras duas qua
lificadas na cláusula 4º, parágrafo único, representam
a SERASA, e a quinta assinatura é de um sem-nome
e sem-qualificação". Realmente, no contrato, eu es
tou sem nome e sem qualificação. Embora eu não me
considere uma pessoa sem qualificação, mas foi uma
falha formal e que não foi sanada, porque nós não re
publicamos, mas foi sanada porque a gente denunci
ou o convênio. Eu não sei bem o que se quer dizer
quando se fala 5 pessoas físicas. As pessoas jurídi
cas são abstrações legais e são representadas por
pessoas físicas. "O objeto do 'convênio' (cláusula pri
meira) é o 'fornecimento de dados' que, nos termos
do art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal são sigi
losos. 7.4. Mas se os dados objetos do 'convênio' não
fossem sigilosos e, portanto, fossem bens de comér
cio, estariam sujeitos a processo de licitação. 7.5. A
FEBRABAN se compromete a utilizar dados (...) so
mente nas atividades que, em virtude de lei, lhe com
petem. Mas que lei seria essa que atribui competên
cia particular, pessoal e exclusiva da FEBRABAN, o
contrato não diz. 7.6. Por outro lado, é necessário in
vestigar como o princípio da publicidade, essencial à
validade de todo ato administrativo, está sendo aten
dido no caso específico das atualizações diárias via
EDI. Ou, sic, 'O primeiro fornecimento, contendo todo
o universo da base de dados CPF e CNPJ, foi efetua
do em 31/12/98. Desde então são efetuadas atualiza
ções diárias via EDI. Análise sobre a questão do sigilo
de dados. Entre os argumentos apresentados, enten
demos que o de maior relevância diz respeito ao sigilo
dos dados pessoais, conforme argüido e transcrito no
7.3 acima." Isso estou lendo o relatório do Tribunal de
Contas da União. "9. Para que seja possível enten
dermos essa questão com clareza, podemos nos re
portar, analogamente, ao parecer do Tribunal de Con
tas 002.947/95-1, que versa sobre solicitação, feita
por Parlamentar do Congresso Nacional, de informa
ções acerca de dados e elementos constantes das
declarações de bens e rendas do Presidente e
Vice-Presidente da República, com fulcro nos termos
dos incisos IV e V da Lei nº 8.730/93. 10. Esse institu-

to legal estabelece a obrigatoriedade da entrega da
declaração de bens e rendas para o exercício de car
gos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Le
gislativo e Judiciário, com o fim de se apurar, na varia
ção patrimonial do declarante, se houve incompatibili
dade entre sua renda e seus acréscimos patrimonia
is. 11. Na instrução que se procedeu naquele proces
so, necessariamente se fizeram referências à ques
tão do direito à privacidade e sigilo de dados pessoa
is, prescritos na Constituição Federal, art. 5º, incisos
X e XII. Nas considerações tecidas pelo então Exmo.
Sr. Procurador-Geral, em exercício, Walton Alencar
Rodrigues (parecer TCU, TC 002.947/95-1, folhas 14
a 20), encontra-se citação ao Professor Tércio Sam
paio Ferraz Júnior em seu trabalho "Sigilo de Dados:
O Direito à Privacidade e os Limites à Função Fiscali
zadora do Estado(...) 'Pelo sentido inexoravelmente
comunicacional da convivência, a vida privada com
põe, porém, um conjunto de situações que, usual
mente, são informados sem constrangimento. São
dados que, embora privativos - como nome, endere
ço, profissão, idade, estado civil, filiação, número de
registro público oficial, etc. - condicionam o próprio
intercâmbio humano em sociedade, pois constituem
elementos de identificação que tornam a comunica
ção possível, corrente e segura. Assim, a inviolabili
dade de dados referentes à vida privada só tem perti
nência para aqueles associados aos elementos iden
tificadores usados nas relações de convivência, as
quais só dizem respeito aos que convivem. (...) Em
conseqüência, simples cadastros de elementos iden
tificadores (nome, endereço, RG, filiação, etc.) não
são protegidos. Mas cadastros que envolvam rela
ções de convivência privadas (por exemplo, nas rela
ções de clientela, desde quando é cliente, se a rela
ção foi interrompida, as razões pelas quais isso ocor
reu, quais os interesses peculiares do cliente, sua ca
pacidade de satisfazer aqueles interesses, etc.) estão
sob proteção. Afinal, o risco à integridade moral do
sujeito, objeto do direito à privacidade, não está no
nome, mas na exploração do nome, não está nos ele
mentos de identificação que condicionam as relações
privadas, mas na apropriação dessas relações por
terceiros a quem elas não dizem respeito. Pensar de
outro modo seria tornar impossível, no limite, o aces
so ao registro de comércio, ao registro de emprega
dos, ao registro de navios, etc., em nome de uma ab
surda proteção à privacidade." 12. Diante de tão es
clarecedora explanação, poderíamos encerrar a ar
gumentação sob a legitimidade do objeto do convê
nio, motivo desta denúncia que ora se realiza. Não
obstante, fica implícita a aceitação dessa argumenta-
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ção (...) Para confirmar que seja essa, de fato, a per
cepção do Ministro Relator, encontramos ainda em
seu relatório as seguintes considerações sobre os li
mites do sigilo e da privacidade: 'Na preleção do pró
prio Tércio Sampaio Ferraz Júnior, 'estes dados co
municados, protegidos pela privacidade, não consti
tuem um limite absoluto. Tanto que, ainda recente
mente, o Ministro Carlos Mário Velloso, Relator de de
cisão que tinha por objeto o sigilo bancário, não teve
dúvidas ao afirmar que não se trata de um direito ab
soluto, devendo ceder, é certo, diante do interesse
público, do interesse da Justiça, do interesse social,
conforme, aliás, tem decidido esta Corte'. Destarte,
resta claro que o direito à privacidade comporta
abrandamentos (...)" Para eu não ser tão cansativo,
as senhoras e os senhores vão poder ler. Apenas por
que não temos cópia para todo o mundo ler. Ele con
clui que... Ele entra também em uma coisa que é im
portante. Até então, ele estava dizendo que não está
coberto o sigilo no interesse da Constituição, do direi
to pessoal. Agora, ele entra no sigilo fiscal. "A própria
legislação infraconstitucional, baseada nestes princí
pios interpretativos da Lei Maior, ao estabelecer limi
tes para a publicidade de informações pessoais, dei
xa claro que os elementos de identificação, conforme
a compreensão do Prof. Tércio Sampaio Ferraz Júni
or, não são incluídos entre as vedações". Aí, ele cita o
art. 198 do Código Tributário Nacional, que trata do si
gilo fiscal. "Sem prejuízo do disposto na legislação cri
minal, é vedada a divulgação, para qualquer fim, por
parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de
qualquer informação, obtida em razão do ofício, sobre
a situação econômica ou financeira dos sujeitos pas
sivos" - a maneira como a Receita trata os contribu
intes - "ou de terceiros e sobre a natureza e o estado
de seus negócios ou atividades - Lei 5.172, de
25/10/66, art. 198, caput, Código Tributário Nacional".
Então, aqui não se trata, absolutamente, de dados
que se referem à natureza financeira ou econômica
de sujeitos passivos e de terceiros, sobre a natureza
e estado de seus negócios ou atividades. Aqui, é im
portante dizer o seguinte: o cadastro de CPF e o ca
dastro de CNPJ, como estão estruturados na Receita,
têm 2 partes - eles têm uma parte que é meramente
identificatória, que não envolve sigilo fiscal, e a parte
que envolve o sigilo fiscal, e essa parte nunca foi for
necida, não consta do convênio, nem do contrato e
pode ser facilmente constatado através de auditoria
que nunca foi repassada. Isso é justamente quando a
gente tem vinculado aos dados identificadores se o
contribuinte é omisso em declaração, se ele deve im
posto, etc., etc., etc. "Mais uma vez, incluem-se na

proibição apenas informações de natureza fiscal e de
riqueza de terceiros. Devido a este entendimento, a
Instrução Normativa! SRF nº 19, ao regulamentar os
procedimentos de fornecimento de dados cadastrais
e econômicos-fiscais da Secretaria da Receita Fede
ral a outras entidades, especifica quais são os dados
passíveis de serem fornecidos: "O fornecimento de
dados fica limitado àqueles constantes de cadastros
de domínio público e que não informem a situação
econômica ou financeira dos contribuintes. Conside
ram-se de domínio público os dados das pessoas físi
cas e jurídicas que, por força de lei, devam ser sub
metidas a registro público," - que é o caso das infor
mações ao Registro Nacional de Comércio, através
das Juntas Comerciais, ao Registro Civil, etc. "Esta IN
é, de fato, a base legal para o estabelecimento do
convênio entre a Secretaria da Receita Federal e a
FEBRABAN, portanto, encontrando amparo na legis
lação e na jurisprudência pertinentes ao tema." Esse
é o relato do Tribunal de Contas da União. "Análise
dos demais argumentos. Tendo discorrido sobre a le
galidade do fornecimento das informações objeto do
ajuste, é necessário, agora, evidenciar por que tal
ajuste não está sujeito aos ditames da Lei 8.666/93",
quando é argüido que deveria haver uma licitação
caso os dados não fossem bens comerciais. "Na ver
dade, parece-nos equivocada a interpretação do art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, de que o for
necimento de dados à entidade particular possa ser
compreendido no conceito constitucional de aliena
ção. Conforme bem explica a Lei nº 8.666/93, arts. 17
a 19, as alienações ali mencionadas dizem respeito a
bem móveis e imóveis que compõem o patrimônio pú
blico. A própria definição de alienação exclui a possi
bilidade de enquadrar o ajuste desse conceito. Alie
nação toda transferência de domínio de bens a tercei
ros. Temos que esse bens, conforme os arts. 17 e 19,
são móveis ou imóveis que mesmo aceitando-se o
dado pudesse ser compreendido como conceito de
bens, teremos ainda que a alienação compreende
transferência de domínio, o que não é o caso. No en
tanto, ainda que não fosse possível tal compreensão
acima apresentada, entendemos que não faz ne
nhum sentido a idéia de se oferecer, por intermédio
de licitação, os dados cadastrais da SRE. Temos que
seria importante lembrar que o propósito do comparti
lhamento das informações, objeto do convênio, é de
real interesse público, na medida em que favorece a
proteção do sistema bancário quanto a fraudes em
abertura de contas correntes. Ficando, pois, desca
racterizada a possibilidade de se enquadrar o ajuste
realizado entre SRF e FEBRABAN, no âmbito da Lei
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nº 8.666/93, torna-se ao mesmo tempo insubsistente
os argumentos listados acima, no item 7.4, por conse
qüência, o item 7.1. Ainda assim, procuraremos dis
correr sobre a utilização do termo convênio." Explica
também e diz que é convênio. Então, ele sai por aí
destruindo todos os argumentos apresentados que
são os mesmos que foram apresentados aqui no ple
nário desta Comissão. Ele também discorre, no item
23, quanto à representação da União por agente legi
timado. "Temos caracterizado ocupante do cargo de
coordenador da COTEC a SRF, faltando, no entanto,
a sua qualificação." E ele diz: "A titulo de esclareci
mento, vale citar que o coordenador da COTEC tem
legitimação como representante, conforme sua nor
mativa 19, de 98." E também discorre sobre a publici
dade, na opinião dele, houve publicidade quando o
extrato do convênio foi publicado e que a sua perma
nente atualização, não é o caso, também entende
como subsistente. Então, peço desculpas se por aca
so abusei um pouco da paciência de V. Exa., mas o in
tuito aqui é de esclarecer. Eu acho até que poderia
continuar comentando. Tem aqui também um parecer
da Coordenação do Sistema de Tributação, informan
do também sobre o que é sigilo fiscal. Então, eu para
ria por aqui e me colocaria à disposição de V.Exas.
para as perguntas que acharem oportunas. Desculpe
se por acaso eu...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Dando continuidade aos trabalhos, concedo a pala
vra, conforme a lista de inscrição, à primeira inscrita e
também a autora do requerimento, Deputada Perpé
tua Almeida.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, se for possível, até como autora do re
querimento, tenho perguntas rápidas e curtas... Se é
possível fazê-Ias e as respostas ao mesmo tempo,
para ajudá-lo e ajudar-me na minha compreensão
também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Esclareço aos Deputados aqui e ao depoente que os
Deputados poderão fazer a pergunta, ele responde,
fazer uma réplica e a tréplica também. No prazo de 5
minutos cada um.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Muito obrigada, queria cumprimentar o Sr. Pedro Luiz
e dizer a V.Exa. que até entendo o seu constrangi
mento, mas quando o senhor sentou nessa cadeira e
comentou o constrangimento, nesse momento, eu
queria que o senhor tivesse tido a oportunidade de ter
assistido a alguns depoimentos nesta CPI para o se
nhor conhecer o que é realmente constrangimento,
que é um cidadão chorar por ter sua vida vasculhada,

ter seu nome incluso indevidamente em cadastros
quando em alguns dos casos inclusive inverídicos, o
que foi inclusive emocionante para todos nós nesta
CPI. Então, para o senhor acompanhar o que real
mente é constrangimento de um cidadão, quando ele
tem que passar pela situação que alguns passaram e
perderam tudo que tinham na vida por uma falsa infor
mação, no caso o SERASA. E dizer para o senhor
também que eu fiquei de certa forma constrangida
quando o senhor afirmou aqui que o SERASA comer
cializa dados. Eu queria checar se o senhor confirma
essa afirmação.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Como eu disse, é uma opinião pessoal
de que a SERASA comercializa dados. E ainda com
pletei: de origem da rede bancária.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Correto. Eu queria checar a seguinte informação: o
senhor conhece o Sr. Jorge Igashino da FEBRABAN?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Ele muitas vezes negociou comigo por
ser o Secretário da FEBRABAN.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O
senhor confirma se antes de a FEBRABAN fazer a
consulta à Receita da possibilidade do fornecimento
de dados, o senhor confirma ter reunido com ele an
tes e ter tratado dessa informação e orientado como
deveriam agir?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Confirmo. Havia entendimentos entre
a... A Receita fornecia à FEBRABAN dados desde
1995. Quando se modificou a sistemática, a
FEBRABAN estava em negociação justamente para
cumprir a Lei 8.383.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Certo. A partir de uma orientação sua, então, teria a
FEBRABAN pedido à Receita Federal a oficialização
dos dados?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, não é a partir de uma orientação
minha. Fui perguntado como ela deveria proceder
para obter os dados. E foi dito que seria formalizando
o seu pedido.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Está certo.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não houve ...

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Correto. O senhor, então, teria feito uma consulta
acerca da possibilidade do fornecimento de dados
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que gerou uma nota técnica da SEREL e da COTEC, A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O
na época? senhor diz que fez a consulta.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Sim. BEZERRA - Eu encaminhei um ofício que recebi da

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O FEBRABAN, não sei se a mim, não me recordo, ou se
senhor fez a consulta então. ao Secretário da Receita, mas que passou por mim,

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES para que o órgão técnico, que é a SEREL, se pronun-
BEZERRA - Eu fiz a consulta, não. A FEBRABAN en- ciasse sobre o seu enquadramento diante da Instru-
trou com o expediente e esse expediente, então, foi ção Normativa 19.
encaminhado à divisão responsável por isso, que era A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
o serviço de relacionamento com o usuário. Eu era Certo. O senhor pediu tipo uma consulta.
coordenador-geral, subordinado a mim existia esse O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
serviço que era chefiado pelo Dr. Ariosto Rodrigues. BEZERRA - Agora é praxe... Eu encaminho para ele
Quando eu entrei na coordenação, o Dr. Ariosto Ro- para que ele se pronuncie. É praxe na Receita Fede-
drigues já era chefe de divisão nessa coordenação. ral e não só na minha área, em todas as coordena-
Então, era o local para quem eu teria que encami- ções-gerais, a Receita trabalha com normas técnicas,
nhar, tecnicamente, pelo Regimento Interno da Rece- chamada nota técnica. É praxe que, corno ele é um
ita, qualquer solicitação, e ele teria que se pronunciar. subordinado a mim, ao emitir o parecer dele, eu dou

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA _ O um de acordo ou não. Nesse caso, eu dei um de acor-
do, concordei com a opinião dele.

senhor não achava mais correto encaminhar para al- A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA _
gum órgão jurídico da Casa, tendo em vista que se
tratava de um futuro contrato? Está certo. Então, só para só para relembrar: como é

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES praxe na Receita, o senhor fez a consulta e o senhor
também assinou a resposta dando um de acordo.

BEZERRA - Não. Não é assim que a Receita traba- O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
lha. Essa atribuição de intercâmbio de informações

BEZERRA - Sim, se eu não concordar, aquela nota
pertence a esse serviço de relacionamento com o técnica está morta. Não há a menor dúvida disso.
usuário. À coordenação cabia, já desde antes da ins- A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA _ É
trução normativa, tratar desse intercãmbio de infor-

como se o senhor tivesse consultado para o senhor
mações. Então, todos os pedidos - e isso posso tra- mesmo.
zer essa documentação -, anteriormente à Instrução O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
Normativa 19 e 20, eram encaminhados à coordena- BEZERRA _ Não. Não é como se eu tivesse consulta-
ção. Mesmo quando eles eram encaminhados ao ga- do para mim mesmo. Há uma assinatura e eu posso
binete do Secretário, eles eram encaminhados à dar um desacordo ali, e um desacordo significará que
COTEC, para que ela examinasse. Quando o pessoal há um conflito entre a minha opinião e uma opinião
da SEREL tinha dúvidas sobre sigilo fiscal, eles con- técnica. É assim que a Receita trabalha. É dessa ma-
sultavam a Coordenação do Sistema de Tributação, neira que a Receita trabalha e eu posso mostrar à se-
que é, vamos dizer assim, a área jurídica da Receita, nhora e aos membros da Comissão várias outras no-
que, então, encaminhava um parecer que subsidiava tas técnicas sobre outros assuntos de várias coorde-
essas análises, na forma correta do Regimento Inter- nações-gerais. É a forma como a Receita se pronun-
no e a SEREL. cia tecnicamente, internamente.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
Na nota técnica assinada pela SEREL e a COTEC, o Não, eu posso não compreender a forma técnica
senhor também assina essa mesma consulta. como a Receita trabalha, mas aqui dá uma compre-

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES ensão de que o senhor pede a informação e o senhor
BEZERRA - Sim. também responde. E. ..

ASRA. DEPUTADAPERPÉTUAALMEIDA-O O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
senhor faz a consulta e o senhor mesmo também as- BEZERRA - Eu não entendo assim.
sina? A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES Mas é porque o senhor afirmou que pediu a informa-
BEZERRA - Não, é praxe... ção e o senhor também confirma que assinou.
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O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES bém, dando de acordo e mais na frente é ele também
BEZERRA - Dando de acordo no parecer dele, perfe- que assina um contrato?
itamente. O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - BEZERRA - Aqui delega para mim a competência de
Pois é, o senhor assinou o parecer que o senhor pe- assinar também um contrato.
diu. A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES Correto.
BEZERRA - Eu podia discordar do parecer, ou não. O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - BEZERRA - Eu sou obrigado a cumprir a instrução
Tudo bem, é só que queria essa resposta: sim ou não. normativa. A instrução normativa não é assinada por
A minha preocupação também, Sr. Pedro Luiz, é que mim, é pelo Secretário da Receita.
o senhor também assina o convênio pela Receita Fe- A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
deral, entre a SERASA e a Receita. a senhor pediu a Sr. Pedro Luiz, o senhor com certeza, também dele-
informação no órgão, na caTEC. a senhor assina, gado pelo Secretário da Receita, o senhor assinou o
dando concordância, e o senhor também assina o convênio. Correto?
convênio pela Receita. a senhor não acharia mais O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
correto que uma outra pessoa assinasse, assumisse BEZERRA - Assinei o convênio, correto, a assinatura
essa responsabilidade? é minha.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA-
BEZERRA - Eu gostaria... Eu pediria ao Presidente Certo. A quarta cláusula do convênio diz - não vou ler
que me devolvesse a IN 19, eu precisaria ler o texto para a gente não perder tempo, o senhor já sabe tão
dela. Eu me baseio... Eu sou uma autoridade vincula- bem quanto eu - que a SERASA se compromete a
da, ou seja, eu sou obrigado a cumprir aquilo que a não divulgar as informações ou não transferi-Ias a ter-
Receita Federal determina, através de suas instru- ceiros, correto?
ções normativas, sou obrigado a cumprir a lei. A O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
Instrução Normativa 19 diz assim: "art. 12

• Essa nor- BEZERRA _ Correto.
mativa disciplina os procedimentos de fornecimento A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - a
de dados cadastrais. a atendimento a solicitações de
fornecimentos e dados cadastrais da SRF, efetuadas senhor mesmo disse aqui que é impossível a Receita

fiscalizar, se a SERASA usa indevidamente os dadospor outras entidades, será executado pela Coordena-
ção-Gerai de Tecnologia de Informação _ CaTEC, ou ou se a SERASA passa para terceiros. a senhor con-

firma isso?por suas projeções regionais ou locais." Tem que ser
executado pela minha coordenação. Aí vai dizendo O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
como é que fica limitado, considerado de domínio pú- BEZERRA - Confirmo. Esse é meu entendimento
blico, o fornecimento será sempre à celebração de hoje.
convênio. a convênio disciplinará a forma de forneci- A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
mento, ressarcimento de custo etc. "art. 42 . a forneci- Mas o senhor, como responsável pela assinatura de
mento de dados a instituição de direito privado so- um contrato, o senhor leu a cláusula quarta e viu que
mente será efetivado quando a informação for indis- ele precisava ser cumprido. a senhor não atentou
pensável, em virtude de lei ao exercício de suas ativi- para isso, que estava assinando um contrato de que
dades. Parágrafo único. Na hipótese de que trata este não podia ser fiscalizado?
artigo, a solicitação será submetida a análise da O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
CaTEC e seu fornecimento dependerá da avaliação BEZERRA - Na época eu não tinha esse entendi-
da autoridade competente." Então, estamos cumprin- mento. Na época eu não tinha esse entendimento de
do a instrução normativa, que não fui eu que fiz. Pego que os dados que nós estávamos fornecendo tam-
dados, submeto à minha área técnica, aprovo, porque bém eram obtidos na ficha de informação bancária.
eu sou autoridade competente para avaliar. Isso que Isso é uma análise toda. E eu estou sendo bastante
diz a instrução normativa. direto, e sincero de colocar qual é a minha opinião

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - hoje. Na época eu não tinha esse entendimento.
Está certo. Só para gente entender a normativa da A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
Receita, ele pede a informação, ele responde tam- Hoje o senhor tem?
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o SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Hoje eu tenho esse entendimento de
que eu não tenho como, porque isso foi fruto ... O que
aconteceu? As denúncias foram encaminhadas pela
minha coordenação à Coordenação de Pesquisa e
Investigação, que efetuou a investigação e chegou à
conclusão de que era impossível dizer de onde tinha
saído aquele dado.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Mas Sr. Pedro, o senhor, pela sua competência, pelo
trabalho que o senhor exerce, o senhor sabe muito
mais do que eu que o banco de dados da Receita Fe
deral é infinitamente maior do que a dos bancos.
Então, o senhor acha mesmo impossível fiscalizar
isso?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, repare bem, nós estamos falando
não do banco de dados da Receita Federal, nós esta
mos falando de 4 informações cadastrais: nome,
CPF, data de nascimento e nome da mãe. Essa mes
ma informação os bancos têm quando preenchem a
fixa.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sim, o que estou questionando...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu não estou falando do total dos dados
da Receita Federal. Estou falando só de 4 informa
ções.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O
que estou perguntando para o senhor e afirmando
aqui é que, sejam esses 4 dados, a quantidade de no
mes que a Receita tem é infinitamente maior do que a
dos bancos.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Sim. Não sei, não sei. Eu não tenho
idéia hoje de qual é o universo de contas bancárias.
Mas houve uma época em que se situava em torno de
40 milhões. O número de declarantes do Imposto de
Renda é algo em torno de 16, 17 milhões e o número
de pessoas no cadastro das pessoa física de 60 mi
lhões. Então, há uma enorme intercessão entre as
pessoas que estão em ambos cadastros.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O
senhor entregou aqui um documento datado de 11 de
setembro de 2002, quando o senhor oficializa a
FEBRABAN com relação ao contrato.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Denuncia o contrato.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sim. O senhor fez isso por quê?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Fiz isso por quê? Pelo seguinte: como
eu coloquei, na época que nós assinamos a instrução
normativa, a Receita Federal não tinha condições tec
nológicas de fornecer o dado diretamente aos ban
cos. Nós procuramos o Banco Central para que ele o
fizesse, ele também não tinha. Então, foi assinado o
convênio com a FEBRABAN. Agora, no final de 2002,
o Banco Central. .. Nós iniciamos entendimento com o
Banco Central, não foi inclusive por mim, foi pelo ga
binete do Secretário. O Banco Central se equipou
para criar uma central de risco, aonde era fundamen
tai ele ter o CPF e o CNPJ. Então, isso é fruto desse
entendimento. É esse convênio com o Banco Central,
no qual o Banco Central assumiu a responsabilidade
de passar as informações para os bancos, porque ele
vai construir uma central de risco com muito mais in
formação. Então, o contrato foi denunciado com a
FEBRABAN porque não existia mais nenhuma ne
cessidade de repassar os dados para a FEBRABAN
para cumprir a 8.383.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Eu que imaginava que o senhor tinha denunciado por
conta do descumprimento da Cláusula 4.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Olha, eu... Repare bem, eu não posso
tomar atitudes por vontade ou por desconfiômetro etc
e tal. Infelizmente, eu tenho que comprovar que ele
quebrou. Se eu denunciasse, eu me basearia em
quê? Se eu não conseguia provar. ..

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Pedro, de quem o senhor acha que era a respon
sabilidade de fiscalizar o convênio, o cumprimento do
convênio que o senhor assinou?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Da Secretaria da Receita Federal, atra
vés da Coordenação de Pesquisa e Investigação.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O
senhor pediu isso em algum momento?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Pedi.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O
senhor tem como provar?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não tenho aqui, mas eu acho que pode
ser pedido...

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O
senhor tem como mandar?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Posso pegar.
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A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
Quanto tempo faz que o senhor pediu essa fiscaliza- Está certo. Me diga uma coisa: por que o questiona-
ção? mento com relação ao convênio só veio mais ou me-

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES nos 14 anos depois?
BEZERRA - Não me lembro, tem que ver na época. O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
Esse é um dado que não estava comigo, está com a BEZERRA - Catorze anos depois?
Coordenação de Pesquisa e Investigação. A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - Então, vamos lá.
Logo depois da assinatura do contrato. O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES BEZERRA - O convênio é de 1998.
BEZERRA - Não, logo depois, não. Não me lembro a A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
época. Quando começou aparecer denúncia. Não, só um pouquinho. (Pausa.) Noventa e oito? Cor-

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - E reto. Eu tinha pego 88. Quatro anos depois.
o senhor fez exatamente baseado no descumprimen- O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
to da cláusula. BEZERRA - Oitenta e oito foi quando eu citei. Talvez

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES a senhora tenha sido induzido ao erro.
BEZERRA - Baseado numa denúncia de que a A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
SERASA estaria utilizando dados da Receita Federal. Correto.
O que é que foi feito? Foi feito, então, um dossiê e foi O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
enviada toda documentação, solicitado que a Coor- BEZERRA - Quando eu citei que uma circular do
denação de Pesquisa e Investigação, da Receita, que Banco Central determinou que os bancos...
é quem pode atuar externamente... A minha coorde- A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
nação, a coordenação que eu chefiava, é uma coor- Eu peguei: 19 de junho, isso. Eu tinha só mais duas
denação de tecnologia, ela não é uma coordenação perguntas rápidas.
de fiscalização nem tem condições e fiscais para ir O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
externamente etc. É uma coordenação composta de BEZERRA - Pois não.
analistas, programadores etc. A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - senhor foi citado aqui, num dos depoimentos...
Eu entendi a sua resposta. Só quero a sua afirmação O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Nobre
no seguinte sentido: o senhor assinou o contrato, mas Deputada, só um minutinho. É uma questão de or-
quem era responsável para fiscalizar era a coordena- demo É que tem mais votação... Está sendo brilhante
ção técnica. as suas coisas; eu não queria perder e ficar no meio

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES da pergunta. A gente podia... Se V.Exa. permitir, a
BEZERRA - Eu sou uma coordenação técnica, é ou- gente interrompe agora, corremos e votamos e volta-
tra coordenação técnica. Como outra coordenação mos, Sr. Presidente, por que...
técnica é responsável, por exemplo, por publicar. O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Qu-

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - ero esclarecer que...
Correto. O senhor está afirmando que, quando o se- O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Se
nhor detectou que a Cláusula 4... começar outra pergunta, vai demorar.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Pa-
BEZERRA - Quando eu detectei, não. Quando nós rece-me que é a última, dessa vez. Daí, eu gostaria
recebemos denúncias, preparamos um dossiê e en- que a Deputada, para não interromper._.
caminhamos à Coordenação de Pesquisa e Investi- A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA _
gação. Deixa eu só concluir, porque dá tempo. É só encerrar

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - essa única pergunta. O senhor foi citado aqui como
Vocês prepararam o dossiê, ou vocês pediram averi- um dos indicados ao Instituto Nacional de Tecnologia
guação? da Informação. O senhor esteve trabalhando nesse

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES instituto?
BEZERRA - Nós recebemos denúncias que foram O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
encaminhadas à COTEC. Nós juntamos essas de- BEZERRA - Não. Eu já expliquei isso aqui, quando
núncias, solicitamos que elas fossem apuradas. eu coloquei o seguinte...
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A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O
senhor nunca esteve prestando nenhum tipo de servi
ço a esse instituto?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, eu era...

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Nunca esteve lá?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu sou funcionário ... Não. Estive lá a
serviço da Receita Federal, o que é diferente. Eu sou
funcionário, eu era funcionário de carreira da Receita,
coordenador de tecnologia e o que é alegado pelo Sr.
Édson e Sr. Edílson é de que o Ministro-Chefe da
Casa... , o Secretário-Executivo da Casa Civil da Pre
sidência, então, Dr. Silvano Gianni, emitiu uma porta
ria me nomeando, e o Ariosto, como meu suplente,
para compor um comitê técnico que subsidiava o Co
mitê Gestor da Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasil. Isso não tem nada a ver com o ITI. O ITI tem
personalidade jurídica à parte, está certo, e é ele
quem chefia. O que fazia esse Comitê Gestor? Ele
baixava normas antes da existência do ITI. Agora, o
processo de tornar a SERASA uma certificadora é um
processo que ocorre dentro do ITI. Eu não tenho
nada, absolutamente nada, com esse processo.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Então, o ITI veio depois para substituir o órgão que o
senhor foi nomeado?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não. Não sei se o órgão foi extinto. Ele
foi criado dentro desse processo.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Mas as funções eram as mesmas?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não. A função do outro era mais norma
tiva; do ITI era de executar...

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Mas o senhor prestou serviços à outra?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu prestei. .. , eu fui membro do comitê
técnico que subsidiava o Comitê Gestor do ICP-Bra
sil, que era constituído de secretários-executivos.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - E
lá o senhor teve que tomar alguma decisão que bene
ficiasse a SERASA?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Absolutamente.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Nenhuma?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Nenhuma. Primeiro, porque eu não to-

mava decisão. Era um comitê coletivo, um comitê que
além do mais ele apenas apresentava pareceres téc
nicos, que eram submetidos à decisão, aí, sim, vota
ção, dos secretários-executivos e outros membros da
sociedade brasileira.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Satisfeita, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Encerraremos momentaneamente, quero crer que
por uns 5 minutinhos, e retomaremos. Gostaria que o
senhor ficasse, porque nós já voltamos.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Ok.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Re

começando a sessão, concedo para, só para nós pe
garmos o fio da meada, as considerações, se tiver al
guma pergunta para finalizar, à Deputada Perpétua.
Após, passo a palavra ao Dr. Bezerra e vamos pros
seguir na lista de inscritos.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Presidente, eu até peço desculpas aos membros da
Comissão, mas eu estava inscrita. Já por duas vezes
eu tinha perdido a minha inscrição lá. Avisei, antes de
sair, que eu dava por satisfeita. Depois, no percurso
do debate, se houver necessidade, a gente volta a in
terrogar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Este Presidente, só a título de esclarecimento, Dr. Be
zerra, para que não paire nenhuma dúvida na lisura
das suas declarações, do seu depoimento, eu quero
dizer que, dentro de um processo que nos chegou
aqui, o Sr. Edílson Galdino requereu junto à Receita
Federal da 9ª Região dados de CPF e CNPJ de pes
soas físicas e jurídicas por ele informadas; algumas
informações inerentes. E a resposta eu passo ao se
nhor. E gostaria que o senhor nos dissesse se isso
acontece, se é praxe, o senhor falou que a Receita,
esses dados de CPF, RG é comum e é...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Domínio público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Do
mínio público. O ofício em resposta, do dia 10 de fe
vereiro de 99, diz o seguinte: "Em atenção aos reque
rimentos..."

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, pela ordem. O Sr. Pedro, um funcioná
rio de alto escalão, pelo que foi colocado, da Receita,
ele está afirmando que pegar informações da forma
como V.Exa. vai ler é de domínio público. Confirma?



O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - É o entendimento dele. É o entendimen
to dele. Não sei se ele... Acho que ele está errado.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, eu, na
verdade... A Deputada Perpétua foi muito precisa nas
perguntas e nas comparações que foram feitas sobre
quando o Sr. Pedro Luiz fazia parte lá dessa ex-coor
denação da Receita Federal. E aqui eu, inclusive gos
taria aqui de dizer que fiquei bastante satisfeito, Sr.
Presidente, quando o Sr. Pedro reconheceu que real
mente a Receita Federal falhou, e falhou feio, quando
deu tantos poderes para a SERASA. E o que nós que
remos aqui, Sr. Pedro, é realmente evitar que uma
instituição tão poderosa quanto a SERASA julgue,
condene as pessoas que muitas vezes não comete
ram pecados e nem erros. Com certeza, depois do
seu depoimento, suas explicações aqui nesta CPI,
nós iremos, na verdade, concluir, avaliar que a Recei
ta Federal realmente foi conivente com todos os des
mandos que a SERASA cometeu. Eu digo desmando
porque teve muito poder. Quando a gente começa a
imaginar cidadãos simples deste País que tentaram
arrumar um emprego, tentaram comprar um ferro de
engomar para dar emprego para uma lavadeira de
roupa e não conseguiram, a gente aqui imagina que
muitas vezes o cidadão vai buscar os direitos numa
simples ação por danos morais e não consegue. A
Justiça não dá o ganho de causa a esse cidadão que
busca a Justiça. E eu que sou um cidadão que vim do
meio rural já citei aqui outras vezes quantos trabalha
dores rurais tentaram uma aposentadoria justa e não
conseguiram. Mas o SERASA consegue condenar o
cidadão em pouco tempo: dá 10 dias só para o cidadã
pagar a prestação do ferro de engomar, que ele con
seguiu comprar com muita dificuldade. A Justiça não
dá o direito e às vezes o INSS não consegue... , o ci
dadão não consegue ter a sua aposentadoria depois
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O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - A
BEZERRA - Eu não sei que informações são essas. própria Receita está dizendo que são.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - O O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
senhor acabou de dizer que é de domínio público. BEZERRA - Não, a própria Receita, não; uma parte

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - da Receita. A responsabilidade sobre...
CPF, por exemplo. (Intervenção inaudível.)

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Hoje, no site da Receita Federal, se BEZERRA - Mas é verdade. A responsabilidade so-
você entrar pela Internet e fomecer o número do CPF, bre essa resposta é do Sr. Dionísio (ininteligível), che-

• bt ' fe da (ininteligível) substituta...voce o em...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Va- O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -

mos nos reportar à época, está bem? Cabe a V.Exa. formular melhor (ininteligível), não a
O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES mim. O próximo inscrito é o Deputado Zico Bronzea-

BEZERRA - Sim, estou só dizendo que... do.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Na

época, existia o site?
O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES

BEZERRA - Em 98, acho que não. Não sei.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só

vou ler, porque não estou lhe perguntando, só... "Em
atenção a requerimento datados em 29/1/99, dirigi
dos à Superintendência da Receita Federal, esclare
cemos que o Código Tributário Nacional - CTN nos
impede de fornecer as informações solicitadas, tendo
em vista tratar-se de informações protegidas pela le
gislação fiscaVsigilo fiscal. Esclarecemos ainda que
solicitações dessa natureza só poderão ser viabiliza
das através do Poder Judiciário, se por este forem
consideradas necessárias." Só a título de esclareci
mento.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu gostaria de saber, se fosse possível,
Sr. Presidente, que tipo de informação foi pedida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
solicitei o ofício e me foi passado e quero trazer à CPI
informações como CPFs e RGs de pessoas que a
pessoa forneceu o nome.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Se forneceu o nome para obter informa
ções...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
não, foi o doutor...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Sim, sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Exatamente, as que o senhor afirmou que são públi
cas.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu continuo dizendo que esses dados
não estão cobertos por sigilo fiscal, está certo?
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de anos e anos de trabalho suado, e o SERASA con
segue condenar em tão pouco tempo. Nós aqui, mui
tos fomos vítimas e não tivemos o direito de nos de
fender. E aqui o senhor prestou um grande serviço a
esta Comissão. E eu gostaria de me satisfazer, Sr.
Presidente, com a colega Deputada Perpétua, com
seus questionamentos...

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Deputado, me dê um aparte?

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sim,
Deputada.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Porque, se não, daqui a pouco, vai ficar muito distan
te. a Dr. Pedro disse agora há pouco que uma parte
da Receita assinou aquela resposta que ele não con
sidera verdadeira. A pergunta que eu tenho é a se
guinte: sendo assim, que parte da Receita o senhor
considera que assinou esse convênio com a
SERASA?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Se nós formos olhar o Regimento Inter
no da Receita Federal, ele tem órgãos com atribui
ções para que se pronuncie sobre determinados as
suntos. E no Regimento Interno da Receita Federal,
quem interpreta a legislação tributária é a Coordena
ção do Sistema de Tributação, o órgão central da Re
ceita. Ali nós temos um agente do Poder Público, um
agente da Receita que diante de uma situação, ele
deu uma resposta, que eu considero equivocada.
Não está coberto pelo sigilo fiscal. Ele poderia dizer
que a Receita não tinha interesse, não tinha conve
niência, não achava conveniente fornecer, mas dizer
que isso aí está coberto pelo CTN, art. 168, na minha
opinião é uma resposta errada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Foi
a Divisão de Tecnologia e de Sistemas de Informa
ção.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Sim, mas a Divisão de Tecnologia e de
Sistemas de Informação não é competente para isso.
Ela tem a Coordenação do Sistema de Tributação, a
que deveria se submeter. Ele poderia dar essa res
posta, baseando-se nesse parecer. Agora, da mesma
forma como tudo aquilo que eu assinei é de minha in
teira responsabilidade, é de inteira responsabilidade
dessa pessoa que colocou isso. Ela pode estar certa
ou errada. É o entendimento dela.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Mas foi exatamente a CaTEC de quem o senhor pe
diu uma informação, pediu uma opinião para poder
basear o documento que o senhor assinou mais na

frente com a SERASA. Foi essa mesma caTEC que
deu essa resposta. Qual das informações da CaTEC
é verdadeira?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA- Não é a mesma CaTEC. Ali é uma divi
são de tecnologia, subordinada à Superintendência
da 9ª Região Fiscal. Ela não está subordinada a mim;
ela está subordinada ao Superintendente da Receita
Federal, que está em Curitiba. Agora, o parecer que a
CaTEC deu se baseia na instrução normativa. A ins
trução normativa dá essa competência à CaTEC. E a
CaTEC, muitas vezes, não sei se exatamente nesse
caso, se valeu de parecer da Coordenação do Siste
ma de Tributação, como eu entreguei aqui um pare
cer da Coordenação do Sistema de Tributação. É as
sim como a gente trabalha. Essa maneira como eu
coloquei, que a senhora estranhou, é a maneira como
todo o serviço público trabalha. Se uma área tem
competência para dar um parecer, é solicitado. Já
que sou um dirigente e não tenho tempo, muitas ve
zes, de entrar em detalhes, é solicitada a uma área
técnica que se pronuncie. Você pode concordar ou
não com o que a área técnica se pronunciou. É assim
que se trabalha. É a praxe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Zico.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, encerro aqui a minha participação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - a
próximo inscrito na lista para debate é o Deputado Ju
lio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Pedro Luiz, eu primeiro quero aqui, antes de fazer
uma série de perguntas e de dúvidas que tenho, de
todo esse processo que aconteceu, eu gostaria de
deixar claro aqui primeiro o trabalho não só que
V.Exa. fez, mas que o Comitê, na verdade, fez, e todo
o pessoal do ITI, na estruturação do conceito de certi
ficação neste País. Acho que o Brasil achou um cami
nho, V.Exa. participou, e eu aqui quero deixar o teste
munho que não tenho nenhuma dúvida da competên
cia técnica da SERASA se certificar e muito menos de
que haja qualquer capacidade de o senhor, ou de
qualquer outro, influenciar na decisão ou no credenci
amento de uma certificadora, dados os critérios e as
coisas que tem lá. Eu acho que isso aí, até para dar
um testemunho aqui, é o mesmo que um projeto de lei
e ter sido na época do meu próprio Governo não ter
permitido o debate, para que o Brasil hoje pudesse
estar muito mais avançado do que está hoje. a que
construiu é muito bem feito. Sei que V.Exa. participou
e aqui acho que uma testemunha de ver que o
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SERASA realmente passou por todo esse processo e O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI-... que
se credenciou. E não tenho nenhuma dúvida sobre a seja relevante para esta CPI, que diz respeito a qual-
competência da chave raiz brasileira e de toda a es- quer caso da competência da SERASA...
trutura. Agora, me causou uma dúvida só, que O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
V.Exa., quando colocou que realmente a SERASA é BEZERRA - Como certificadora...
uma certificadora de certificados digitais e que, na O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- ... na-
verdade, ele... Mas, da mesma forma, o senhor logo quela... , na sua certificadora?
tirou, dizendo que ela não é uma certificadora creden- O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
ciada pela Receita para prestar serviço à Receita. Há BEZERRA - Como certificadora, desconheço. Ape-
alguma dúvida da competência da SERASA como nas fiz afirmar aqui...
certificadora? Por que, na verdade, o senhor coloca O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - É o
essa dúvida, o senhor fez questão de ressaltar isso suficiente.

daí? O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES BEZERRA - ... que não tive nenhuma participação no

BEZERRA - Eu nem coloquei dúvida nem certeza so- processo que o ITI aprovou a SERASA como certifi-
bre a competência da SERASA como certificadora. cadora de base do raiz...
Não examinei o processo da SERASA. O processo foi O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
apresentado à ITI, etc... ótimo. Primeiro, eu quero aqui, Presidente, só regis-

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Há al- trar uma coisa que eu gostaria que não acontecesse
guma preocupação... Não é acusação, não, é uma de novo nesta Comissão, mas eu faço questão. Vou
pergunta... Há alguma preocupação... pedir amanhã autos da fita da gravação desta Casa

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES enquanto estive fora porque sei que, infelizmente, tal-
BEZERRA - Não, apenas foi... Desculpe, Deputado. vez não tenha sido até intenção de ofender os Depu-
Fale... tados, mas sei que o Deputado Almir Moura colocou

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não, que aqui, numa votação dessas que estávamos fa-
eu só quero que o senhor me responda. Há alguma zendo de quem concordava ou não na palavra, na for-
preocupação sobre a competência? Por que é que o ma de trazer para esta Comissão uma autoridade que
senhor fez questão de citar num depoimento de uma este País respeita muito, pelo menos eu respeito bas-
CPI que a SERASA não é credenciada para pres- tante, não tem... , nunca me ajudou em nada, tivemos
tar...? Ou há um processo, há alguma coisa em trâmi- vários processos que aqui - trata-se de duas autori-
te? Foi detectada alguma falha da competência da dades que estão sendo convidadas - estava deline-
SERASA? A SERASA tem interesse em prestar esse ando quem ia para um lado ou para outro. Quero dizer
serviço à Receita? E, se não concluiu esse processo, que eu tenho uma história pública muito séria e não
por quê? Como é que V. Exa. pode explicar essa colo- vou permitir, de forma nenhuma, ter qualquer agres-
cação? são. Não quero aqui prejulgar nada, mas amanhã vou

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES solicitar a fita e, se tiver qualquer coisa, vou tomar as
BEZERRA - Eu não coloquei nenhuma dúvida nesse devidas providências que tenho. Solicito que real-
processo. O que eu fiz foi uma informação factual. As mente esta Comissão caminhe no respeito aos outros
certificadoras credenciadas pela Receita são o Deputados que tem nesta Casa, porque todos nós te-
SERPRO e a CertSign. Eu estava respondendo para mos um nome a zelar. Não quero fazer nenhuma de-
a ilustre Deputada que a certificadora da qual eu parti- núncia. Fique tranqüilo, Deputado Almir Moura. Não
cipei, e foi junto à Receita e não ao junto ao ITI, foi o quero nem réplica, não queria lhe dar um aparte. Só
SERPRO e a CertSign. E a CertSign não foi aprovada estou dizendo que vou solicitar a fita amanhã e pedir
por mim, foi aprovada pelo meu sucessor. A para que algumas pessoas que me orientam na mi-
SERASA, não sei, não me consta - estou fora da Re- nha parte de advogado ou não possam ver se houve
ceita - se ela, por acaso, entrou com processo junto à qualquer acusação, qualquer coisa nesse sentido. Só
Receita Federal. peço que esta Comissão não perca tempo e não ca-

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - minhe nesse sentido. Todos nós somos sérios e esta-
Então, o senhor não sabe de nenhuma informação... mos...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA- Vou pedir
BEZERRA - Não sei. pela ordem, já que fui citado.
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o SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Acho
que não se faz necessário. Estou citando uma coisa
que é fato. Não tem nenhum problema. Estou citando
que isso foi citado e vou solicitar. Posso lhe permitir
um aparte, Deputado Almir Moura. Não tem nenhum
problema, desde que seja rápido para que a gente
possa caminhar, mas o senhor tem direito ao aparte.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Essa co
locação que o senhor acabou de fazer já fez o Depu
tado Cezar Silvestri. E eu respondi para ele, o senhor
não estava aqui, pedi inclusive a ele que solicitasse a
fita. Ele pode confirmar ou negar que eu não, de for
ma alguma, falei pessoalmente de ninguém. Apenas
falei do perfil que cada um teria aqui e que nós possa
mos conhecer o perfil de cada um. Isso é normal, é
simples. E é realmente. Só isso.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
bem. Não quero... , porque não conheço Vou avan-
çar, então. Sr. Presidente, gostaria agora Tem algu-
mas coisas que me preocupam. Sr. Pedro, eu acho o
seguinte: nós estamos tratando de uma coisa muito
importante, muito séria. Eu conheço profundamente,
pelo menos tenho vivido muito, se não conheço é por
que não aprendi, mas tive oportunidade, sistemas de
informação neste País. E trabalhei muito, inclusive
com o SERASA, quando fui Presidente da
PRODESP. E analisamos também a oportunidade ou
não de fechar um convênio com a SERASA, e tal, e
tomamos cuidado que não fosse nunca uma coisa ex
clusiva da SERASA. Sempre foi público e tivemos
muito debate para tudo isso. Mas isso demorou bas
tante tempo. Isso foi, na verdade, fruto de consulta a
departamentos jurídicos, fruto de pesquisa ao Secre
tário de Segurança Pública e ao Governador, que são
responsáveis por proteger as informações dos contri
buintes no Estado de São Paulo. Eu queria lhe fazer
uma pergunta. Até essa tão citada normativa, nº 19,
que é de 17 de fevereiro de 98, como é que era? Ha
via algum relacionamento da Secretaria com a
SERASA, da Secretaria com a FEBRABAN. Como é
que vocês passavam qualquer tipo de informação?
Como era o relacionamento na troca de informação
com essa ou outras instituições que trabalham com
informações?

O SR. PEDRO LU~ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Pois não, Deputado. Como eu coloquei,
era um processo caso a caso. Qualquer órgão solici
tava, via ofício, ao gabinete do Secretário os dados
que pretendia obter dos bancos de dados da Receita.
Esse processo era encaminhado à COTEC, à Coor
denação de Tecnologia e Segurança da Informação,
que é quem cuidava das informações, e era, então,

encaminhado a essa mesma área técnica, ao Serviço
de Relacionamento do Usuário, onde era examinado
sob o ponto de vista se aquele dado estava ou não co
berto por sigilo fiscal.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
bem. Só para...

O SR. PEDRO LU~ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Se era dito que não estava, e muitas ve
zes era pedido parecer à Coordenação do Sistema de
Tributação, que é o órgão que interpreta a legislação,
isso era voltado ao coordenador e era encaminhado
ao gabinete do Secretário, para que ele decidisse 
porque assim dizia a portaria, na época do Ministro,
que era um poder discricionário do Secretário. Desde
que não tivesse coberto de sigilo fiscal, ele poderia
fornecer ou não, dependendo da conveniência...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - O se
nhor está me dizendo que isso passava e acabava
sendo autorizado de responsabilidade do Secretário.

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Do Secretário, que fornecia ou não.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Qual
a freqüência com que a SERASA fazia essas consul
tas à Secretaria?

O SR. PEDRO LU~ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - A SERASA tinha, desde 95, já aprovado
pelo Secretário - que eu não sei quem era na época
-, ... já tinha autorização para receber dados cadas
trais no coberto de sigilo fiscal. Da mesma forma...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - De
que forma ele recebia desde 95?

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Através de fita magnética.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI 
Então, ele já recebia, desde 95, informações através
de fita magnética?

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Recebia.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Que
tipos de informações ele recebia?

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - As mesmas que nós estamos colocando
aqui.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Está
ótimo.

O SR. PEDRO LU~ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - O cadastro, na parte de pessoa jurídica,
tinha as mesmas informações que existiam na junta
comercial.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Esse
convênio que foi assinado, que dava desde 95, cons-
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ta aqui desta CPI? Nós temos cópia dele, Sr. Francis
co... Sr. Pedro?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, não consta. Inclusive, há um deta
lhe aqui. ..

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
vou solicitar que o Presidente solicite esse contrato
de 95, que autoriza isso...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Desculpe, há um detalhe que eu... Não,
e não era convênio.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Vou
fazer o requerimento. Não era um convênio?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não era necessariamente convênio, era
autorizado por ofício. A introdução do convênio...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI 
Então, ele mandava um... Eu quero que o senhor seja
muito claro para mim, porque isso é muito importan
te. Então, o senhor está dizendo o seguinte: ele rece
bia... o senhor recebia um ofício pedindo. Quando eu
mando um ofício, eu mando numa fita magnética pe
dindo o seguinte: qual o período, que tipo de informa
ção, tudo isso claramente?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Isso.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - E o
senhor passava por qual período, mais ou menos, ou
com que freqüência vocês entregavam essas fitas
magnéticas à SERASA?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Acredito que fosse mensal, não tenho
condição de informar.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não
tem informação?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Agora, eu queria... um detalhe que eu não
coloquei, que está no ofício, que o Secretário da Recei
ta encaminhou à SERASA. .. encaminhou à CPI, des
culpe, encaminhou à CPI, consta o seguinte: a Portaria
1.165, de 15 de abril de 98, do Secretário da Receita,
determinou a extinção de todos os convênios...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu ia
chegar a essa pergunta. Eu gostaria, então, que ago
ra o senhor nos esclarecesse o seguinte: qual foi a
data em que essa portaria que está aqui, que suspen
deu? Qual foi o motivo de que pudesse já estar sendo
suspenso... uma forma... Por que é que teve essa
portaria? Houve algum problema? Ela teve um pro
blema de interromper qualquer coisa? Porque havia
um procedimento normal, que era só por fita magnéti-

ca, mediante pedidos de solicitação individual. E por
que teve que haver essa portaria que suspendeu as
formações de informações que vocês faziam direta
mente à SERASA?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - O Secretário da Receita achava que o
processo anterior era discricionário. Porque, muitas
vezes, a uma instituição era dito sim, a outra era dito
não, sem que houvesse um critério. Por quê? Os da
dos não eram cobertos com o sigilo fiscal, etc.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
bem, Sr. Pedro, está ótimo.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Ele extinguiu todos. Inclusive, está aqui:
o art. 3º do ofício diz que a Portaria ...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu li,
Sr. Pedro, eu só quero... Pode ser bem objetivo.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Fala aqui: "Termo de cooperação firma
do em 95 com a SERASA". Era um termo de coopera
ção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Sr.
Pedro, se restrinja só às perguntas, para nós sermos
mais objetivos.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
claro. Tudo bem, Sr. Pedro. Então, não havia um con
vênio, havia, na verdade, uma solicitação. Outras ins
tituições pediam informação dessa forma e recebiam
informação desse banco magnético, que é uma coisa
grande, potencial, desse jeito? Houve alguma outra
instituição que pediu e a Secretaria chegou a negar,
ou coisa parecida, desse tipo?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Acredito que teve com quem a Secretaria
concordasse e teve com quem a Secretaria negasse.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
ótimo. Eu, Presidente, vou solicitar todos os pedidos
que tenham sido feitos de forma magnética por qual
quer entidade à Secretaria. Peço que V.Exa. encami
nhe para mim, para que a gente tenha essas informa
ções. Eu gostaria de saber o seguinte: nessa data foi
cancelada uma série de informações que já foram
passadas por fita. O senhor sabe se, nesse momento
todo, quando houve essa transição em 98, a Secreta
ria da Fazenda se preocupou em fazer uma visita à
SERASA para saber como é que a SERASA utilizava
as informações que vocês já passavam desde 95?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Que seja do meu conhecimento, não.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - E o
senhor assinaria um convênio para alguém que o se-
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nhor já fornece há 3 anos, um convênio que agora
será feito via (ininteligível), de forma direta, com atua
lização diária, sem saber se eles estavam atendendo
ao sigilo, à proteção e ao uso direto do que teria feito
nesse convênio, Dr. Pedro?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Olha, eu não tinha conhecimento ne
nhum de que a SERASA...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Mas
não é da sua função, da sua responsabilidade, da co
ordenação de tecnologia, checar um convênio desse
tipo?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não. O que eu voltei a colocar: à COTEC
cabe fazer o convênio, operacionalizar. Porém, ela
não é uma coordenação de investigação. Vamos en
tender...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Não é
de investigação. O senhor assinou como responsável
um convênio que vai transmitir uma série de informa
ções de todos os brasileiros, seja pessoa física ou ju
rídica. Na verdade, essas informações já eram passa
das desde 1995, e o senhor vai renovar um convênio
em 98, que podia ser por muitos anos, assim como foi
por 4 anos, está certo, e o senhor está me dizendo
que o senhor nem sequer pediu para a sua assesso
ria jurídica ou para o setor responsável da Secretaria
que fizessem a investigação ou passassem essa in
formação para o senhor poder assinar esse contrato?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, não foi solicitado. Não havia ne
nhum...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se
nhor não solicitou?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
ótimo. O senhor já tinha tido alguma denúncia até a
data que o senhor assinou esse contrato, aqui, em 19
de junho de 98?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se
nhor não tinha nenhuma informação de nada disso
daqui? Mas também ninguém se preocupou em fazer
uma investigação para saber se podia ou não passar
dessa forma as informações?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - É correto o que o senhor está dizendo.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Outra
coisa que é importante: por que é e como nasceu a

história da Normativa 19? O senhor acompanhou
desde que parte isso daí? Por que uma lei, que é a lei
que o citou aqui, que é a Lei 8.383 - não é isso -, des
de dezembro de 91 ficou na gaveta, e depois, no dia...
no final, mais ou menos em meados de março, na ver
dade, no dia... exatamente no dia... em fevereiro, na
verdade, sai essa normativa? Por que, na verdade,
desde 91, até 98, na verdade, não tinha tido uma nor
mativa que fizesse ou se relacionasse dessa forma
para viabilizar esse projeto de lei.. essa lei, desculpe.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Deputado, eu não posso tecer comentá
rio sobre aquilo que não é da minha competência.
Até a data da Instrução Normativa 19, não era da mi
nha competência liberar ou não liberar data.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
ótimo. O senhor participou de configurar essa Norma
tiva 19? Em que reunião o senhor esteve presente?
Desde que início desse processo o senhor se envol
veu?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Participei da elaboração de minutas, de
discussões com o Secretário da Receita Federal,
que queria um processo que fosse normatizado, e
não um processo que ele tivesse que decidir caso a
caso.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Por
que nasceu a necessidade dessa normativa? Só por
causa dele estar cansado ou de estar preparando
caso a caso? Havia algum problema?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Por
que dentro do setor de tecnologia o senhor foi infor
mado, quando o senhor participou dessa reunião?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não havia problema nenhum. Ela partiu
de interesse do gabinete do Secretário, que achava
que era discricionário. Muitas vezes, ele tinha que di
zer sim para um e não para outro sem ter razões apa
rentes.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - E
quem definia o sim para um e o não para o outro? Era
o senhor que indicava e encaminhava para ele, para o
Secretário?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não. O próprio Secretário da Receita.
Eu me pronunciava...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Mas
como é que ele podia dizer sim para um e não para
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outro, se tecnicamente é uma orientação do senhor, O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Mas o
como o senhor já disse aqui anteriormente? senhor já era coordenador da área de tecnologia?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não. A minha orientação era exclusiva- BEZERRA - Eu sou coordenador de tecnologia desde
mente se estava ou não coberto pelo sigilo fiscal, com 95. Então, em 98, eu era coordenador de tecnologia.
base em parecer da Coordenação do Sistema de Tri- O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Na
butação, e se era viável, tecnicamente, fornecer os verdade... essa forma, na verdade, que foi feita depo-
dados. Eu não tenho aqui, mas posso pegar, existia is de passar essas informações diretamente para a
uma portaria do Ministro - que acho que ainda existe SERASA, foi feita alguma avaliação? Por que envol-
- que dizia que se o dado não estava coberto por sigi- ver uma terceira empresa que podia colocar em risco
lo fiscal, era competência do Secretário liberar ou não as informações ou ser usada de forma diferente? Por
essa informação. que o SERPRO e por que alguma outra instituição do

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Os Governo Federal não assumiu essa responsabilida-
senhores costumam fazer ata na Secretaria da Recei- de? Ou vocês... quem, na verdade... Por que foi per-
ta Federal, quando os senhores discutem algo dessa mitido que, então, fosse encaminhado para que a
importância? SERASA tivesse totalmente essas informações atua-

o SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES Iizadas, essas coisas? Foi analisado o risco disso
BEZERRA - Algumas reuniões têm memória, sim. aqui poder vazar e das pessoas utilizarem isso, dessa

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se- forma, como a SERASA tem utilizado, ou utilizou por
um grande período?

nhor se lembra de alguma dessas que tem ata? O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES

BEZERRA - Olha, o que eu já afirmei, e volto a afir-
BEZERRA - Desculpe, Deputado, mas eu não te- mar, é que a Receita... o SERPRO, o Serviço de Fe-

nho.. ·o SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI _ Sr. deral de Processamento de Dados, não tinha condi
ções de atender aos bancos diretamente. O Banco

Presidente, eu vou solicitar essas atas também, por Central _ e acredito que haja atas dessas reuniões,
favor, para não deixar... não posso ter certeza, normalmente existia memória

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES de reunião do Banco Central, que foi contatado para
BEZERRA - Algumas reuniões têm atas, outras não. que a gente passasse os dados - também colocou
Eu não posso... que não tinha condições. E nós tínhamos que opera-

o SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Outra cionalizar. Então, foi chamada a FEBRABAN, que
coisa: depois da portaria, assinada no dia 17, na ver- apresentou como empresa a SERASA.
dade, de fevereiro, já havia, na verdade, então, uma O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Há al-
forma de fita magnética que o senhor está colocando, gum banco de dados, há alguma forma de troca de in-
e depois só foi mudado o procedimento de fazer isso formações do Governo Federal com a FEBRABAN
daí e tal. Quem fez a avaliação técnica? Se algum ór- sem ser essa fornecida pela SERASA? Há algum ou-
gão do Governo Federal teria ou não competência tro sistema de comunicações?
para poder estar tomando, fazer e ter essas informa- O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
ções antes de ser passada à FEBRABAN, por causa BEZERRA - Que eu tenha conhecimento... Não te-
do custo ou da falta de competência técnica da Secre- nho conhecimento. Eu estou afastado da Receita
taria de não fazer isso daí? Foi o seu departamento desde fevereiro. Não sei se...
que fez essa análise do custo, essas coisas? O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Antes

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES de o senhor se afastar, o senhor não tinha nenhuma
BEZERRA - Não. Não me consta. informação dessa...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se- O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
nhor não era o responsável pela tecnologia? BEZERRA - Não. Que eu saiba...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - E o
BEZERRA - Não me consta, não me consta que isso senhor disse que também não foi a área de tecnologia
tenha sido feito. Não, necessariamente, se era... Até da Secretaria que analisou qual seria a melhor entida-
então, não era competência minha assinar convênio, de ou empresa ou alguém para portar essas informa-
etc., era do gabinete do Secretário. ções e fornecer para cumprir as necessidades que
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para mim estão muito claras na empresa normativa,
não tinha que passar nenhuma informação desse ní
vel direto. Eu tinha que, na verdade, permitir as con
sultas de área para atualização do cadastro para to
mada de decisão, aqui, única e exclusiva, do sistema
financeiro. Eu não estou entendendo por que isso
acabou acabando no SERASA, que tem uma série de
outras informações, e o senhor já devia saber quais
são as funções e o trabalho que a SERASA tinha em
98. O senhor teve informações quando escolheu a
SERASA. O senhor visitou, o senhor analisou a com
petência, a capacidade de sigilo, como ela armazena
va, como ela distribuía. Não fez isso?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA -Isso não foi analisado.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - A
nossa Secretaria da Receita Federal assinou um con
vênio sem ter analisado para quem nós íamos passar
uma informação? Será que isso não era, no mínimo,
a sua responsabilidade, Sr. Pedro?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não sei.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não
sabe?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não. Na época... Eu estou sendo since
ro, não foi feito. Se deveria ter sido feito, não sei.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Qual
foi a primeira época ou a primeira denúncia que o se
nhor recebeu ou teve acesso à informação pela mí
dia, ou de qualquer coisa, de que a SERASA, real
mente, estava tratando essas informações de forma
indevida?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Olha, eu não tenho aqui essas informa
ções, mas sei que chegaram denúncias, entendeu?
Nós fizemos consultas ao site da SERASA, foi forma
lizado processo e foi encaminhado à Coordenação de
Pesquisa e Investigação.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Foi
encaminhado?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA- É.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se
nhor tem cópia, com certeza, e isso está... essas cópi
as são administrativas, têm aí?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não. Eu não tenho cópia.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não,
o senhor, não. Eu digo, a Receita.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Na realidade, na realidade ...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI-Isso o
senhor encaminhou. É um documento oficial que o
senhor assinou como coordenador e encaminhou.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Encaminhando... encaminhando à Co
ordenação de Pesquisa e Investigação.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se
nhor se lembra, mais ou menos, quanto tempo essa
informação ficou parada com o senhor até que o se
nhor pudesse encaminhar, realmente, esse dossiê,
para que a Secretaria tomasse conhecimento?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não acredito ... não acredito que tenha...
eu teria que acessar o dado. Não acredito que...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Mas o
senhor se lembra: foi um dia, um mês, um ano?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não tenho idéia. Não, um ano, não.
Pode ter sido um mês, mas um ano, não. Mas eu es
tou aqui dando informação...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Mas o
senhor se preocupou de tentar saber se essa infor
mação era verídica, se fazia sentido?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não. Olhe bem, foi levantado pela minha
assessoria, foi encaminhado a esse setor, à SEREL,
que, aí, emitiu parecer para que fosse encaminhado à
área de pesquisa e investigação. E foi encaminhado à
área de pesquisa e investigação.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - E o
senhor recebeu uma resposta da área de pesquisa?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA -' Não me lembro. Isso, aí, essa parte...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - O se
nhor não se lembra, Sr. Pedro? Não é possível. O se
nhor é o responsável de uma área, o senhor trata das
informações de todo o povo brasileiro, assina um con
vênio com quem o senhor não avaliou, passa as nos
sas informações para esse cadastro que o senhor
não sabe como está sendo usado, sem ter feito a me
nor avaliação técnica: onde estava armazenado,
como eram protegidas? Primeiro, quero lhe dizer que
é sua responsabilidade, sim. Inclusive, tem uma lei
neste Congresso limitando, para deixar muito clara a
responsabilidade do gestor do banco de dados da in
formação que ele tem. Porque quem recebe as infor
mações é a Secretaria. Ela é, sim, senhor, a respon
sável para quem ela passa e de que forma ela está
sendo usada. Depois, nós vamos mostrar para o se-
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nhor e vamos pegar algum especialista. Mas eu quero
que o senhor se atenha ao seu dia-a-dia. O senhor
mandou um pedido, então, à pessoa que é responsá
vel do setor, que é o responsável... que é um setor de
investigação, e o senhor está me dizendo que o se
nhor nem se lembra se recebeu uma informação da
quilo que o senhor encaminhou?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Júlio, eu só quero lembrar ao Dr. Bezerra que
o senhor está prestando depoimento sob juramento.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu sei, não tenho a menor dúvida disso.
Deputado Julio Semeghini, as minhas funções na Co
ordenação de Tecnologia não tratavam apenas des
se assunto. Eu tinha, sob a minha responsabilidade...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não,
Sr. Pedro. Não precisa, Sr. Pedro. Veja bem, eu estou
dando a importância desse fato para esta Comissão,
tanto é que nasceu uma CPI. É bom que o senhor não
menospreze.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu não estou menosprezando.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- E nós
não estamos aqui, tantos Deputados, se não achás
semos que isso fosse importante, ou então nós não
teríamos movido tantas testemunhas que estão sen
do ouvidas. Mas eu só quero fazer uma pergunta cla
ra: então, o senhor mandou, passou para um setor
desse e nem sequer se lembra da resposta que esse
setor devolveu para o senhor?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- E, aí,
é praxe de quando o senhor envia um pedido o se
nhor receber uma resposta no seu dia-a-dia da sua
função?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - A resposta, eu disse que foi não conclu
siva em termos de caracterizar que a SERASA estava
transferindo informações da Receita Federal.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se
nhor está me dizendo que...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu só não lembro a época.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O seu
setor de investigação, na época, chegou à conclusão
de que não tinha certeza se... não era conclusivo?
Então, nós temos que pedir essa informação tam
bém, tanto a solicitação dele, Sr. Presidente, eu que
ria - não sei se vou lembrar todas, mas, depois, as
notas taquigráficas eu vou pedir -, mas acho que nós

temos que solicitar o pedido que o Sr. Pedro encami
nhou ao setor e também a cópia de que o setor dele...
para saber se isso está ou não está, realmente, nas
informações da Secretaria da Fazenda, está certo?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Perfeito. Deputado, esse setor não era
da minha coordenação, era de outra coordenação.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
entendi. Mas não é possível que quando um setor
desse encaminha uma coisa de quem está responsá
vel, que é co-responsável por proteger as informa
ções não vá cobrar se veio ou não veio uma informa
ção... Quanto tempo demorou uma pesquisa desse
tipo? O senhor lembra quanto tempo demorou essa
pesquisa, para chegar a essa resposta evasiva, sem
concluir, se era ou não conclusiva? O senhor lembra?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu quero dizer que eu não estou menos
prezando a Comissão, em nenhum momento.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não,
não é a Comissão, é o ato, o ato de o senhor ter tido,
de ter pedido... tomar as providências como a função
que lhe cabia.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Sim, apenas estou procurando ser,
aqui, ... sem faltar com a verdade: eu não me lembro
da data em que isso foi feito. Acredito que todo o tra
balho de preparar o processo e encaminhar à COPEI
não tenha durado mais de que um mês. Em quanto
tempo a COPEI devolveu? Não acredito também que
tenha sido nada excepcional, outro mês. Mas não te
nho esses dados na mão.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
bom.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Isso ocorreu em 98. Quer dizer, de 98
para cá. Não sei se foi. ..

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- É cla
ro que foi depois de 98. O senhor assinou o convênio
em 98, Sr. Pedro.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - É verdade, é verdade, desculpe-me.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Outra
coisa que eu quero saber: o senhor falou, aí, de algu
mas posições do Tribunal... do Tribunal de Contas,
não é isso?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Hum, hum.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - No
Tribunal de Contas o senhor acompanhou, pessoal
mente, as denúncias? Por que foi parar no Tribunal
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de Contas, mesmo, Sr. Pedro? Eu não me lembro, Sr.
Pedro.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, isso é um parecer que eu trouxe.
Alguém fez uma denúncia ao Tribunal de Contas...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
certo. Então, na verdade, o Tribunal de Contas teve
acesso a esse processo naquilo... As dúvidas, quan
do o senhor teve as denúncias, aquelas coisas, a Se
cretaria não se preocupou em pedir alguma avaliação
de um órgão especializado, do Tribunal de Contas, ou
de um SERPRO ou de alguém que pudesse ir lá fazer
uma visita à SERASA, para, tanto técnica quanto le
galmente, avaliar se eles estavam ou não protegendo
as informações?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Olha, nós encaminhamos para a área
competente para isso, que é a Coordenação de Pes
quisa...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - E ela
não fez nada disso, pelo que o senhor sabe?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Realmente, não recordo, eu teria que
acessar esse processo.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
bem.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Estou disposto a voltar aqui se for ne
cessário.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não,
acreditamos. Acredito.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu vou pegar as informações. As infor
mações...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
bem.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Mas essas informações estão lá, na Re
ceita.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
ótimo. Nós vamos solicitar.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Isso.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
vou tentar lembrar de tudo isso aqui, mas eu acho que
consigo. Outra coisa que também me preocupa um
pouco, Sr. Pedro. Na verdade, em relação ao tribu
nal... ao Tribunal, que também aqui foi colocado, de
Contas. Foi dito claramente que o fator da informa
ção, o sigilo, essas coisas não estão só no dado da in
formação, mas, sim, na exploração de como essas in-

formações são feitas. Então, me parece que o senhor
teve acesso a isso. Quando que o senhor leu esse pa
recer do Tribunal de Contas?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Olha, esse parecer do Tribunal de Con
tas é um parecer que eu tomei conhecimento agora,
quando eu comecei a levantar. Não cabe à minha
área... A Receita é toda dividida em funções. Todo e
qualquer questionamento do Tribunal de Contas é
atendido pelo gabinete do Secretário. Para isso, ele
tem uma assessoria jurídica. Esse parecer achei ago
ra. Procurando na documentação, encontrei esse pa
recer.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Qu
ando que, efetivamente, foi cancelado o convênio que
foi suspensa a transmissão de informação para a
SERASA?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Está no ofício.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Por
favor. Eu queria ter uma data. E de que forma, real
mente, houve a informação para a secretaria da Re
ceita para que pudesse tomar essa providência?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu tenho aqui um ofício, de 10 de setem
bro de 2002, assinado por mim, quando eu disse: "Sir
vo-me do presente ato para denunciar, nos termos da
cláusula 5ª" etc., etc., dirigido ao Diretor da
FEBRABAN, Wilson Antônio.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Isso
foi quando o senhor tomou a decisão de desligar o
sistema?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Quando eu denunciei o ato. Logo em se
guida...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Certo.
Mas por que vocês tomaram essa decisão? Houve a
informação de um tribunal, vocês receberam qual
quer informação de que isso não era legal? Por que
houve a decisão? Quem tomou essa decisão e quem
participou dessa decisão de suspender o sistema? O
que os levou, de forma clara, concreta, para que esta
Comissão possa entender esse processo de cancela
mento do (ininteligível.)

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - O gabinete do Secretário estava em ne
gociação com o Banco Central, para que o Banco
Central assumisse esse serviço. O Banco Central ti
nha interesse, já tinha também manifestado interesse
em passar a prestar esses serviços diretamente aos
bancos, porque ele tinha interesse em criar uma cen-
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trai de risco. Então, por conta disso, a gente fechou os
entendimentos com o Banco Central e a gente, auto
maticamente, denunciou.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Mas o
Banco Central chegou a montar esse setor?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não. O Banco Central assinou um con
vênio conosco, com a Receita Federal, que eu entre
guei aqui para o Presidente.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
certo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Me
dá um aparte, Deputado Júlio?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Claro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
só queria entender o raciocínio. Então, não f~i ~r ca~

usa de quebra de alguma cláusula do convenlo? FOI
porque o Banco Central ia acampar a idéia de ele...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Correto.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
ainda não entendi claramente. Mesmo que o Presi
dente tenha me ajudado bastante - obrigado, Presi
dente -, eu ia tentar esclarecer um pouco mais. Há
um processo em andamento, e que foi interrompido.
Primeiro, esse processo era imprescindível para que
eu cumprisse uma lei de muitos anos atrás, e que, na
verdade, foi normatizada pela Normativa 19. Eu estou
querendo entender claramente: por que é que foi, o
senhor que é do sistema de informação, que devia es
tar acompanhando, estava havendo qualquer proble
ma operacional, o Banco Central queria assumir. Por
que, na verdade, fez com que o senhor pudesse de
nunciar para a FEBRABAN esse convênio? Não en
tendi ainda, Dr. Pedro Luiz.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Foi a partir do momento em que o Banco
Central, em negociações com o gabinete do Secretá
rio manifestou interesse em assumir esse serviço.

, O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
bom. Então aqui, na verdade, o Banco Central se pro
nunciou. Deve ter um documento ou foi feito através
de uma reunião, de forma verbal?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Correto.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Tem
um documento, é isso?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Acredito que tenha um documento. A re-

união era promovida pelo gabinete do Secretário da
Receita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - As
denúncias não foram relevadas?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - As denúncias, como eu coloquei, não
eram... não me permitiam dizer conclusivamente, por
que a SERASA... e, portanto, eu não tinha motivo
para denunciar.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
bem, Presidente. Eu quero entender, agora, só mais
uma coisa. Quando foi a data que o senhor que o se
nhor denunciou? Foi setembro de 2002, não é isso?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Isso.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
bem. O senhor chegou, depois que senhor cance
lou... A Secretaria chegou a montar algum sistema
monitorado, gerenciado ou subcontratado pelo Banco
Central, onde os senhor passasse as informações
para eles?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu coloquei aqui também um ofício... foi
formado aqui um ofício, em que eu encaminho um
convênio ao Serviço Federal de Processamento de
Dados, pedindo que o Serviço Federal de Processa
mento de Dados operacionalize o convênio.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- E ele
operacionalizou?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Sim, acredito que sim. Aí, começou uma
fase em que eu me afastei da Receita.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
quero saber o seguinte: o senhor passou, o senhor
cancelou esse convênio em setembro de 2002. O se
nhor saiu quando da Receita, Dr. Pedro Luiz?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu saí da Receita, me aposentei em 17
de fevereiro.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Feve
reiro? Ótimo. O sistema não pode ter parado em se
tembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, feve
reiro, seis meses. Uma coisa que foi feita em 60 dias
não podia ficar 6 meses fora do ar, não é isso, Dr. Pe
dro? Como é que ele foi mantido nesse período de 6
meses?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não. Está aqui: "Em 18 de outubro de
2002, em cumprimento ao disposto na cláusula 2íil e
respectivo § 2º do convênio, solicito a V.Sa. providen
ciar, com a máxima urgência, o encaminhamento ao
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Banco Central do dispositivo magnético, que fica
(ininteligível) do cartucho, contendo os dados cadas
trais de que tratam os incisos I, II e III desta cláusula."

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Óti
mo. Isso faz parte dos documentos que o senhor está
recebendo, Presidente. Muito bem, depois que o se
nhor encaminha ao Banco Central, fisicamente, ao
Banco Central, ou ele contratou, subcontratou al
guém para prestar esse serviço para ele?

O SR. PEDRO LU~ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, ao setor de processamento de da
dos do Banco Central.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Bom,
então, a partir dessa data, o Banco Central já estava
preparado para poder prestar esse serviço? Houve
alguns investimentos? O senhor tem informação se o
Banco Central comprou ou aumentou a sua capacida
de de processamento, de armazenamento, o sistema
de distribuição ou de corpo técnico? Houve algum in
vestimento nesse período de 4 anos que esse conse
lho foi, para que mudasse a decisão do Banco Central
por deter essas informações?

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Não foi averiguado.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Nós
temos que solicitar essas informações também, Sr.
Presidente. Bem, Dr. Pedro Luiz, depois eu queria en
tender o seguinte... só mais uma coisa, porque real
mente me parece que eu entrei aqui, hoje, achando
que o nosso problema era convocar ou não, mas, na
verdade, eu iria só parabenizá-lo. Mas eu quero con
fessar que fico muito preocupado da forma como a
Secretaria da Receita tomou conta dos dados do
povo brasileiro, e da forma negligenciada com que o
setor de tecnologia da Secretaria fechou o convênio,
sem sequer ter um laudo técnico - e vamos saber se
tem ou não tem - para poder avaliar, para quem esta
va transferindo tantas condições e informações. E
quero dizer também que, como gerente, como coor
denador da área de tecnologia, o senhor deve ter no
ção do que é uma auditoria de sistema, e acho que
não foi tomada nenhuma medida necessária, minima
mente considerando aqui, para poder saber se aten
deriam ou não quem estava até recebendo os docu
mentos do senhor, e essas coisas. Nós temos que
apurar denúncias muito graves. Eu acho que o Sr. Pe
dro Luiz terá que voltar a esta Casa. Da minha parte é
só, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Léo Alcântara.

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Eu sei
que V.Exa. já não tem tanta paciência comigo quanto
às minhas questões de ordem. Mas eu sou muito ami
go do Deputado Julio Semeghini, acho que as per
guntas dele foram esclarecedoras, mas o Deputado
Julio Semeghini, se não me engano, deve ter passa
do algo em torno de 30 a 40 minutos fazendo os seus
questionamentos. Nós temos um Regimento Interno
e somos obrigados a cumpri-lo. Se nós formos de
acordo com o Regimento, são 5 minutos, temos direi
to à réplica e à tréplica. Então, nós estamos, aí, em 15
minutos. De 15 para 40 minutos. Nós temos também
todos os outros Parlamentares que querem fazer os
seus questionamentos. A Deputada Perpétua usou o
seu tempo - usou mais do que o Regimento permite
-, mas nós temos uma praxe de estabelecermos e
deixarmos um tempo a mais. E ela foi, ao final dos
seus questionamentos, disse que teria alguns questi
onamentos, mas queria se inscrever novamente e
voltar ao final dos questionamentos. Então, era isso
que eu que eu gostaria de pedir a V.Exa. Nós temos o
tempo de permitir, de elastecer o prazo, mas também
não deixarmos correr ao léu o tempo de todos os Par
lamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Perdoe-me. O Deputado Léo terá todo o tempo ne
cessário, tenha certeza disso.

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Não é
que eu queira extrapolar o tempo. É porque eu acho
que os outros Parlamentares têm também o direito de
fazer os seus questionamentos e têm o tempo, tam
bém, que têm para esperar, aqui, a todos. Já disse,
gosto muito do Deputado Julio Semeghini, já me aju
dou várias e várias vezes. Os questionamentos que
ele fez são importantes, foram importantes e esclare
cedores, mas nós temos, também, o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não tenha dúvida, a sua consideração vai ser acata
da, mas também não tenho dúvida de que o Deputa
do Júlio é um grande Parlamentar, e principalmente
conhecedor profundo dessa área tecnológica. Nós
não podemos deixar, realmente, que não surta os de
vidos efeitos a presença do Dr. Bezerra e as coloca
ções do Deputado Júlio. Mas vamos prosseguir. Eu
passo, agora, a palavra ao Deputado Almir Moura.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, Sr. Pedro, eu, na verdade, tinha uma lista ex
tensa aqui, que a Deputada Perpétua e o Deputado
Júlio foram destruindo, assim. Então, vai ser... demo
rar menos tempo, porque eles já foram fazendo os
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questionamento, a maioria deles, que eu iria fazer. analisar porque... Mas também como o senhor tem
Mas eu não poderia deixar de mencionar, no começo um coração, alma e paixão pela sua profissão - e
da minha fala, aqui, ao Deputado Júlio, dizer que sou nossa posição está baseada no nosso nome, na nos-
incisivo, falo firme, sou voluntarioso, tenho vontade sa honra e no nosso caráter, acima de tudo - tenho
de esclarecer as coisas, Deputado Júlio, mas jamais, certeza que a gente se magoa é porque sente alguma
em momento algum, sou ofensivo com qualquer De- dessas coisas ofendidas. Eu só gostaria que a gente
putado, pessoalmente. O voto de um Deputado aqui é não tivesse isso, muito menos nessa Comissão. Se
inviolável. Da maneira como ele trabalha aqui na CPI, trabalharmos juntos já vai ser difícil, se não trabalhar-
se ele não fere o decoro, é inviolável. E eu quero dizer mos juntos não vamos chegar a lugar nenhum. Só
que em momento algum eu fui ofensivo com qualquer isso que eu quero dizer.
Deputado, aqui, pessoalmente, e esclareci para o no- O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Está ok!
bre Deputado que estava no momento. V.Exa.... Se Esclarecido. Sr. Presidente, na verdade, eu gostaria
foi o esclarecimento que V.Exa. queria, eu estou lhe só de paciência. Eu vou lendo, eu tive vários questio-
dando. Se foi um modo de intimidação, que eu não namentos, mas a Deputada Perpétua e o Deputado
acredito que tenha sido um modo de intimidação, ou

Júlio já fizeram vários questionamentos e eu vou lerque V.Exa. quisesse me intimidar, dizendo que vai
chamar advogado para isso, para aquilo outro, eu não alguns e se tem aqui ...eu pulo aqueles que já fizeram
me intimido com esse tipo de pronunciamento ou de questionamentos. Eu comecei... O Sr. Pedro já expli-
qualquer coisa. Então, eu quero dizer que em mo- cou por que pediu para extinguir o contrato da
mento algum eu sou ofensivo. Sou amigo de todos os SERASA. Ele disse que foi porque tinha o Banco
Deputados, tenho um bom relacionamento nesta Central, foi isso, não é? Agora tem o Banco Central
Casa, tenho um bom relacionamento na CPI, mas sou que solicitou...
firme e não vou deixar a minha maneira de ser por ca- O SR. PEDRO LUIZ CÉZAR GONÇALVES
usa de qualquer Deputado que queira ditar maneira BEZERRA - Correto, Deputado.
de eu trabalhar, aqui nesta CPI. Eu tenho mandato O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - O Banco
dado pelo povo do meu Estado para poder trabalhar Central. E o senhor também afirmou que a SERASA,
e, quando o povo me elegeu, já sabia da maneira que ao seu ver particular, a SERASA comercializa dados.
eu trabalhava, a maneira que eu falo - muitas vezes O senhor disse isso?
falo até com um voz numa tonalidade mais alta - deve O SR. PEDRO LUIZ CÉZAR GONÇALVES
ser o costume de se falar. Mas, de maneira alguma, BEZERRA - Sim.
ofensiva a qualquer tipo de pessoa e muito menos O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA- Também
com V.Exa. como esclareci para o nobre Deputado. disse isso. Agora, uma coisa que eu não compreendi
Falei com o Léo também, que fez o questionamento e bem e fica difícil de a gente entender o raciocínio foi
falei com o Deputado Deley, depois. Realmente, nós, quando o senhor disse que há um fragmento da Re-
tendo uma votação, e foi a primeira votação desta ceita Federal, quando responde alguma coisa, ele
CPI, realmente nós conheceremos o perfil de cada não poderia ter respondido aqui. Um funcionário da
pessoa. Foi o que eu disse, mas não fui ofensivo com Receita, ele não é solidário... A Receita não é solidá-
ninguém ou qualquer pessoa, muito menos o senhor,
que faz parte desta Comissão e da Comissão de ria com os seus funcionários, ou não é assim?
Ciência e Tecnologia da qual faço parte também e te- O SR. PEDRO LUIZ CÉZAR GONÇALVES
nho aprendido a admirar pelos questionamentos que BEZERRA - Não, as decisões de um funcionário da
faz, como esse que V.Exa. acaba de fazer e tem con- Receita são...
tribuído muito. E eu tenho aprendido como neófito O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Mais per-
que sou nesta Casa. Mas o meu modo de atuação é to do microfone, por favor.
esse, eu quero falar. E se o senhor quiser um aparte O SR. PEDRO LUIZ CÉZAR GONÇALVES
eu lhe dou. BEZERRA - Desculpe, Deputado. As decisões do

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Olha, funcionário da empresa elas são vinculados ao enten-
Deputado, eu agradeço o aparte. Eu jamais... Eu que- dimento da administração, da organização. Isso é um
ro dizer que fiz isso. Eu não faço isso nem com os princípio no serviço público. Se há um entendimento
meus filhos, não faria nunca com outra pessoa, muito exarado por uma área específica, que é a coordena-
menos com Deputado. Não cabe a mim. Eu só acho ção de tributação, que é a quem cabe fazer esse tipo
que a gente tem que esquecer isso aí. Eu só quero de interpretação, o funcionário não pode dar uma in-
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formação discordante dela. É uma informação pesso
al.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Mesmo
quando, num papel com a chancela da Receita Fede
ral? É uma interpretação pessoal, mesmo nesses ca
sos?

O SR. PEDRO LUIZ CÉZAR GONÇALVES
BEZERRA - Na minha opinião, é de responsabilida
de da pessoa que assinou, já que existem atos, o se
nhor imagina que existem atos que interpretam a le
gislação. O instrumento da consulta, por exemplo, em
que uma empresa consulta sobre determinada posi
ção da legislação. Existe um setor próprio para res
ponder isso. Se um outro funcionário responde, é de
inteira responsabilidade dele.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Só um
questionamento. Desculpa minha ignorância no as
sunto.

O SR. PEDRO LUIZ CÉZAR GONÇALVES
BEZERRA - Não.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Mas se
uma empresa particular tiver um funcionário que deu
uma informação para a Receita Federal e depois a
empresa falar: "Não tenho nada a ver com isso". Isso
é com ele. Qual seria o procedimento da Receita?

O SR. PEDRO LUIZ CÉZAR GONÇALVES
BEZERRA - Não reparei. Eu não sei o que caberia de
sanção ao funcionário desse. Ele deu uma informa
ção que discorda da opinião que a Receita coloca e
da opinião que o Tribunal de Contas coloca, que é o
entendimento da Justiça, como eu coloquei, do Supe
rior Tribunal de Justiça. Todo mundo diz que esses
dados de cadastro não estão sujeitos ao sigilo fiscal.
Há um funcionário que, inquirido, responde que está.
Eu não posso concordar que isso está correto. Ele
está indo de encontro ao parecer do Tribunal de Con
tas da União. Ele está indo de encontro ao parecer do
Superior Tribunal de Justiça, ele está indo de encon
tro à área específica e técnica da Receita, sobre o as
sunto.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Mas, en
tão, em quem acredita o cidadão que pediu a informa
ção?

O SR. PEDRO LU~ CÉZAR GONÇALVES
BEZERRA - Bom.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Ele sim
plesmente recebe o documento da Receita, ou nã<;>
acredita em ninguém e diz: "Isso tudo é mentira". E
assim que ele age?

O SR. PEDRO LU~ CÉZAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, não,

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Se o do
cumento da Receita tem a chancela da Receita?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Esse funcionário está induzindo um con
tribuinte a erro. Está. Não cabe a mim me pronunciar
sobre isso. O que eu coloco para o senhor é que exis
te parecer do Tribunal de Contas da União dizendo
que esses dados não estão cobertos por sigilo fiscal,
do Superior Tribunal de Justiça, da área técnica da
Receita. Li o Código Tributário Nacional, onde coloca
que coberto pelo sigilo fiscal está o Estado... E aí
chega o funcionário da Receita, papel timbrado, assi
nando, diz que está...

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Não.
Estou satisfeito. O senhor disse também que, para
caracterizar a quebra do sigilo fiscal, deve-se levar
em conta que afete a natureza ou o estado dos negó
cios. Quando uma empresa, por exemplo - e mais
uma vez eu peço desculpas pela minha ignorância no
assunto, na área tributária, mas quando uma empre
sa projeta pelo que o cidadão ganha, pela informação
que ele tem, que ele tem em conta bancária, por infor
mação que ele tem de negócios feitos, ela projeta
que até 12 meses ele não pode mais comprar, fazer
crédito, não pode nada, ela estaria, neste caso, que
brando o sigilo fiscal, se ela possui informação e ela
nega o crédito ou dá o crédito baseada nas informa
ções que ela adquiriu dos negócios desse cidadão?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu queria que o senhor repetisse a per
gunta, por favor. Desculpa.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - O senhor
disse que caracteriza a quebra do sigilo fiscal quando
afeta a natureza ou o estado dos negócios de alguém.
Foi o que o senhor disse.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA- É o que diz o Código Tributário Nacional.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Exata
mente. Aí eu lhe indago, o seu ver, o seu parecer: o
senhor... quando uma empresa de posse de informa
ções dos negócios que uma empresa ou que cida
dão tem, de posse da conta corrente, quanto esse ci
dadão tem na conta corrente, quanto esse cidadão
fez de negócios, ela projeta que nos próximos 12 me
ses, por exemplo, ele não pode mais comprar, não se
pode dar mais crédito para ele, caracteriza-se, nesse
caso, uma quebra de sigilo fiscal?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Caracterizaria uma quebra de sigilo fis
cal se essas informações foram obtidas de dentro da
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Receita Federal. Se elas foram obtidas de outra fonte, O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
não se trata de sigilo fiscal. BEZERRA - Sim, a FEBRABAN apresentou a

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Um ban- SERASA como interveniente, como sendo o centro
co, por exemplo, que dê essa informação? de informática.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - A
BEZERRA - Para mim não se trata de sigilo fiscal. SERASA é caracterizada por uma empresa, talvez,

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Ele pode se chame de "laranja", da FEBRABAN ?
abrir as contas do cidadão.... O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES BEZERRA - Não posso responder isso também. Não
BEZERRA - Eu não estou dizendo que o banco vai tenho dados que me digam que a SERASA seja uma

empresa "laranja". Ela está constituída formalmente,
fazer isso, eu apenas estou dizendo que a Receita etc. É uma empresa... eu não tenho aqui os dados da
Federal, se tem essa informação e se fornece a terce- empresa, eu imagino que SERASA seja uma empre-
iros, há uma quebra de sigilo fiscal. Agora, se essa in- sa cujos bancos sejam acionistas, mas eu não levan-
formação é obtida em outra fonte, se é lícito fazer tei esses dados. Isso é uma presunção minha, porque
isso, eu não tenho competência, não sou jurista. eu estaria entrando, inclusive, num campo

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - E a Re- O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA _ O senhor
ceita Federal não fornece isso para ninguém? disse que o convênio também tem um erro formal?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, não fornece. BEZERRA _ Tem.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA"': Não for- O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Porque
nece. Está bom. aparece o seu nome.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Agora, se esse dado é obtido noutro BEZERRA _ Não, não aparece meu nome, deveria
canto, aí não sei que tipo de sigilo está sendo quebra- aparecer.
do. Não sou jurista, sou analista de sistemas. O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - E o se-

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - O senhor nhor assinou?
disse também que era feito tudo dentro da lei, o con- O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
trato SERASA estava dentro da lei, tudo direitinho. Se BEZERRA _ Assinei.
estava dentro da lei, por que o senhor pediu cancela- O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA _ Ah, sim.
mento de contrato? O senhor respondeu que foi por O que deu errado aí, então, nesse caso? Só o erro
causa do Banco Central, e depois o senhor admitiu formal?

que havia excesso também. O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES BEZERRA - Só o erro formal.

BEZERRA - Havia excesso como? O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - E não
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Excesso aparece o seu nome? O senhor não leu para assi-

nas cláusulas, que houve denúncias. nar?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, eu não falei que tinha excesso. BEZERRA - Li, mas passou.
Foram colocadas denúncias... O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - E assi-

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - O senhor nou?
disse que não havia como fiscalizar o contrato? O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES BEZERRA - Assinei. Consta lá: Coordenador-Geral
BEZERRA - Sim, porque os dados que a Receita de Tecnologia e Sistema de Informações e eu assi-
fornece também são dados de domínio público e que nei, não apareceriam as qualificações.
estão... O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De-

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Deixa eu putado, me permite um aparte?
avançar, então. Estou satisfeito. A SERASA, o senhor O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Pois não.
disse que é uma empresa da FEBRABAN, que a O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
FEBRABAN deu para poder armazenar dados, foi para título de enobrecer também. Na sua ótica, no
isso, né? seu conhecimento, o senhor acha que a SERASA é
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uma empresa financeira, de caráter financeiro, ou
não?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Olha, eu não seL .. eu não tenho opinião
sobre qual é o papel da SERASA, nunca avaliei todo
o trabalho que a SERASA faz. Ela é um centro de pro
cessamento de dados, ela fornece dados de cadas
tro, de informações que ela obtém de diversas fontes,
não da Receita Federal. Agora, se ela é uma empresa
financeira ou não...

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Seu Pe
dro, é tão difícil para uma empresa ter um contrato
com órgãos dos Governo, são tantas exigências para
se ter contrato com um órgão do Governo e a maioria
das empresas do País querem trabalhar para o Go
verno e, de repente, tem uma empresa que a Receita
Federal não consegue saber nada dela. Isso é nor
mal?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, não é que a Receita Federal não
consegue saber nada dela. O que eu digo é o seguin
te. Não é da minha atribuição examinar a SERASA
do ponto de vista como empresa.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Mas não
têm exigências? Quais são as exigências para fazer
esse contrato? Que seriam essas exigências básicas
para se fazer um contrato desse? O que se exige de
uma empresa? Se eu tivesse, por exemplo, uma em
presa como a SERASA o que que a Receita Federal
exigiria de mim?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, o convênio não foi feito com a
SERASA, volto a dizer, o convênio foi feito com a
FEBRABAN.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Mas no
nome da SERASA.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, em nome da SERASA, não. O con
vênio é feito em nome da FEBRABAN, no qual apare
ce a SERASA como uma empresa que faria o traba
lho de processamento de dados, de informática.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Mas.. aí,
por causa disso que eu não entendi direito, mas vou
pensar direitinho, vou procurar a compreensão, que
eu perguntei se não seria uma empresa laranja da
FEBRABAN a SERASA. Foi por causa disso que eu
perguntei, porque, normalmente, os laranjas a gente
procura saber alguma coisa deles e nunca consegue
uma definição exata dos laranjas. O senhor disse que
denunciou o contrato 4 anos depois, né? O senhor
disse que várias vezes teve encontro com o pessoal

da SERASA. O senhor disse que várias vezes. Como
é que a SERASA chegou à conclusão de que ele es
tava inserido num grupo de empresas que não preci
saria descontar na fonte o imposto de renda? O se
nhorsabe?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, esse assunto também não é de mi
nha competência. Eu não tive nenhuma participação
nesse assunto aí sobre impostos, etc.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Qual o
setor? Qual área?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Seria a Coordenação do Sistema de Tri
butação, Coordenação do Sistema de Fiscalização. A
minha área é uma área de informática, eu chefiava
uma área de informática. Não cabia a minha área
avaliar a SERASA do ponto de vista fiscal e tributário.
Se ela tivesse de ser fiscalizada como uma empresa
qualquer normal, isso seria da área da Coordenação
Geral de Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
para.... voltando a minha indagação a V.Exa. E você
tem conhecimento, o senhor tem conhecimento se a
SERASA é uma empresa de caráter lucrativo?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Também não é do meu conhecimento.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - É isso
que eu falo. Quando eu perguntei sobre laranja é exa
tamente isso, porque não sabe nada. SERASA não é
do conhecimento, não sabe, não é, não sabe. A gente
fica assim meio assim sem saber.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Me desculpe, Deputado, não é da minha
atribuição. A Receita é uma organização...

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Mas o
que me causa espécie é que senhor assinou contrato
e não era da sua atribuição. É isso que eu estou aqui
pasmado com isso. Não era da sua atribuição. E o
contrato foi o senhor que assinou. O senhor deu o ca
minho, o senhor avaliou o parecer e assinou o contra
to. É isso que eu estou tentando compreender. E,
quando pergunto alguma coisa sobre SERASA, o se
nhor não sabe. Só assinou o contrato.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, repare. Na época, ela constava
como idônea no cadastro de contribuintes. Agora, se
ela estava pagando tudo o que ela deveria pagar, etc
e tal, ela seria objeto de uma fiscalização. É isso que
eu estou colocando.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - O senhor
sabe se o Secretário teve informações sobre as de-
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núncias e os negócios da SERASA? O senhor sabe
dizer isso?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Olhe, foi encaminhado também à coor
denação, não tenho certeza se foi encaminhado ao
gabinete do Secretário, mas foi informado.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Mas
quando encaminha à coordenação chega até ele? O
senhor sabe dizer se faz chegar até ele ou ele é blin
dado que as informações assim de denúncias, que
vão até o Tribunal de Contas da União, não chega até
ele?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, acredito que tenha chegado até
ele.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - O senhor
sabe se ele tomou alguma providência?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não é do meu conhecimento.,

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - O senhor
tem noção de, com esse contrato, quantas pessoas
inocentes são negativadas pelas informações que
são dadas pela SERASA? Tem noção do número?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Esse contrato não tem nenhuma relação
com o fato de a SERASA negativar ou não negativar
nenhuma pessoa.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Não, mas
você deu o poder, o poder tem relação.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu não dei poder para a SERASA nega
tivar ou não negativar.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Não ne
gativar, mas deu o poder para ela trabalhar com aqui
lo, dá as informações para a SERASA. O senhor dis
se também que os bancos...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Desculpe, Deputado, nós fornecemos
dados, não cobertos por sigilo fiscal, que apenas ser
vem para confirmar, quando alguém comparece
numa agência bancária e preenche a ficha, se aquele
CPF que ele deu é realmente dele, mais nada.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Eu enten
di. Inclusive, o senhor disse que o senhor não enten
de que a SERASA comercializa dados da Receita,
porque são informações que o banco já tem. Eu per
gunto: se o banco já tem, para que dar mais informa
ção para a SERASA?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - A finalidade é apenas de confirmar que

aquela informação que foi dada está no cadastro da
pessoa física, apenas isso.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Então, é
solidária a Receita com a SERASA, porque ela dá in
formação para confirmar. Há uma solidariedade.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA -Isso aí decorre da Lei 8383, de que é fa
cultado aos bancos consultar os cadastros da Recei
ta, para que na hora que está abrindo uma conta se
certificar que aquelas informações que foram presta
das em relação ao CPF são verdadeiras. É somente
isso.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Mas não
há uma sociedade?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
ordem para finalizar, um pouco mais de breviedade,
porque, se não, eu vou sofrer mais uma intervenção
do Deputado Léo Alcântara.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Está
bom, eu vou encerrar. Da Receita já falou, o Deputa
do falou. Uma pergunta só para confirmar. A Receita
tinha consciência de que o contrato de que a
SERASA descumpria na sua Cláusula 4ª o contrato
com a Receita Federal? Não, não tinha?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Volto a dizer. Primeiro, não há um con
trato entre a Receita e a SERASA, há um convênio
entre a Receita e a FEBRABAN, do qual a SERASA
era interveniente. As denúncias que foram colocadas
foram enviadas à Coordenação de Pesquisa e Inves
tigação para que fossem apuradas. As respostas que
retornaram à Coordenação de Tecnologia eram não
conclusivas.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - E o se
nhor sabe... então, o senhor não sabe por que que ela
não tomou nenhum tipo de providência?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Quem não tomou nenhum tipo de provi
dência?

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - A Coor
denação para que o senhor enviou as denúncias?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, ela enviou uma resposta no qual
ela não concluiu se realmente havia, ou não. Então,
eu precisaria de uma informação conclusiva para de
nunciar o contrato.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sim. Eu
acho que vou concluir. A Receita tinha conhecimento
de que a SERASA não tinha domínio sobre seu ca
dastro, porque a SERASA, ela dá uma senha para as
pessoas e ela acaba não dominando aquela senha ou
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as informações que as empresas colocam no cadas
tro. A Receita tinha esse tipo de informação? O se
nhor sabe dizer?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Deputado, novamente eu quero colocar
que não cabe à Receita questionar o que que a
SERASA faz com as informações que ele obtém de
outras fontes, sobre o trabalho da SERASA.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Mas ela
obteve da Receita, seu Pedro?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, ela não obteve da Receita.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Então, o
senhor diz que a Receita não dava nenhuma informa
ção para a SERASA?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - A Receita dava...

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Como o
contrato também não dá, como esses órgãos gover
namentais todos aí não fornecem, as associações co
merciais, o SPC também não dá. Aí eles vão vir aqui e
vão dizer que não dá, que ele comercializa outro dado
ali e não tem nada a ver com ele. E nós aqui vamos o
quê? Fazer o quê? Cruzar o braços só isso? É essa
sugestão do senhor para a gente?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Excelência, os dados que a Receita re
passava à FEBRABAN e à SERASA são aqueles que
estão no convênio. São dados de cadastro, não sujei
tos ao sigilo fiscal. Apenas serviam para confirmar,
quando uma pessoa vai fazer... abrir uma conta, se
aquele número que a pessoa informou era correto ou
não. Todas as outras informações que por acaso a
SERASA tenha e utilize no seu banco de dados não
são de domínio da Receita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Conclua, então, Deputado Almir.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Eu vou
ser o primeiro da outra vez, Deputado, ou o segundo.
Ou o primeiro ou o segundo, porque... Eu estou satis
feito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Muito obrigado pela sua compreensão, Deputado
Almir. Passo a palavra agora ao nosso Deputado Léo
Alcântara.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr. Pe
dro Luiz, permita-me perguntar mais uma vez. O con
trato, o convênio é com a FEBRABAN, não é isso?
Não é com a SERASA. Em que momento lhe foi dito e
por quem e com que provas que a SERASA era uma
empresa processadora de dados da FEBRABAN?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - O que me consta foi apresentado pela
FEBRABAN a SERASA e foi aceito em termos de
convênio.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Não,
veja bem. Eu aqui perguntei em matéria da Receita
Federal. Que a Receita Federal estava negociando
até então com a FEBRABAN. Firmou o seu convênio
com a FEBRABAN. Em que ponto dessa negociação
a FEBRABAN apontou a SERASA como a empresa
processadora de dados?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu acho que na primeira ou segunda re
união ela apresentou a SERASA como sendo a em
presa que iria operacionalizar o cadastro, as informa
ções que estão sendo passadas.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Perfei
to. Então, já que a FEBRABAN forneceu esse dado
antes da assinatura do convênio, se os dados seriam
passados para a SERASA e não para a FEBRABAN?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA- Veja, a lei determina que os bancoscon
sultem o cadastro. A SERASA foi apresentada como
uma empresa que estaria prestando serviço de infor
mática à FEBRABAN, já que ela não dispõe de uma
estrutura própria, certo? Tanto que o convênio foi fei
to com a FEBRABAN corretamente, a SERASA entra
como interveniente para operar essa consulta ao ca
dastro.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Bem,
então...

(Não identificado) - A FEBRABAN indica atra
vés de um documento que quem vai fazer o papel é a
SERASA e diz até como vai ser, logo depois de assi
nado esse convênio, dia 20 de março. Na verdade,
antes de assinar o convênio.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - A mi
nha dúvida paira só por que não foi assinado direto
com a SERASA. Dúvida e ao mesmo tempo não é a
dúvida, porque não poderia ser assinado nunca com
a SERASA.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Então,
quer dizer, a Receita Federal sabia da ilegalidade,
porque, se ela assinou com a FEBRABAN e não com
a SERASA, é porque ela sabia que não poderia ser
feito com a SERASA, só poderia ser feito com a
FEBRABAN. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a
empresa que iria operacionalizar era a SERASA e
não a FEBRABAN. Se a FEBRABAN podia ou não, ti-
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nha ou não parque tecnológico para fazer aquele ser- O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Então,
viço, a FEBRABAN, então, quando procurou o convê- fora essa qualificação, todo o resto daquele convênio
nio, deveria ter, então, feito seu parque tecnológico, tinha o aval do TCU?
porque, pelo que me consta, a SERASA tem... não é a O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
FEBRABAN a dona da SERASA ou a acionista. Ban- BEZERRA - Perfeito. É isso que eu entreguei.
cos são acionistas da SERASA, não é a FEBRABAN, O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
não é a entidade. São vários bancos que são acionis- para título, se o senhor me permite um aparte para
tas. Alguns com percentual maior, outros com per- enobrecer, se me permite indagar. O senhor mencio-
centual menor. Então, a meu ver, a Receita Federal nou que o TCU havia... pediu para reeditar o convê-
errou no sentido de que, se era a SERASA que ia ope- nio, por causa que o senhor lá assinou sem ser men-
racionalizar, o contrato era com a SERASA. Mas er- cionado, mais ou menos isso, e o senhor respondeu
rou e não errou, porque ela fez com a FEBRABAN aqui que não haveria essa... não aconteceria isso
porque sabia que não poderia fazer com a SERASA. porque tão logo ele seria extinto por denúncia. Estou

correto?
Então, esse é o primeiro ponto que eu queria aqui O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
marcar. Segundo, V.Sa. disse aqui que, quando foi.... BEZERRA _ Correto. Ele não mandou eu reeditar, ele
o TCU entrou em contato com a Receita Federal para

mandou eu republicar e não colocou prazo para que
que fosse, então, republicado o convênio, porque não isso ocorresse. Portanto, ele juntou as contas da Se-
constou.... V.Sa. não foi qualificado como coordena- cretaria. Ou seja, as contas da Secretaria de 2002,
dor geral da área de tecnologia e, naquele momento, quando fossem julgadas, se essa determinação não
foi então falado que havia uma denúncia. estivesse cumprida seria, então, cobrada.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Por-
BEZERRA - Que estaria em curso a intenção de de- que a minha pergunta é no sentido de que foi feito o
nunciar o convênio convênio. Vamos por etapa, o senhor me permita. Foi

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA- O TCU feito o convênio, assinado, publicado. Então, o TCU
forneceu essa informação ao senhor? entrou em contato com V.Sa. Disse que teria de ser

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES republicado, porque V.Sa. não estava devidamente
BEZERRA - O TCU forneceu a informação de que qualificado. E que havia uma denúncia no TCU com
estaria...? respeito a esse convênio. A pergunta que eu fiz a

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - De V.Sa. foi que... no sentido de que o TCU disse que ne-
que havia uma denúncia em curso. nhum dos pontos da denúncia estavam ou tinham

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES fundamento, com exceção de que V.Sa. não havia
BEZERRA - Não, o TCU encaminhou à Receita Fe- sido qualificado. Todo o resto era legal. V.Sa. tem
deral o parecer dele... Não, o TCU encaminhou à Re- isso por parte do TCU, dizendo que todo o convênio
ceita Federal o parecer de uma denúncia que ele aca- era legal, com exceção de que faltava a qualificação

técnica de V.Sa?tou e que ele apurou. E que a decisão dele é de que
todos aqueles itens não eram pertinentes, com exce- O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
ção do fato de que existia um erro formal no convênio, BEZERRA - Olha, eu tenho aqui um parecer do TCU,
no qual não estava qualificado corretamente o Coor- uma cópia de um parecer do TCU. Decisão do Plená-

rio, Decisão 751, de 2002, onde há um processo do
denador-Geral de Tecnologia e Sistema.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA- Então, TCU de nº 001212, de 2002, em que um interessado,
e ele diz aqui identidade preservada, faz uma denún-

quer dizer, o Tribunal de Contas da União disse que cia contra o convênio da Receita Federal. Quando o
todos os termos do convênio eram legais.... TCU encerrou e emitiu seu parecer, ele encaminhou à

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES Receita Federal esse parecer e a única exigência...
BEZERRA - Isso. eu li aqui.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA -...com O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
exceção de que não era... V.Sa. não estava qualifica- Pedro, o senhor pode só dizer a data precisa que ele
do. encaminhou...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Dois
BEZERRA - Qualificado corretamente. mil e dois.
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o SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
sei, mas eu quero a data, mês e ano.

O SR. PEDRO LU~ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - A única exigência que ele coloca é de
que a Receita corrija isso aqui. A sessão é de 26 de
junho de 2002, eu não tenho aqui a data que ele foi
encaminhado à Receita. Ele está aqui datado... a
data da sessão 26 de junho de 2002. E na decisão ele
diz que devam ser juntadas as contas da Receita Fe
deral, remeter os autos à 2ª Secex para oportuno
apensamento às contas da Secretaria da Receita Fe
deral referente ao exercício de 2002. Entendimento
que ele teria até o final do ano, sob pena de que quan
do fossem julgadas as contas de não ter atendido à
uma decisão do Tribunal do Contas. Isso aqui junho,
não tem aqui a data precisa, mas...

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Está
certo. Mas vamos voltar no tempo. Mas o convênio
não foi assinado em 98?

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Foi.

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Então,
a denúncia só surgiu em 2002.

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Olha, a denúncia foi encaminhada ao
Tribunal de Contas da União.

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Não,
perfeito. Eu só queria tomar. .. V.Sa. disse aqui e repe
tiu que hoje é convicto de que a SERASA utiliza as in
formações para comercialização.

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Bom, eu quero colocar. ..

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Sob
seu ponto de vista, hoje...

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Que utiliza que informações? Eu disse
que a SERASA é uma empresa que, na minha manei
ra de ver, ela comercializa informações. Não que....

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - A par
tir de quando?

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Me
perdoe só um aparte. Isso. Ela já era em 95 a 98? Ela
já comercializava informações em 95 a 98?

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Olhe, eu estou colocando aqui meu en
tendimento hoje.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - E na
quela data qual era o seu entendimento?

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Mas a
partir de quando V.Sa....

O SR. PEDRO LU~ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Naquela data ela foi apresentada como
uma empresa de processamento de dados. Se ela
comercializava, ou não, não era do meu conhecimen
to. Ela foi colocada como uma empresa que iria pres
tar. .. processar. ..

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - V.Sa.
aqui me permita fazer uma crítica. V.Sa., quando es
tava num posto importante e que aquilo passava pe
las suas mãos, suas mãos eram decisivas, não tomou
a precaução de saber se a SERASA comercializava
ou não. Mas, a partir do momento que V.Sa. saiu do
posto, passou a se interessar pra saber que o
SERASA comercializa. Meu raciocínio está correto?
Porque V.Sa. disse que naquele momento não tinha
conhecimento e que hoje tem.

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Sim. Eu fui formando esse entendimento
ao longo do tempo. Agora, o fato de a SERASA co
mercializar informação, volto a dizer, ela não... , não fi
cou comprovado que ela comercializasse informa
ção.

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Mas aí
vamos lá. Aí vai chegar no ponto que eu quero. V.Sa.
citou aqui alguns números, que existem praticamente
- números redondos, números grossos, nós não va
mos aqui checar minuciosamente os números - em
torno de 40 milhões de correntistas bancários. Foi
esse o número?

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Sim.

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Nós
estamos falando aqui grosso modo, não vamos nos
prender. E que tem praticamente 60 milhões de
CPFs, certo?

O SR. PEDRO LUIZ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Certo.

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Então,
nós temos 20 milhões de pessoas não-bancarizadas
com CPF - números redondos -, é isso?

O SR. PEDRO LU~ C~SAR GONÇALVES
BEZERRA - Sim.

O SR. DEPUTADO L~O ALCÂNTARA - Bom,
então, a esses 20 milhões de pessoas não-bancariza
das, a FEBRABAN e a SERASA jamais poderiam ter
acesso, porque elas não são bancarizadas, elas nun
ca passaram pelos bancos, elas nunca foram atrás de
abrir uma conta. V.Exa. concorda com a minha linha
de raciocínio?



O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Essa Presidência não vê problema nenhum, até pela
qualidade de suas colocações. Pego um ganchinho
do Deputado Léo e pergunto a V.Sa.: a FEBRABAN,
o senhor tem conhecimento se a FEBRABAN, que foi
feito convênio com ela, paga pela informação finance
iramente à Receita?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Há um contrato com o SERPRO.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não, no específico convênio.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, o convênio determina que os cus
tos sejam repassados à FEBRABAN. Então, existe
um contrato do SERPRO, do qual o SERPRO é res
sarcido dos custos de gerar a informação. Esse con
trato também passei para V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
senhor tem conhecimento que a SERASA cobra a in
formação que ela comercializa, bem dito pelo se
nhor?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Se ela cobra a informação que ela co
mercializa junto aos bancos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - A
informação que ela vende junto aos seus clientes.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, mas repare, que informação que
ela vende. Isso que é importante saber. ..
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O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Em
BEZERRA - Olha, qualquer cidadão brasileiro pode ir momento algum V.Sa. recebeu esse pedido? E a últi-
a um banco e abrir uma conta. ma pergunta, e aqui eu finalizo: hoje V.Sa. exerce ai-

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Não, gum cargo no Governo?
não, o meu raciocínio é o seguinte: tem 40 milhões de O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
correntistas, 60 milhões de CPFs. Então, automatica- BEZERRA - Exerço.
mente, nós temos uma lacuna de 20 milhões que nun- O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Que
ca passaram pela porta de um banco, porque não são cargo?
correntistas. Então, o banco não tem acesso ao CPF O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
dessas pessoas. Mas a SERASA tem, porque um ci- BEZERRA - Eu sou assessor do Secretário Executi-
dadão que tem CPF, mas não tem uma conta do ban- vo, Dr. Rubem Fonseca, do Ministério da Educação.
co, ele vai lá na... , vou citar aqui uma empresa, Casa O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA-Asses-
Pio, que vende sapato em 30,60,90, 120, 150 dias sor em que área?
pra pagar, e vende através de um carnê, porque esse O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
cidadão não tem uma conta no banco e ele não passa BEZERRA _ Na área de... Eu assessoro ele principal-
cheque. E que ele vai lá, com o CPF, vai lá no mente na área de informação e informática.
SERASA, pá, pá, pá, o SERASA diz que ele já foi ne- O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - De in-
gativado ou, então, fornece a informação de que ele é formação e informática. Agradeço, Sr. Presidente. Sei
filho de fulana, a data de aniversário dele é tal. Onde é que não fiquei dentro dos 5 minutos, mas procurei fi
que o SERASA foi buscar essa informação? Logica-

• A • caro
mente, ele foi buscar la no convenlo que ele tem com
a Receita Federal. E esse cidadão nunca passou na
porta do banco, porque ele não tem conta no banco,
ele não é correntista. A Receita Federal não poderia,
então, fornecer esse dado.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Deputado...

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Logi
camente, eu sei que a Receita Federal não tem como
fiscalizar, e tudo. Então, a Receita Federal deveria ter
pensado nisso antes de fazer o convênio, porque ja
mais isso vai bater... No mínimo, a SERASA vai usar
isso pra quê? Pra bater a veracidade do dado, daque
le que o cara forneceu quando foi fazer o seu carnê
para o que a Receita Federal tem. Só tem essa forma
de ela buscar essa informação e essa veracidade,
porque na FEBRABAN ela não tem, porque o cara
nunca passou pelos bancos. Então, esse é um dado
importante e que nós temos que ter. Outra pergunta
que eu tenho a fazer a V.Sa.: em algum momento
dessa negociação V.Sa. recebeu algum pedido ou
determinação de algum superior seu, seja dentro da
Receita Federal ou dentro do Governo...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - ...para
que fosse agilizado esse processo ou para que se re
solvesse esse impasse burocrático?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - A funcionário ... só para entender um pouco, o senhor
informação que ela vende, ela cobra? O senhor tem não é auditor fiscal.
conhecimento? O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES BEZERRA - Sou auditor fiscal aposentado. Fui audi-
BEZERRA - Que informação? Informação da Recei- tor fiscal.
ta? Não tem nenhum dado que me diga que ela co- O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Foi audi-
mercializa os dados da Receita. tor fiscal que trabalha na área de...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
Presidente, me permite um aparte, para completar BEZERRA - De informática.
seu raciocínio, que eu tinha anotado no final, mas eu O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Então,
queria aproveitar. Pedro Luiz, independente se ela acho que essa informação que ele passa coloca sob
comercializa ou não, o senhor sabe se ela é utilizada suspeita qualquer informação que venha da Receita
de qualquer outra maneira do que a autorizada no Federal, porque acredito que o papel que foi encami-
convênio, com objetivo único e principal e exclusivo nhado é um papel com timbre da Receita, ou seja, a
definido nesse convênio? pessoa que tem autorização, como funcionário públi-

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES co, de dar essa informação da Receita aos contribuin-
BEZERRA - Se a SERASA utiliza... teso Bom, minhas dúvidas. O senhor tomou conheci-

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Utiliza mento de que a SERASA fez uma consulta à Receita
a informação fornecida pela Secretaria da Receita de Federal sobre se ela estaria ou não enquadrada no
qualquer outra forma não autorizada ou prevista no Código Tributário, no sentido de que ela pudesse ou

convênio? não recolher imposto de renda na fonte? O senhor sa-
O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES bia dessa consulta feita pela Receita ou pela

BEZERRA - Não. Não é do meu conhecimento. SERASA?

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - E O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
nem foi possível constatar naquela época que foi con- BEZERRA _ Não. Não era a minha área. Não sei nem

sultado? em que época isso foi feito. Não era a minha área.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Foi em

Dando prosseguimento à lista de inscritos, passo a 1997.

palavra ao Deputado Luiz Alberto. O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi- BEZERRA _ Não era minha área.

dente, realmente a hora está avançada, mas eu tenho O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO _ Certo.
só duas dúvidas que eu queria levantar aqui. Eu tam- Mas o senhor, como auditor, deve saber que deve
bém não sou especialista nessa área, nem na área de existir um procedimento, ou seja, a empresa fez a
informática, nem em legislação tributária. Eu queria consulta e ela própria, segundo os documentos que a
fazer uma primeira colocação. Primeiro, existem algu- Receita passou aqui para a CPI, a própria SERASA,
mas instituições no Brasil que se transformaram em ela se caracteriza. E a receita acreditou nessa carac-
referência de respeito, de confiança da sociedade, O h

terização, ou seja, a Receita deveria exigir... sen oruma delas é a Receita Federal. E me estarrece, fiquei
poderia confirmar se ela deveria exigir o contrato soci-

muito estarrecido quando o Sr. Pedro Luiz contestou ai da SERASA para responder a consulta, se ela esta-
uma informação vinda de um técnico da Receita, res- . _

ria enquadrada ou não naquele tipo de... Não Isençao
Pondendo a uma indagação da CPI, através da Presi- d d

- de imposto, mas de que ela não estaria enqua ra adência, dizendo que não podia passar informaçao,
considerando ela sigilo fiscal. E o senhor diz que essa ou obrigada a recolher imposto na fonte.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVESinformação está errada. _
O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES BEZERRA - Deputado, não é minha especializaçao o

Direito Tributário, a análise de processos, etc. A ReBEZERRA - Confirmo.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Ou seja, ceita ...

acredito que a Receita Federal tenha procedimentos, O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -
normas, e ela é muito rígida nessas normas. Portanto, Mas eu posso lhe ajudar, permita-me, Deputado Luiz
isso nos deixa aqui perplexos em não confiar nos pro- Alberto. A SERASA fez uma consulta à Receita. A Re-
cedimentos da Receita Federal, ou seja, qualquer ceita respondeu - é o que nós temos aqui -, que ela



O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - O TCU não colocou prazo nenhum para
que isso fosse feito. Isso foi em junho. Não me lembro
bem a época. Deve ter chegado...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Isso. Em
setembro, o senhor, então...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Em setembro nós denunciamos. Pode
ríamos ter republicado? Poderíamos ter republicado,
mas essa foi a decisão tomada.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Outra
pergunta. Desculpe-me se estiver repetindo, porque
não pude acompanhar atentamente, eu tive que sair
várias vezes. Se concluiu esse convênio entre o Ban
co Central e a Receita e o Banco Central criou então
essa espécie de empresa, não sei se o termo é exata
mente esse, para gerenciar os dados. Se foi incluído
esse convênio então entre o Banco Central e a Recei
ta Federal?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Olha, eu gostaria de... como foi um con
vênio que não foi negociado pela minha área, eu gos
taria de pedir o convênio para eu ler aqui. Eu não sei
em que termos. O convênio foi assinado pelo Secre
tário da Receita e negociado pelo gabinete do Secre
tário da Receita.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Então, foi
feito o convênio. Só quero saber isso.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Foi feito. Agora, como são os termos do
convênio, como é que o Banco Central assume em
relação aos bancos, como é que ele vai operacionali
zar, eu não conheço o convênio.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Ok. O se
nhor tinha conhecimento de que transitava na Justiça
Federal, no Tribunal Regional Federal, uma ação civil
pública impetrada pelo Ministério Público Federal de
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não teria aquele tipo de benefício que ela pleiteou lá, O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
que ela se auto-intitulou beneficiária. BEZERRA - Correto, Deputado.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Mas eu O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Dizendo
quero voltar a essa questão, Presidente, pelo seguin- da... , questionando a não...
te: eu tenho informação de que a Receita deveria pe- O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
dir o contrato social da SERASA para analisar, e isso BEZERRA - Não. Concluindo a análise de uma de-
não foi. .. pelo menos a Receita não encaminhou a núncia que ele recebeu. E o único ponto que ele acha
resposta completa para a CPI. Então, eu gostaria que que era procedente era o fato de que não havia uma
a CPI, então, solicitasse da Receita Federal se na qualificação correta do coordenador da COTEC no
análise que ela fez na consulta se ela exigiu o contra- convênio.
to social da empresa. O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Então, a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Aí o Receita resolveu não republicar, se bem que já tinha
senhor poderia fazer o requerimento e quero manifes- tomado a decisão administrativa de extinguir o convê-
tar que existe, que foi já aprovado um requerimento nio.
aqui do Deputado Deley, salvo algum engano, mas
acho que é assim, para realmente a Receita nova
mente se pronuncie se teve um benefício fiscal, se
não teve o porquê, etc. Agora, esse requisito de pedir
um contrato social para averiguar, posso lhe dizer que
não foi pedido nesse requerimento, mas o senhor
pode fazer um requerimento.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Farei.
Última dúvida, para eu entender aqui, Sr. Presidente.
Sr. Pedro Luiz, por que o contrato, o convênio, aliás,
foi denunciado, foi extinto? Eu não entendi direito por
que que levou à extinção do convênio.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Porque o banco em negociação entre a
Receita e o Banco Central. O Banco Central... Che
gou-se a um entendimento entre as duas organiza
ções. O Banco Central tinha condições de operar
esse tipo de serviço. O Banco Central pretendia criar
uma central de risco, de análise de...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Uma es
pécie de SERASA do Banco Central?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu imagino... Eu estou colocando o que
eu ouvi na época. Não entrei em detalhe que era uma
central de risco, etc. O Banco Central colocou que era
capaz de operar, e então o contrato foi denunciado, o
convênio, e foi assinado um novo convênio pelo Se
cretário da Receita Federal com o Banco Central.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO -Isso. Por
que tem aqui algumas coincidências. Que ocorre uma
série de situações no mesmo período. Se o senhor
pudesse me ajudar.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Pois não.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - O senhor
fala que o TCU, quando emitiu o seu parecer, foi em
junho de 2002.
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São Paulo denunciando o convênio entre a Receita e
a FEBRABAN?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Tenho conhecimento e, novamente,
quem cuida disso é a assessoria do Secretário, a as
sessoria jurídica, e foram-me pedidas informações
que eu repassei ao gabinete do Secretário.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - O senhor
tinha conhecimento de que, em agosto, ou seja, um
mês antes da extinção do convênio entre a SERASA
e a Receita Federal, já havia um acórdão do Tribunal
Regional Federal favorável ao Ministério Público?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Olha, eu não acompanhei essa ação.
Não era papel da minha coordenação acompanhar
isso. Para isso, existe uma assessoria jurídica no ga
binete do Secretário. Eu tomei conhecimento dessa
ação civil pública porque me foram pedidas informa
ções para preparar uma informação do Secretário ao
juízo, ao Tribunal. Não acompanhei, não era papel
meu acompanhar, apenas subsidiar o gabinete do
Secretário das informações que me fossem solicita
das.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Então, o
senhor não sabia que existia um acórdão? Não tinha
idéia?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, eu não acompanho isso. Não
acompanhava isso.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Última
pergunta, Sr. Presidente. Então, qual autoridade que
decidiu denunciar o convênio com a SERASA para
promover um outro convênio com o Banco Central?
Foi o senhor ou o Secretário?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, isso foi de comum acordo com o
Secretário. Na realidade, a decisão é do Secretário.
No momento em que ele estava disposto a assinar
um convênio com o Banco Central, a decisão era
dele. Agora, a quem caberia denunciar? A quem assi
nou. A competência de denunciar era minha, certo,
mas a decisão de assinar com o Banco Central, etc. e
tal, foi do Secretário, tanto que foi ele quem assinou o
convênio.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Ok. Obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Último inscrito para o debate, passo a palavra ao De
putado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Dr. Pedro Luiz, Sras. e Srs. De-

putados, eu não tive o privilégio de ouvir a sua fala.
Lamentavelmente, aqui nesta Casa nós temos que
ser Deputados onipresentes, temos que estar aqui e
ali ao mesmo tempo. Eu tive outras Comissões que
tive que acompanhar, inclusive no plenário da Casa.
Mas eu queria lhe fazer uns 2 questionamentos e se
rei breve. No primeiro, quero que o senhor me ajude.
O objeto desse convênio, Receita FederaVBanco
Central, parece que são 3 itens, o senhor poderia
lê-los para mim?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - O convênio entre a Receita Federal e a
FEBRABAN, de 98?

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Isso.
Qual foi o objeto dele?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Cláusula primeira: "Este convênio tem
por objeto o estabelecimento de condições que possi
bilitem à Secretaria da Receita Federal atender a soli
citações de fornecimento e de dados não abrangidos
pelo sigilo fiscal, observados os termos da Instrução
Normativa nº 19, de 1998".

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Está
respondida a segunda pergunta. Os dados que foram
objeto desse convênio não são abrangidos por sigilo
fiscal?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não. Esse é o entendimento da Receita,
do Tribunal de Contas da União, da análise do Código
Tributário Nacional, do Superior Tribunal de Justiça,
etc.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sim. O
Banco Central recebeu essas informações. Eu me
lembro muito bem nessa época que, logo depois da
queles CPFs falsos de conta laranja, de muitas con
tas que foram contas ao portador, que havia um esto
que desse processo que foi erradicado na época do
Plano Collor, passou-se a exigir dos bancos, certo, a
responsabilidade sobre a abertura da conta de depó
sito, e o gerente ou o coordenador responsável pela
abertura da conta tinham que assinar, qualificar e, a
partir dali, autorizada a abertura de uma conta, pas
sou a exigir mais dessas pessoas. Ele era obrigado a
responder por todos aqueles dados. Por isso os ban
cos foram à FEBRABAN, porque não era justo tam
bém que um banco ficasse com a informação e não a
repassasse para o outro. Como não se tratava, que
era o que eu queria saber, se essas informações
eram sigilosas. O Banco Central teve uma argumen
tação da Central de Risco para a justificação desse
convênio com a Receita - foi o que dito por V.Sa. -
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que ele pretendia criar uma Central de Risco, não é
isso?

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Ele op

tou pela FEBRABAN e certamente a FEBRABAN
contratou o serviço com a SERASA, como ela deve
ter outros contratos de informação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Permite-me, Deputado, só urna colocação?

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu

tenho aqui informado agora, bastante explicativo, o
que é a Central de Risco, para os Deputados sabe
rem o que é essa nova Central de Risco, quem gera
as informações desse novo convênio. Quero deixar
aqui com o Secretário e distribuir para os gabinetes
qual o objetivo da Central de Risco, quando foi im
plantada, qual o papel do Banco Central em relação à
Central de Risco - muito interessante -, que tipo de
informações consta na Central de Risco, a manuten
ção, quem pode usá-Ia.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Presidente, para esclarecer, foi encaminhado por
quem a V.Exa. esse documento?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
nosso assessor da Casa, coletado na Internet. Obri
gado, Deputado Anivaldo, pode prosseguir.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu, par
ticularmente, não sei qual seria o alcance dessa Cen
trai de Risco do Banco Central. Penso que a deles se
ria uma, a de um banco privado seria outra, de outro
banco seria outro. O Banco Central certamente tem
uma Central de Risco, ou vai criar essa Central de
Risco e também para subsidiar os bancos para rece
berem essas informações. Então, eu fico pensando
também numa questão. Hoje a abertura... Eu tive
oportunidade de ler as medidas provisórias que estão
aí na Casa sobre o microcrédito, que vai ser criado - e
aí não vai haver SERASA para esse tipo de pessoas e
tal -, mas também vão regulamentar a abertura da
conta de depósito dessas pessoas que, certamente,
pelo nível e pelo valor que será movimentado, pare
ce-me que até mil reais; acima de mil reais, ela migra
naturalmente para o sistema bancário. Fora disso, vai
ficar num sistema em que se tem um acompanha
mento desse cliente com rigor bem menor do que se
ria, desburocratiza a abertura da conta, se assim po
demos dizer. A Central de Risco seria certamente um
guarda-chuva que o Banco Central vai criar para ele
acompanhar todo o desempenho até de bancos.
Também tem lá dentro dele o CADIN, que é respon-

sável pela sua manutenção, dentro do Banco Central,
que é onde se buscam as informações. Eu tinha... Eu
estou lhe fazendo esta pergunta, Dr. Pedro, porque
aqui... Eu não sei, V.Sa. já disse, pelo que eu enten
do, a Receita, como outros órgãos públicos, é depar
tamentalizada, V.Sa. representa apenas um departa
mento. Então, a pergunta que eu queria lhe fazer cer
tamente não diz respeito ao seu departamento, por
que eu queria saber se V.Sa. tem conhecimento se a
SERASA tem isenção de Imposto de Renda.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Deputado, não é meu departamento.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sim, eu
sabia que V.Sa....

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não cabia a mim, quando eu trabalhava
na Receita, averiguar esse tipo de informação. Cabia
a mim a construção de sistemas etc.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - A outra
pergunta também diz respeito justamente ao custo
dessas informações, que também é outro departa
mento. Quanto ao objeto do convênio, V.Sa. já foi cla
ro que as informações objeto desse convênio não são
sigilosas.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Sigilosas.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu,
como cidadão, posso obter essa informação lá se eu
quiser?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu não trabalho mais na Receita, eu não
posso...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sim.
Tem restrição para eu obter?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Olha, hoje, foi como eu coloquei, o site
da Receita permite que se forneça o número de inscri
ção e obtenha um nome. Portanto, ele está aberto ao
público. Agora, se V.Exa. faz um requerimento à Re
ceita e se a Receita vai lhe responder, eu não posso
dar essa resposta.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Dr. Pe
dro, o volume de CPFs falsos na Receita foi um volu
me acentuado com que a Receita conviveu?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - A Receita vem, desde 1995, depurando
cadastros. Houve momentos em que existia um nú
mero, acredito, na casa de milhar. O cadastro chegou
a ter perto de 100 milhões de pessoas inscritas. Claro
que ali havia pessoas mortas. Existiam, então, as du
plicatas e os fantasmas. A Receita sempre fez um tra-
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balho muito forte de depurar as duplicatas, pessoas
que tinham 2,3 CPFs. Outro ponto é se descobrir se
aquela pessoa que está no cadastro existe ou não. É
um processo extremamente lento porque parte de
que essa pessoa obteve uma certidão de nascimento
falsa, uma carteira de identidade falsa, muitas vezes
tinha conta bancária, etc. Esse é um trabalho lento de
depuração da área de fiscalização que foi efetuado
principalmente após o Governo Collor. Claro que toda
essa sistemática ajudou a fazer esse trabalho, porque
passou a dar maior responsabilidade ao gerente e ele
passou a ter uma informação do que era ou não váli
do em termos de cadastro, mas a Receita fez outros
procedimentos. A própria declaração de isento foi cri
ada no sentido de permitir que aquele contribuinte,
que tinha lá um cadastro e não tinha nenhuma infor
mação, passasse a ter um sinal de vida sobre aquele
contribuinte.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Dr. Pe
dro, perdão que eu estou com a garganta toda... , mas
eu queria lhe fazer uma pergunta: dentro desses
CPFs em duplicidade - é um trabalho exemplar que a
Receita está fazendo porque está estabelecendo pra
zo para recadastramento, etc. -, mas dentro daquele
exemplar, dentro daquele CPF falso, V.Sa. tem co
nhecimento se foi feita alguma declaração de Imposto
de Renda em cima desse CPF falso, em cima de
nome falso e obtida a restituição do Imposto de Ren
da?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Tenho conhecimento, sim, de que isso
ocorreu, sim. Isso, aliás, é uma constante em toda a
história da Receita, de declarações falsas, às vezes
com CPFs verdadeiros, para obter restituição. A Re
ceita é uma casa que combate a fraude o tempo todo.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Obriga
do, Dr. Pedro.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Pois não, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Com a palavra agora o último...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Per
mite-me só uma coisa, Sr. Presidente, só para apro
veitar. Dr. Pedro, eu gostaria de entender um pouco:
há alguma ligação desse sistema da Receita e do
CPF, da organização? V.Sas. são realimentados por
alguma informação do SERASA? Há alguma intera
ção? Ou V.Sas. só são fornecedores de dados do
SERASA?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não, não há nenhuma interação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Fi
nalizando, o último inscrito, Deputado Cezar Silvestri.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr.
Presidente, eu não teria perguntas mais a fazer ao Dr.
Pedro, mas eu gostaria de expor a conclusão a que
cheguei hoje. Logicamente que, para que nós tenha
mos segurança de que os meios estão dentro da le
galidade no convênio feito entre a FEBRABAN e a
Secretaria da Receita Federal, nós só teremos essa
convicção depois das perguntas serem respondidas e
os documentos serem apresentados, principalmente
nas perguntas que o Deputado Júlio fez, o Deputado
Léo e vários outros Deputados que me antecederam.
Mas vamos supor que os meios estejam dentro da le
galidade, o que ficou claro para mim foi que a finalida
de foi desviada, até porque o exemplo que o Deputa
do Léo deu é de que nós temos 40 milhões de corren
tistas e que nós temos 60 milhões de pessoas que
têm o CPF; e o exemplo que ele deu do cidadão que
vai à loja de calçados e que não tem conta bancária e
que, de repente, na consulta junto ao SERASA, ele
aparece negativado. Logicamente que a finalidade foi
distorcida, até porque a SERASA - e a própria sigla
diz - é Centralização de Serviço dos Bancos, e não
Serviço de Proteção ao Crédito. Dentro desse raciocí
nio, eu acredito que, nas próximas reuniões nossas,
nós devemos centralizar o nosso trabalho em cima
desse desvio e do prejuízo que a SERASA vem ocasi
onando ao cidadão brasileiro de forma geral. Ao con
cluir, Sr. Presidente, eu, não querendo polemizar,
mas dentro do raciocínio do Deputado Almir, quando
ele falou do perfil, eu estou iniciando o nosso trabalho
aqui. Quero ter a melhor convivência com todos os
Deputados, isso tem sido uma praxe na minha vida
pública, eu só queria que ficasse claro para todos os
Deputados que, quando eu votei contra a convocação
do Dr. Everardo Maciel, foi porque ele era um homem
público. Eu justifiquei meu voto naquele momento e,
normalmente, quando se convoca um homem público
perante a opinião pública, perante a própria impren
sa, dá-se a impressão de que há uma denúncia já ca
racterizada em relação a esse homem público e que
muitas vezes isso pode prejudicar a sua imagem. Eu
justifiquei isso naquele momento. Para que se conhe
ça o meu perfil, o meu partido era um partido de opo
sição ao Governo passado e, mesmo sendo de oposi
ção, eu sempre fui pautado pela ética e pela justiça.
Então com certeza vai se conhecer o meu perfil. Mes
mo sendo de oposição, eu não quis de forma nenhu
ma cometer qualquer injustiça antecipadamente, ou
prejulgar, ou dar a imagem de que nós pudéssemos
prejudicar o Dr. Everardo Maciel, mesmo fazendo
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parte do partido que era oposição ao governo anteri
or, ao qual ele servia. Por último, quero apelar a todos
os Deputados que, amanhã, teremos a votação da
Lei de Falências e o nosso partido inclusive estará fa
zendo um destaque, mesmo sendo um partido da
base de sustentação do Governo, contrariando o pró
prio Governo. Nesse destaque, nós estamos pedindo
para que os bancos não tenham crédito privilegiado
junto às empresas que estão em processo de recupe
ração judicial, exatamente dentro dessa linha de coe
rência e ética que sempre nos pautou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Muito bem. Para finalizar o debate, não havendo mais
inscritos, concedo a palavra ao Relator Deputado Gil
berto Kassab.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Dr. Pedro Luiz, vou pro
curar ser bastante breve e, em primeiro lugar, agrade
ço a V.Sa. a presença, cumprimentar os Deputados
pela participação e procurar sintetizar o que eu senti
que são as preocupações dos Deputados com as in
formações colhidas nesta reunião. Em primeiro lugar,
já aqui novamente indagado pelo Deputado Anivaldo
Vale, sempre aquela preocupação da SERASA ou de
qualquer outra empresa que possa utilizar os serviços
da Receita Federal, as suas informações, não preci
sar recolher imposto na fonte. O Sr. Joaquim mencio
nou que não é da sua alçada, não é da sua atribuição.
Em segundo lugar, sempre aquela preocupação dos
Deputados em procurar deixar claro que a Receita
Federal não privilegia nenhuma entidade, nenhuma
empresa, seja a SERASA, sejam associações comer
ciais, sejam lojistas, sejam bancos, sejam grupos de
cidadãos com informações, informações essas que
eventualmente não estão disponíveis ao público e
que, portanto, podem servir de justificativa para acu
sação de privilégio para empresas auferirem lucros,
quaisquer que sejam elas que trabalhem no serviço
de informações, sejam todas essas que eu citei. E,
por último, aqui faço uma indagação a V.Sa. Dado
que não seja sigiloso, seja coberto pelo sigilo fiscal:
amanhã, se um cidadão normal ou uma entidade lhe
indagar ou lhe pedir um conselho de como obter es
sas informações da Receita e que não seja usado o
site da Receita, aqui mencionado por V.Sa. diversas
vezes que hoje existe o recurso do site. Esquecendo
o site , já que não são dados cobertos por sigilo fiscal,
que orientação V.Sa. daria para que pudesse
obtê-Ias? Aqui entendo a sua exposição quando pro
curou justificar a Receita atribuindo o equívoco ao
funcionário. Eu concordo com a sua exposição, até
porque o cidadão poderia, caberia a ele o recurso.

Mas muito bem, entendendo a legitimidade da sua
justificativa, se amanhã o Presidente Giacobo quises
se ir à Receita e obter informações de alguém, que
orientação V.Sa. daria para ele?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Eu faria um requerimento a uma autori
dade administrativa da Receita, faria uma solicitação,
teria que ser idêntica à do site, ou seja, eu daria um
número e pediria para saber quem é a pessoa que
está descrita em relação a esse número.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Da
ria que número?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - O número de CPF ou o número de
CNPJ. É isso o que o site faz. A pessoa dá um número
e obtém, como resultado... Dá se um número de CPF
e vê o nome de uma pessoa física; dá se um número
de CNPJ e vê o nome de uma empresa.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES

BEZERRA - Não, o site não permite, que eu saiba.
Nunca mais acessei o site da Receita, mas não per
mite. A idéia é justamente que em algum lugar se
apresente... Inclusive, entre empresas que vão co
mercializar , é normal se solicitarem os dados cadas
trais da empresa para emitir nota, etc. A Receita dei
xou de emitir o cartão do contribuinte. Então, ela faz
isso através do site.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Relator...

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Se quiser saber os dados identificado
res de uma empresa...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- ...per
mite-me um aparte? Sua pergunta é muito boa, muito
oportuna. Eu queria só tentar vê-Ia de outro ângulo e
perguntar para o Dr. Pedro Luiz. A pergunta, pelo site,
está correto. Na verdade, nós estamos tratando de in
formações que não são sigilosas, não se trata de sigi
lo bancário nem fiscal. O que está sendo fornecido
para alguém é considerando isso. A pergunta é: qual
quer outra empresa ou pessoa que precise ter essas
informações completas que não são sigilosas por
que... Não é que não sejam sigilosas, não estão res
tritas ao sigilo bancário ou ao sigilo fiscal, é possível
de a Receita fornecê-Ias? E, se é possível, a quem,
como deveria ser encaminhado para que alguém ti
vesse acesso a essas informações, Dr. Pedro Luiz?

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Entendo que as Instruções Normativas
nºs 19 e 20 estão em vigor. Pela Instrução Normativa
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nQ 19, para que se obtenham dados do cadastro da
Receita não cobertos por sigilo fiscal, teria que ser
uma instituição pública. Se fosse uma instituição pri
vada, de direito privado, teria que se ter uma justifica
tiva legal para obter essas informações, idênticas às
que são colocadas, por exemplo, no convênio da
FEBRABAN, que existia.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Então
teria que ser solicitado um convênio para que fosse
conseguir essas informações.

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Sim.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Ou
seja, mesmo não sendo sigilosas, são informações
importantes e a Receita toma uma série de cuidados
para poder estar fornecendo ou não às pessoas.

O SR. PEDRO LU~ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - A Receita... O procedimento está descri
to na Instrução Normativa nQ 19, que continua em vi
gor. Fora isso, teria que consultar o site.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
V.Sa. gostaria de abordar aqui algum outro aspecto,
em função das perguntas aqui dirigidas a V.Sa., que
V.Sa. não teve a oportunidade ou a lembrança de
abordar na sua exposição inicial?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Algum adendo, alguma justificativa adicional?

O SR. PEDRO LUIZ CÉSAR GONÇALVES
BEZERRA - Não. Apenas acrescentar que eu me
preparei, eu recebi essa convocação ontem, na hora
do almoço, e o tempo que eu tive para me preparar foi
ontem à tarde e hoje pela manhã. E procurei me colo
car rapidamente à disposição da Comissão. Quando
eu coloquei que me sentia constrangido não é de es
tar perante uma CPI nem tendo que prestar contas ao
Parlamento dos meus atos como funcionário público.
Absolutamente isso não me constrange. O que me
constrange é ver meu nome citado por 2 depoentes,
que eu acho que de forma... , querendo insinuar que
eu cometi algum tipo de tráfico de influência ou favo
reci a SERASA. Para mim, essas informações são fal
sas, são levianas, são irresponsáveis.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Sr.
Presidente, encerro a minha participação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Agradeço a presença de todos. Nada mais havendo a
tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando
reunião para o dia 5 de agosto, terça-feira, às
14h30min, no Plenário nQ 13 deste Anexo 11, cuja pau-

ta será encaminhada aos gabinetes de V.Exas. Está
encerrada a reunião.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE "INVESTIGAR AS
ATIVIDADES DA SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE
SERViÇOS DOS BANCOS S/A" (CPI - SERASA)

52ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordiná-
ria

ATA DA 13ª REUNIÃO, REALIZADA EM 07 DE
AGOSTO DE 2003

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois
mil e três, às onze horas e quarenta e sete minutos,
no Plenário treze do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do
Deputado Giacobo, a Comissão Parlamentar de
Inquérito com a finalidade de "Investigar as atividades
da Serasa - Centralização de Serviços dos Bancos
S/A". A lista de presença indicou o Comparecimento
dos Deputados Giacobo - Presidente, Zico Bronzea
do - Primeiro Vice-Presidente, Reinaldo Betão - Se
gundo Vice-Presidente, Alex Canziani, Bernardo Aris
ton, Gilberto Kassab - Relator, Luiz Alberto, Márcio
Reinaldo Moreira, Mussa Demes e Orlando Fantazzi
ni - Titulares; Julio Semeghini - Suplente. Deixaram
de registrar suas presenças os Deputados Anibal Go
mes, Anivaldo Vale, Augusto Nardes, Cezar Silvestri,
Colombo, Deley, Fernando Diniz, Gerson Gabrielli,
Gonzaga Mota, José Priante, Léo Alcântara, Manato,
Neuton Lima e Perpétua Almeida. Registraram suas
presenças como não-membros os Deputados Ale
xandre Costa e Walter Feldman. Abertos os traba
lhos, o Presidente anunciou que a Ata da décima se
gunda reunião tinha sido distribuída, por cópia, aos
Senhores Deputados. Requerida pelo Deputado
Mussa Demes a dispensa de sua leitura e, não tendo
quem quisesse discuti-Ia, em votação, foi aprovada a
ATA. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA: De
liberação de Requerimentos e Audiência Pública,
com a presença dos Senhores Carlos Adroaldo Ra
mos Covizzi, jurista, estudioso do tema e autor do li
vro "Práticas Abusivas da SERASA e do SPC", e José
Amado de Faria Souza, Presidente da 2ª Câmara do
1Q Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo. O
Presidente convidou os expositores para tomarem
assento à Mesa, informando aos presentes as nor
mas regimentais que disciplinariam os procedimentos
da audiência pública. Em ato contínuo, concedeu a
palavra ao Senhor Carlos Adroaldo Ramos Covizzi e,
em seguida, ao Meritíssimo Juiz José Amado de Faria
Souza para suas exposições. Usaram da palavra,
para interpelar os convidados, os Deputados Reinal
do Betão, Alex Canziani, Júlio Semeghini, Mussa De-
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mes e Gilberto Kassab. Em seguimento, foi dada a O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
palavra aos expositores para suas considerações fi- COVIZZI - Sr. Presidente, Sr. Relator desta Comis-
nais. Encerramento: Tendo em vista a não existên- são, Exmos. Srs. Deputados, jornalistas, interessa-
cia de quorum regimental para deliberação dos re- dos pelo tema, os meus cumprimentos e muita honra
querimentos, o Presidente encerrou os trabalhos às lhes transfiro por essa oportunidade rara que tenho
quatorze horas e trinta e três minutos, antes convo- como um profissional do Direito, um estudioso da ma-
cando reunião para o dia doze de agosto, terça-feira, téria, trazer elementos que possam esclarecer situa-
às quatorze horas e trinta minutos. O inteiro teor da ções de fato que acontecem no dia-a-dia da socieda-
reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após se- de massificada de consumo e a sociedade brasileira
rem decodificadas, irão à publicação juntamente com como um todo. Há 8 anos, comecei a elaborar esse
este documento. E, para constar, eu, Manoel Amaral estudo com uma preocupação iminente voltada para
Alvim de Paula, Secretário, lavrei a presente Ata, que, o art. Sll da Constituição brasileira, uma vitória consa-
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, De- gradora da nossa sociedade na preservação dos dire-
putado Giacobo, e encaminhada à publicação no Diá- itos individuais e das garantias fundamentais do cida-
rio da Cãmara dos Deputados. dão. E como aficionado nesse tema, trouxe para mim

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De- a sociedade em si, por uma coincidência do dia-a-dia
claro aberta a 1311 reunião ordinária da Comissão Par- e até porque aflorou em mim uma vocação muito es-
lamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar pecial para que estudasse essa matéria e desenvol-
atividades da SERASA - Centralização de Serviços vesse esse estudo, no sentido de se alcançar a crista-
dos Bancos. Encontram-se sobre as bancadas cópias linidade da situação em que muitos se encontram
da ata da 12ª reunião. Estando as cópias já distribuí- hoje. Então, Sr. Presidente, em resumo, porque o
das, indago se fica dispensada a leitura da mesma. tempo é diminuto, vou me pautar pelos segmentos da

minha obra, que são inicialmente os direitos persona-
(Pausa.) Iíssimos do cidadão consagrados do art. 52, regula-

o SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Peço dis- mentados posteriormente pelo Código de Defesa do
pensa, Sr. Presidente. Consumidor nessa área específica. Até então, até a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em elaboração do Código do Consumidor, esse Serviço
votação a solicitação do Deputado. (Pausa.) Não ha- de Proteção ao Crédito existia de uma forma muito ru-
vendo quem queira discuti-Ia, vamos passar à vota- dimentar, lenta e trabalhosa e ao mesmo tempo im-
ção. Os Deputados que aprovam a ata permaneçam precisa. Quando veio a regulamentação pelo Código
como se encontram. (Pausa.) Aprovada. A presente de Proteção ao Consumidor dessa matéria em si,
reunião destina-se à deliberação dos requerimentos trouxe entusiasmo para todos porque é uma maneira
constantes da pauta e à audiência pública com as de dar celeridade ao crédito e dinamismo a esse mer-
presenças do Dr. Carlos Adroaldo Ramos Covizzi, ju- cado de consumo tão importante numa sociedade
rista, estudioso do tema e autor do livro Práticas Abu- moderna. Mas, ao mesmo tempo, trouxe grande pre-
sivas da SERASA e do SPC, e do Juiz Dr. José Ama- ocupação exatamente pela velocidade e a simplicida-
do de Faria Souza, Presidente da 2ª Câmara do 1º de que esse dado é encarado. E é encarado de uma
Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo. forma tão simples, que ele passa a ser um simples
Passamos à audiência pública com a presença dos 2 dado distante do cidadão. O cidadão passou a ser
senhores e convido-os a tomar assento à mesa. (Pau- uma mera personagem do quadro montado e a preo-
sa.) Antes do início dos trabalhos, gostaria de comu- cupação final disso tudo é para que a nossa socieda-
nicar aos Srs. Deputados que, conforme indicação da de não se transforme numa gigantesca colmeia admi-
Liderança do PFL, o Deputado Gerson Gabrielli pas- nistrada por uma abelha rainha. Então, quando come-
sou a integrar esta Comissão como membro titular, çou o trabalho desses cadastros de proteção ao cré-
em substituição ao Deputado Machado. Esclareço dito, logicamente pautado pela trilha constitucional
que a presente reunião se realiza em razão da apro- que o espaço lhes foi dado, se via uma certa regulari-
vação de requerimentos dos Deputados Alex Canzía- dade nesse serviço e até uma situação de ganho para
ni e Luiz Antonio Fleury. Iniciando os trabalhos, con- a sociedade pela velocidade e pela rapidez que os
cedo a palavra por até 20 minutos ao Dr. Carlos Adro- créditos eram aprovados. Então, esses cadastros,
aldo Ramos Covizzi para suas considerações iniciais. eles tiveram uma formação jurídica e deram um cami-
O senhor disporá de até 20 minutos para sua expla- nho a ele para, sempre com um fim prospectivo ou um
nação. olhar para frente, em proteção ao crédito em si mes-
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mo. Mas, com o tempo passando, com o desenvolvi
mento dessa sociedade, com o "aperfeiçoamento"
entre aspas - que foi dado a esses serviços, começa
mos a notar um tremendo desvio de finalidades. Ao
invés de protetores do crédito de uma forma futura,
prospectiva, independente, objetiva, passou a ser
subjetiva, retrospectiva e curador de débito, onde o
cidadão não vale nada e o pior de toda essa situação
que a gente deparamos é que não tem uma agência
reguladora para análise desses dados. Eles estão
nas mãos dos próprios interessados que fazem justi
ça com as próprias mãos, criando verdadeiros tribu
nais de exceção. Quem regula a qualidade dessa in
formação? Por onde passa, por onde é filtrada a infor
mação que é permitida a dar ciência ao público de
uma forma generalizada e tão barata? A privacidade
das pessoas foi destruída, absolutamente destruída.
E isso ganhou um espaço tão grande na sociedade
fortalecida por uma mídia, que nós chegamos a pon
tos insuportáveis. O estudo que está exposto no meu
livro, ele abrange de um modo geral os cadastros de
proteção ao crédito. Mas, nesta audiência pública,
parece-me que o tema central é a investigação sobre
a empresa SERASA e a ela que vou me ater, porque
tem grande capítulo, grande parte do meu livro desti
nada a ela. Essa empresa, formada com interesse
dos seus banqueiros, que são seus acionistas, em
primeiro lugar, disfarçada com o nome SERASA, co
leta dados da primeira importância e de forma direta
dos seus patrocinadores, seus acionistas, que são os
banqueiros, e de uma forma, de uma linha direta, o
gerente do banco aperta uma tecla do seu computa
dor e o nome de qualquer um de nós passa a figurar
dessa lista negra, que é passada para a sociedade
como aquele cidadão que não pode participar da so
ciedade de consumo. Passo a ter idéia de um tribunal
de exceção face a importância do crédito dentro da
nossa sociedade massificada. E, em se falando em
sociedade massificada, eu vou alertar os Srs. Depu
tados pelo seguinte, a lei, especialmente o Código de
Proteção ao Consumidor, no seu art. 43, § 1º, exige
que essas informações sejam objetivas, claras e,
principalmente, verdadeiras. Objetivas, porque não
permite subjetividade. E, a partir do momento que in
clui o nome do cidadão nesse cadastro, ele já é tido
como mal pagador, o elemento subjetivo já se aflorou.
Já se aflorou de uma forma clara para todos, porque
quem está ali é picareta, é ímprobo, não é merecedor
de crédito. Vamos para o segundo ponto e o mais im
portante deles: ela tem que ser absolutamente verda
deira e clara, citar a fonte, da onde ela surgiu. E aí é o
grande problema, e reputo aqui para os senhores de

trazer a informação que tenho - e vou lhes dizer o
porquê da total ilegalidade da manutenção num ca
dastro dessa natureza: que ele nasce ilegal, o forneci
mento do crédito ele parte de formulários, de contra
tos de adesão em que o consumidor do crédito não
participa, não tem manifestação volitiva na formação
do contrato. Ele adere em bloco simplesmente todo
aquele conteúdo de cláusulas. E, no meio dessas
cláusulas, existem inúmeras cláusulas abusivas que
fulminam o contrato no seu nascedouro. E, embasa
do nessas cláusulas abusivas, pautadas pelo exage
ro e pela ganância, contrárias à legislação brasileira,
o cidadão é negativado com essa formação de infor
mações. E vou dizer aqui: qual é dos senhores que
não têm cheque especial hoje, até porque faz parte,
agregou ao salário de todo mundo, principalmente
classe média? Qual é o contrato de cheque especial
que não tem juro capitalizado, mês a mês? Me aponte
uma instituição financeira que adote juros linearmen
te de ano a ano, nessa modalidade de crédito? Ne
nhuma. Só para os senhores terem idéia do que
acontece, considerando que é o juro mais caro de
mercado - estou falando da origem da informação,
Deputado -, um contrato dessa natureza, pautem os
senhores, exemplificativamente a juros de 10% ao
mês, linearmente em 12 meses nós teremos 120% ao
ano, capitalizados mensalmente ele vira 213. O cres
cimento exponencial da dívida vira uma bola de neve,
é geométrico o crescimento do débito. E o que acon
tece aí? O exagero, o excesso em que o consumidor
é obrigado a pagar aquela ilegalidade exigida dele no
momento da formação do contrato, baseado no vocá
bulo latino de antigamente, superado do pacta sunt
servanda, faz lei entre as partes aquilo que está escri
to. Mas como, num contrato de adesão, onde eu não
manifestei minha vontade? Uma cláusula imposta, se
aceita em bloco, eu não tenho crédito. Numa socieda
de de consumo isso é grave. Tem que haver alguém
fiscalizando isso. Agora, fala: os tribunais brasileiros,
historicamente consagrados com jurisprudência do
STJ, de todos os tribunais brasileiros, proibindo a ca
pitalização mensal de juros, e nessas modalidades de
crédito, excepcionando as cédulas, regulamentadas
por leis especiais. Em todas essas modalidades exis
te o excesso, e esse excesso é exigido do consumi
dor. E quem não se submete é execrado pela estig
matização social e pela execração do homus econo
micus, de forma inapelável, sem poder se defender.
Esse é o mau pagador, ou a ganância do fornecedor
do produto e do crédito extrapolou a lei e, com base
nela, disfarçadamente, tenta exigir um crédito que
não tem direito? E vamos falar um pouquinho dos efe-
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itos da mora pela inadimplência, que o resultado da
inadimplência é a mora. Quem deu causa a mora, aí,
foi o credor ou foi o consumidor? Obviamente, a culpa
da mora é do credor. Isenta o devedor dos efeitos da
mora. Estando isento dos efeitos da mora, ele não
pode ser considerado um mau pagador. Ele não pode
estar nessa lista negra que prejudica o cidadão na
sua alma, na sua essência, na sua honra. Senhores,
vamos avançar um pouquinho mais dentro do desvio
de finalidade. Aí está caracterizado o desvio de finali
dade. É o uso do instrumento para cobrar o excesso.
Se o cidadão não pagar o excesso, ele é excluído da
sociedade de consumo de forma radical e inapelável.
Vamos, aqui, falar do arrendamento mercantil, onde a
lei exige nesse contrato misto de financiamento e alu
gueI que seja cobrada a parcela do financiamento e,
ao final do contrato, para caracterização do contrato
de arrendamento mercantil, é exigida, três opções se
rão dadas ao consumidor arrendatário: adquirir o
bem, pagando o valor residual fixado; renovar o con
trato por um valor menor pela depreciação do bem; ou
simplesmente devolver o bem ao arrendante. Sabe o
que acontece hoje? Essas três opções não existem
mais, desde o nascedouro do contrato, porque co
bram o valor residual conjuntamente com o valor da
parcela do financiamento num único boleto, tirando
do consumidor a oportunidade de optar ao final, que é
a essência do contrato de leasing. E por um direito su
mular, consagrado já no STJ, descaracteriza o con
trato de leasing e não é mais possível a busca e apre
ensão do bem. Mas, nesse ínterim, o consumidor já fi
gura naquele cadastro, lá. Vamos mais à frente ainda.
A coisa, o desvio de finalidade é tão grande, que não
é mais o crédito que preocupa. As grandes empresas
brasileiras, apesar do desemprego, Sr. Presidente,
apesar do desemprego que tem nesse País, que é o
clamor da sociedade maior, quando passa num vesti
bular qualquer dentro dessa empresa, em uma forma
seletiva, o primeiro órgão de consulta para ver se o
funcionário pode ser admitido é o SERASA. Se ele ti
ver uma restrição, ele é apartado, ele não entra mais
na empresa. Um exemplo típico é a Volkswagen no
Brasil. Chegamos a esse ponto. E, acreditem os se
nhores, eu, na minha qualidade de caipira, interiorano
de São Paulo, da cidade de Itápolis, a maior produto
ra de laranja do mundo, onde existe a concentração
de interesses da agroindústria brasileira na sua es
sência, nesse setor, onde são feitos contratos de for
necimento entre indústria e produtor rural, que luta lá
no sol a sol, com as intempéries e firma contratos fu
turos, contratos longos de 3, 4, 5 anos com esse pro
dutor, contratos formulários também, contratos de

adesão. E nesse contrato existe já prefixada uma esti
mativa de safra, e o produtor só recebe pela venda
aquela quantidade de frutos que ele coloca no portão
da indústria. Ele tem a obrigação de colher e transpor
tar e depositar ali. Dali em diante, ele tem o direito de
receber e aperfeiçoar o contrato de compra e venda
dessa fruta. Sabe o que está acontecendo hoje? Em
contratos futuros? A previsão de safra caiu por intem
péries, por seca, por praga, uma série de qualidades.
Tinha aquele determinado produtor a incumbência de
entregar 30 mil caixas de laranja na porta da fábrica,
vou exemplificar e vou citar nome: Cutrale do Brasil.
Não conseguiu produzir tudo aquilo. Entregou 5 mil
caixas a menos. Sabe o que está acontecendo, Sr.
Presidente? Ele está... a figura dele está incluída no
cadastro da SERASA como inadimplente do contrato.
Um contrato que nem de crédito é. Aonde nós vamos
parar? Agora, fala assim: a SERASA não tem culpa?
Não, tem, ela é solidária nisso. Art. 7º do Código do
Consumidor, o arquivista administra a informação.
Ela é solidária, sim, ela tem obrigação, até porque
tem fé pública, de administrar esse dado e de forne
cer ao público em geral informações claras objetivas
e verdadeiras. Então, a gente se depara com um qua
dro onde a estigmatização social predomina para a
efetividade desse modelo criado de proteção ao cré
dito no Brasil. Como sugestão, acho que nós temos
que voltar à origem, ao nascedouro, aonde houve a
inspiração do Legislador dessa cave, na formulação
do Código de Proteção ao Consumidor. Tem que ha
ver uma agência reguladora dessas informações, que
vão fazer a triagem disso. Não é possível ficar na mão
do interessado e execrar as pessoas como sendo ver
dadeiros tribunais de exceção. Ninguém fiscaliza
isso. Eles são os Nobels da economia. E quem é o
grande prejudicado é o consumidor, é a sociedade de
consumo. E vou dizer para os senhores um dado.
Hoje, no cadastro da SERASA, existem 30 milhões de
consumidores, dentro de uma sociedade de consumo
com a natureza que temos nós no Brasil, é assusta
dor. Se não é a metade, é um terço da sociedade de
consumo com uma mancha lançada lá, ninguém sabe
por quê. Vou dizer aqui, assim: mas se protestar um
título? Eu tenho direito de defesa. Eu posso agir com
um instrumento de sustação de protesto e dizer o por
quê. E quando me negativam num órgão desse, o que
faço eu. Na maioria das vezes, sou surpreendido
numa fila de supermercado, na presença dos meu fi
lhos, na presença da minha mulher e de terceiros que
se interessam pelo susto que eu tomei. Quem é que
pode avaliar o que um cidadão sente nessa hora? A
intimidade, a privacidade dessa pessoa não existe
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mais, rasgou-se, tornou-se cláusula morta da Consti
tuição, não tem mais. E eu posso falar isso de cátedra
para os senhores, porque eu convivo no meio e, pela
deferência que foi me dada por ter feito essa obra,
existe uma canalização natural de pessoas que vão
até mim perguntar, consultar e perguntar o porquê. E
a gente vê no dia-a-dia do trabalho o desespero, o in
conformismo, e tem que ficar num pólo passivo, inati
vo, sem arma. E fala assim: mas tem o Judiciário.
Gente, o Judiciário é caro. O instrumento do Judiciá
rio somos nós, advogados, que não trabalhamos de
graça. Mas existem as Procuradorias. Mas ele está
perdendo um dia de serviço. Ele está largando os afa
zeres dele para correr atrás disso, para proteger a
honra dele, quando a honra dele tem que ser protegi
da a partir desta Casa, porque aqui que foi formulada
toda a substância de proteção à honra, à intimidade
dessas pessoas, à imagem que elas transmitem para
a sociedade de consumo. Nós nos deparamos com
uma situação de extrema gravidade principalmente
para quem vive no meio da sociedade, longe daqui,
longe de Brasília, longe mesmo dos tribunais, porque
sempre que invocada proteção judiciária, ela tem
pronto atendimento em jurisprudência consagrada no
Superior Tribunal de Justiça pelo abuso, especial
mente quando a matéria está submetida à discussão
judicial. Outra coisa que me arrepia são os convênios
firmados com as Corregedorias dos Tribunais de Jus
tiça para pegar dados de distribuição forense. Se a ju
risprudência está dizendo que, se o caso estiver sub
metido a juízo, não pode haver informação negativa
dessa natureza, o próprio Judiciário está contribuindo
para que ela exista, com fornecimento de fitas mag
néticas do processador de dados do Estado mandan
do cópia para esses organismos. O cidadão, para pe
gar uma certidão do distribuidor forense, recolhe uma
taxa, enfrenta uma fila, debruça no balcão, espera
mais de semana para ter a certidão na mão. E essas
pessoas privilegiadas, não sei a que custo, Sr. Presi
dente, não posso trazer essa informação aos senho
res, não sei a que custo, têm cópia na íntegra dos dis
tribuidores do Brasil na mão, ao mesmo tempo, com
todas as facilidades, sem ter que debruçar no balcão.
E um desses convênios os senhores vão encontrar
no meu livro em inteiro teor, o Tribunal de Justiça de
São Paulo. Não vejo um modo explicativo para isso,
qual é a intenção de se fazer isso, proteger a socieda
de? Parece-me que a resposta fica em aberto. Então,
Sr. Presidente, como o tempo é curto, acho que já se
passaram os 20 minutos em que me foi dada essa
oportunidade, mas trago esse alerta aos senhores,
porque daqui nascem as esperanças do povo, e essa

esperança a gente tem grande expectativa em cima
dela. Apesar da característica da nossa sociedade
brasileira de ser pobre, de não participar totalmente
porque não tem condições e dos privilégios ao mes
mo tempo que existem. Então, não estou falando do
cidadão letrado, estou falando do hipossuficiente,
nem do vulnerável, definido no Código do Consumi
dor, estou falando do hipossuficiente. E vou dar mais
um exemplo para dizer que todas essas informações
são ilegais, porque elas nascem, o nascedouro delas
é ilegal. Qual é o crediário de crédito ao consumidor
que não é feito com base na Tabela Price? A forma
ção da Tabela Price é juros compostos, que é proibi
do por lei. E exige do consumidor aquele pagamento
disfarçado a maior, que provoca o inadimplemento. Aí
fala, mas o inadimplemento no Brasil é tão grande
que os spreads bancários são caros. Sr. Presidente,
isso é uma afronta para o cidadão comum, usuário de
crédito, isso é uma afronta, porque quem provoca o
inadimplemento é o próprio credor, intencionalmente,
porque, se não fosse, ele teria extraído essas cláusu
las abusivas do contrato, porque perdem-nas. Por
que que vou perder sistematicamente? Eu vou con
sertar o meu contrato, que é um contrato de adesão, é
um contrato de massa, é um formulário. Não, sabem
por quê? Cada mil correntistas de um banco, um re
clama. Um. Novecentos e noventa e nove se subme
tem. E, aqui, eu vou fazer uma denúncia um pouco
mais grave aos senhores, não vou revelar nomes por
causa da fonte, que eu tenho a obrigação de preser
var: um colega que trabalhava do lado do ex adversus
dos bancos - eu só milito contra bancos - teve um
acidente automobilístico, morreu uma pessoa, esse
colega ficou muito traumatizado com aquilo, ficou au
sente da lide forense por mais de 30 dias. E nesse ín
terim ele perdeu uns três ou quatro prazos de recur
sos de sentenças condenatórias do banco que ele pa
trocinava. E quando ele retornou à atividade, ele foi
ao meu escritório e falou: "Rapaz, eu estou desespe
rado". Eu falei: "Olha, infelizmente não posso te aju
dar, não posso mudar a lei. Houve a preclusão do pra
zo e transitou em julgado, o que que eu posso fazer".
Ele falou: "Olha, eu vou enfrentar a situação e vou fi
garpara o banco". E ele foi tratado de uma forma mui
to grosseira pelo diretor da área. Ele, como é um cida
dão honrado, falou: "Olha, eu vou discutir isso pesso
almente na diretoria do banco amanhã", E se dirigiu
para lá. Isso ele me contando depois. E lá chegando,
esse diretor avistando esse cidadão, falou: "Você es
pera aí, não conversa com ninguém que nós vamos
almoçar juntos". Está bom. E lá foram, num belo car
ro, com motorista particular, num restaurante elegan-
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te de São Paulo. Chegou e bateu nas costas desse
meu colega e falou: "Olha, bola pra frente, não se pre
ocupe, não. A vida é assim mesmo, tem tropeços.
Não pense você que a instituição vai perder dinheiro
com teu deslize, não". O banco tem 15 milhões de
contas no Brasil. Três reais de taxa, com códigos que
só a gente sabe, no extrato de cada um, já é o bastan
te para pagar tudo isso aí. Isso acontece. Examine o
extrato do senhor. Examine e veja se não vem, de vez
em quando, uma taxa que você nunca ouviu falar.
Taxa de telefone, 5 reais. Nunca recebi telefonema
do banco. Isso acontece. Talvez o mais atento tenha
percebido isso. Procurem, investiguem isso e multipli
quem isso pelos milhões de brasileiros que depen
dem disso, que estão subjugados à prestação de ser
viço dessa qualidade. Então, Sr. Presidente, são os
esclarecimentos iniciais que eu podia, espontanea
mente, trazer aqui para os senhores. Eu estou à dis
posição desta CPI a qualquer momento, para forneci
mento de documentos, tudo que for preciso derivado
do meu trabalho de 8 anos na elaboração deste livro.
Obrigado, Deputado, pela indicação. Muito me hon
rou esta oportunidade. Obrigado, Sr. Presidente, Sr.
Relator. E eu me coloco à inteira disposição para es
clarecimento desta CPI, até porque o tema é da mais
alta relevância. E a mim, como cidadão, antes de ser
advogado e escritor, interessa muito. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Continuando os trabalhos, concedo a palavra ao Dr.
José Amado de Faria Souza, que terá até 20 minutos
para suas considerações.

O SR. JOSÉ AMADO DE FARIA SOUZA 
Exmo. Deputado que preside esta Comissão Parla
mentar de Inquérito; Exmo. Deputado Relator;
Exmos. Srs. Deputados, peço vênia, antes de tudo,
para saudar a todos, na pessoa do ilustre Presidente
que aqui está representando o Parlamento brasileiro,
instituição indispensável no regime democrático, cai
xa de ressonância das aspirações do povo brasileiro.
E, apesar das críticas muitas vezes endereçadas ao
legislador brasileiro e ao Poder Legislativo do nosso
País, este cumpre - para quem conhece o trabalho do
Congresso e o acompanha - com exatidão o papel
destinado a tal Poder do Estado. Eu saúdo todos os
presentes, especialmente os senhores servidores do
Parlamento, cuja dedicação pode se ver até nas ses
sões que muitas vezes se prolongam, sempre com a
presença dos Parlamentares e também dos senhores
e senhoras funcionários, a quem rendo minhas home
nagens. Eu, antes de tudo, devo agradecer o convite
e a oportunidade de estar aqui perante esta Comis
são Parlamentar de Inquérito para, na medida do pos-

sível e dentro das minhas limitações, prestar alguma
colaboração à Casa legislativa. Recebi o convite, Sr.
Presidente, com alguma preocupação, porque, em
primeiro lugar, o recebi como representante do Poder
Judiciário paulista. Daí até ter alguma dificuldade de
falar em nome de um Poder da República. Em segun
do lugar, porque, ao ler o amável ofício que V.Exa. me
endereçou, percebi que o convite havia partido de
uma indicação do Deputado Luiz Antonio Fleury Fi
lho, meu antigo colega do Ministério Público do Esta
do de São Paulo. E, ao ler aqui que eu seria uma re
conhecida autoridade no assunto, percebi que havia
muito de exagero, que só pode ser atribuído à amiza
de que o Deputado Fleury tem para comigo. Portanto,
já me penitencio se não corresponder às expectativas
de V.Exas. Quero dizer basicamente o seguinte: pre
sido hoje a 2ª Câmara do 1º Tribunal de Alçada Civil.
Pela segunda vez ocupo esta função, bem como a de
Presidente do 1º Grupo de Câmaras. E talvez a indi
cação do Deputado Fleury se deva, particularmente,
a um caso concreto, julgado em 1999, de cuja turma
julgadora não tive ocasião de participar. Refere-se a
uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Públi
co do Estado de São Paulo contra a SERASA, que
versa justamente sobre os procedimentos de inscri
ção do nome de alguma pessoa nos seus cadastros.
Esta ação civil pública havia sido julgada em primeira
instância, e o Ministério Público obteve sentença fa
vorável à sua pretensão. O caso foi reexaminado por
força de duas apelações: uma da SERASA e outra do
próprio Ministério Público. E se chegou, então, à con
clusão de que a SERASA seria responsável pela noti
ficação prévia antes do registro, antes da inscrição
ser efetivada. Sobreveio, então, condenação, Sr. Pre
sidente, que impôs até multa na hipótese de seu des
cumprimento. Este caso se tornou paradigma dentro
da jurisprudência brasileira. Talvez, daí, minha pre
sença aqui. Também acredito que ela se justifique so
bre outro prisma. É que, para pessoas não afeitas à
organização judiciária do Estado de São Paulo, o 1º
Tribunal de Alçada Civil tem como competência re
cursal toda matéria de direito econômico e de consu
midor, contratos mercantis, contratos bancários, toda
espécie de compra e venda mercantil, execuções, tí
tulos de crédito, ações anulatórias desses títulos de
crédito e cambiais, enfim, toda matéria que dá ensejo
à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Pelo vulto, pela expressão econômica do Estado de
São Paulo, evidentemente, o tribunal adquiriu alguma
experiência no trato dessa matéria. E seu entendi
mento, ao julgar, tem sido confirmado nas Cortes Su
periores aqui em Brasília, quer no egrégio Superior
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Tribunal de Justiça, quer no colendo Supremo Tribu
nal Federal. Permito-me esse preâmbulo apenas
para tentar justificar a razão de eu estar aqui. A dificul
dade a que me referi de início é que, ao contrário do
professor, do cientista, do doutrinador, o juiz lida caso
a caso, e cada caso tem peculiaridades que não se
reproduzem da mesma forma. É extremamente difícil
para mim, e estou me dando conta disso hoje, extrair
do imenso mar de processos uma generalização,
uma concepção geral que possa ser aplicada. De
qualquer maneira, vou tentar, resumidamente, posici
onar o mais genericamente quanto me for possível o
entendimento do meu tribunal em relação a essas
questões. Confesso que não sabia exatamente qual
era o tema fulcral da CPI, mas a palestra, o depoi
mento do ilustre doutrinador que me precedeu até me
desbravou esse caminho. Vou me permitir até apoi
ar-me na exposição dele. O tribunal tem fixado o se
guinte: é nosso entendimento que as entidades de
proteção ao crédito têm sua atividade regulada de
maneira bastante precária e superficial no Código de
Defesa do Consumidor. Basicamente, isso gira, além
dos dispositivos já mencionados pelo palestrante que
me precedeu, em torno do art. 42 do Código de Defe
sa do Consumidor. Evidentemente, a lei não exige, e
o juiz não pode julgar senão em consonância com a
lei. E sempre lembro que o juiz pode ser um crítico
pessoal da lei, mas, ao exercer função pública e re
presentar um Poder do Estado, ele deve se curvar ao
império da lei. O juiz que julga de acordo com seu
convencimento, contra a lei, presta um desserviço à
nação, porque ele não é legislador, não foi escolhido
para esta função. Descabe-Ihe impor uma lei que é
fruto do seu pensamento. A pior das ditaduras é a di
tadura do Judiciário. E eu falo isto como juiz. Quanto
à lei, então, faço esta observação. Não seria nem
uma crítica, mas uma constatação fática. A lei trata de
maneira bastante superficial dos procedimentos que
devem ser adotados pelas entidades de proteção ao
crédito. Basicamente, não lhes incumbe perquirir,
aferir ou sopesar as informações que recebe. Como
age o juiz frente a esse cenário? Quem é o responsá
vel pela informação? É quem a emite. Em regra, o
credor, aquele que postula direito de crédito não
adimplido pelo devedor. Nesse sentido, este primeiro
acórdão veio solucionar uma questão, veio fixar em
que momento nós vamos cindir a responsabilidade. A
responsabilidade pela exatidão da informação, se a
pessoa deve ou não deve, isso cabe ao credor. Po
rém, cabe à SERASA ou a qualquer outra entidade de
proteção ao crédito, antes de proceder a este lança
mento, antes de inscrever o nome no rol de inadim-

plentes, comunicar àquela pessoa, física ou jurídica,
esta situação, e lhe dar oportunidade de impugnar o
informe recebido. Se assim não o fizer, passará esta
entidade de proteção ao crédito a ser ela responsável
pelas conseqüências lesivas que produzir em relação
àquele que teve seu nome lançado no cadastro. É a
única maneira, pelo menos sob a ótica dos julgados,
que temos diante da estrutura jurídica posta à dispo
sição do juiz para solucionar essa questão. Diante
desse enfoque, o que resulta hoje, a partir de 1999, é
que, em regra, o devedor ou o suposto devedor, ao
impugnar, deve lançar esta impugnação contra seu
credor, ainda que ele postule medida liminar, seja por
antecipação de tutela - instituto, aliás, bem criado
para permitir ao juiz um instrumento ágil de obstar de
terminada providência lesiva, ainda logo no começo,
logo que instaurada a ação, ou mesmo como medida
cautelar concedida em sede de liminar. Então, o que
faz o devedor? O devedor vai a juízo e faz uma im
pugnação, questiona a origem da informação, como
bem disse o ilustre doutrinador. Eu não devo isso.
Estão me cobrando coisas ilegais, contas indevidas.
Portanto, antes de mais nada, eu preciso de uma or
dem judicial para fazer sustar qualquer inscrição per
tinente ao meu nome. Hoje, o número de ações desse
tipo é muito grande. E como, ao contrário do que se
pensa - e até se fez alguma referência aqui -, o Judi
ciário brasileiro, na realidade, não é nem mais lento
nem mais moroso do que outro Judiciário. Antes de
optar pela carreira pública, prestar concurso, eu tra
balhei na iniciativa privada. Tive ocasião, nos idos de
70, de, trabalhando para uma empresa multinacional,
ser transferido para o exterior. E morei no exterior du
rante 2 anos trabalhando na matriz. E tive contato
com o Poder Judiciário lá dos Estados Unidos da
América. E verifico, desde àquela época, que o Judi
ciário brasileiro não é tão lento quanto se pensa. Até
por que, apenas para conhecimento dos senhores,
das senhoras e dos Exmos. Deputados, só no Estado
de São Paulo, no ano passado, foram instaurados 10
milhões de novos processos - 10 milhões! Isso signi
fica que praticamente toda a população do Estado ou
2/3 dela está litigando, já que nós precisamos de 2
pessoas diferentes para compor uma lide. Só o Tribu
nal onde tenho assento, julgou 58 mil processos em
grau de recurso ano passado. Nós somos 60 juízes.
Cada juiz proferiu mais ou menos perto de mil votos,
pouco menos de mil votos. Meus colegas dos Esta
dos Unidos julgam 450 processos por ano. E a última
vez que eu lá estive, a convite do Governo americano,
um colega havia pedido licença por stress e exaus
tão. Eu estou há 5 anos julgando mil processos por
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ano e me sinto em condições ainda de prosseguir. Na
Alemanha, meus colegas alemães julgam 300 pro
cessos por ano. E, no Japão, 400. Eu acho que até
sou mais operoso do que o japonês, que é indicado
como um exemplo de eficácia e eficiência. Eu colo
quei esses dados - me permitem, não é o lugar -,
mas queria lembrar que no Estado de São Paulo, por
exemplo, o acesso à 2ª Instância, em agravo de ins
trumento, que é o recurso adequado, Sr. Presidente,
para reformar a decisão que nega aquela liminar em
medida cautelar ou a antecipação de tutela, o agravo
de instrumento, no Estado de São Paulo, é isento de
custas de preparo. Ou seja, ele é gratuito. Não se re
colhe nenhum tipo de taxa. Então, o acesso me pare
ce razoavelmente amplo. Dentro deste contexto, en
tão, seria necessário, dada a definição e o alcance
que o Código de Defesa do Consumidor coloca para a
matéria, lembrando que a responsabilidade, então, é
do emitente, é do emissor da informação. E, a partir
do momento que a entidade de proteção ao crédito
recebe esta informação, aí, sim, passa ela a ser res
ponsável pela exatidão do seu procedimento, a notar
que nós temos julgado inúmeras ações - eu trouxe
aqui alguns exemplos de outras Câmaras - sempre
nesse sentido de responsabilizar o credor, subsidiari
amente, a entidade de proteção ao crédito por esses
danos. Com relação à eficácia dessas medidas, pare
ce-me que elas são, de fato, eficientes, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça também tenha acom
panhado esta forma de interpretação, de intelecção
da lei. Eu tenho também de noticiar que o critério utili
zado é um ponto difícil de lidar. Como eu mencionei
anteriormente, cada caso é um caso. Eu me vejo aqui
na mesma situação que um Juiz de Direito de Família,
se viessem a se indagar dele: Quantas ações de di
vórcio o senhor julga? E ele respondesse: Mil ações
de divórcios. Quantas dessas ações de divórcio são
propostas, atribuindo culpa ao marido por infidelidade
conjugal? E ele respondesse: Quinhentas ações. E,
aí, se tira a conclusão: metade dos maridos é infiel.
Eu não queria chegar a este ponto, porque isso seria
uma distorção dos dados que o Judiciário dispõe. A
visão do Judiciário é restrita ao caso concreto. O que
eu vou dizer aos Srs. Deputados é o seguinte: em re
gra, quando a impugnação do débito é razoavelmente
fundamentada, o Judiciário lhe defere imediatamente
este pedido para impedir a inscrição, para obstar, até
solução do caso, que o nome seja lançado no rol, no
cadastro de inadimplentes. E se já tiver sido lançado,
para mandar retirar? Se a ação proposta não traz ele
mentos que permitam aferir a presença dos requisitos
legais, ou seja, que haja fundamento, de fato e de di-

reito, para que se possa antever, antecipar a possibili
dade, ou melhor até, a probabilidade de êxito do de
mandante, do devedor supostamente ameaçado com
essa inscrição, então, não se há, aí, meio nem funda
mento jurídico para conceder uma medida desse tipo.
Basicamente, não se verifica aqui as condições relati
vas à entidade de proteção ao crédito, mas, sim, a ori
gem da dívida. A origem da dívida é a origem da ins
crição, que será verificada, que será examinada pelo
juiz. E se houver fundamento para impugnar aquele
débito, certamente, a medida liminar será concedida.
Eu comparo esta situação, a grosso modo, com a
sustação do protesto. O cartório de protesto não é ele
responsável pelas razões extrínsecas do protesto.
Responsável é quem leva o título lá ao cartório para
ser protestado. O que incumbe ao cartório de protes
to? Incumbe verificar se é possível o protesto e notifi
car aquele contra quem se direciona o protesto na
quela situação. Basicamente, o juiz examina isso
quando se entra com uma ação, se ingressa com uma
ação de sustação do protesto. Então, eu estou fazen
do uma comparação apenas para os senhores verifi
carem que essa situação guarda alguma similitude.
Em relação, finalmente, a uma questão que foi trazida
à colação, foi trazida à lume, "pertine" a convênios
com a Corregedoria-Geral da Justiça, embora eu não
seja ainda Desembargador - espero sê-lo um dia -,
nem esteja munido de procuração para falar pela Cor
regedoria-Gerai de São Paulo, eu só gostaria de fazer
uma anotação de que os dados da distribuição, em
regra, são franqueados a todas as pessoas. E, aliás,
aliás, principalmente no caso de execução, são extre
mamente úteis, porque incumbe, por exemplo - eu
vou dar aqui uma situação que é muito freqüente e
que eu a examino todos os dias -, a quem compra um
imóvel sem saber que o vendedor está sendo execu
tado. Então, se ele compra de boa-fé, a Justiça reco
nhece o seu direito ao imóvel e impede a penhora se
ela eventualmente for cogitada, ou a torna insubsis
tente se vier a ser deferida. No entanto, para demons
trar a sua boa-fé, incumbe ao adquirente interessado
averiguar se contra o vendedor não existe nenhuma
execução proposta. Então, eu só estou lançando esta
informação para justificar que talvez a idéia do convê
nio não seja boa em relação à SERASA ou a uma ou
tra entidade de proteção ao crédito. Eu até me permi
to estender, porque não é só a SERASA, na verdade,
que causa um certo...um certo problema para o cida
dão, para o devedor. Existem outras entidades que
também registram a inadimplência. Mas eu me per
gunto também se suprimir a informação seria a solu
ção adequada. Como não me cabe legislar, graças a
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Deus, não tenho esse talento, e de todas as funções
públicas, aliás, essa é a que eu mais admiro e é a que
eu nunca me arrisquei a pensar, cogitar na minha
vida, mas essa é uma questão que eu deixo a V. Exas.
para ponderar, porque é preciso buscar um ponto de
equilíbrio, nem suprimir a informação, porque na rea
lidade ela existe e ela é de interesse público e o Códi
go de Defesa do Consumidor até realça este aspecto.
Eu encerro aqui pedindo desculpas pela pobreza do
meu depoimento. Eu me coloco à disposição de
V.Exas. Gostaria de deixar, não sei se é possível,
consulto o Exmo. Presidente... Eu trouxe aqui cópia
do acórdão, que aqui me referi, e dos outros, talvez
possa servir de algum subsídio à Comissão. Eu me
coloco-me à disposição para comparecer em outras
vezes ou encaminhar a V.Exas. o que for necessário.
E, mais uma vez, como cidadão agora, não como juiz,
penhoradamente eu agradeço o trabalho que o Con
gresso Nacional faz, especialmente à Câmara dos
Deputados, que, na verdade, é a síntese do País. É
bonito entrar aqui e ver desde o índio, que eu encon
trei lá fora, até as mais altas personalidades da vida
política nacional, até o cidadão mais simples. Enfim,
eu estou até emocionado de estar aqui. Muito obriga
do.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Esta Presidência recebe a cópia e vai fazer distribuir a
todos os nobres Deputados. Dando continuidade aos
trabalhos, antes esclarecendo que os Deputados te
rão direito a fazer suas perguntas, onde terão até 5
minutos para fazê-Ias a ambos os convidados, onde
os mesmos terão 5 minutos para responder, após a
alternativa de réplica e tréplica, com o mesmo tempo.
Conforme a lista...

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, pela ordem. Como são apenas 3 inscritos até
agora - e eu gostaria de saber se algum outro Com
panheiro vai também pretender se inscrever para fa
zer questionamentos -, não seria o caso de nós ouvir
mos os 3 para que depois os expositores pudessem
se manifestar de uma vez só?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado, nós temos adotado como prática aqui, até
pelo pouco número de inscritos hoje, que cada um
faça, elabore suas pergunta, aí os convidados res
pondem. Tem sido feito dessa maneira, não em con
junto, até para não atrapalhar os convidados, que
hoje são 2. Então, dando continuidade, pela lista de
inscrição, eu passo a palavra ao Deputado Julio Se
meghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Presidente, só para uma questão de inversão. Há o

pedido do Deputado Betão, de falar primeiro, porque
ele está precisando sair. Eu não tenho nenhum pro
blema, até porque estou tendo que resolver um pro
blema da reforma tributária. E até peço desculpas por
ter perdido a apresentação do Exmo. Sr. Juiz. Mas eu
passo a palavra, então, primeiro para o Betão. E eu
peço a inversão, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
gostaria, então, de dizer, Deputado Julio, que vamos
seguir pela ordem. Já que o senhor alterou, eu vou
chamar o segundo inscrito aqui na lista de debates.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Só
uma pergunta, Sr. Presidente, só para esclarecer. Na
verdade, eu estou perdendo a minha oportunidade de
falar, porque senão eu cancelo a discussão da refor
ma...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não. Eu posso colocar o senhor como quarto inscrito.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Então, concedo a palavra ao Deputado Alex Canzia
ni, autor inclusive de um dos requerimentos.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI- O Depu
tado Betão disse que tem uma audiência no Palácio.
Passo a palavra para o Betão. Posso ficar depois
dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Se
guindo a lista de inscrição, eu passo, então, a palavra
ao Deputado Reinaldo Betão.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Sr.
Presidente, convidados, agradeço a compreensão de
V.Exas., devido a hoje termos ficado aqui até as 5h da
manhã. Mas retorno para esta CPI, da qual eu sou
Membro com muito orgulho. Parabenizo o trabalho de
V.Exa., Sr. Presidente, nosso Relator, do convidado
Dr. Carlos Covizzi, e do ilustre Dr. Presidente da 2ª
Câmara do 1º Tribunal de Alçada Civil do Estado de
São Paulo, José Amado de Souza. Minhas perguntas
são breves. São duas para o Dr. José Amado. Qual a
ação normalmente usada pelo cidadão contra o/a
SERASA? Muitos falam o SERASA, outros falam a
SERASA. São duas perguntas. Primeiro, qual a ação
normalmente usada pelo cidadão contra o SERASA?
E qual a extensão da decisão do Tribunal?

O SR. JOSÉ AMADO DE FARIA SOUZA - No
bre Deputado, basicamente havia uma dúvida, até
1999, sobre a responsabilidade. Eu lhe diria que, atu
almente, hoje, a maior parte das ações não é endere
çada contra a SERASA, é endereçada contra o cre
dor. E a maioria delas são ações revisionais de con-
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trato, aonde incidentalmente se pede a exclusão do
nome ou a sustação daquela inscrição. Aí, sim, essa
medida, quando deferida, é endereçada à SERASA.
Ou seja, a ordem judicial é endereçada à SERASA
para que a cumpra. Agora, a ação, normalmente, é
endereçada contra o credor. Nos casos aonde há um
erro de procedimento, aonde o interessado reclama
contra um erro de procedimento da SERASA, aí a
ação normalmente é de indenização por dano moral.
Os seja, a SERASA errou, não me mandou a comuni
cação prévia, meu nome foi inscrito, eu descubro isso
quando vou realizar um negócio. Esse aborrecimen
to, esse constrangimento, essa dor moral, essa dor
psíquica, ela é objeto de reparação do dano. Isso é
um dano reparável. Então, em regra, a ação que se
propõe contra a SERASA é dessa natureza. O Tribu
nal, se julgar procedente a ação, os juizes, se julga
rem procedente a ação, vão estabelecer um quanto,
de acordo com as circunstâncias do fato.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Por
que, na realidade, ela é co-autora, ela executa, ela
condena e executa sem às vezes... A maioria, creio
eu... Eu mesmo já fui... tive meu nome inserido no
SERASA sem ser comunicado. E nem devia, nem ti
nha conta num determinado estabelecimento. Então,
imagino eu, a defesa dela é que o credor é que passa
as informações. Mas acho que, para ela executar, ela
teria que ter dados convincentes de que realmente há
dívida e que ele foi comunicado. Então, eu sei que
isso normalmente se faz com o credor, mas também é
extensivo à SERASA.

O SR. JOSÉ AMADO DE FARIA SOUZA - O
Supremo Tribunal Federal. .. O Superior Tribunal de
Justiça tem entendido que ela não é co-responsável.
Esse é o grande nó da questão...

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Erro.
O SR. JOSÉ AMADO DE FARIA SOUZA - ...

porque, como a legislação não é clara, para se res
ponsabilizar alguém, é necessário, de acordo com o
direito brasileiro, que a gente defina qual a conduta.
No caso, se tem lançado este erro à conta do credor.
E, na verdade, o credor também... É o contrário até do
que o senhor colocou, se o senhor me permitir. O cre
dor, quando a SERASA erra por falta de comunicação
- e, aliás, esse é um dos casos que nós julgamos -,
nós estamos condenando também o credor, porque o
credor é que deveria fiscalizar a atuação da SERASA.
Veja, eu mando uma comunicação dizendo que de
terminada pessoa é devedora, é inadimplente. A mim,
a rigor, caberia o dever de mandar essa informação
correta e precisa. É como quem protesta um título in
devido, por uma duplicata, por exemplo, vamos cha-

mar - não é a linguagem técnica -, uma duplicata fria.
O Cartório de Protestos é responsável? Não. Res
ponsável é quem levou a duplicata fria. No caso do
credor, geralmente de contrato de inadimplência, ele
é responsabilizado até mesmo quando a SERASA
não manda comunicação. Aí responde a SERASA e o
credor. Nós temos entendido que o credor, na verda
de... E a grande maioria - eu vou fazer aqui um parên
tese - dos réus desse tipo de ação revisional é banco.
Então, isso facilita até para o consumidor, numa certa
medida, depois se ver ressarcido do seu prejuízo ou
ver obtida a indenização do dano moral. Porque cabe,
principalmente no caso de uma pessoa jurídica, uma
responsabilidade maior até pelo desdobramento da
comunicação que fez. Então, a tendência tem sido o
contrário, não de responsabilizar a SERASA pela co
municação, mas de responsabilizar o credor até
quando a SERASA omite essa providência, que ago
ra ela é obrigada - agora, que eu digo, desde 99, des
de o trânsito em julgado daquele acórdão - me pare
ce, pela experiência, eu não posso nem avaliar e di
zer ao certo, mas me parece que ela tem cumprido
com isso, de expedir as notificações. Agora, os casos
anteriores, realmente ela não comunicava. Tanto que
foi objeto até da ação, não é?

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Não
tem comunicado. Eu mesmo tive essa experiência
amarga. Eu não fui comunicado. Muito bem, satisfei
to. Agora, Dr. Carlos Covizzi, primeiro quero parabe
nizar o autor desse livro, Práticas Abusivas do
SERASA, que está esgotado, do qual, depois, eu ga
nhei um exemplar. Muitos amigos. colegas. queriam
uma cópia. E não sabiam aonde adquirir, até porque
estava esgotado. Mas a Constituição de 88 dedicou
especial atenção aos direitos e garantias fundamen
tais do cidadão. Nesse sentido, estão assegurados o
direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, à presta
ção jurisdicional, à intimidade, à privacidade, etc. O
direito ao crédito, porém. muitas vezes é tratado
como um direito acessório de menor importância, e
que por isso pode ser suspenso sem maiores prejuí
zos. Na sua visão, o direito a crédito está também as
segurado constitucionalmente? Essa é uma pergun
ta. Outra pergunta: algumas pessoas defendem que o
Código de Defesa do Consumidor trouxe, no seu art.
43, a regulamentação que faltava para a atuação dos
bancos de dados de consumo. Qual a visão de V. Exa.
sobre essa afirmação? Segunda pergunta. Terceira
pergunta: no que se refere a aspectos legais, o se
nhor cita como principal problema da SERASA o fato
de ela atuar como um juízo ou tribunal de exceção.
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Que outras ilegalidades V.Exa. aponta na atuação da
SERASA? Três perguntas.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI- Nobre Deputado, pela ordem, o direito ao
crédito, numa sociedade eminentemente capitalista,
faz parte da necessidade da pessoa humana. Hoje, é
humanamente impossível se viver sem a possibilida
de de se obter crédito, principalmente quando se pro
põe atividades úteis dentro da sociedade. Então, o
crédito, ele é visto, no meu entender e de grandes
doutrinadores sobre a matéria, de que ele faz parte
desses direitos individuais e garantias fundamentais
consagradas no art. 5º da Constituição Federal. Essa
é a minha opinião sobre a primeira pergunta. Eu gos
taria que o senhor repetisse a segunda, por favor,
porque eu não anotei.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Algu
mas pessoas defendem que o Código de Defesa do
Consumidor trouxe, no seu art. 43, a regulamentação
que faltava para a atuação dos bancos de dados de
consumo. Qual a visão de V.Exa. sobre essa afirma
ção? Algumas pessoas defendem que o Código de
Defesa do Consumidor trouxe, no seu art. 43, a regu
lamentação que faltava para a atuação dos bancos
de dados de consumo. Qual a sua visão sobre essa
afirmação?

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Não há nenhuma regulamentação no Có
digo de Defesa do Consumidor. Há diretrizes traça
das pelo Código de proteção ao consumidor, princi
palmente na definição da informação. Mas, forma de
procedimento, averiguação, avaliação da informação,
o Código não faz sequer referência. Uma coisa que
eu acho que complementa, enriquece a resposta é o
seguinte: no meu modo de ver, o Código de Defesa
do Consumidor, pelo simples fato de ter instituído os
cadastros de proteção ao crédito, não deu carta bran
ca para o fornecedor considerar negativamente o
usuário do crédito, baseado no inadimplemento. Só o
inadimplemento não caracteriza, no meu modo de
ver, e nem o Código do Consumidor dá essa autoriza
ção para considerar o consumidor do crédito um mau
pagador. Até porque, dentro dessa informação, como
fez parte da minha exposição inicial, Deputado, essa
informação vem contaminada da origem. Ela vem do
nascedouro do contrato de adesão puramente sim
ples: formulários apresentados ao consumidor, que
muitas vezes suas cláusulas gerais não são nem
apresentadas no momento da pactuação. Existem
contratos, Sr. Deputado, cujas condições gerais se
encontram registradas em cartórios a milhas de dis
tância do local do fato, onde existe uma franca agres-

são ao art. 46 do Código do Consumidor, que exige
que o consumidor tome ciência, conhecimento das
cláusulas que norteiam aquela pactuação. Então,
veja bem que não me parece correto e nem muito me
nos aventar essa possibilidade de que o Código do
Consumidor, que foi feito para proteger essa figura
essencial desse mercado, tenha dado carta branca
para o fornecedor poder prejudicar exatamente a figu
ra que ele considera vulnerável na relação de consu
mo. Não regulamenta não. Carece de regulamenta
ção essa matéria. A terceira pergunta, por favor, o se
nhor pode repetir?

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - No
que se refere a aspectos legais, o senhor cita como
principal problema da SERASA o fato de ela atuar
como um juízo ou tribunal de exceção. Que outras ile
galidades V.Exa. aponta na atuação da SERASA?

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Nobre Deputado, a falta de regulamenta
ção leva a essa situação de fato, porque o que se tem
na realidade é o monopólio disso pelo próprio interes
sado, que não tem o menor cuidado de avaliar a infor
mação que está cadastrada. Pelo contrário. E aqui vai
um dado importante, Deputado. Não existe cadastro
dessa natureza em qualquer lugar do mundo que não
seja valioso, em se considerando seu tamanho. Mais
vale esse cadastro quanto maior for o número de in
formações armazenadas. Então, o que se percebe,
dentro dessa sociedade nossa, massificada dessa
forma, é de que não importa a avaliação da informa
ção, importa que ela faça parte da massa de informa
ções arquivadas nesse cadastro. Mas não tem ne
nhuma regulamentação que se possa fazer uma tria
gem adequada, sempre visando a figura daquele infe
riorizado nessa relação de consumo, definida no Có
digo do Consumidor como vulnerável. Eu acho um
termo um pouco fraco. Na minha opinião, ele é hipos
suficiente dentro dessa situação de fato.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Alex Canziani,
autor do requerimento que trouxe a esta audiência
pública o Dr. Carlos Adroaldo Ramos Covizzi.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Presidente, uma questão de ordem, se o senhor me
permite. Desculpe interromper. Acho que, agora, eu
gostaria de fazer a proposta que o Deputado Mussa
Demes fez, uma vez que o Deputado Betão já foi: se
nós poderíamos, nós 3, fazermos as nossas pergun
tas. E aí eles responderiam para os 3, o senhor pas-
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saria a palavra para o Relator e, depois, retomaria os
debates.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Deputado Julio, eu não vejo a necessidade disso,
porque só temos o Deputado Alex, V.Exa. e o Deputa
do Mussa. Então, é tranqüilo o debate. Não teria pro
blema nenhum pelo tempo. E eu acho que deixaría
mos dessa maneira, que decorreria numa produtivi
dade até um pouco maior.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimen
tar os nossos expositores e demais pessoas que se
encontram presentes nesta CPI e dizer que, realmen
te, a cada dia a gente pode ver a quantidade de infor
mações que a gente recebe com relação à SERASA e
com relação a essa questão que aflige a milhões de
brasileiros em todo o nosso País. Quero agradecer ao
Dr. Carlos Covizzi, que nós tivemos conhecimento do
seu livro. E, realmente, V.Exa. pôde trazer aqui uma
série de informações importantes para todos nós. Qu
eria agradecer também ao Dr. José Amado de Souza
e dizer, doutor, que eu, além de ter gostado muito da
sua exposição também, gostei muito de quando
V.Exa. fala a respeito da questão de juízes, hoje, que
julgam baseados no seu entendimento e não basea
dos naquilo que a lei determina. E eu vejo realmente
com preocupação crescente esse entendimento de
muitos juízes aí no nosso País. Mas, então, eu gosta
ria de perguntar ao Dr. Carlos. Há atualmente inúme
ras organizações operando bancos de dados de con
sumo de caráter regional e nacional. V.Sa. cita como
maior cadastro do gênero o constante do Serviço de
Proteção ao Crédito, ligado à Confederação Nacional
dos Diretores Lojistas, o SPC/CNDL, que detém 70%
do mercado brasileiro de informações, em torno do
qual gravitam 850 Câmaras de Dirigentes Lojistas.
Que outras organizações desse tipo merecem desta
que? Qual a diferença fundamental entre o SPC e a
SERASA por exemplo? O papel da SERASA não é
ainda mais amplo do que o do SPC/CNDL? Há possi
bilidade de descasamento de informações entre es
ses 2 principais bancos de dados com consumidores
negativados em um cadastro mas não no outro? E aí
eu gostaria até de fazer aos 2 expositores essa se
gunda pergunta. No que se refere aos objetivos da
constituição de cadastro de consumo... Ambos fala
ram de uma forma bastante precisa do desvio de fina
lidade ocorrido ao longo do tempo... De um órgão es
pecífico de proteção coletiva e futura do crédito, a ins
crição negativa em cadastro de consumo passou a
ser utilizada como instrumento de cobrança. A coer
ção imposta pela negativação tornou-se uma arma

complementar às garantias contratuais permitidas.
Quais os principais fatores aos quais V.Sas. atribuem
esse desvio de finalidade e que medidas podem ser
tomadas para corrigi-lo? Inclusive, eu citaria e os 2
expositores citaram a questão do Cartório de Protes
tos. O Cartório de Protestos, para que ele possa ins
crever o nome de uma determinada pessoa, não bas
ta a informação, há necessidade de um título, há ne
cessidade de um documento formal para que possa
ser analisado. E a própria lei nº 9.492, de 1997, no
seu art. 29, § 2º, dá possibilidade da informação
quando houver o título protestado. Então, não seria
essa a solução? Dizer que não pode haver uma em
presa que possa dar informações? Acho que não há
ilegalidade nesse sentido. A SERASA pode até dar in
formações legais. Não seria o correto, então, que a
SERASA pudesse se ater tão-somente a essas infor
mações? Eu gostaria que os 2 expositores tecessem
comentários a respeito dessas nossas questões. Mui
to obrigado pela presença e pelas importantes eluci
dações que V.Sas. trouxeram à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Tem a palavra o Dr. Carlos.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI- Nobre Deputado, é bastante pertinente a
colocação que V.Exa. faz sobre as 3 perguntas que
eu pude captar. A primeira delas é se existem outros
organismos similares à SERASA e se existe alguma
diferença entre eles. A segunda pergunta é se essa
diferença dá alguma qualificação extraordinária, algu
ma visão diferente, de um para o outro - se é que eu
entendi direito. Bom, a semelhança é absoluta, até
porque o que eu vou dizer a V.Exa. já responde às
duas perguntas ao mesmo tempo. Existem convênios
entre essas entidades, que "trocam figurinhas" - en
tre aspas, para usar a expressão popular -, que tro
cam informações: o conteúdo de um cadastro é re
passado para outro, para que haja homogeneidade
na prestação desse serviço. Só que existem aspectos
particulares que podem diferenciar uma da outra: é o
aspecto criativo daquele que dirige esses cadastros.
Só para V.Exa. ter uma informação - da qual fui inda
gado, se eu teria outra informação a passar. Não sei
se V.Exa. já ouviu falar de cadastro de passagem. É
um fato concreto na sociedade, especificamente no
Estado de São Paulo. É uma criação da Associação
Comercial que gerencia o Serviço de Proteção ao
Crédito da localidade. O cadastro de passagem con
siste dos seguintes fatos: se V.Exa. se dispuser a
comprar um bem qualquer, como um refrigerador ou
qualquer que seja o tipo de mercadoria, e sair predis
posto a indagar preço e pesquisar a melhor oportuni-
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dade da compra - até porque há orientação instituci
onal dirigida à sociedade brasileira nesse sentido-,
então, o senhor entra no primeiro estabelecimento e
diz: "Quero comprar uma geladeira. O senhor tem que
marca, tal, assim, assim?" "Tenho, sim, senhor."
"Como o senhor quercomprar?" "Olha, eu quero com
prar no crediário." "Está bom." "Olha, vamos fazer o
seguinte, eu vou pesquisar, eu vou a outras lojas veri
ficar qual a situação, se difere da sua ou não." "Então,
faz o seguinte: deixe seu CPF e seu nome aqui que
nós já iniciamos o seu cadastro. Caso o senhor vá op
tar pela compra em nosso estabelecimento, o senhor
já poupa tempo. " E assim é feito. Isso ele vai ao se
gundo e ao terceiro. Ou porque ficou tarde, ou porque
ele se arrependeu, ele acaba não comprando. Esse
cidadão está escrito no cadastro de passagem e, se
ele for ao quarto estabelecimento, é vetada a venda a
ele. Sabem por quê? Porque existe a presunção de
que ele tenha comprado anteriormente e tenha extra
polado o orçamento, sendo, assim, um potencial de
vedor daqui para frente, um inadimplente, um des
cumpridor do contrato. Hoje isso é regra atuando no
comércio de São Paulo. V.Exa. queria um fato novo?
Esse é mais um. Ficaríamos aqui mais tempo comen
tando situações sui generis que acontecem. Então, o
aspecto criativo, individual desses organismos propi
cia situações diferentes entre eles, mas que ocorrem,
ocorrem. Eles têm uma similitude na sua estrutura,
trocam informações, mas têm a liberdade criativa de
expandir o negócio, sem limite. Esse limite é que a
gente questiona, que clama uma atuação maior do
Legislativo, nesse momento. Existe uma exposição
total do consumidor, vulnerável, a esse aspecto dinâ
mico e criativo desses organismos que, a cada dia se
pautam em esmerar suas atividades, voltadas para
aquilo que fazem. Alguma pergunta ficou sem respos
ta, Deputado?

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI- Que tipo
de informação, então, essas empresas poderiam ter,
para que fosse de forma legal?

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Exatamente o que eu disse na minha ex
posição. O Código do Consumidor, em absoluto, deu
carta branca para o fornecedor se basear simples
mente num inadimplemento que ele considera, para
achar que aquela pessoa é um devedor em potencial
e merecedor de figurar no rol negativo de seu cadas
tro. Eu defendo o contrário. Essa carta branca jamais
está autorizada pela lei. A lei faculta ao credor diver
sas formas lícitas, legais, de cobrar seu crédito. Uma
delas é através do protesto. A pessoa tem oportunida
de de ir ao cartório, depois de intimada, saldar o débi-

to e evitar o protesto. A lei propiciou isso ao credor. De
outra forma, há o Judiciário também, com várias op
ções de instrumentos processuais de que ele pode se
valer, para chegar aonde ele quer, ao recebimento do
seu crédito, até para aqueles créditos cuja a prescri
ção já se abateu sobre ele, através das ações monitó
rias, excetuando-se as ações de execução. Nesse
momento, tanto no protesto quanto na propositura da
ação, o consumidor tem a oportunidade do contradi
tório e a ampla defesa. No instrumento de protesto ele
pode, a qualquer momento, sustar o protesto, se valer
desse instrumento, numa ação cautelar, e evitar que
o protesto seja consumado. É uma oportunidade que
ele tem para fazer isso. Caso ele se conforme e o títu
lo seja efetivamente protestado, acho justo que ele
seja incluído nesse cadastro, porque ele está dando a
mão à palmatória de que ele realmente é um devedor,
e é uma informação importante para o mercado de
consumo. Por outro lado, quando se questiona judici
almente, enquanto não tiver decisão definitiva do Ju
diciário sobre o questionamento trazido à jurisdição,
não se pode antecipar o resultado dessa contenda,
até porque o Estado avoca para si o resultado imedia
to desse litígio. Não se pode antecipar o efeito da
mora, porque ela está suspensa, até decisão definiti
va. Então, a partir do julgamento definitivo do Judiciá
rio pelo questionamento, se condenado, evidente
mente a informação é objetiva, clara e verdadeira,
preenchendo os requisitos instituídos no § 1Q do art.
43 do Código de Defesa do Consumidor. Ela se torna,
da mesma forma, se o protesto é consumado. Ela se
torna clara, objetiva e verdadeira. Aí, sim, se teria um
cadastro confiável, justo, e dentro do espírito que o le
gislador o criou. O que não se pode é dar a mão à pal
matória e deixar a incumbência dessa avaliação na
mão do próprio fornecedor e desses administradores
de cartórios, que visam lucro na administração da ati
vidade. Eles vendem informações que denigrem a
honra das pessoas. Eles mercantilizam direitos indis
poníveis. Essa é minha forma de ver: se cristalina a
dívida, através do órgão gestor que tornou o Judiciá
rio, ou um órgão intermediário, o Cartório de Protes
tos, regulado pela lei de registros públicos, tem um
segmento obedecido na tramitação do protesto. Acho
justo e eficaz se torne essa informação útil para a so
ciedade de consumo. O que eu combato é o desvio
de finalidade desses organismos, na busca do lucro
fácil, em prejuízo da sociedade, como um todo. Não
dá para confiar nesses organismos, da forma como
eles são colocados hoje, como instrumentos a serem
utilizados pela sociedade. Não é confiável, porque ele
armazena informações baseadas em presunções,
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contraria fundamentalmente o contorno legal que o
Código do Consumidor deu para que eles seguissem:
que a informação fosse objetiva, clara e verdadeira. A
presunção não é admitida dentro dessas 3 caracterís
ticas que a informação deve portar. Então, eu acho
que, na impossibilidade de o fornecedor dizer que o
Judiciário é moroso, é caro, ele criou para ele mesmo
um organismo ágil, rápido. Através da estigmatização
social ele alcança o objetivo dele sem usar o Judiciá
rio - colocando o Judiciário no escanteio, como diz o
caipira: "Eu não preciso do Judiciário para alcançar
meu objetivo. " Aí está o grande perigo. Porque o ór
gão imparcial, justo, detentor do monopólio da solu
ção de conflitos de forma pacífica e justa é o Poder
Judiciário, que está aberto a todos. Criou-se um ins
trumento de agilidade, com repercussões sérias. As
pessoas evitam a qualquer custo serem incluídas na
quele rol e se submetem a essas pressões.

O SR. JOSÉ AMADO FARIA DE SOUZA 
Vou-me restringir apenas a um ponto. Lamento só me
ocorrer isso agora, depois que o nobre Deputado Be
tão tenha se retirado, porque o que eu vou dizer agora
talvez esclareça um pouco melhor essa questão. Um
dos problemas que o Judiciário tem e enfrenta é o se
guinte: como ficou bem claro, o Código de Defesa do
Consumidor foi feito, obviamente, para proteger o
consumidor. No entanto, é muito discutível, para dizer
o mínimo - não vou nem externar minha opinião pes
soal -, no âmbito do Judiciário, enxergar entre o de
vedor, supostamente o devedor, e uma entidade de
proteção ao crédito uma relação de consumo Essa
entidade não é fornecedora de nada para aquele ci
dadão. Então, quando o Deputado Betão me indagou
se seria plausível colocar a SERASA na condição de
co-ré num processo, eu disse que a visão do Tribunal
era diferente, mas não me ocorreu dizer por quê. É
porque legalmente não existe relação de consumo
entre aquele cidadão e a entidade de proteção ao cré
dito, assim como não há relação de consumo entre o
Cartório de Protestos e o cidadão. Realmente, o Códi
go não deu carta branca ao fornecedor, mas o forne
cedor é terceira pessoa. E é por isso que a terceira
pessoa é responsabilizada: porque a ela, sim, se apli
ca o Código de Defesa do Consumidor. A questão do
juiz é como discutir a responsabilidade de uma tercei
ra entidade, que não participa da relação de consu
mo. Existe relação de consumo, sim, entre o fornece
dor do cidadão e a SERASA e o SPC, ou seja lá quem
for, porque eles devem ter, suponho eu, um contrato
de cessão de informações ou de consulta de informa
ções. Se eu compro um bem de consumo numa loja a
prazo, venda a crédito, e não pago, não tenho nenhu-

ma relação de consumo com a SERASA, não contra
tei nada com a SERASA. Por isso que a ação tem que
ser direcionada contra o pseudocredor, porque ele,
sim, é que fez contrato de adesão, ele, sim, é que co
bra juros capitalizados, enfim. Essa é a dificuldade de
se tratar da questão em relação à SERASA, SPC ou
qualquer outra entidade. E só me ocorreu isso porque
foi lembrada aqui - e bem lembrada - a questão do
controle de passagem e tal, que a pessoa é avaliada,
ela tem seus dados coletados, mas não é por nenhu
ma entidade de proteção ao crédito, é pelo próprio
eventual fornecedor, seria o comerciante, no caso.
Desculpe-me estar enveredando por esse caminho
para chegar a um outro ponto, que é o ponto do cartó
rio de protesto. Lamentavelmente, eu queria dizer
que V.Exa. se equivocou num mínimo aspecto. Não é
necessário levar o título para o cartório. Eu posso pro
testar um título por indicação. Emito uma duplicata,
encaminho ao banco, autorizo o protesto, não paga
na data, o banco encaminha a protesto por indicação.
O credor assume, obviamente, a responsabilidade le
gai pela não entrega da mercadoria, ou seja, pela
emissão do título. No Estado de São Paulo, ao me
nos, é assim: ele é obrigado a declarar que ele assu
me a responsabilidade pela não apresentação ao car
tório daquele comprovante de entrega da mercadoria,
que deveria, em tese, acompanhar o título até, mas
hoje, na era da eletrônica, comunicação virtual, até
dos negócios virtuais, esse comprovante de entrega,
às vezes, nem existe. Agora, como fica o cartório? O
cartório leva a protesto? Leva. De quem é a respon
sabilidade? De quem prestou falsa declaração ao car
tório, dizendo que entregou uma mercadoria que na
verdade não entregou. Eu não quero ser chato, tam
bém nasci no interior do Estado de São Paulo, em Ta
nabi, perto de Prudentópolis, Deputado, estava ou
vindo...

(Intervenção inaudível.)
O SR. JOSÉ AMADO DE FARIA SOUZA - Ah

é? Meus parabéns. Bom, não sou eleitor lá...
(Intervenção inaudível.)
O SR. JOSÉ AMADO DE FARIA SOUZA 

Acho que devia ter, então, uma SERASA da Justiça
Eleitoral, furto de voto ou invasão de região eleitoral.
Em relação à entidade de proteção ao crédito, não es
tou aqui dizendo que elas não podem praticar abu
sos, ilegalidade, e, quando as praticam, aí incumbe
aplicar a lei dentro desse âmbito, mas me parece,
pode ser que eu esteja com uma falsa impressão,
mas a impressão que tenho neste momento é de que
nós estamos, na realidade, olhando mais o que é feito
pelo fornecedor, e, neste caso, não queria passar
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aquela situação do marido traído que manda tirar o
sofá, como a gente diz lá em Tanabi, numa velha pia
da, da sala. Quer dizer, o problema não é bem o sofá.
Acho que de uma certa maneira o cartório de protes
to, a SERASA precisam sim ser regulamentados, tal
vez de modo diferente, porém, esse problema de
abuso e de ilegalidade me parece mais questão que
antecede à matéria da inscrição do nome nos cadas
tros de inadimplência. Então, só isso que eu queria
lembrar e até justificar ao fundamento legal de não se
inserir na qualidade de co-requerida nesse caso.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Só para
terminar, não conhecia esse cadastro, como é, de
passagem?

O SR. JOSÉ AMADO DE FARIA SOUZA - Ca
dastro de passagem.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Mas
dentro, quer dizer, isso no SPC lá em São Paulo?
Existe um novo serviço que se vende que é o cadas
tro de passagem?

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - É uma modalidade diferente, uma modali
dade a mais oferecida ao usuário daquele serviço,
sem dúvida. Quem presta a informação ao fornece
dor, seria o quarto a ser consultado sobre a venda da
quele objeto, quem passa a informação é a associa
ção comercial, através do Serviço de Proteção ao
Crédito. Olha, ele já se dirigiu, no espaço de tempo de
tanto, em tantas lojas, querendo comprar o mesmo
objeto, ele não é recomendável, ele pode ter ido em
outras, ter feito compra e estar extrapolando o seu or
çamento, não vai cumprir o contrato com você. Então,
a venda é frustrada. Existe a recomendação para que
essa venda não se realize. Essa é uma matéria fática,
hoje ocorrendo, sem dúvida nenhuma, dentro da ci
dade de São Paulo.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI- Perfeito,
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Com a palavra o Deputado Julio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Muito
obrigado, Presidente. Quero, primeiro de tudo, agra
decer na verdade ao Dr. José Amado Souza e Dr.
Carlos Covizzi, e dizer que, primeiro, é um prazer mu
ito grande saber da origem dos 2, um da terra dos
meus pais, dos meus avós, de onde tive a minha in
fância, o outro é da minha região. A brincadeira com o
Kassab é porque o Deputado Rodrigo, que é de São
Paulo, um grande companheiro nosso, um batalhador
pelo Estado, é um grande parceiro político dele, a
gente reconhece que ele tem legitimidade para ter to-

dos os votos de Tanabi, desde que preserve o espaço
democrático da nossa parte. Eu gostaria, Presidente,
de poder falar uma coisa, que eu, na verdade, não en
tendo muito de Direito, sou engenheiro, tenho bastan
te experiência, até porque vivo no setor de informáti
ca há muitos anos e tento entender alguma coisa,
gostaria de fazer algumas perguntas para aproveitar.
Perdoem-me até a minha falta de conhecimento jurí
dico ou de algumas coisas, como um Deputado até
talvez devesse ter. A primeira é a seguinte: quando a
gente fala na dificuldade - aí dirijo inicialmente ao Dr.
José Amado - de discutir na verdade a SERASA no
processo quando uma pessoa, que é vítima desse
processo de compra, acaba tendo. Então, ele acaba
fazendo, normalmente, ele entra com um processo,
na verdade, contra a empresa que é fornecedora.
Agora, realmente estamos discutindo comércio ele
trônico nesta Casa. Esta Casa tem um bom projeto de
lei que viu ou que tinha no mundo todo e foi aprender
com a Comunidade Européia, com países asiáticos,
os americanos, o Canadá, várias coisas, e a gente viu
que essas coisas são muito interligadas, quando se
trata de comércio eletrônico principalmente. Na ver
dade, há a co-responsabilidade clara, inclusive, na lei
que este Congresso sugere quando eu exercer uma
compra, ou seja, aquela pessoa que tem um banco de
dados que contenha a informação, que vende, que
serve de distribuidor, que tem uma série de coisas,
ele tem a sua responsabilidade, a gente até divide
claramente o provedor de acesso, que na verdade se
ria um shopping que oferece, mas aí o nome da loja,
que dá nome, que dá marca, que faz as coisas seria
na verdade o provedor de informação desse processo
que nós temos e aí a pessoa que realiza a venda na
distribuição, na entrega do produto que foi comerciali
zado e comprado. Então, quando a gente trata isso no
mundo digital, nós, pelo menos nesta Casa, monta
mos uma comissão especial, e a gente atribuiu clara
mente as responsabilidades para evitar isso aqui que
nós estamos discutindo. Eu lhe pergunto o seguinte:
na prática, não no mundo virtual, mas no mundo real,
no nosso dia-a-dia, o crédito não é uma parte impor
tante, não é para isso que existe a SERASA, inclusi
ve, para facilitar e reduzir o custo de crédito, na verda
de, da empresa que exerce a sua venda ou o próprio
sistema bancário quando vai fazer uma operação? Se
o crédito é tão vital - e é para isso que existe a
SERASA - quando ela me tira o direito de crédito sem
que eu tenha sido julgado, ela não me tira claramente,
ela não é responsável por uma operação comercial,
numa parte tão importante, no meu ponto de vista,
desse daí? Quer dizer, na verdade, eu sei que quem
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está reclamando lá é a empresa. Agora, nós sabemos
claramente, é público. Então, por ser público, eu en
tendo que todo o mundo, às vezes, não vai dizer que
o fabricante A, onde eu comprei, está tirando o meu
crédito. Quem está tirando o meu crédito é a
SERASA, quem está me negativando claramente, a
empresa deixa claro isso para a sociedade, é a
SERASA, é o sistema que a SERASA construiu, é o
sistema que ela disponibiliza na ponta. Então, não
consigo entender se é difícil assim a justiça, nós, le
gisladores nesta Casa, estamos muito ruim, a gente
precisa rever o papel. Eu quero tirar um pouco da res
ponsabilidade, porque no mundo digital nós já previ
mos claramente essas responsabilidades. Espero
que esta Casa, ainda este ano, aprove isso para a so
ciedade para poder nos ajudar. Então, a minha per
gunta é se realmente é tão difícil a gente colocar isso,
porque quem faz o constrangimento na verdade não
é sozinha uma empresa, ela não tem força para isso,
ela não tem estrutura, ela tem o direito até de botar no
seu próprio banco de dado, na sua rede de empresas
e dizer: Olha, você não venda mais para o Julio Se
meghini, porque ele aqui não está me pagando. Ago
ra, quem na verdade me tira o direito de crédito não é
essa empresa, é a SERASA; é ela que na verdade ini
be quando uma pessoa tenta ter acesso e ela expõe.
Então, eu queria entender se realmente falta, se não
conseguiu ou se está tão aberto na verdade essa
co-responsabilidade ou papel que a SERASA tem nis
so. Aí eu tenho uma outra pergunta também que eu
gostaria de aproveitar para prender aqui a vinda dos
senhores aqui. Quando a gente diz também nessa
coisa do... O senhor quer responder já essa? Pode
ser? É que tenho um compromisso, mas é tão impor
tante que vou... Gostaria, então, que V.Sa. respon
desse essa pergunta.

O SR. JOSÉ AMADO DE FARIA SOUZA 
Duas questões. Peço até desculpas pela forma não
protocolar. Graças a Deus, V. Exa. é engenheiro, ima
gine o trabalho que daria se fosse advogado ou pro
motor, pela pergunta dá para medir. Vou tentar ser
mais claro. V.Exa. está me fazendo uma pergunta
que, em parte, não tenho condições de lhe responder,
porque não sei exatamente como funciona a
SERASA, qual o escopo dela, enfim, eu conheço uma
parte, a parte jurídica, vamos dizer assim, a repercus
são que isso tem num processo. O problema é o se
guinte: a sua comparação foi muito boa, por quê? Qu
ando nós temos um provedor que faz a propaganda, a
divulgação ou permite o acesso a um produto, este
provedor se insere na relação de consumo porque ele
age como se fosse um vendedor, como se fosse um

representante comercial. Eu vejo, no mundo real, por
exemplo, uma concessionária de automóveis, que é
uma empresa totalmente distinta, juridicamente, da
montadora como co-responsável, porque ela tem
uma participação na venda daquele produto, ainda
que o cliente - e isto há pouco tempo tive um proces
so, é interessante - tenha feito a encomenda ele pró
prio, diretamente pela Internet, junto à montadora, de
pois de ter visitado a concessionária, lá ter se infor
mado, ter pego até os dados necessários à transmis
são da sua encomenda. Então, veja, aí é uma partici
pação. No caso que V.Exa. está me propondo, embo
ra eu não saiba exatamente o papel da SERASA nes
te ponto, uma coisa me parece razoavelmente clara:
a SERASA recebe uma informação, armazena com
ela, é consultada por uma outra instituição, entidade,
estabelecimento, no momento de avaliar o meu crédi
to. Muito bem. Eu não sei se é isto, mas se ela sim
plesmente repassa o que ela tem, sem nenhum co
mentário, ela na realidade não está interferindo na
nova relação de consumo que eu tento estabelecer
em relação ao crédito.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se
nhor me permite um aparte? Só porque está excelen
te o seu raciocínio. É que boa parte das ações não é
só detentora, não é o distribuidor da informação, não
é um canal, é através dela que se somam várias infor
mações, vindas de vários fornecedores e que leva a
decisão que ela oferece um produto te negativando
ou não, ela não é só um mero distribuidor de um ca
nal, ela soma e oferece, na minha opinião, na minha
avaliação, que tenho tentado entender, um produto
que pode negativar ou não, acabar ou não com o cré
dito, que é uma parte importante da operação comer
ciaI.

O SR. JOSÉ AMADO DE FARIA SOUZA - Eu
entendo a questão que V.Exa. está colocando. A úni
ca dificuldade de lidar juridicamente com ela é justa
mente esse ponto. Até o momento, eu não tenho ne
nhum processo que traga uma prova onde a SERASA
tenha decidido conceder ou não o crédito. Aí é que re
side a questão. Veja bem, eu posso consultar, ou
V.Exa. Vamos inverter o papel, que fica mais simpáti
co. V.Exa. consulta a SERASA e descobre que o Dr.
Amado tem lá uns 2 títulos protestados em São Pau
lo. É a informação disponível a V.Exa. Aí V.Exa. diz:
Mas eu conheci lá, achei que ele tem um jeito de gen
te honesta, é lá da região que eu conheço, e pode me
conceder o crédito. Dentro deste cenário, eu não vejo
como inserir não só a SERASA- eu estou falando da
SERASA, porque parece que é o título até dado, mas
qualquer entidade de proteção ao crédito -, porque o
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detentor do juízo de valor é quem está concedendo o
crédito. Agora, se a SERASA emite uma opinião, isso
eu não sei, é a minha dúvida, se ela emite uma opi
nião, eu não recomendo...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não,
não, eu não estou afirmando isso.

O SR. JOSÉ AMADO DE FARIA SOUZA - Aí,
sim, seria possível. Não, eu estou cogitando. V.Exa.
não afirmou nada. Estou cogitando. Se houvesse um
processo judicial com uma circunstância dessa, aí, ju
ridicamente, seria possível responsabilizar. Estou tra
balhando em hipótese. Então, é esta a situação. A di
ficuldade é justamente essa. Aparentemente, até o
momento, o que se vê é que ela é uma mera acumula
dora e distribuidora, como V.Exa. colocou. Agora, o
juízo de conceder ou não o crédito é de quem consul
ta.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
certo. Eu agradeço a V.Exa. É que isso é realmente
uma grande dúvida minha para poder ou não me con
duzir, me comportar nessa CPI. Eu tenho exatamente
a dúvida que V.Exa. colocou. Quer dizer, é que se a
gente vai ver dessa forma, e é como eu pensava inici
almente, é claro, mas me parece que na lei há tam
bém o problema daquilo que vai se transformando no
dia-a-dia, há o objetivo da lei e há a prática, na verda
de, que é o quanto isso reflete ou não na ação da so
ciedade ou do cidadão nessas coisas. Se nós pegar
mos 100% das testemunhas aqui, elas foram vítimas
de como é o comércio brasileiro. O comércio brasilei
ro não passa por essa análise que V.Exa. falou. Gran
des redes e grandes lojas não são os donos que es
tão na análise. São pessoas tecnicamente analisa
das, cujo padrão que está se estabelecendo neste
País é que se alguém é vítima ou está negativado na
SERASA, no SPC, em qualquer uma, ela não tem
crédito. Então, esse é o tamanho da ação, fora a parte
técnica, que essa Comissão principalmente, pelo me
nos eu, estou tentando entender. Eu não estou aqui
acusando, de forma nenhuma. Como V.Exas. que es
tão aqui são experientes, são especialistas no assun
to, estou tentando ver se podem nos ajudar nisso.
Mas a grande dúvida é que eu tenho é exatamente o
seu raciocínio, quer dizer, é que, na prática, todas as
pessoas que vieram aqui colocadas, foram colocadas
vítimas não por uma análise de ninguém, vítima pelo
sistema SERASA, que se padronizou, como se pa
dronizou o SPC e outros no País, aqui não há nenhu
ma crítica específica à SERASA ou não, mas, na ver
dade, são padrões que a sociedade vai adotando, e a
conseqüência clara é que a gente leva, na prática, na
quantidade de milhões, não é 1, nem 10, de milhões

de pessoas, por isso que eu acho que a gente tem
que discutir isso em termos de lei, de deixar claro, por
isso que V.Exas. foram aqui convidados pelo Deputa
do Alex, a quem eu já parabenizei. Mas a verdade é o
seguinte: eu gente está transformando o consumidor
em vítima, e me parece que não é permitido constran
gimento, uma série de coisas que são previstas no
nosso Código, que na prática se coloca, mas eu tam
bém tenho a mesma dúvida de V.Exa. Na verdade, eu
estou tentando ver se é possível, aonde que a gente
pode esclarecer. Eu tenho só mais uma informação,
se V.Exa. me permite, desculpe, mais uma pergunta
que também é importante. Quando a gente fala na
parte da privacidade, vamos esquecer o direito co
merciai, vamos esquecer a prática do direito do con
sumidor, olhando a parte comercial, mas na parte de
privacidade. Eu sei que é sigilo fiscal, na verdade,
parte de algumas coisas dizer o quanto eu compro
numa loja. Eu não sei se alguém pode estar colocan
do publicamente para saber o quanto eu gasto. Eu sei
que se um cartão de crédito tiver que passar algumas
informações minhas, agora, parte tiveram que ser re
gulamentadas, para que permitisse que os cartões de
crédito passassem. E são, na verdade, valores que
atingem tais volumes, tal, mas que não poder dizer
que bem eu compro, o que eu compro, isso. Na verda
de, no meu conceito, essa é uma informação privada
da minha vida, está certo? Se daqui a pouco essas
empresas quiserem colocar lá tudo que eu compro e
onde, e botar isso na Internet, invadiu totalmente a
privacidade minha, da minha família, ou da onde eu
atuo, na verdade, no dia-a-dia na sociedade. Então,
se tratando de privacidade, é possível que alguém
diga e coloque por onde eu passei, quanto eu com
prei, que essa soma total vede ou não o meu veto, o
meu crédito? Esse sistema que na verdade foi coloca
do aqui e aqui várias pessoas já se colocaram como
vítima, que é o cadastro de passagem. Isso não é
uma coisa que invade a privacidade do cidadão, sa
ber por onde eu passei, o que eu comprei, nem com
prei, mas parte-se do princípio que eu comprei, por
que eu consultei, na verdade, não é? Se eu consultei
ou não. Eu não sei, nós estamos estudando o papel
da SERASA. Mas, na verdade, tenha eu ou não com
prado, certa intenção de comprar eu tinha. Isso tam
bém me parece que é uma coisa não sei se é pública
ou se é privada. Essa Casa está discutindo, nós esta
mos montando uma Comissão na Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, uma Subcomissão, para discutir um
projeto de lei sobre privacidade, que é uma das coi
sas que poderiam estar ajudando a esclarecer muito
isso daqui. Na opinião de V.Exa., quer dizer, eu sei
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que a sua alçada é civil, essas coisas, mas há alguma
reclamação que as pessoas entram e brigam sobre a
sua privacidade que tenha sido invadida nesse pro
cesso, ou ela é restritamente discutida no âmbito co
merciai?

O SR. JOSÉ AMADO DE FARIA SOUZA - Até
o momento, que eu saiba, não foi questionado no Tri
bunal. Não sei se existe no 1º grau de jurisdição algu
ma ação versando sobre esta questão. Vou dar uma
resposta a V.Exa. com alguma ressalva e explico e
justifico o porquê. Eu preciso ressalvar, porque, dada
a minha função, pode ser que amanhã eu seja cha
mado a julgar um caso e não posso antecipar, não é?
Eu vou colocar da seguinte maneira, como se estives
se numa aula numa faculdade de Direito. Eu diria, em
tese, e a princípio, seria uma invasão, uma violação
do direito de privacidade. No mais, eu não posso ir à
frente.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Muito
obrigado. Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao
Dr. Carlos Covizzi, agora. Eu vi, eu peço até descul
pas, deveria ter lido o livro, mas esta semana, real
mente, a gente não teve tempo nem de saber como é
o filho. Aliás, eu estou falando aqui e lembrei que é
aniversário do meu filho, e eu preciso ligar para dar os
parabéns. Mas eu queria pedir algumas informações
sobre o seu livro. Na verdade, parece-me que o se
nhor tem uma visão inclusive internacional de como,
no resumo que eu li, que alguns países, na verdade,
se comportam com isso ou não. Eu, particularmente,
tenho claramente comigo a necessidade de ter um
sistema que avalia o crédito, porque eu acho que o
Brasil tem lá embutido no seu custo bancário, parte
do que nós temos é inadimplência. E é claro, isso é
mensurável, está lá na conta, com que, pelo menos,
os bancos justificam o alto nível que o brasileiro paga
de juros neste País, está certo? Então, se é para fazer
isso, tudo bem, eu não me preocupo. Minha dúvida é
o seguinte: primeiro, nós temos aqui exemplo concre
to, não é? Nós temos a Secretaria da Receita Fede
ral, que passou uma série de informações, para poder
facilitar uma coisa que precisa ter no Brasil, que é
bom, é muito importante, quer dizer, a gente tem que
tirar no comércio as pessoas que são vítimas de calo
te, porque também são vítimas. Não só são vítimas as
pessoas que são incluídas, não. Ternos uma quanti
dade de empresas que quebram porque depois não
consegue recuperar, porque não tinha experiência.
Muita gente começa o seu negócio e não termina con
solidando, porque é vítima de não saber lidar com
essa história do crédito, está certo? Então, uma coisa
dos recebíveis, na verdade, mais do que o crédito. Eu

queria fazer algumas perguntas a V.Exa. nesse senti
do. Primeiro, nesse caso, umas informações que te
nham sido liberadas para uso exclusivo de abertura
ou não de contas, que é uma coisa que diz respeito ao
sistema financeiro, na verdade. Ela poderia estar sen
do usado no comércio, se o contrato diz claramente o
direito de uso para abertura e fechamento de conta,
para a associação dos bancos brasileiros, que é a
FEBRABAN. Isso poderia estar sendo utilizado para
qualquer outro fim que não fosse isso, mesmo que se
jam informações que não sejam sigilos fiscais, nem
sigilo bancário. Volto a insistir: para mim, sigilo fiscal e
bancário não somam, não são suficientes como aqui
lo que não agride a minha privacidade, está certo?
Tem muita coisa no meu ponto de vista que não está
escrito como sigilo fiscal, muito menos bancário, mas
que agride a minha privacidade, mas que não devia
estar circulando por aí nesses bancos de dados que
nós temos no País. Então, no meu ponto de vista, pri
meiro: é possível eu utilizar isso, ou teria que ter uma
autorização do contrato daquele que é o detentor?
Segundo: se não é possível, há alguma responsabili
dade naquelas empresas que têm nos seus bancos
de dados informações da vida do cidadão, e que não
protegem e permite que ela seja usada de forma indi
ferente, ou é só a pessoa que usa de forma indiferen
te que também é responsável, e que tipo de penalida
de é prevista na lei se alguém quiser entrar com algu
ma ação? Terceiro: eu tenho certeza que nós temos
países com a economia mais estável, onde é muito
comum comprar uma casa em 30 anos, onde a gente
compra um carro em 20 anos. O carro, na verdade,
nem existe mais, mas o crédito permite, porque depo
is permite a troca. Na verdade, estou dando o direito
de o cara ter um automóvel sempre na vida e estar
trocando. E não existe, assim, esse tipo de grau de
problema que o Brasil tem, na verdade. Isso é uma
impressão minha, quando a gente foi estudar o co
mércio eletrônico, ou isso o senhor constatou de for
ma diferente depois na sua... Eu vou parar, depois, eu
faço mais duas, só para poder o senhor responder,
por favor.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI- Nos países chamados de Primeiro Mundo,
como aqui são conhecidos, principalmente a Comuni
dade Européia, tem grande preocupação, e o legisla
dor de cada país se preocupa muito com a privacida
de das pessoas. É um direito fundamental resguarda
do de forma absoluta nesses países. A Diretiva Euro
péia nº 54, que está citada no meu livro, traça exata
mente os limites que poderão ser divulgados da vida
pessoal de alguém, mas a coibir sempre a invasão da
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privacidade, sempre. No Brasil existe um hiato, um
vazio a esse respeito, quanto a essa modalidade que
a gente está em discussão agora. Isso é tão grave,
Deputado. Voltando à indagação que V.Exa. fez ao
nobre juiz, eu acho que a SERASA, voltando à mes
ma pergunta, ela está no limbo e aufere lucro na ativi
dade dela. Mas não é por culpa do juiz, do Judiciário.
Existe um hiato na lei que permite que isso ocorra. Ela
participa ativamente dessa relação de consumo e até
aqui, exemplificativa e extensivamente, eu poderia ci
tar aqui para o senhor, até como subsídio, o § único
do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, que
diz assim: "Tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos da
nos previstos nas normas de consumo". Generalizou
tudo, todos. Agora, voltamos àquele enfoque original,
o Código foi feito para proteger o consumidor. Se o
fornecedor arrumou um aliado para poder proteger a
cadeia produtiva, o consumidor não tem relação com
aquelas pessoas, mas não pode ser prejudicado.
Meu modo de ver é esse. E aqui nessa passagem do
§ único do art. 7º fala que nas normas de consumo,
todos deverão ser responsabilizados. Talvez, como
sugestão, extensivamente, se possa aplicar uma situ
ação dessa e se tire do limbo e que começa a ter res
ponsabilidade sobre a atuação que exerce no merca
do de consumo.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Só
mais uma pergunta específica sobre a utilização não
autorizada da informação, ou pelo menos no contrato
que está especificado um único uso dessa informa
ção.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Tem um capítulo inteiro nessa obra, se o
senhor tiver oportunidade, se falava sobre a quebra
de sigilo bancário. Um dos idealizadores do projeto
quando consumidor, Nelson Néri Júnior, uma das últi
mas obras e comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, ainda diz, se refere de passagem, en
passant, pelo tema, e diz que não foi devidamente
analisado pelo Poder Judiciário essa situação, mas
que futuramente ele já prevê uma questão de uma
discussão bem ampla e ferrenha sobre o assunto.
Mas é a mesma coisa: existe aí um hiato também
quanto a essa questão de ordem fundamental, por
que perante o usuário do crédito, o cliente bancário, a
SERASA é uma terceira pessoa e ela dispõe do ca
dastro integral do cliente, sabe por que deve, o quan
to deve, e sabe dos compromissos que ele tem que o
tornam inadimplente efetivamente. Essas informa
ções todas são repassadas à SERASA pelo banco,
que é o cliente que fornece a ela, é o fornecedor des-

sas informações do consumidor lá trás, do crédito,
que é o correntista do banco. É uma questão que ain
da não foi, até por advertência de Nelson Néri Júnior,
efetivamente enfrentada dentro do Poder Judiciário.
Eu acho que é uma terceirização também que os ban
cos têm de cobrança, de microfilmagem de extratos
de contas correntes, terceirizam essa atividade.
Então, a lei fala de um terceiro. Não pode dar conhe
cimento a terceiros, senão àqueles que estão interli
gados na relação negociaI. Eu acho que carece ainda
de um estudo mais aprofundado, até porque nós tive
mos aí recentes modificações da legislação até pelo
aspecto fiscal da coisa, mas vai dar muita discussão
no âmbito do Judiciário e seria oportuno também os
senhores legisladores se preocuparem com o tema e
tentar dar uma forma legal, um aspecto mais consis
tente nessa situação, porque o único prejudicado nis
so é aquele que é considerado vulnerável nessa rela
ção de consumo.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Muito
bem. Outra coisa que nos preocupa muito. Eu acho
até que nem pode nem ter nada com a SERASA, por
que eu também não posso imaginar das boas inten
ções dessas coisas, tal, porque tem sua atividade fim
e são justificáveis. Mas, por exemplo, V.Exa. colocou
aqui uma coisa que me preocupa muito, e nós esta
mos tentando pegar. E fique à vontade para respon
der se quiser, se puder, até. Mas nós estamos pegan
do exemplos, porque me parece que a legislação não
permite que eu considere nada disso, não é previsto
que eu contrate ou não contrate alguém, porque tal
não está com seu nome inserido na SERASA. Já es
tamos sabendo aqui de empresa pública que está fa
zendo isso e vamos convocar aqui os administrado
res responsáveis dessas empresas. Eu gostaria de
saber, agora, mesmo no mundo privado, a gente não
sabe se pode ou não pode, mas nós estamos estu
dando que implicação pode ter numa empresa estar
usando isso nas contrações de pessoas, julgar se
uma pessoa tem um perfil para poder trabalhar na
sua, se ela tem ou não coisa na SERASA, de novo,
para mim é claramente uma quebra da minha privaci
dade, está certo? Eu posso até saber se eu tenho
qualquer coisa, um crédito para um comércio, de uma
forma limitada, de uma forma restrita, que eu não sei
como, que é importante, mas não é esse grau de in
formação que a gente quer estar passando, está cer
to? Eu não sei se isso é um coisa pública. Eu acho
que temos que dar uma analisada se é ou não é uma
coisa pública. Mas esse exemplo da Volkswagen é
uma coisa concreta, é uma coisa que V.Exa. ouviu fa
lar de alguém? Depois, algum nome, mesmo que não
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de uma forma pública, passar para a gente alguém
que tenha sido vítima, não porque acha, porque, às
vezes, a pessoas acham que não foram com... e que
pudesse se transformar numa prova, para que nós to
mássemos alguma providência nesta CPI? Isso não
precisaria nem ser respondido agora, em público.
Acho que V.Exa. pode pensar. Se puder, melhor, mas
se não puder, também, pode ser passado de outra
forma, aqui, depois, de maneira privada, que não é si
gilosa, não lembro qual o nome que a gente tem, mas
poder passar ao Presidente, para que os membros da
CPI só tivessem acesso. Mas isso seria uma informa
ção muito importante para nós, porque prova exata
mente o uso indevido dessas informações, que é o
papel que todos nós achamos que é importante real
mente que o SERASA tenha, mas não com essa
abrangência e com esses fins.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Deputado, eu me referi exemplificativa
mente a esse problema, tentando demonstrar que
existe o desvio de finalidade do sistema, para o qual
ele foi criado originariamente, no idealismo do legisla
dor. Esse desvio de finalidade é tão flagrante que se
presta até a isso. Obviamente, essa é uma informa
ção que me foi trazida por terceiro. Olha, eu expliquei,
até por ter editado essa obra e ter uma certa notorie
dade na minha região a respeito do tema, em que mu
itas pessoas se valem de consultas, eu me torno um
confessionário de situações das mais diversas possí
veis. Não que eu estou querendo me vangloriar aqui,
não, mas isso acontece no dia-a-dia da minha ativida
de, que é canalizado para ali. "Olha, quem entende
disso é fulano de tal." Até os meus colegas canalizam
para mim problemas dessa natureza. Então, a gente
vai conversando com as pessoas e elas vão realmen
te dissertando fatos e isso não foi nem uma nem duas
pessoas que me contaram isso. Então, eu estou reve
lando fatos não para mostrar não que a Volkswagen
está operando ilegalmente. Citei o fato para mostrar
que hoje esses cadastros operam com desvio de fina
lidade, não que ele queira operar com desvio, mas
está servindo para isso. E tem que haver um meio de
coibir isso.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
bem. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Último inscrito na lista para o debate, Deputado Mus
sa Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, eu gostaria, inicialmente, de parabenizar o Dr.
José Amado de Souza pela forma coloquial, objetiva
e extremamente talentosa como ele fez sua exposi-

ção. Espero vê-lo brevemente, Dr. José Amado, De
sembargador no Estado de São Paulo. E não tenho
nenhuma pergunta propriamente a lhe fazer, ou qual
quer tipo de questionamento, até porque, tal a clareza
de sua exposição, eu cheguei à conclusão realmente
de que os eventuais desvios de comportamento e as
informações prestadas pelo fornecedor à SERASA e
aos demais organismos de proteção ao crédito são
de responsabilidade deles. Nessa condição, eles po
dem ser, esses fornecedores, responsabilizados civil
mente, no caso da empresa e até penalmente, no
caso dos seus administradores. Portanto, as indaga
ções que eu gostaria de fazer agora seriam ao Dr.
Carlos Covizzi. Ouvi atentamente sua exposição e re
gistrei 3 pronunciamentos de V.Sa., que eu gostaria
de ver efetivamente esclarecidos. Primeiro, a mim pa
rece que V.Sa. censura o contrato de adesão, embo
ra, evidentemente, saiba, como todo profissional do
Direito, que o contrato de adesão é permitido e é pre
visto no nosso Código Civil. Mais ainda, ele é um con
trato bilateral e oneroso e, nessa situação, só assina
um contrato desse quem achar que as cláusulas nele
contidas não poderão vir ser em seu prejuízo. E mais
ainda, se elas vierem em seu prejuízo, eles têm o po
der, têm o direito de recorrer ao Poder Judiciário com
o objetivo de anular eventuais excessos que, em de
corrência desses contratos, possam ter sido cometi
dos. Gostaria de saber, portanto, como primeira inda
gação, o que V.Sa. me diria, para que nós pudésse
mos resolver esse problema: se acabar com o contra
to de adesão ou decidir estabelecer outras formas
que pudessem permitir, que pudessem coibir esses
excessos. A segunda...

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI- Nobre Deputado, V.Exa. me permitiria res
ponder essa pergunta, porque ela é bastante exten
sa?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Não,
não. Eu preferiria fazer as 3. Poderia responder as 3.
São só 3. Eu não vou tomar o tempo. Até pelo adian
tado da hora, pretendo ser muito objetivo. A segunda,
V.Sa. também disse que a SERASA, mais especifica
mente, tem interesse em execrar as pessoas. Eu fico
a me perguntar, depois de ter ouvido a exposição do
Dr. José Amado, realmente por que ela teria esse in
teresse, se ela apenas coleta informações, recebe,
repassa essas informações aos seus usuários e é
responsável por elas, podendo inclusive, ser aciona
da, como tem sido, e até, no meu processo, figura
com co-réu. Então, qual o interesse que ela tem real
mente? Qual a vantagem que ela leva em execrar es
sas pessoas? Porque a mim, dentro do meu modesto
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limite de avaliação, ela só tem a perder no momento
em que ela se omite ou no momento em que ela pres
ta uma informação que não corresponde à realidade.
A terceira indagação, vi também V.Sa. dizer, no início,
que os banqueiros são sócios da SERASA. E V.Sa.
disse isso de uma forma muito concisa, de uma forma
muito enfática até, dizendo, inclusive, e foi assim que
eu entendi, que eles podem estar representados, em
alguns casos ou até mesmo em todos, por prepostos
seus ou por sei lá, por laranjas, por pessoas que obe
deçam às suas ordens dentro da empresa. Então, eu
pediria a V.Sa. que nominasse esses banqueiros, es
sas pessoas, porque nós precisamos tomar conheci
mento, para saber se dá, realmente, para fazer uma
ilação entre esse segmento e a própria empresa,
SERASA, que, evidentemente, a maior parte dos tra
balhos da CPI dizem respeito à ela. Era só isso.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Nobre Deputado, pela ordem, o senhor
perguntou dizendo que, pela forma da minha exposi
ção, eu censuro o contrato de adesão. Não, é um con
trato. A forma é indispensável de pactuação numa so
ciedade de consumo, com a velocidade como as coi
sas acontecem hoje, ele é absolutamente necessário,
esses contratos de massa que nós chamamos. Até
porque hoje já existe a relativização dos contratos,
exatamente porque eles são de adesão. Porque até
então, quando não existia a manifestação espontâ
nea de vontade, aqueles contratos feitos a duas
mãos, se prevalecia o pacta sunt servanda. O juiz não
interferia mais no contrato e nem anulava cláusula ne
nhuma. Hoje, é absolutamente viável, possível, até
necessária a intervenção no Poder Judiciário para
anular cláusulas abusivas, interferindo, sim, no con
trato por ser de adesão. Eu não sou contra o contrato
de adesão, sou contra o abuso cometido através des
se instrumento. Em todos eles existem abusos, ilega
lidades, reprimidas pela lei, vetadas pela lei, mas es
tão ali. Eu citei aqui exemplo: qual é o contrato bancá
rio do cheque especial, contrato de abertura de crédi
to rotativo, conta corrente e tal que não tenha capitali
zação mensal de juros?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Mas me
parece que se esqueceu de dizer que o usuário des
ses empréstimos, ou quem se sentir prejudicado por
isso, tem o direito de recorrer à justiça.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Sim.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - É onde
esses eventuais excessos poderão ser corrigidos.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Mas, aí, veja bem, nós estamos tratando

de uma coisa estrutural. Eu estou dizendo onde exis
te a falha. E ao senhor, como legislador, eu estou
dando uma sugestão e apontando...

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Qual se
ria a sugestão, que eu não ouvi ainda.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Esta, aqui, é uma audiência pública.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - É verda-
de.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI- Não vai se resumir só nesta, não é?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Não, cla
ro que não.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Então, acho que dentro desse debate de
mocrático, onde se colhe informações de todos os la
dos, deverão, obviamente, surgir elementos de con
vicção para que isso seja melhorado, pelo menos. O
Código Civil já melhorou bastante, relativizou a força
obrigatória dos contratos, porque reconheceu uma si
tuação fática. Agora, nós estamos tratando de proble
ma de consumo, onde existe uma vulnerabilidade ob
jetiva, legalmente reconhecida. Não importa saber se
eu sou um Nobel da Paz ou se eu sou um gari. Ela é
objetiva e assim ela é declarada pelo art. 4º, enten
deu? Então, nós estamos tratando de relação de con
sumo onde a gente tenta encontrar formas de prote
ger essa figura do consumidor, que é o mais atingido.
E nós estamos falando aqui de SERASA e de outros
organismos afins, porque eles foram instituídos exa
tamente pelo Código do Consumidor. E eu vou lhe dar
uma informação interessante: ele foi instituído pelo
Código do Consumidor, mas os banqueiros negam a
relação de consumo e aproveitam essa relação de
consumo para negativar o cliente. E, ao mesmo tem
po, acha que a relação bancária não é a relação de
consumo. Tanto é que há uma ação direta no Supre
mo Tribunal Federal suspensa, com pedido de vista,
questionando exatamente essa matéria. Isso me sur
preende bastante. Então, estamos aqui dialogando,
mostrando, inicialmente, pontos estruturais que po
dem ser corrigidos ou alertando para situações futu
ras que podem ser amenizadas através de uma legis
lação que venha aperfeiçoar esse sistema. Essa é a
minha intenção aqui. A minha intenção não é execrar
ninguém. Eu estou trazendo o exemplo do dia-a-dia
e, talvez, subsídios, para que alerte o legislador, co~
toda a minha humildade, entendeu, indo buscar mais
informações, além dessa que está sendo colhida hoje
aqui, para aperfeiçoar a legislação brasileira a esse
respeito. Então, eu não sou contra o contrato?~ a?e
são. Pelo contrário, é um instrumento necessano, Im-
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prescindível numa sociedade de massa, até pela agi
lidade dos negócios que hoje é exigida, essa agilida
de, essa pressa, essa velocidade que os negócios
atingiram na sociedade moderna. E ele foi criado exa
tamente para atingir, para atender a essa necessida
de. Mas, ao mesmo tempo, a lei imputa àquele que
elabora o contrato que tenha boa-fé. E a boa-fé se
exaltou no Código de Proteção ao Consumidor e hoje
está instalada no Código Civil. Antes, nem tocava no
assunto. Então, essa responsabilidade da boa-fé na
elaboração dos contratos, penso eu, na minha humil
de opinião, que o legislador se ateve ao contrato de
adesão. É preocupante, sim. E hoje é até norma do
Código Civil. Não sou contra, em absoluto, mas per
mite exageros, por causa da unilateralidade que é fei
ta. Ou o senhor contrata em bloco, ou não contrata.
Agora, se o crédito me é indispensável, eu me sujeito.
Agora, não é por isso que o fornecedor pode passar
acima da lei. Então, tem as ações revisionais, hoje
muito freqüentes, em que se averiguam todas essas
ilegalidades. Então, eu não estou criticando o contra
to de adesão, eu estou dizendo que a forma do con
trato de adesão permite a freqüência de cláusulas
abusivas, porque ele é unilateral mesmo, não houve
volição. Não houve duas mãos na feitura do contrato.
Essa é a minha opinião a respeito do primeiro enfo
que. Eu volto à segunda pergunta. O senhor disse
que eu afirmei aqui que a SERASA quer execrar as
pessoas. Eu não disse que a SERASA quer execrar
as pessoas. A atividade, o desvio de finalidade em
que ela...

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - As notas
taquigráficas poderão demonstrar isso.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI- Não, veja, eu quero dizer o seguinte: a in
tenção e as palavras foram ditas nessa direção: o
desvio de finalidade que existe hoje levou a SERASA
a execrar pessoas. Eu não estou dizendo que a
SERASA quer execrar pessoas, é muito diferente. O
desvio de finalidade que ela opera levou a essa con
seqüência. Porque uma pessoa que não tem culpa
naquilo que fez e está sendo penalizada através da
SERASA, pelo desvio de finalidade, ela está sendo
atingida por isso. E eu citei aqui exemplos até do con
trato do cheque especial. Eu citei exemplo de que a
ilegalidade nasce no nascedouro do contrato. Porém,
não tem ninguém que faça, que funcione como um
depurador dessa informação, para dizer se a
SERASA pode ou não publicar essa informação ou
estender a terceiros. Ninguém. É mero arbítrio. Até
porque existe um canal direto do gerente do banco
que não tem nenhuma interferência da SERASA para

negativar os clientes. Ele aperta um botão da agên
cia, e nem passa pela SERASA a informação e eu já
estou negativado. Então, eu não estou dizendo que a
SERASA quer execrar, eu estou dizendo que o siste
ma está errado e que está proporcionando desvio de
finalidade. E esse desvio de finalidade está penali
zando o consumidor e obrigando-o, através de uma
estigmatização social, a pagar mais do que o devido.
Eu estou dizendo ao senhor que pela oneração do
crédito, pelo exagero da cobrança, a culpa da mora é
do próprio credor. Eu, não incidindo na mora, não
posso sofrer as penalidades da mora e nem aumentar
a minha dívida com multa, com juros moratórios, por
uma mera presunção daquele que detém o poder
econõmico na mão, que é o mais forte na relação de
consumo. Eu não disse, em hipótese alguma, que a
SERASA quer execrar. Eu disse que, através do sis
tema acontece isso: existe o desvio de finalidade. E
isso precisa ser corrigido. Há um hiato na lei. Estou
claro?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Está claro.
O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS

COVIZZI - A terceira: os banqueiros são acionistas
da SERASA, sim. Até porque na sua constituição ini
ciai ela se atinha apenas aos bancos, só atendia aos
ancos. Até então, era admissível e aceitável a pre 
servação do sigilo bancário. Até então, era aceitável.
De repente, ela abriu as asas. O senhor entra num su
permercado, hoje, o senhor tem informação bancária
de qualquer um, qualquer um. O senhor vai comprar
um automóvel, tem informação bancária de qualquer
um. E quem são os acionistas da SERASA? São os
banqueiros, não existem outros, não. Todos eles, ou
a grande maioria deles, os tradicionais, pelo menos.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Eles se
guram, então, na composição do...

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Sem dúvida, sem dúvida.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Acionis
tas ou administradores?

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Acionistas.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Ah, bom!
O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS

COVIZZI - Eu disse acionistas.
O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES-O senhor

falou que eles eram sócios, aqui.
O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS

COVIZZI - Acionista é o quê?
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o SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Não, se
nhor, é diferente. Entre administrador e acionista tem
uma diferença muito grande.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Não tem interesse?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Não tem
ingerência, é claro. Eu posso ter ações da
PETROBRAS, sou acionista da PETROBRAS, posso
ter ações do Banco, sou acionista, mas não sou admi
nistrador.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Mas eu tenho interesse.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Então,
quando o senhor diz que eles são sócios, o senhor,
evidentemente, está tentando induzir, pelo menos eu
me senti assim, a acreditar. ..

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Então, o senhor...

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Não, um
minutinho, eu lhe ouvi pacientemente, espero que o
senhor assim o faça também.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Pois não.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - O senhor
disse que eles são sócios, certo? Eles são acionistas.
Há uma diferença fundamental. Se eu participo de
uma sociedade por quota de responsabilidade limita
da, se sou sócio-gerente, eu tenho uma forma de
comportamento dentro dela. Se eu sou sócio sem ge
rência, a situação é totalmente diferente. Uma socie
dade anônima não é uma sociedade em nome coleti
vo, o senhor sabe muito bem disso, sabe até melhor
do que eu. Então, se eles são sócios, eles adminis
tram. É diferente. E se eles administram, eu gostaria
que V.Sa., mais uma vez, dissesse, declinasse os no
mes dos que administram realmente a organização,
por si ou através de prepostos. É necessário que nós
saibamos disso para poder formar juízo a respeito da
ilação que pode existir entre banqueiros e ela.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Mussa Demes, se me permite ajudar na infor
mação, existe um requerimento, se não me engano,
do Deputado Bernardo Ariston requisitando uma có
piado...

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Não
acrescenta nada essa informação. Esse pedido de in
formação, me perdoe o Deputado Bernardo Ariston,
não acrescenta nada. Se eu pedir essa mesma infor
mação ao Banco do Brasil ou à PETROBRAS, ela vai
dar milhares de nomes, centenas de milhares de pes
soas que são acionistas, que são, muitas vezes, víti-

mas de práticas nefastas dos administradores. Essa
é a verdade. Há diferença fundamental entre acionis
ta e administrador. Isso é que é preciso ser compro
vado. Se V.Sa., Dr. Carlos, tem essa informação, o
senhor nos daria agora essa oportunidade de procu
rar fazer, realmente, essa investigação, que eu acho
da maior importância, dentro dos objetivos que estão
nos levando a levar a cabo os trabalhos desta CPI.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Posso responder?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Pode,
sim.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Deputado, a configuração jurídica da
SERASA é uma SA de capital fechado.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - SA ou
não? A SERASA não é uma Sociedade Anônima?

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Não, senhor, é uma SA de capital fecha
do.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Mas é
uma S.A., é uma Sociedade Anônima que tem acio
nistas e tem administradores, evidentemente.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Agora, os acionistas, como eu disse aos
senhor, são os banqueiros. E, inclusive, originários,
criadores da SERASA. Ela foi criada para atender aos
interesses deles, não foi o meu e nem do senhor.
Agora, a SERASA foi criada com essa finalidade. E a
finalidade foi até dentro dos princípios constituciona
is, na origem. Trilhou dentro da pauta que a Constitui
ção permitia, no caminho que o Código de Defesa do
Consumidor abriu. Agora, eu disse ao senhor, e afir
mo, que hoje ela atua com desvio de finalidade. Ago
ra, se eu sou uma empresa, uma S.A. de capital fe
chado, cujos acionistas são determinados, têm as
sembléia de acionistas, que determinem a direção
que a empresa deve tomar. Determinam, sim. Então,
é isso que eu disse. E, de uma certa forma, de uma
maneira até vulgar, não falando juridicamente, eles
são até certos "donos da SERASA", ou são os "do
nos". Mas isso é uma expressão entre aspas. Juridi
camente, deve ser entendida da forma como eu estou
lhe expondo. A SERASA foi criada pelos bancos, para
atender às necessidades do momento que os bancos
achavam que deviam ter. Até acho que é interessan
te, porque a própria sociedade de consumo evoluiu
muito. E o crédito necessitava de uma aprovação
mais célere do que se valer daqueles consultores an
tigos, que iam de porta em porta perguntar se já tinha
havido um negócio, com aquelas fichinhas. Ultrapas-
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sado, realmente. Acho que a SERASA foi criada pe
los banqueiros com essa intenção: de dar celeridade
ao crédito, prospecção ao crédito, numa sociedade
de consumo com a velocidade que tem hoje. Mas eu
estou lhe afirmando que tem um desvio claro de finali
dade, deixou de pautar por aquela trilha legal para a
qual ela foi destinada. E isso, com o tempo. O tempo
deforma as pessoas e deforma as empresas também.
Muitas são boas no início e deixam de ser no final, ou
vice-versa. Os exemplos são diários. E não é porque
é a SERASA que não deve ser observada, não é por
que é o banco tal que não deve ser observado. Tem,
sim.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Então,
eu posso inferir, do que o senhor acabou de dizer - eu
não sei se estou dialogando com a Mesa, mas eu
quero fazer isso como última intervenção - que a in
tenção foi boa, na época da Constituição.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI- Sem dúvida, claro.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - E que
agora ela está sendo desvirtuada. Seria por força, re
almente, da ação dos banqueiros que isso estaria
acontecendo?

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI- Eu não disse isso. O senhor está tentando
dizer isso.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Eu estou
falando que quando o senhor disse que eles são sóci
os...

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Não, não, não, eles são donos.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - E nós sa
bemos que eles não são administradores.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Mas são acionistas. Numa

sociedade de economia fechada...
O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - A manei

ra como V.Sa. falou leva a essa conclusão.
O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS

COVIZZI - Absolutamente.
O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Está cer-

to.
O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS

COVIZZI - Até porque os bancos prestam um grande
serviço à sociedade brasileiro.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Ah! Está
certo, agora eu sei.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Sem dúvida nenhuma.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Porque,
na verdade, não foi esse o raciocínio a que fui induzi
do.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI-Induzido? Claro. Está esclarecido?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Acho que
está. Estou satisfeito.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Fi
nalizando os trabalhos, passo a

palavra ao nobre Relator, Deputado Gilberto
Kassab.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Mais uma vez, quero cumprimentar os Srs. Deputa
dos, o Presidente da Comissão, meu cumprimento
especial ao Sr. Carlos Adroaldo e ao Sr. José Amado.
Devo dizer que já está quase sendo uma rotina nas
audiências públicas desta Comissão, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, a conclusão dos nossos convidados,
dos nossos convocados, no sentido de que equívo
cos existem no sistema de informações, seja a
SERASA, seja quaisquer outros que estão à disposi
ção da sociedade. Hoje, o que podemos concluir das
duas exposições, muito consistentes, muito bem
apresentadas por duas pessoas com responsabilida
des nas suas cidades, nas suas profissões, ambas
bem-sucedidas e conscientes da importância do seu
depoimento nesta Comissão. Mas, em relação às ex
posições do senhor, Dr. Carlos Adroaldo, o que pode
mos, mais uma vez, aqui concluir é a idéia que existe
hoje, com muita veemência, entre aqueles que co
nhecem os sistemas de informações, é a importância
de se examinar a apresentação de um modelo de
agência, que o senhor aqui en passant falou, mas não
foi a primeira pessoa. Então, dado o seu conhecimen
to do processo, a sua história no setor, eu tenho cer
teza absoluta de que cada vez mais é uma idéia que
deva ser examinada pelos Deputados que compõem
esta Comissão, para ser incluída ou não neste relató
rio. Em relação às posições aqui externadas e à expo
sição do Dr. José Amado, eu acredito que, ainda mais
vindo dele, e com a afirmativa, com a ênfase que ele
deu essa afirmação, é a sua convicção de que a legis
lação não é clara, que a legislação possui brechas. E,
às vezes, é compreensível que existam erros na con
dução do processo, que eventualmente SERASA,
SPC, outras empresas, outras entidades, quaisquer
outros prestadores de serviço na área de crédito pos
sam estar, eventualmente, cometendo, não digo abu
so, excedendo o que, teoricamente, poderia ser o ra
zoável dentro da lei. Mas a Justiça não pode se mani-
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festar se a legislação não é clara, pelo que concluí
das palavras do Dr. José Amado. Então, mais uma
vez, eu sempre procuro reafirmar a qualidade das
perguntas aqui colocadas. Hoje, tanto o Deputado
Mussa Demes, o Deputado Julio Semeghini, o Depu
tado Betão e Alex foram muito felizes nas suas colo
cações, todas elas com muita profundidade, todas
elas procurando agregar algo à exposição dos nos
sos 2 convidados. Então, Sr. Presidente, passo-lhe
de volta a palavra, antes registrando aqui nesta Co
missão a importância do dia de hoje, um dia difícil, um
dia em que todos os Deputados foram dormir tarde.
Mas as duas exposições, muito enriquecedoras, vão
contribuir muito para nortear os posicionamentos dos
Deputados na elaboração desse relatório. Obrigado,
Dr. Carlos Adroaldo, obrigado, Dr. José Amado, pela
presença e pela contribuição que aqui trouxeram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não havendo mais inscritos para o debate, concedo a
palavra ao Dr. Carlos Adroaldo Ramos Covizzi e, em
seguida, ao Dr. José Amado de Faria Souza, para as
suas considerações finais.

O SR. CARLOS ADROALDO RAMOS
COVIZZI - Sr. Presidente, Sr. Relator, nobre Juiz
José Amado, nobres Deputados, espectadores, fun
cionários da Casa, jornalistas que acompanharam
atentamente essa exposição, eu não tenho como
agradecer a esse convite e à oportunidade que me foi
proporcionada, remetendo isso para a importância
que me foi dirigida como um possível acalentador ou,
sei lá, formador de expectativas ou de formas para se
aprimorar a legislação. Esse é o propósito da nossa
vinda aqui. Eu sou um defensor do cidadão de forma
incondicional. Na abertura dos trabalhos, as minhas
primeiras palavras citaram a elaboração da Constitui
ção de 88, com os Direitos Individuais e as Garantias
Fundamentais elevadas às cláusulas pétreas, pela
importância a eles dirigida. Então, eu sou um soldado
do Direito na proteção desses direitos consagrados
pela Constituição de 88, que há muito clamava já nas
Nações Unidas da Declaração Universal dos Povos.
Essa contribuição que eu trouxe aos senhores, com
toda a minha modéstia, é o resultado de 8 anos de es
tudo diário, de testemunhos, de ouvidor de situações
que acontecem nos lugares mais eqüidistantes entre
uns e outros. Já proferi algumas palestras no Brasil, a
exemplo de Belém do Pará, Cuiabá, na OAB de São
Paulo, no interior de São Paulo e em inúmeros locais.
E a consternação das pessoas que vêm falar comigo
ou que se propõem ao debate se expõem revelando
fatos pessoais, querendo uma solução ou uma opi
nião a respeito. Então, essa foi uma oportunidade ím-

par de eu trazer à Comissão a informação que eu re
cebo lá fora. Até porque isso eu acho que é uma for
ma direta de trazer elementos, para que o legislador
possa avaliar de uma forma melhor e elaborar uma le
gislação, porque foi tão reconhecido pelo nobre Dr.
José Amado como pela maioria dos Deputados que
existem lacunas na lei que carecem de regulamenta
ção adequada. Até porque é uma matéria nova no
Brasil. Então, essa é a oportunidade. E a escolha a
mim deferida me deixa orgulhoso, me deixa profunda
mente orgulhoso, satisfeito, de ter podido preencher
essa expectativa que me foi delegada. Então, eu
agradeço muito ao Deputado que me convocou, à
Mesa Diretora da CPI, aos nobres Deputados que ti
veram a paciência de ouvir, depois da exaustão da
noite de ontem. Quero parabenizá-los pela conduta,
inclusive, da noite de ontem, na defesa do interesse
nacional, aos funcionários da Casa, aos jornalistas
que aqui estão. Eu só posso agradecer e me colocar
à disposição, Sr. Presidente. A todo momento que eu
for útil, podem me convocar, independentemente das
despesas, viu? A Câmara não precisa ter despesas,
eu virei espontaneamente. Eu agradeço a todos pela
paciência que tiveram. Mais uma vez, renovo a minha
posição de estar à disposição da CPI. Sr. Relator, Sr.
Presidente, nobre Juiz Amado, nobres Deputados, eu
me despeço dessa forma: muito obrigado, gente.

O SR. JOSÉ AMADO DE FARIA SOUZA - Sr.
Presidente, às 14h28min, depois da madrugada pas
sada, eu prometo que serei o mais breve possível, o
que é essencialmente difícil para um bacharel. Mas
eu quero reiterar o meu agradecimento pela honra
que foi deferida não a mim, mas ao Poder Judiciário,
de poder externar alguns aspectos relevantes, talvez
para uma nova elaboração legislativa. Quero agrade
cer a cada um dos integrantes desta douta Comissão
Parlamentar de Inquérito: a S.Exa., nobre Deputado
Relator; a V.Exa., nobre Presidente; aos funcionários
que já nomeei no início; aos representantes de im
prensa, que prestam serviço enorme ao divulgar os
direitos do consumidor, e isso é importantíssimo, por
que cidadão que não conhece os seus direitos é cida
dão que não tem direitos, não obstante isso me traga
mais trabalho. Quero agradecer a todos pela paciên
cia. O assunto é árduo, mas procurei, na medida do
possível, traduzir numa linguagem um pouco menos
técnica - e me perdoem até por cometer certas impro
priedades -, mas acho que é importante. Por último,
para finalizar, quero expressar mais uma vez a minha
crença de que o juiz não deve usurpar as funções do
legislador. Muitos anos atrás, quando eu era um jo
vem de 18 anos, recém-ingresso na Faculdade de Di-
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reito, escutei de um professor aposentado, no Largo DA SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
do São Francisco, Ministro aposentado do Supremo DOS BANCOS S/A" (CPI - SERASA)
Tribunal Federal, Professor Pedro Chaves, uma frase 52í! Legislatura _ 1í! Sessão Legislativa Ordiná-
que levei anos para entender. O juiz não é escravo da ria ata da décima quarta reunião realizada em 12 de
lei, o juiz é o intérprete dela. Mas ele é escravo dos fa- agosto de 2003
tos e da narrativa que as partes trazem a ele. O juiz Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois
não pode mudar os argumentos que lhe são apresen- mil e três, às quatorze horas e cinqüenta e dois minu-
tados, sob pena de perder a sua imparcialidade e se tos, no Plenário treze do Anexo 11 da Câmara dos De-
transformar no advogado da parte. O juiz não deve putados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidên-
externar a sua convicção. A convicção dele deve ser cia do Deputado Giacobo, a Comissão Parlamentar
traduzida por um ente maior, que a Constituição e a de Inquérito com a finalidade de "Investigar as ativida-
lei. Deve interpretá-Ia, mas não deve criá-Ia. Com des da Serasa - Centralização de Serviços dos Ban-
essa idéia, eu traduziria isso para a linguagem de Ta- cos S/A". A lista de presença indicou o Compareci-
nabi da seguinte maneira: o juiz não é o médico, o juiz mento dos Deputados Giacobo - Presidente; Zico
é o farmacêutico. Ele vai entregar o remédio, jurídico Bronzeado e Reinaldo Betão - Vice-Presidentes;
no caso, que o advogado, que é o médico, prescre- Alex Canziani, Anivaldo Vale, Augusto Nardes, Ber-
veu. Se prescreveu mal, não cabe a ele se transfor- nardo Ariston, Cezar Silvestri, Colombo, Deley, Ger-
mar no clínico. Peço mais uma vez desculpas, por me son Gabrielli, Gilberto Kassab, Léo Alcântara, Luiz
estender, passei dos 3 minutos. Gostaria, mais uma Alberto, Manato, Márcio Reinaldo Moreira, Mussa De-
vez, de render a minha homenagem ao Congresso mes, Neuton Lima e Perpétua Almeida - Titulares;
Nacional. Esta Casa, nem sempre ao longo da nossa Almir Moura, Antônio Cambraia, Devanir Ribeiro, Jú-
história, pôde funcionar plenamente. Eu me orgulho lio Semeghini, Luciano Leitoa, Luiz Antônio Fleury e
de ter sobrevivido os anos que ela não pôde funcio- Rogério Silva - Suplentes. Deixaram de registrar
nar, para vê-Ia funcionando hoje. Muito obrigado. suas presenças os Deputados Aníbal Gomes, Fer-
(Palmas.) nando Diniz, Gonzaga Mota, José Priante e Orlando

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) _ Eu Fantazzini. Abertos os trabalhos, o Presidente colo-
cou em votação a Ata da décima terceira reunião,

quero agradecer, em especial, aos Deputados a pre-
cuja leitura foi dispensada a requerimento do Deputa-

sença, Deputado Mussa Demes, Bernardo Ariston, do Luiz Alberto, por terem sido distribuídas cópias a
Zico Bronzeado, nobre Relator e aos demais que aqui todos os Membros da Comissão. Em votação, foi
estiveram, devido, realmente, a termos tido um noite aprovada a ATA. Em seguida, o Presidente, Deputa-
exaustiva ontem à noite. Realmente, hoje não está fá- do Giacobo, comunicou aos Deputados presentes
cil o dia para os nobres Deputados. Quero agradecer, que já está recebendo os documentos requisitados
em especial, pela presença e atenção ao atendimen- por esta CPI e, caso queiram consultá-los, encon-
to do convite, ao Dr. José Amado, ao Dr. Carlos Adro- tram-se a disposição na Secretaria da Comissão.
aldo, pois tenho certeza absoluta da qualidade do de- Passou-se à ORDEM DO DIA: Audiência Pública e
poimento de ambos aqui nesta CPI. Tenho certeza Deliberação de Requerimentos, com a presença do
absoluta, e repito, sempre digo, que a CPI terá um Senhor Ariosto Rodrigues de Souza Júnior, ex-Chefe
fim. E o maior beneficiário dela, não tenho dúvida ne- do extinto SEREL - Serviço de Relacionamento com
nhuma, será a população brasileira, todos aqueles, o usuário, órgão interno da Secretaria da Receita Fe-
realmente, que têm e vivem neste País com muita ho- deral. A requerimento do Deputado Neuton Lima, foi
nestidade. Muito obrigado. Nós passaríamos agora à aprovada a inversão da pauta, passando a delibera-
deliberação dos requerimentos da pauta, mas, não ção de requerimentos a figurar como item inicial. 1)
havendo quorum suficiente, eu agradeço a presença REQUERIMENTO N2 40/03 - da Sra. Perpétua Alme-
a todos. Nada mais havendo a tratar, encerro os tra- ida - solicitando seja requisitado o apoio do Ministério
balhos, antes convocando reunião para o dia 12, ter- Público Federal e da Polícia Federal para auxiliar nos
ça-feira, às 14h30min, no Plenário 13 do Anexo li, trabalhos desta Comissão. O Senhor Presidente pas-
cuja pauta será encaminhada aos gabinetes de sou a palavra ao Deputado Luiz Alberto para encami-
V.Exas. Está encerrada a reunião. nhar a matéria. Discutiram a matéria os Deputados

Neuton Lima e Mussa Demes. Ouvido o plenário, o
Senhor Presidente decidiu pelo sobrestamento da
apreciação da matéria. 2) REQUERIMENTO N2
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43/03 - do Sr. Reinaldo Betão - solicitando seja re
quisitada à Serasa S/A. relação dos inscritos como
inadimplentes por dívidas de valores entre R$ 1,00
(um real) e R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). O
Senhor Presidente passou a palavra ao Deputado
Luiz Alberto para encaminhar a matéria. Discutiram a
matéria os Deputados Léo Alcântara e Devanir Ribei
ro. Ouvido o plenário, o Senhor Presidente decidiu
pelo sobrestamento da apreciação da matéria. 3)
REQUERIMENTO Nº 48/03 - do Sr. Reinaldo Betão
solicitando sejam requisitadas ao M. Juiz de Direito
Décio de Moura Notarangeli informações detalhadas
sobre o seu impedimento em prosseguir na instrução
e julgamento da queixa-crime movida pela Serasa em
desfavor dos Senhores Edílson Galdino Vilela de
Souza, advogado, e Sandro Barboza, repórter da TV
Bandeirantes. Ouvido o plenário, o Senhor Presiden
te decidiu pelo sobrestamento da apreciação da ma
téria. O Senhor Presidente passou a Presidência ao
Deputado Léo Alcântara nos termos do artigo 43 do
Regimento Interno. 4) REQUERIMENTO Nº 49/03 
do Sr. Giacobo - solicitando sejam criadas, no âmbito
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, duas
sub-relatorias: a primeira encarregada de analisar
possível sonegação e evasão fiscal por parte da Se
rasa S/A. e, a segunda, encarregada de verificar a le
galidade das atividades daquela empresa. Neste mo
mento, assumiu a Presidência o Deputado Reinaldo
Betão. O Deputado Giacobo fez uso da palavra para
encaminhar a matéria e sugeriu fosse apreciado ao
mesmo tempo o Requerimento nQ 61/03, também de
sua autoria, que tratava da criação de sub-relatoria de
análise de sistema. Ouvido o plenário, decidiu-se pela
análise conjunta das matérias. Discutiram a matéria
os Deputados Neuton Lima, Devanir Ribeiro, Mussa
Demes, Alex Canziani, Gilberto Kassab e Giacobo.
Tendo em vista o início da Ordem do Dia, o Senhor
Presidente, Deputado Reinaldo Betão, suspendeu os
trabalhos às quinze horas e trinta e cinco minutos.
Reabertos os trabalhos às dezesseis horas e cinco
minutos, o Senhor Presidente, Deputado Giacobo,
informou que seria dado prosseguimento aos traba
lhos, passando-se à audiência pública para tomada
de depoimento do Senhor Ariosto Rodriguez de
Souza Júnior, convidado a tomar assento à Mesa. O
Presidente comunicou que, para atender às formali
dades legais, foi firmado pelo depoente, "Termo de
Compromisso", que integra o formulário de qualifica
ção, prometendo dizer somente a verdade do que
souber e for perguntado. O Presidente concedeu a
palavra à testemunha que, ao término de sua exposi
ção, foi inquirida pelos Deputados Reinaldo Betão,

Zico Bronzeado, Júlio Semeghini, Luiz Alberto, Ber
nardo Ariston, Devanir Ribeiro e Gilberto Kassab 
Relator. Nada mais havendo a tratar, o Presidente en
cerrou os trabalhos, às dezessete horas e quarenta e
três minutos, antes convocando reunião para o dia
treze de agosto, quarta-feira, às quatorze horas e trin
ta minutos. O inteiro teor da reunião foi gravado e as
notas taquigráficas, após serem decodificadas, farão
parte deste documento. E, para constar, eu,Manoel
Amaral Alvim de Paula, Secretário, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente,Deputado Giacobo, e encaminhada à publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
claro abertos os trabalhos da 14ª reunião da Comis
são Parlamentar de Inquérito, que tem por finalidade
investigar as atividades da SERASA, Centralização
de Serviços dos Bancos S.A. Informo aos Srs. Parla
mentares que foram distribuídas cópias da ata da 13ª
reunião. Sendo assim, indago se há necessidade de
sua leitura.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, gostaria de solicitar a dispensa de leitura da
ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Dispensada a leitura da ata, coloco a ata em discus
são. (Pausa.) Não havendo quem queira discuti-Ia,
coloco a ata em votação. (Pausa.) Os Srs. Deputados
que a aprovam permaneçam como se acham. (Pau
sa.) Aprovada. Comunico a V.Exas. que já estamos
recebendo os documentos requisitados por esta CPI.
Caso queiram consultá-los, estão à disposição dos
Parlamentares na Secretaria da Comissão.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, pela ordem. Só para uma consulta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Na pauta
da reunião desta sessão temos, em primeiro lugar,
deliberação dos requerimentos e audiência pública.
Minha indagação seria: haveria possibilidade da in
versão, para deliberarmos os requerimentos e, depo
is, faríamos a audiência pública ou não?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Bem colocada a sua explanação, Deputado. A critério
da Presidência, nós vamos inverter, realmente sua
solicitação também, a pauta. E vamos dar prossegui
mento com a deliberação de requerimentos.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, pela ordem.
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O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Neuton.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, eu gostaria de entender um pouco o espírito
desse requerimento, que requisita o apoio do Ministé
rio Público e da Polícia Federal. Eu não gostaria de
estar entrando no mérito da requisição desses depar
tamentos. Mas entendendo que a CPI, uma Comis
são Parlamentar de Inquérito, que tem no seu bojo,
dentro do seu Regimento, na sua estruturação o po
der de polícia, até o poder de julgamento, quando te
mos aqui o depoimento de testemunhas sob juramen
to, não consigo visualizar o porquê, viu, nobres pares,
da requisição do Ministério Público e da Polícia Fede
ral. Acho talvez de bom alvitre se tivéssemos aqui
consultores, auditores, pessoas técnicas, para esta
rem nos auxiliando, principalmente na questão docu-

(Deputado Giacobo) - mental deste órgão, que é objeto de apuração de irre
gularidades desta CPI. Então, confesso, não estou
convicto, e não sei se os demais pares estão, da ne
cessidade, porque na justificativa da nobre Deput~da

diz assim: "A Comissão Parlamentar de Inquérito,
com finalidade de investigar as atividades da
SERASA, Centralização de Serviços de Bancos S.A.,
CPI SERASA, necessita para auxiliar nos trabalhos
de investigação de profissionais com experiência, ca
pacidade técnica e formação ilibada". Talvez esse re
querimento, quem poderia exaurir um parecer melhor
e quem deve ter essa compreensão da necessidade
seria o nobre Relator. Confesso, não tenho, assim,
uma posição e estou até surpreso pelo requerimento.
Gostaria até de ouvir os colegas para tomar um posi
cionamento, se somos favoráveis ou contrários, por
que não consigo visualizar o porquê de estar reque
rendo a presença da Polícia Federal e do Ministério
Público Federal para estar acompanhando os traba
lhos nossos.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Para dis
cutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Com a palavra o Deputado Mussa Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Também
tenho o mesmo sentimento do Deputado Neuton: en
tendo que não seria esse exatamente o caso, porque
não me parece que estamos lidando com bandidos
ou criminosos ou delinqüentes, propriamente ditos. E
já há aqui um requerimento que acho muito mais inte
ressante que aprovássemos do que esse. O Requeri
mento nº 55/03, há diversos com o mesmo número,
Sr. Zico Bronzeado, solicitando que sejam requisita
dos técnicos do Banco Central do Brasil e da Secreta
ria da Receita Federal para assessoramento dos tra
balhos da Comissão. Acho que seria muito mais apro
priado esse tipo de apoio do que o outro, que parece
algo muito evasivo nas atividades também da empre
sa e que poderia passar a impressão para o público,
antes mesmo que tivéssemos algo que pudesse ser
definido como crime ou como a violação de direitos in
dividuais, antes que tivéssemos essa comprovação.
Até porque acho que, antes de tudo, precisaríamos
também ouvir aqui a própria empresa. Até onde sei,
não houve ninguém dela que tivesse tido requerimen
to aprovado aqui na Comissão para se manifestar a
respeito. O Deputado Neuton está dizendo que apre
sentou requerimento nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Mussa Demes, muito bem colocada a sua ex
planação. Esta Presidência também informa a V.Exa.
que também acha a opinião. O próprio relatório final

O SR. PRESIDENTE
Pois não, Deputado Mussa.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Pelo Re
gimento, a deliberação de requerimentos não pressu
põe a existência de quorum para votação? Temos
quorum para votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Te
mos quorum. Temos 14 Parlamentares já, Deputado
Mussa Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Re

querimento nQ 40/03, da Sra. Perpétua Almeida, soli
citando que seja requisitado o apoio do Ministério PÚ
blico Federal e da Polícia Federal para auxiliar nos
trabalhos desta Comissão. Com a ausência da Depu
tado Perpétua, peço ao Deputado Luiz Alberto que
encaminhe a matéria. Assim, concedo a palavra ao
Deputado para encaminhar o requerimento.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, o requerimento de autoria da Deputada Perpé
tua Almeida, que requisita apoio do Ministério Público
Federal e da Polícia Federal para auxiliar nos traba
lhos desta Comissão, ele se justifica no sentido de
que são órgãos importantes, tanto a Polícia quanto o
Ministério Público, que dispõem de condições de co
laborar nos trabalhos desta Comissão, para que
eventuais necessidades de caráter legal, principal
mente relativas ao Ministério Público, possam auxiliar
esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesse sen
tido, solicito a apoiamento dos nobres Deputados ao
Requerimento nº 40/03, da Deputado Perpétua Alme
ida.
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vai ser encaminhado para o Ministério Público. Então,
talvez não teria essa necessidade. No caso de a Polí
cia Federal ser requisitada, pode ser requisitada a
qualquer momento, havendo alguma necessidade.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Eu faria
uma sugestão a V.Exa., Sr. Presidente, se o senhor
me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Até em
decorrência da ausência da autora do requerimento,
deixássemos sobrestado esse requerimento, porque,
quem sabe, Deputado Mussa Demes, ela teria argu
mentos condizentes para aprovarmos o requerimen
to. Então, eu pediria a V.Exa. o seguinte: uma inver
são de pauta, deixaria ele por último. Em ela não che
gando para justificar o seu requerimento, talvez de
ofício V.Exa. pudesse retirar o requerimento para co
locar na próxima sessão, a fim de deliberarmos o re
querimento, até para não prejudicarmos a boa inten
ção da nobre Parlamentar que está apresentando o
requerimento. É a sugestão que faço a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, acho que a sugestão do nobre Deputado... É
importante que a Deputado Perpétua Almeida, autora
do requerimento, possa fazer a sua defesa. No entan
to, sabemos que, invariavelmente, nas Comissões
Parlamentares de Inquérito, várias pessoas que são
ouvidas, convocadas a depor nessas Comissões, têm
alegado cerceamento de direito de defesa, cercea
mento dos seus direitos. E é fundamental que o Minis
tério Público esteja aqui como guardião, inclusive
desses direitos. Essa me parece que é a intenção da
nobre Deputada. E ultimamente vimos num depoi
mento da CPI do BANESTADO um momento de gran
de comoção, vamos dizer assim, na Comissão, que
exigiria ali força policial. E já estamos entrando numa
fase, nesta CPI, de ouvir as pessoas representantes
da empresa SERASA que deverão, nessas situa
ções, exigir seus direitos. Portanto, o Ministério Públi
co estará aqui para garantir esse direito. Então, con
cordo com a proposta do nobre Deputado, que nós
possamos deixar esse ponto da pauta em aberto, até
a nobre Deputada comparecer à Comissão, para que
ela possa fazer a defesa. No entanto, gostaria de le
vantar esses argumentos, que acho fundamentais,
até porque a CPI tem essa prerrogativa de convidar
essas colaborações tanto do Ministério Público princi
palmente e da Polícia Federal. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Este Presidente pede a sugestão de V.Exas. e sugere
que o tiremos de pauta, deixemos para discussão na
próxima reunião e passamos para o item nº 2.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, gostaria de manter a proposta do nobre Depu
tado: em a Deputada Perpétua Almeida comparecen
do aqui antes do encerramento, que ela possa voltar
a defender o seu requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não tenho nada contra. Podemos fazer assim?

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - A idéia é
que ele fique no pé da pauta, sobrestado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Se
ela voltar, a gente retoma a ele. Pode ser? Passemos
para o item nº 2. Requerimento nº 43/03, do Sr. Rei
naldo Betão, solicitando que seja requisitada à
SERASA SA relação dos inscritos como inadimplen
tes por dívidas de valores entre 1 real e 240 reais. Na
ausência do Deputado, peço a gentileza ao Deputado
Luiz Alberto para encaminhar a matéria, e assim con
cedo a palavra.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, o nobre Deputado Reinaldo Betão, com esse
requerimento, solicita à SERASA que encaminhe a
esta Comissão a relação de dívidas de inadimplentes
de valores entre 1 real e 240 reais, que confirme ou
não a falta de gradação na punição entre os inúmeros
cidadãos e cidadãs com rendimentos inferiores a 1
salário e aqueles que percebam valores superiores
aos aqui apresentados. Portanto, o nobre Deputado
pede o apoiamento dos colegas Deputados ao seu
requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, nobre Deputado Léo Alcântara.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Eu te
ria uma pergunta a fazer ao nobre Deputado Reinaldo
Betão, que não se encontra presente, se essa relação
não será sigilosa e qual a intenção dele em pedir a re
lação dos inscritos como inadimplentes. Não vejo
aqui em que isso pode ajudar a CPI, que encaminha
mento ele pretende dar ao ter a relação dos inscritos
devedores entre 1 e 240 reais. Não vejo... Gostaria de
ouvir do autor do requerimento quais os motivos que
o levam a pedir isso, porque, a meu ver, isso é total
mente inócuo para esta Comissão. Mas o Deputado
tem os argumentos dele e, antes de votar contrário ao
requerimento do Deputado Reinaldo Betão, pelo qual
eu tenho toda admiração, eu gostaria de ouvir. De re-
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pente ele pode me convencer de que realmente isso é
uma coisa imprescindível para esta Comissão.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Des
culpe-me, nobre Deputado. Eu também, até concor
dando com o Deputado que me precedeu, se adotás
semos - porque também acho inócuo isso... Se a
pessoa, um devedor ou um inadimplente com 240 re
ais e 1 centavo, isso vira uma brincadeira. Inadim
plente é inadimplente, seja com 1, seja com 1 milhão,
na minha opinião. Agora, se adotarmos como norma
e procedimento, como fizemos agora há pouco, se o
autor não está presente, até para não argumentar,
colocamos no fim da pauta. Isso fica como um proce
dimento da Presidência e do encaminhamento dos
nossos trabalhos.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Eu até
sugeriria ao autor que, ao invés de pedir a lista dos
inadimplentes, poderíamos pedir o número de ina
dimplentes entre esses. Aí, ao invés de pedirmos no
minalmente, nós pedirmos a quantidade. Aí eu acho
que, aí, sim, poderia caber, desde que ele explicasse
aqui para nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Léo Alcântara, esta Presidência ataca a su
gestão de V.Exa., retira o requerimento ora em pauta
e passa ao requerimento do item nº 3. Requerimento
nº 48/03, do Sr. Reinaldo Betão, solicitando que se
jam requisitadas ao Juiz de Direito Décio de Moura
Notarangelli informações detalhadas sobre o seu im
pedimento em prosseguir na instrução e julgamento
da queixa-crime movida pela SERASA em desfavor
do Srs. Edilson Galdino Vilela de Souza, Advogado, e
Sandro Barbosa, Repórter da TV Bandeirantes. Tam
bém com a ausência do Deputado Reinaldo Betão,
fica retirado por ora da pauta. Eu peço ao Deputado
Léo Alcântara que assuma a Presidência por ora,
para passar ao Item 4, que é um requerimento de
nossa autoria. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Léo Alcântara)
- Para encaminhar, concedo a palavra ao Presidente
desta Comissão, Deputado Giacobo.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, neste requerimento solicito
que sejam criadas, no âmbito desta Comissão Parla
mentar, duas Sub-Relatorias. Inclusive... (Pausa.) Sr.
Presidente, peço também a V.Exa. o Requerimento
nº 61/15 da Ordem nO 61/03 - também é de nossa au-

toria -, onde requisito a criação, em âmbito desta Co
missão, de mais uma Sub-Relatoria. Peço que seja
votada da mesma maneira, junto com essa. (Pausa.)
É o Requerimento nO 49/03 e o Requerimento...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Léo Alcântara)
- Ambos tratam da criação de Sub-Relatorias. Então,
por se tratarem ambos de requerimentos análogos,
eu sugiro aos nobres e solicito aos Parlamentares
que votemos os requerimentos em bloco, por se trata
rem os dois de matérias...

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Léo Alcântara)
- Pois não.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr.
Presidente, eu gostaria de consultar o Relator sobre o
que ele acha disso. Estamos, no meio da Comissão,
criando 2 Sub-Relatorias. Eu gostaria de ouvir o Rela
tor, o que ele pensa. Duas ou três?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Léo Alcântara)
- Três.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Três
Sub-Relatorias.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Eu
prefiro, em primeiro lugar, ouvir o Presidente. Depois
me manifesto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Léo Alcântara)
- A minha sugestão é de que o Presidente encami
nhe. Logicamente, nós vamos primeiro encaminhar
as matérias. Eu apenas sugiro que ele encaminhe to
das em bloco, a criação de todas as Sub-Relatorias,
onde ele vai explicar quais são. Depois, vamos ouvir o
Relator, colocar em discussão a matéria e, aí, votar
em bloco as sugestões do Presidente, Deputado Gia
cobo. Para encaminhar os itens 4 e 15, que são os
Requerimentos nO 49/03 e 61/03, o nobre autor.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Obrigado, Sr.
Presidente. A primeira Sub-Relatoria entendo que ela
se encaminharia no sentido de trabalhar para averi
guar a sonegação e a evasão fiscal. Esse assunto re
almente, que já foi levantado aqui dentro desta Co
missão, foi realmente motivo de muita discussão, vin
do depoentes aqui falar sobre faturamentos exorbi
tantes e assim por diante. Então, realmente ela se
ateria nesse sentido de focar somente a sonegação e
a evasão fiscal. Mas de forma alguma ela teria o po
der realmente de decisão. Realmente ela viria a so
mar com o relatório final, apreciada por esta Comis
são, onde essa Sub-Relatoria entregaria o seu pare
cer, apurado no decorrer das nossas reuniões, ao
próprio Relator, para que ele consiga realmente eno-
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brecer ainda mais esse determinado tema. A segunda
seria verificar a legalidade das atividades da empre
sa. Também é um assunto que está sendo levantado
aqui, discutido, a legalidade do convênio firmado en
tre a União e a FEBRABAN, que estendeu à
SERASA, onde, a meu modo de ver, ela fere um dos
artigos desse convênio. Então, temos que realmente
ver em que isso afeta o decorrer de todo esse serviço
que a SERASA fez no decorrer de todo esse tempo
até o seu cancelamento. E a terceira e última Sub-Re
latoria, que eu acho de vital importância, eu peço que
seja criada uma Sub-Relatoria de análise de siste
mas, realmente para analisar também fato polêmico
aqui dentro desta CPI, já analisado por nós: a opera
cionalidade, como opera o sistema da SERASA. A
gente sabe que foi dito aqui nesta CPI que a SERASA
tem 560 mil clientes, pessoas jurídicas, com as quais
ela possui contratos de prestação de serviço e às
quais ela destina, dá, fornece a esse cliente uma se
nha. Através dessa senha, o usuário pode adentrar o
sistema, dito aqui, até mesmo negativando e inven
tando alguma dívida que não seja verdadeira. Então,
deve se apurar isso. Dentro dessa mesma auditoria
de análise de sistema, temos de verificar também,
pelo site da SERASA - a SERASA possui mais de 40
produtos - o que é que cada produto desse pode tra
zer ao seu usuário, se ele realmente só passa a infor
mação àquele comprador, informação esta que não
tem caráter de quebra de sigilo fiscal ou bancário, ou
é uma informação realmente que resulta numa opera
ção de quebra de sigilo. Então, existem vários produ
tos - já foram mencionados aqui por pessoas que
passaram por aqui -, mas nós temos que saber o
que é cada produto, o que cada produto desse traz e
pode oferecer ao seu usuário, ao seu contratante.
Então, eu acho de vital importância que a gente, den
tro desta CPI, forme essas Sub-Relatorias, para eno
brecer o trabalho do Relator. Temos aqui Deputados
qualificados para a análise de sistemas, como é o
caso do Deputado Júlio, que é uma área que ele co
nhece bem, que pode ser um dos Sub-Relatores. Te
mos aqui outros que realmente podem analisar de
uma forma mais específica, que, eu tenho certeza ab
soluta, vai ajudar o Relator, para que, no relatório final
- eu acredito que o mesmo apresente antecipada
mente -, a gente possa discutir aqui, apresentar idéi
as a ele, realmente aprová-lo, para que não acabe re
almente esta CPI numa pizza, como - vou citar um
exemplo - a CPI da Nike, que acabou sem mesmo
aprovar o relatório final. Então, realmente eu me preo
cupo com isso, e este é o intuito da criação dessa
Sub-Relatoria: a divisão do trabalho, para que real-

mente o Relator possa ter mais subsídios para o seu
relatório final.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Léo Alcântara)
- Com a palavra o Relator, para se pronunciar.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Após a exposição do Presidente, a sua manifestação
em relação aos requerimentos, eu acredito que o Pre
sidente esteja agindo com bom senso, com preocu
pação em colaborar com o Relator. É de responsabili
dade deste Deputado a elaboração do relatório, mas
não é de responsabilidade única e exclusivamente a
elaboração do relatório, mas sim do relatório feito por
todos os membros da Comissão. Afinal de contas, o
relatório precisa ser aprovado por esta Comissão, to
dos os Deputados têm participado de uma maneira
muito intensa. E eu tenho certeza absoluta de que o
Presidente vai convidar pessoas - citado o exemplo
agora ainda há pouco do Deputado Julio Semeghini
na Sub-Relatoria de sistema. Mas, muito mais do que
isso, são Deputados que irão colaborar conosco, tra
zendo informações, subsídios, promovendo reuniões
paralelamente ao desenvolvimento dos trabalhos
desta Comissão, para que possam realmente, com
seus subsídios, com as suas informações, aperfeiço
ar o nosso trabalho, para que a gente possa apresen
tar um relatório que tenha a condição de ser aprovado
por todos e, mais do que isso, que possa demonstrar
à Câmara dos Deputados, a esta Comissão que foi
importante termos instalado esta CPI e, mais do que
isso, que seu trabalho será de fundamental importân
cia para o aperfeiçoamento do sistema de informa
ções do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Léo Alcântara)
- Deputado Mussa Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, em primeiro lugar, indagaria ao Relator se ele
necessita realmente da colaboração dessas Sub-Re
latorias ou se ele acha que pode fazer seu trabalho
sem depender delas.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Olha, Deputado Mussa Demes...

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Houve
uma consulta prévia, um acerto entre o Relator e o
Presidente sobre isso, ou não?

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - O
Presidente me comunicou, e eu não criei obstáculo,
até porque é regimental. Acredito que ele procura,
com certeza, colaborar com o trabalho do Relator. Em
hipótese nenhuma passou pela minha cabeça qu~ o
Presidente não quisesse somar esforços no sentido
de que possamos construir um relatório o melhor pos-
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sível para o desenvolvimento do sistema de informa
ções deste País.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Ninguém
tem dúvidas quanto a isso, tenho certeza, Deputado
Kassab. Então, sugiro que ao próprio Relator ficasse
incumbida a tarefa de escolher os Sub-Relatores que
vão trabalhar diretamente com ele. Acho que seria
mais apropriado se ele assim o fizesse.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Deputado
Mussa Demes, não quero discordar de V.Exa., o se
nhor é um profundo conhecedor, e o senhor sabe
também que, de acordo com o Regimento, eu poderia
criar as Sub-Relatorias sem a aprovação de requeri
mento, com o caráter e o intuito de contribuir 100%
com os trabalhos do Relator. Quanto à prévia, tenho
que discordar de V.Exa. de que a Sub-Relatoria seja
indicada pelo Relator. Acho que a Presidência tem
essa incumbência e a fará de maneira clara. Tenho
certeza absoluta, tenho vivido esta CPI dia a dia, hora
a hora, minuto a minuto, e tenho certeza de que aqui
dentro há Deputados capazes de serem Sub-Relato
res, que vão ajudar o Relator, sem dúvida nenhuma.
Foi com esse intuito que criei as Sub-Relatorias. Por
esse critério, que tenho vivido a CPI, sei realmente a
que cada Deputado está mais atento, nos fatos que
estão acontecendo aqui. Reservo-me o direito de o
Presidente indicar seus Sub-Relatores.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Mesmo
assim, Sr. Presidente, gostaria de mencionar um fato
aqui. Sou o Presidente da Comissão da Reforma Tri
butária, Comissão Especial das mais importantes
desta Casa. Jamais me imaginaria dizendo ao Rela
tor: olha, vou designar 2 ou 3 Sub-Relatores para
V.Exa. E ainda que eu o fizesse, teria o compromisso
ético de deixar com ele essa responsabilidade, se eu
achasse que havia essa necessidade, mesmo porque
esses lugares de Presidente ou de Relator de Comis
são são escolhas do partido, sabemos que é tradição
da Casa que isso aconteça. Na minha opinião, com
todo o respeito que tenho por V.Exa., considero isso
uma invasão na competência do Relator. V.Exa. pode
decidir da maneira que achar conveniente, eu não te
nho nem como dizer que não posso evitar que isso
aconteça. Mas nunca me imaginaria numa situação
dessas na Comissão da Reforma Tributária.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Olha, Deputa
do Mussa Demes, reitero o respeito que tenho por
V.Exa., mas aqui não se trata de uma reforma, tra
ta-se de uma CPI, de uma investigação.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - É uma
Comissão como outra qualquer, tem Presidente, Re
lator, e os procedimentos são iguais.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Não tenho dú
vida nenhuma de que ela se trata de uma Comissão
como qualquer outra, mas estamos aqui apurando
um fato, e temos um determinado tempo para acabar
de fazer esse trabalho. E este Presidente...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO GIACOBO - Não, eu não

gostaria de me estender.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Conce

de-me V.Exa. um aparte?
O SR. DEPUTADO GIACOBO Concedo-lhe

aparte, Deputado...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Léo Alcântara)

- Um minuto. A palavra está com o Deputado Mussa
Demes. Após o Deputado Mussa Demes acabar de
se pronunciar, passarei a palavra ao Deputado Neu
ton Lima.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Muito
obrigado, mas já encerrei, já disse tudo o que precisa
va.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Léo Alcântara)
- Com a palavra o Deputado Neuton Lima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Muito obri
gado. Eu estou com a palavra ou estou aparteando?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Léo Alcântara)
- Com a palavra.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Obrigado,
Sr. Presidente. Eu até entendi as observações do no
bre Relator e a experiência de estar nesta Casa já há
quase 6 anos. É claro que não tenho nem um terço da
parte de conhecimento que tem o nobre Deputado
Mussa Demes, um grande mestre nesta Casa, pes
soa com capacidade de dinamizar as situações de
forma imprescindível. Mas eu queria aqui chamar a
atenção do Presidente da Comissão, no bom sentido.
Nós, quando temos um grupo de trabalho dentro de
qualquer comissão, passamos a ser companheiros,
cada um de seus respectivos partidos, agindo com
parcimônia, com diálogo. Então, preocupa-me a cria
ção de 3 subcomissões, o alvitramento do Presidente
dizendo que ele quer indicar os Presidentes das Co
missões, sobrepondo-se à questão partidária, à com
posição da própria Comissão, muitas vezes, de re
pente, sem aquela aquiescência total do Relator 
não estou aqui advogando pelo Relator, de forma al
guma; acho que ele é um homem maduro, experiente
que sabe o que pode acontecer com o resultado final
desta Comissão. Estranho muito, Sr. Presidente, a
posição de V.Exa., de se arbitrar como Presidente da
Comissão e se intitular de responsável de designar
esses Sub-Relatores. Em segundo lugar, a segunda
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Comissão que V.Exa. pede, encarregada de verificar
a legalidade das atividades da SERASA, eu entendo
que essa Comissão é chover no molhado. A empresa
é uma empresa privada que usufrui, dentro dos seus
instrumentos comerciais e empresariais... Ela é legal
mente constituída. Talvez às suas atividades é que
estejam faltando regulamentações, norteamentos...
Então, criar uma comissão para verificar a legalida
de... O Regimento não nos permite, Sr. Presidente,
atuar além dos termos do requerimento da Comissão;
não permite. Então, aqui nós estamos criando mais 3
subcomissões, mais 3 Sub-Relatorias, e eu gostaria
de entender quais argumentos que levariam à ilegali
dade para podermos estar, efetivamente, criando
essa Comissão para verificar ilegalidades nas ativida
des da SERASA - eu não consegui compreender.
Então, gostaria de pedir ao Presidente da Comissão,
o nobre Deputado Giacobo, que conduza os traba
lhos... É uma CPI importante, e o nobre Deputado
está aqui há poucos meses na Casa. Praticamente
ainda... Não é um alerta, nem um conselho, mas ape
nas para que V.Exa. tenha noção efetivamente de
que esta Comissão tem Parlamentares aqui de 4, 5
mandatos, que já participaram de várias CPls, e eu
acho que seria de bom proveito trabalharmos sempre
em conjunto para podermos ter o resultado que todos
nós esperamos, que é ver uma empresa ou, talvez,
regulamentada uma situação em nosso País que atin
ge milhões de brasileiros. Era isso o que eu tinha a di
zer.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Deputado Neu
ton Lima - a Presidência me permite?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Léo Alcântara)
- Deputado Giacobo, acredito seja melhor todos os
Parlamentares se pronunciarem e, então, V.Exa. fará
o arremate final para colocarmos em votação. Com a
palavra o Deputado Alex Canziani, que a havia reque
rido.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Obriga
do, Sr. Presidente. Queria agradecer a oportunidade
de dizer que vejo este debate como importante para
que possamos aprofundar o trabalho da CPI. Quero
também cumprimentar nosso Relator, afinal hoje é
seu aniversário: parabéns, Deputado Gilberto Kas
sab; continue com esse trabalho. Quero ainda dizer
que concordo com o pleito do Presidente, que, mais
do que ninguém, ao lado do Relator, acompanha dia
riamente o que acontece nesta CPI; ao lado do pró
prio Relator, é o maior interessado em que possamos
ter um resultado concreto desta CPI, e o próprio Rela
tor é favorável à criação dessas Sub-Relatorias, acre
ditando que vão poder, efetivamente, auxiliar o pró-

prio relatório. É óbvio, e me parece também, Srs. De
putados - se não o Presidente pode até me corrigir-,
que V.Exa. não vai, de uma forma ditatorial, dizer:
olha, vão ser tais e tais Sub-Relatores. V. Exa., com o
espírito democrático que tem, vai conversar com o
próprio Relator, vai conversar com outros Deputados,
para que nós possamos, então, ter as pessoas para
comporem e também para serem os Sub-Relatores.
Então, vejo o requerimento necessário. Sou favorá
vel. E é óbvio que nós vamos contar também com a
democracia do nosso ilustre Presidente, que, com
certeza, vai conversar com o Relator e todos nós,
para poder escolher quem serão os Sub-Relatores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Léo Alcântara)
- Com a palavra o Deputado Devanir Ribeiro. Antes,
convido o Deputado Reinaldo Betão, que é o 2º Vice
Presidente, a assumir a Presidência.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, pela ordem. Nós fomos comunicados agora
que se iniciou a votação nominal. Qual é o procedi
mento da Mesa?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Prossegue o debate, enquanto nós aguarda
mos a chamada ao plenário.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr.
Presidente, a minha intervenção é quase que uma re
dundância do que já foi falado aqui. Eu sou novo nes
ta Casa também, mas já sou velho na política. Aliás,
eu conheci o Gilberto Kassab, começamos juntos, há
uns 14 anos ou mais. Eu acho que uma Casa Política
não é só o Regimento que fala. Nós temos que ter. ..
Aqui tem uma pluralidade, tem acordos, as indica
ções, temos as nossas vontades, temos os nossos
desejos, mas temos que respeitar os pares. Eu vejo
de bom alvitre que o Presidente, que tem todo o direi
to, porque a Casa é presidencial, todo o Parlamento
brasileiro é presidencial, e o Presidente fala muito, e o
Regimento dá esse poder, porém, como é uma Casa
política, eu acho que... por isso é que eu fiz aquela pri
meira intervenção. Eu não posso fazer uma interven
ção e apresentar simplesmente, friamente, no meio
dos trabalhos de uma Comissão, de uma CPI impor
tante como essa, e apresentar para os pares dizendo
assim: olha, eu quero criar 3 Sub-Relatorias. Foi isso
que eu indaguei ao Relator. Ele foi consultado. Ele
pediu, ele deseja? Nem olhei. O Regimento permite,
tudo bem, permite até destituir. Mas eu fiquei abisma
do, assustado. E a afirmação de V.Exa. é que me as
sustou mais. Aí, complica, porque se eu for tocar. .. se
eu sou um Parlamentar e eu quero ir só no stricto sen
su do Regimento, nós não vamos a lugar nenhum.
Nós podemos quebrar a cara e sumir. Da minha par-
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te, quebrou. Nós estamos travando aqui um debate
interno que já deveria ter caminhado muito, já poderia
ter caminhado muito. Eu acho que não funciona des
sa forma. Nós temos aqui responsabilidades. Todos
nós temos responsabilidade de apurar, por isso é que
nós estamos aqui, porém nós temos que respeitar
também os membros da Comissão, porque na hora
de votar aqui, nós votamos para todos: nós votamos
no Relator, nós votamos na... Foi tudo no acordo, nós
indicamos. Agora, os Sub-Relatores, que é um direi
to, também deveriam ser comunicados, ser conversa
dos, terem um alô: olha, nós precisamos de criar essa
Sub-Relatoria por causa disso, disso, disso, disso,
mas não um requerimento frio. Aí, nós... por isso esse
espanto de todos nós aqui. Eu, pelo menos, fiquei...
Nunca vi acontecer isso. Já participei de várias CPls,
nunca vi. .. inclusive, fui Presidente de CPls, mas nun
ca usei do Regimento pura e simples. Nós temos que
usar o diálogo, porque é o diálogo que constrói e que
pode levar a nossa CPI a ser, de fato, uma CPI que te
nha começo, meio e fim. Muito obrigado, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Deputado...

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente,
se me permite, não vamos poder votar a matéria, por
que está tendo votação nominal e a Casa não permi
te. Eu quero só finalizar os comentários, para que não
se desvirtue do que é...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Eu pedi a palavra antes de ele fi
nalizar os comentários. Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Éque foi solicitada a presença de todos em ple
nário para a votação. Então, vai ser encerrada...

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Eu só vou es
perar a presença de todos aqui, depois nós vamos vo
tar... nós não vamos votar a matéria mesmo agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be-
tão) - Vamos esperar. Mas podemos retornar.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO GIACOBO - Vai e volta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be

tão) - Retornamos.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi

dente, V.Exa. vai manter a lista de inscrição, então?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be

tão) - Sim. Vai ser suspensa só a sessão.
O SR. DEPUTADO GIACOBO - Deputado, eu

só quero fazer uma colocação: não foi com intuito ne
nhum. Se eu assustei o Deputado que me antecedeu,

eu peço escusas, não foi com esse intuito. Tampouco
eu quero fazer desta CPI uma ditadura do meu man
dato. Pelo amor de Deus, não é a isso que me compe
te. E eu conversei previamente com o Relator, para
que fique bem claro, e vou conversar com o Relator...
para V.Exas. que não participaram das reuniões que
foram convocados para participar extra reunião de
terça-feira e quarta, foi, realmente, estipulado... foi
um acordo de reunião, Deputado, que se formariam
grupos de trabalho. Só para esclarecer a V.Exa. e ao
Deputado. Foi feita uma reunião...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO GIACOBO - Não, V.Exas.

foram todos avisados em todos os gabinetes, por es
crito, todos eles. Então, eu só quero me defender no
sentido de que foi feita uma reunião na Presidência
da sala da Comissão de Economia. Eu falei, e estava
na pauta, inclusive, falei várias vezes para que fosse
no outro dia. E foi um fruto de um acordo entre todos
os Deputados que ali estavam a gente formar grupos
de trabalho. Ou seja, Sub-Relatorias que viriam ao
trabalho dele. Não foi nada sem acordo, quero deixar
bem claro isso. Segundo, até mencionei o nome do
Deputado Julio Semeghini, que se propôs a presidir,
ou seja, coordenar o grupo de trabalho, quando se fa
lava de análise de sistemas, porque é uma área que
ele milita e conhece. Então, eu quero que fique bem
claro isso. Por isso, a razão do nosso requerimento.
Não estou usando do Regimento Interno para fazer
nenhuma prerrogativa aqui dentro da CPI. Muito obri
gado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Pela ordem, Sr. Presidente. A minha sugestão, Presi
dente Giacobo, eventualmente, alguns Parlamenta
res aqui presentes teriam interesse em ocupar algu
ma Sub-Relatoria. Eles poderiam procurar pelo Presi
dente Giacobo, conversar, discutir a sua vontade e,
eventualmente, o Presidente, eu me coloco à disposi
ção, como sempre temos feito. O Presidente Giacobo
tem tido uma relação conosco muito cordial, muito
transparente. E, efetivamente, ele está convencido,
ele tem dito já há duas, três semanas da necessidade
da criação dessas Sub-Relatorias. Então, a minha su
gestão, até para o bom andamento do trabalho da Co
missão, que tem sido elogiado por todos aqui. Todos
os Parlamentares que integram esta Comissão, a
gente sente no semblante de cada um, têm demons
trado a sua satisfação com a condução dos trabalhos,
da parte do Presidente, do Relator, dos membros.
Então, por que não convocar todos para uma reu
nião? Pode ser uma reunião fora do horário rotineiro
das reuniões de trabalho da Comissão para discutir a
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criação, de uma maneira formal, desses grupos de
trabalho, dessas Sub-Relatorias. E está aí o senhor
ouvindo a todos os Parlamentares para que possam,
eventualmente, estar lembrando de algum que queira
ocupar essa Sub-Relatorias e, aí, poder ocupá-Ias.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Be
tão) - Vamos encerrar às 16h.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Não en
cerramos a reunião ainda. Eu só gostaria de lembrar
a conveniência. Se, de fato, essa Sub-Relatoria ve
nha a ser criada, que se respeite a proporcionalidade
partidária. Se o Relator é do PFL, ao PFL deve caber
a indicação dos Sub-Relatores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Reinaldo Betão)
- O.k., isso vamos decidir. Vamos encerrar agora e re
tornar às 16h, Sr. Presidente? Então, está suspensa a
sessão até às 16h, para que possamos votar.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 

Está reaberta a reunião da CPI que investiga as ativi
dades da SERASA. Em virtude de estar acontecendo
a Ordem do Dia da Câmara, nós vamos encerrar as
discussões e deliberações de requerimentos, porque
se votarmos alguma coisa, isso será passivo de nuli
dade. Mas esta Presidência reitera que mantém es
ses dois últimos requerimentos, que foram fruto de
discussão, para a pauta da próxima terça-feira. E va
mos continuar a nossa reunião com a audiência públi
ca, já que temos a presença do nosso convocado.
Convido o Sr. Ariosto Rodrigues de Souza Júnior a to
mar assento à mesa. Antes de passar a palavra ao
depoente, peço a atenção dos senhores presentes
para as normas estabelecidas no Regimento Interno
da Casa: o tempo concedido ao depoente será de até
20 minutos, não podendo ser aparteado. Os Deputa
dos interessados em interpelá-lo deverão inscre
ver-se previamente junto à Secretaria. Cada Deputa
do inscrito terá o prazo de 3 minutos para fazer as
suas indagações, dispondo o depoente de igual tem
po para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica
pelo mesmo prazo. Para atender às formalidades le
gais, foi firmado pelo depoente termo de compromis
so que integra o formulário de qualificação, de cujo
teor faço a leitura: "Faço, sob a palavra de honra, a
promessa de dizer a verdade do que souber e me for
perguntado". Passamos à tomada do depoimento.
Com a palavra, por 20 minutos, o Sr. Ariosto.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Sras. e Srs. Deputados membros desta

Comissão Parlamentar, boa-tarde. Em relação ao Re
querimento nº 41, da ilustre Deputada Perpétua
Almeida, que solicita que esta Comissão Parlamentar
investigue a estranha coincidência mencionada no
depoimento do Sr. Galdino Vilela de Souza, que cita o
fato de ter sido assinada uma nota técnica por mim,
em 9 de abril de 1998, analisando o pedido de forneci
mento de informações cadastrais à FEBRABAN, a re
ferida coincidência é que a nota técnica foi assinada
na mesma dada da assinatura pelo Secretário da Re
ceita Federal, da Portaria nº 1.149, que aprova mode
los de convênios previstos na Instrução Normativa nº
19 e na Instrução Normativa nº 20, ambas de 17 de
fevereiro de 1998. A segunda e última estranha coin
cidência mencionada pelo Sr. Galdino foi o fato de a
Casa Civil da Presidência da República, por intermé
dio da Portaria de 24 de maio de 2002, ter nomeado o
Sr. Pedro Luiz César Gonçalves Bezerra, como re
presentante do Ministério da Fazenda, e eu, como
membro suplente na Comissão Técnica Executiva 
COTEC, do Comitê Gestor de Infra-Estrutura de Cha
ves Públicas - CGICP-Brasil. Segundo o Sr. Galdino,
a referida comissão técnica, composta de represen
tantes do Ministério da Justiça, Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, Ministério da Fazenda,
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República e representantes da sociedade civil, ter
mina por favorecer a SERASA em seu processo de
credenciamento como Autoridade Certificadora junto
ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação,
ITI, que é uma autarquia vinculada à Presidência da
República. O que eu vou demonstrar a seguir é que
não existe coincidência alguma, mas tão-somente fa
tos isolados que foram utilizados de forma distorcida
pelo Sr. Galdino com o intuito de demonstrar uma
acusação fantasiosa de tráfico de influência. Come
cemos por analisar a segunda acusação: inicialmen
te, eu gostaria de dizer que todas as informações utili
zadas abaixo foram obtidas nos sites públicos da
Internet: e. Então, são informações públicas. A
Infra-Estrutura de Chaves Públicas, ICP-Brasil, foi
instituída pela Medida Provisória 2.200, de 2001, e
visa garantir a autenticidade, a integridade, a validade
jurídica de documentos em forma eletrônica, das apli
cações de suporte e das aplicações habilitadas que
utilizem certificados digitais, bem como a realização
de transações seguras. O art. 3º desta medida provi
sória cria o Comitê Gestor da ICP-Brasil, como Autori
dade Gestora de Políticas, que fica vinculado à Casa
Civil da Presidência da República, que coordena o re
ferido comitê, sendo este composto por 5 represen
tantes da sociedade civil, integrantes de setores inte-
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ressados, todos designados Presidente da Repúbli
ca, e 1 representante de cada um dos seguintes ór
gãos, indicados por seus titulares: I - Ministério da
Justiça; 11 - Ministério da Fazenda; 111 - Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio; IV - Ministé
rio do Planejamento; V - Ministério da Ciência e Tec
nologia; VI - Casa Civil da Presidência da República;
e VII - Gabinete Institucional da Presidência da Repú
blica. O regulamento do comitê gestor foi aprovado
pelo Decreto nº 3.872, de 18 de julho de 2001, que
também cria a Comissão Técnica Executiva, para a
qual eu fui nomeado, coordenada pelo secretário do
Comitê Gestor. A função dessa comissão é unica
mente prestar suporte técnico ao referido comitê, cu
jos membros titulares são normalmente os secretári
os executivos dos respectivos Ministérios. No Comitê
Gestor da ICP-Brasil, ao qual se subordina a Comis
são técnica, dentre os representantes da sociedade
civil existem representantes do setor bancário, tor
nando dispensável que outros os representem. A MP
2.200 transforma ainda o Instituto Nacional de Tecno
logia da Informação em uma autarquia federal e de
termina, em seu art. 13, que é responsabilidade do
ITI... no seu art. 13, que cabe ao ITI.. que o ITC é a au
toridade certificadora raiz da ICP-Brasil. Cabe ressal
tar, senhores, que o ITI, como autarquia vinculada à
Presidência da República, é uma entidade que não se
subordina ao comitê técnico para o qual eu fui nomea
do, muito menos ao Comitê Gestor, muito menos à
comissão técnica da qual eu era membro. É importan
te também observar que as resoluções aprovadas
pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil estabeleceram os
critérios e procedimentos das entidades integrantes
da ICP-Brasil, cabendo unicamente ao ITI o papel de
órgão responsável pelos procedimentos de credenci
amento e fiscalização. Eu gostaria de informar a esta
Comissão que eu sou Auditor Fiscal, funcionário de
carreira da Receita Federal. E desde que entrei em
exercício no cargo, em janeiro de 1994, nunca traba
lhei para qualquer outro órgão, nunca trabalhei para o
ITI, e, desse modo, não tive e não tenho nenhuma in
fluência sobre as decisões adotadas por aquele ór
gão, que é uma autarquia vinculada à Presidência da
República. Além dessas informações, duas portarias
e um despacho do ITI se apresentam como de extre
ma relevância para o entendimento da questão: pri
meiro, a Portaria 21, de 26 de julho de 2001, da Casa
Civil da Presidência da República, que designa como
titular e único representante do Ministério da Fazenda
na Comissão Técnica Executiva o empregado do Ser
viço Federal de Processamento de Dados 
SERPRO, Gilberto de Oliveira Neto; segundo, o des-

pacho do Diretor-Presidente do ITI, publicado no Diá
rio Oficial da União nº 75, de 19 de abril de 2002, de
clarando a SERASA como Autoridade Certificadora
credenciada pela ICP-Brasil; terceiro, a portaria da
Casa Civil da Presidência da República, de 24 de
maio de 2002, que designa o Sr. Pedro Luiz César
Gonçalves Bezerra como representante titular do Mi
nistério da Fazenda na Comissão Técnica Executiva,
COTEC, e o Sr. Gilberto de Oliveira Neto, do
SERPRO, e eu, como representantes suplentes.
Conforme pode ser observado, a data das nomea
ções do Sr. Pedro Luiz e da minha para a referida Co
missão Técnica é posterior ao credenciamento do
SERASA como Autoridade Certificadora na ICP-Bra
sil. A data é posterior. Pode-se verificar, portanto, que
essa estranha coincidência, mencionada pelo Sr.
Galdino em seu depoimento, de estranha mesmo, se
nhores, só tem a completa falta de interesse na busca
da verdade por ele, Sr. Galdino, que sequer acessou
os sites públicos da Internet do ITI e da ICP-Brasil, an
tes de formular suas idéias fantasiosas sobre a possi
bilidade de ingerência de membros da comissão téc
nica sobre o ITI. Repito, a minha nomeação é posteri
or ao credenciamento do SERASA como Autoridade
Certificadora. Que isso fique claro. Vamos tratar ago
ra da segunda... da primeira acusação, e última, men
cionada pelo Sr. Galdino, que cita o fato da nota técni
ca SEREL ter sido assinada no mesmo dia em que foi
assinada a Portaria nº 1.149 pelo Secretário da Rece
ita. Em 17 de fevereiro de 1998. foram assinadas pelo
Secretário da Receita Federal a Instrução Normativa
nº 19 e a Instrução Normativa nº 20, tendo sido edita
das com o intuito de regulamentar o fornecimento de
informações pela Secretaria da Receita Federal. A
Instrução Normativa 19 disciplina os procedimentos
de fornecimento de dados cadastrais e econômi
co-fiscais apresentados de forma agregada a outras
entidades. A Instrução Normativa nº 20 disciplina os
procedimentos de fornecimento de dados cadastrais
e econômico-fiscais da Secretaria da Receita Federal
- SRF, a órgãos e entidades da Administração Públi
ca, direta e indireta, que detenham competência para
cobrar e fiscalizar impostos, taxas e contribuições ins
tituídas pelo Poder Público. A responsabilidade pela
assinatura dos convênios, baseada na IN nº 19 é do
Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação das
Receitas, e dos convênios baseados na IN 20 é do
Secretário da Receita. Como o convênio com a
FEBRABAN é baseado na Instrução Normativa n° 19,
irei discorrer um pouco sobre a referida instrução nor
mativa. A mesma estabelece: "Art. 2\!. O atendimento
a solicitações de fornecimento de dados cadastrais
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da Secretaria de Receita Federal, efetuadas por ou
tras entidades, será executado pela Coordena
ção-Gerai de Tecnologia e de Sistemas de Informa
ção - COTEC, ou por suas projeções regionais ou lo
cais. § 1º. O fornecimento de dados fica limitado
àqueles constantes de cadastro de domínio público e
que não informem a situação econômica ou financei
ra dos contribuintes. § 2º. Consideram-se de domínio
público os dados das pessoas físicas ou jurídicas
que, por força de lei, devam ser submetidas a registro
público. Art. 3º. O fornecimento de dados será condi
cionado sempre à celebração de convênio entre a
SRF e a entidade solicitante, observado o modelo
aprovado por ato específico. § 1º. O convênio discipli
nará: primeiro, a forma de fornecimento de dados; o
ressarcimento de custos, quando for o caso; as obri
gações da entidade solicitante quanto ao uso e ao de
ver de sigilo. § 2º. Para fins do disposto neste artigo, é
delegada competência ao Coordenador-Geral da
COTEC para celebração de convênio em nome da
Secretaria da Receita. Art. 4º. O fornecimento de da
dos à instituição de direito privado somente será efeti
vado quando a informação for indispensável, em vir
tude de lei, ao exercício de suas atividades. Parágra
fo único. Na hipótese de que trata este artigo, a solici
tação será submetida à análise da COTEC e seu for
necimento dependerá de avaliação da autoridade
competente". Sobre os procedimentos adotados pelo
SEREL, setor no qual eu exerci a função de chefia, é
importante que seja ressaltado: primeiro, o trabalho
realizado pelo SEREL era um trabalho vinculado, de
vendo ser realizado por força do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal; segundo, o
SEREL, como serviço meramente operacional e de
cunho tecnológico, limitava-se a aplicar o disposto na
Instrução Normativa nº 19 e na Portaria nº 1.149, le
gislação que já havia sido analisada pelo setor jurídi
co da Receita antes de sua edição, não cabendo, por
tanto, ao mesmo, questionar a sua validade. Assim,
cabia ao SEREL, simplesmente, o cumprimento des
sas normas. Para vocês terem uma idéia de onde se
encontrava o SEREL na estrutura da Receita, a Se
cretaria da Receita é composta de secretário DAS-6;
têm secretários adjuntos DAS-5; coordenadores
DAS-4; coordenador operacional DAS-3; chefes de
divisão DAS-2; eu era o chefe do SEREL, DAS-1, o
cargo mais baixo dentro da Administração Direta, car
go em comissão. Passarei a trazer algumas informa
ções sobre a Nota Técnica SEREL, de 9 de abril de
1998, e sobre o convênio celebrado entre a Secreta
ria da Receita Federal e a Federação Brasileira da
Associação dos Bancos - FEBRABAN. Após a assi-

natura da Instrução Normativa nº 19, de 17 de feverei
ro de 1998, começaram a chegar à COTEC, as solici
tações baseadas na referida IN. Diversas instituições
protocolaram seus pedidos na COTEC. O andamento
dessas solicitações ficou aguardando, por força do
disposto no art. 3º, a edição de ato específico apro
vando o modelo de convênio padrão a ser utilizado.
Assim, em 9 de abril de 1998, foi assinada a Portaria
nº 1.149, que aprovou o referido modelo. É importan
te ressaltar que, durante o processo de elaboração da
Portaria nº 1.149, o gabinete da Receita Federal re
passou informações sobre a referida portaria para a
COTEC, a fim de que o trabalho da análise das solici
tações pudesse ser adiantado pela área competente.
Era de interesse da Receita Federal o adiantamento
dos trabalhos para assinatura de novos convênios,
pois estava prevista a revogação de todos os convê
nios assinados em termos de cooperação técnica, as
sinados anteriormente pela Receita, visando ao for
necimento de dados cadastrais, econômicos e fiscais,
o que veio a acontecer com a Portaria nº 1.165, de 15
de abril de 1998. Outro fato relevante a ser levado em
consideração é a citação abaixo, constante da Nota
SRF da Assessoria Especial e da Nota nº 50/2001 e
nº 27/2003, ambas da Assessoria Especial da Secre
taria da Receita, que tratam, respectivamente, da
ação pública do Ministério Público Federal de São Pa
ulo e da resposta ao Ofício nº 303/2003, proveniente
da Casa Civil da Presidência da República. Ela diz: a
obrigatoriedade... Desculpe, desculpe: a obrigatorie
dade de controle na abertura de contas bancárias im
posta pela Lei nº 8.383, de 1991, deu-se por interesse
do Fisco, da Fazenda Pública, uma vez que visa a im
pedir ou pelo menos a dificultar, entre outras práticas
irregulares, fraudes fiscais, evasão ou sonegação de
tributos, notadamente com referência ao Imposto de
Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro. A aber
tura de conta bancária em nome de 'fantasmas", pes
soas naturais ou jurídicas inexistentes de fato, gera
conseqüências, inclusive criminais, a serem suporta
das por agentes de instituições financeiras. Constitui,
assim, objetivo comum dos convenentes possibilitar,
mediante o fornecimento periódico e em bloco de da
dos cadastrais em meio magnético ou eletrônico à
FEBRABAN, que a Secretaria da Receita Federal e
as instituições financeiras se livrem do trabalho buro
crático dispensável e, assim, evitem dispêndio desne
cessário de recursos que, certamente, ocorreria se
cada agência de instituição financeira, a cada abertu
ra de conta bancária, tivesse que solicitar e a Receita
Federal fornecer caso a caso tais informações cadas
trais. Desse modo, o regime simplificado de forneci-
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mento de informações em meio magnético eletrônico,
previsto no convênio, atende, no que tange à Secre
taria da Receita Federal, aos princípios constituciona
is de eficiência e de economicidade, regentes da atu
ação da Administração Pública. Pode observar-se,
portanto, que o interesse pela assinatura do referido
convênio com a FEBRABAN não era meu. A celebra
ção de todo e qualquer convênio pela Secretaria da
Receita Federal é sempre baseada no interesse pú
blico. Não foi por outro motivo que o gabinete do Se
cretário da Receita Federal municiou de informações
o setor responsável pela celebração de convênios,
baseado na IN nº 19, durante o processo de elabora
ção da Portaria nº 1.149, de modo a que o convênio
com a FEBRABAN e os demais convênios que esta
vam sendo analisados pudessem ser assinados com
a celeridade necessária. Cabe ressaltar que, antes da
celebração do referido convênio com a FEBRABAN,
em 19 de junho de 98, outros convênios foram assina
dos pela Receita, tais como: IBAMAlINCRA, em abril
de 98; Confederação Nacional de Agricultura, em
maio de 98 e IPEA, em 15 de junho de 98. Além disso,
a Decisão nº 751, do Tribunal de Contas da União,
considerou o convênio assinado entre a Receita Fe
deral e a FEBRABAN como ato realizado dentro da
legalidade. Pode perceber-se, portanto, que a análise
realizada pela Nota Técnica SEREL, de 9 de abril de
98, baseada na Instrução Normativa nº 19, é inteira
mente correta. Outro fato relevante a ser levado em
consideração é que a Nota Técnica SEREL, de 9 de
abril de 98, que realizou a análise do pedido de infor
mações da FEBRABAN, datado de 20 de março de
98, ao contrário do que tenta insinuar o Sr. Galdino, é
baseada na Instrução Normativa nº 19, assinada em
17 de fevereiro de 98 e não na Portaria nº 1.149, assi
nada na mesma data da nota técnica. Desse modo,
pode verificar-se que a Nota Técnica SEREL em
questão foi preparada quase 2 meses após a edição
de um ato na qual ela baseou-se. É importante obser
var também que o convênio celebrado entre a Recei
ta e a FEBRABAN, de 19 de junho de 98, é que foi ba
seado no modelo aprovado pela Portaria nº 1.149, ou
seja, o convênio que foi baseado no modelo aprovado
pelo Secretário foi assinado mais de 2 meses após o
referido modelo ter sido aprovado. Fica demonstrado,
portanto, que não existe nenhuma estranha coinci
dência no fato de a Nota Técnica SEREL, que se refe
re à IN, de 17 de fevereiro, ter sido assinada no mes
mo dia da Portaria nº 1.149, porque essa portaria ser
viu de base ao convênio que foi assinado 2 meses de
pois. A partir das informações apresentadas então,
podemos perceber claramente, conforme eu disse

anteriormente, que as duas mencionadas coincidên
cias constam de datas que não justificam... ou seja,
não existe coincidência alguma nos atos, nos episódi
os relatados pelo Sr. Galdino, mas tão-somente fatos
isolados que foram utilizados por ele de forma distor
cida, com o intuito de demonstrar uma acusação, que
eu reputo fantasiosa, de tráfico de influência. Espero,
assim, ter esclarecido toda e qualquer dúvida a respe
ito das duas acusações que me foram feitas e que
motivaram a minha vinda a esta Comissão, que moti
varam e serviram como justificativa ao requerimento
da ilustre Deputada Perpétua Almeida e que motiva
ram a minha vinda a esta Comissão. Finalmente, eu
gostaria de agradecer esta oportunidade que me foi
dada por esta Comissão Parlamentar de elucidar as
questões levantadas anteriormente pelo Sr. Galdino
em seu depoimento. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Dando prosseguimento aos trabalhos, através da lista
de inscrição, vamos passar aos debates. Primeiro
inscrito, Deputado Reinaldo Betão.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. convidado Ariosto Rodri
gues, demais membros, Deputados, imprensa, Depu
tadas, nós temos aqui 3 perguntas bem breves. Quais
eram as atribuições do Serviço de Relacionamento
com o Usuário - SEREL, quais eram as atribuições
do serviço? Por quanto tempo o senhor foi chefe des
se setor e por que e quando o SEREL foi instinto? São
3 perguntas.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - A primeira pergunta é quais eram as atribu
ições do SEREL.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Ser
viço de Relacionamento com o Usuário - SEREL.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Perfeito. Os pedidos de convênio... a atri
buição... O SEREL tem atribuição regimental de ana
lisar os pedidos de convênio encaminhados ao Coor
denador-Gerai de Tecnologia da Informação. Essa
análise era feita através de notas técnicas, que eram
devolvidas ao coordenador, verificando, no caso da
IN nº 19, se fosse instituição de Direito Privado, se ha
via lei; no caso de instituição de Direito Público, essa
necessidade... esse fato não era necessário, não era
necessário fazer essa verificação e era verificado se
os dados eram passíveis de serem fornecidos, se
eram dados sigilosos ou não. Após essa análise, era
preparada uma nota técnica, que era submetida ao
Coordenador-Geral para sua apreciação. Ele poderia
deferir ou indeferir esse pedido. Bom, a partir desse
momento, indeferido o pedido, era encaminhada uma
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correspondência ao solicitante, indicando o indeferi
mento. Caso o pedido fosse deferido, baseado na ins
trução normativa, na Portaria nQ 1.149, era preparada
uma minuta de convênio. A Portaria nQ 1.149 é uma
espécie de uma chapa, têm uns campos para você
preencher. Então, o SEREL, como área de tecnolo
gia, ele preenchia aqueles campos. Preenchia aque
les campos e encaminhava essa minuta ao Coorde
nador-Gerai para que ele assinasse o convênio e,
após a assinatura do mesmo, a área... o SEREL parti
cipava do processo de especificação dos mecanis
mos de tecnologia utilizados, tipo: utilização de ADI,
conexão host a host, se a transmissão é feita com fita
ou não. Esse era o papel do SEREL quanto à... na
parte de análise de convênio.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Mes
mo sendo sigilosas as informações?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Não. As informações eram analisadas se
eram sigilosas ou não. Em sendo sigilosas, o pedido
era encaminhado ao gabinete do Secretário porque,
no caso de informações sigilosas, o convênio não é
baseado na IN nº 19 e, sim, na IN nº 20, e quem assi
na é o Secretário. Então é o gabinete do Secretário
que avalia esses pedidos.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - O.k.
Por quanto tempo o senhor foi chefe desse setor?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Eu assumi a chefia do SEREL em 1996, no
segundo semestre de 96. Eu fui chefe do SEREL até
que ele foi extinto. Eu não me lembro, mas a atribui
ção permaneceu numa divisão que eu chefio até hoje,
que é a Divisão de Segurança da Informação. No iní
cio deste ano, as atribuições de convênio foram re
passadas ao gabinete da COTEC, tendo em vista que
a idéia da Receita Federal é, cada vez mais, especia
lizar essa Divisão de Segurança da Informação, uma
vez que é cada vez maior o número de serviços que a
Receita disponibiliza na Internet, eu acho que é fato
notório para V.Exas. E é necessário que se tenha
uma área especializada, com técnicos, que conhe
çam bastante essa área de tecnologia, para que eles
possam realizar bem as suas funções.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - O.k.
Por que e quando o SEREL foi extinto? Você falou
que começou em 96, mas ele foi extinto exatamente
quando o senhor passou para essa Divisão de Segu
rança?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Ele foi extinto com a edição do Regimento
Interno da Receita Federal. Eu não tenho essa infor
mação. Ela é pública, essa informação é uma infor-

mação pública. Ele foi extinto na mudança de Regi
mento da Receita. Eu não sei precisar, com clareza,
qual a data em que o Regimento foi alterado.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - E o
motivo da extinção dele também não...

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - O motivo da extinção do SEREL. .. Na reali
dade, algumas atribuições do Serviço de Relaciona
mento com o Usuário, como buscar, junto às áreas da
Receita Federal, novos serviços e tal, essa parte foi
repassada pra outras divisões e foi reforçada a ativi
dade de segurança de informação. Para os senhores
terem uma idéia da importância que o Dr. Everardo
deu à segurança da informação, nesse mesmo Regi
mento, em que foi criada a Divisão de Segurança da
Informação, ele mudou o nome da Coordenação-Ge
rai de Tecnologia e Sistemas da Informação para Co
ordenação-Gerai de Tecnologia e Segurança da
Informação. Então é todo um aspecto visando a refor
çar, a aprimorar os serviços de segurança da informa
ção pela Receita Federal, mais notadamente a parte
de Internet, Receitanet. A Receita Federal tem inves
tido no processo de certificação digital, tudo isso com
que intuito? Melhorar o atendimento ao contribuinte
de forma que ele possa realizar todas as tarefas que
ele faz hoje indo ao balcão da Receita para que ele
possa, no futuro, fazer esses serviços em sua casa,
na comodidade que ele merece, é claro.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - O.k.,
Sr. Presidente, é só.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Próximo inscrito, Deputado Zico Bronzeado.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria aqui de, pri
meiro, fazer aqui uma... Na verdade, eu estranhei, in
clusive, quando o Sr. Ariosto Rodrigues disse que, na
hierarquia da Receita Federal, ele assumia uma grati
ficação tão pequena e de tanta importância, e deu to
dos esses comentários aqui. Eu queria fazer aqui um
comentário da necessidade de estabelecimento de
um convênio para o acesso pelas instituições finance
iras de dados cadastrais da Receita que decorrem
das disposições e da resolução do Conselho Monetá
rio Nacional nº 2.025, de 24 de novembro de 1993. E,
com isso, eu queria fazer a primeira pergunta ao Sr.
Ariosto: como os bancos obtinham dados para o cum
primento da resolução entre novembro de 93, quando
foi editada a Resolução de número 2.025, de junho de
1998, e quando foi firmado o convênio? E a segunda
é: o senhor tem conhecimento de que havia um termo
de cooperação firmado entre a Secretaria da Receita
Federal e a SERASA, em 1995, e em que consistia
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esse termo de cooperação e que dados e de que ma
neira eram repassadas informações ao SERASA.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - A primeira pergunta... Qual foi a primeira
pergunta, por favor?

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO 
Como os bancos obtinham dados para o cumprimen
to da resolução entre novembro de 93, quando foi edi
tada a Resolução nQ 2.025, em junho de 1998, quan
do foi firmado o convênio?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Vamos lá. Durante esse período aí eu não,
em 93, eu nem trabalhava na Receita federal.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Só
uma questão de ordem, Sr. Presidente, qual foi o pe
ríodo que o senhor trabalhou, desde quando o senhor
trabalhava na Receita, quando o senhor começou e
quanto tempo o senhor esteve ligado a esse setor, só
para que a gente possa entender melhor?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Eu tomei posse no SEREL, eu entrei em
exercício no segundo semestre de 1996. Então, esse
termo de cooperação técnica, eu tomei conhecimen
to, analisando a documentação quando eu estava es
tudando para vir a esta comissão. O que eu sei é que
a portaria de número...

(Não identificado) - Número 1.165.
O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA

JÚNIOR - Número 1.165, de 15 de abril de 1998, ela
revogou todos os termos de cooperação e convênios
até então. O que eu imagino que acontecia, e está
descrito que foi descrito no texto, que acredito que
aconteceu, é que, antes de 95, antes desse termo de
cooperação, os bancos encaminhavam algum tipo de
correspondência, alguma coisa assim. Eu não atuava
na área, não sei. A partir da assinatura desse convê
nio, aí, sim, que eu participei, elaborei nota técnica,
participei do processo de definição da plataforma tec
nológica, conexão host a host, e tal, aí eu posso res
ponder essa questão de forma melhor.

(Não identificado) - A segunda, né?
O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA

JÚNIOR - Qual é a segunda?
O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Se o

senhor tinha conhecimento de que havia um termo de
cooperação firmado entre a Secretaria da Receita Fe
deral e SERASA - não respondeu -, em 95.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Esse termo, eu tomei conhecimento... por
que, quando foram revogados os convênios, revogou
uma infinidade de convênios com Estados, Municípi-

os, órgãos da administração, foi uma infinidade, que a
idéia do Secretário era realmente padronizar, a partir
de modelos e minuta padrão, os convênios assina
dos. Era regulamentar o fornecimento de informa
ções.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
próximo inscrito é o Deputado Julio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, convidado Dr. Ariosto Rodri
gues, tenho recebido muitas dúvidas e sugestões que
as pessoas têm feito aqui normalmente em relação,
de novo, ao processo da convocação, do cadastra
mento do SERASA em relação a ser certificadora.
Quero fazer uma confissão pública, porque acompa
nhei esse processo, estudei bastante, não tenho ne
nhuma dúvida, acredito na capacidade de certifica
ção, espero que outras empresas possam se creden
ciar e possam ajudar a avançar, porque o que acho
que só estamos errando no País é a velocidade com
que o certificado está de fato chegando na sociedade,
para que a gente possa usar essa tecnologia, que é
muito importante. Então, quero sempre deixar claro,
em público, para que ninguém tenha dúvida nisso. O
senhor é formado em quê?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Engenharia elétrica, pela Universidade de
Brasília.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - E o
senhor, então, foi fazer parte de quando a gente deu
uma estruturada, quando a Secretaria foi trabalhar
um pouco mais na parte de segurança da informação,
que me parece que foi a intenção mais importante do
processo que foi dado, acompanhei, acredito que
sim, até porque a gente estava tendo alguns proble
mas em uma das coisas mais bem sucedidas deste
País, que é a prestação da declaração pela Receita,
através da Internet. Mais uma pergunta: o senhor
tem, então, noção de quanto custa o poder hoje de
um banco de dados desses que nós estávamos, a Se
cretaria da Receita estava fornecendo à FEBRABAN
para que pudesse cumprir o papel que tinha de ajudar
a sociedade. O senhor tinha isso claro, na época,
quando nós estávamos trabalhando? É uma coisa im
portante. Se eu sou de sistema, eu sei que eu estou
passando, na verdade, um cadastro, se não me enga
no, de 60 milhões de brasileiros, foi isso? O senhor
pode confirmar a ordem de grandeza do que era pas
sado, a informação?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - A precisão dessa ordem de grandeza eu
não tenho, porque esse cadastro, ele tem...
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o SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Um,
20, 50, 100 milhões?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Eu não tenho esse dado, porque, com o
processo de renovação do cadastro que a Receita
tem feito, esse número, que já foi mais de 100 mi
lhões...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI 
Então, eu vou fazer uma outra pergunta para o se
nhor. Era claro para o senhor o objetivo do contrato,
porque que estava sendo colocado o contrato. V. Exa.
tinha uma normativa que deixou claro que estava
substituindo as entregas, se não me engano, em um
período mensal aí que estava tendo e não era atuali
zada, se não me engano, em fita magnética e que era
fornecida periodicamente solicitação a cada vez que
a empresa tinha que fazer e houve a necessidade de
poder agilizar isso aí em função de uma normativa,
cuja finalidade era exclusivamente poder dar mais se
gurança à abertura das contas bancárias. O senhor
confirma isso?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - É. O objetivo, como foi lido aqui, era dar
mais segurança ao processo de abertura de contas
bancárias, evitar fraudes e tudo mais.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
ótimo. Então, o contrato, na verdade, por isso estava
sendo realizado com a FEBRABAN, que colocou a
empresa SERASA para poder ser a detentora dos da
dos, essas coisas. Foi assim, dessa forma?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Isso. Ela colocou um prestador de serviço,
não é? Quem trabalha na área de tecnologia sabe
que SERPRO, POLlTEC e Unisys são empresas
prestadoras de serviço que trabalham com muitos cli
entes, muitos processos ao mesmo tempo, que são
divididos em partições lógicas, inteiramente indepen
dentes umas das outras, que não se comunicam.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
certo. V.Exa. tocou em um ponto que, então, gosta
ria... vou inverter a minha linha de raciocínio e vou vol
tar para esse ponto que V.Exa. está falando. V.Exa.
sabe que o SERPRO é um grande prestador de servi
ço, implantou um sistema nacional excelente, por
exemplo, que disponibilizava informações de banco
sobre carro roubado, sobre uma série de coisas, tam
bém na Internet, e que põde prestar uma informação
muito grande para a sociedade e que, na verdade, ti
nha o seu custo pago uma vez que cada consulta era
feita ou coisa desse tipo, podia remunerar. V.Exa. fez
alguma avaliação para a Secretaria de que valor o se
nhor estava passando no banco de dados daquele

para a SERASA? Foi alertado alguém de dentro da
Secretaria da Receita: Olha, nós estamos passando
informações de tantos milhões de pessoas físicas e
jurídicas, isso aqui a pessoa pode usar de forma erra
da, pode usar para benefício próprio, pode fazer disso
aqui uma renda alta, muito grande, digamos assim,
talvez pudesse muito acima do que remunerar qual
quer custo que V.Exa. imagina, porque é técnico e co
nhece profundamente o custo disso daí. Teve uma
análise do custo benefício do que V.Exa. estava
transferindo para o SERASA naquele momento?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - É, na realidade não era eu que estava
transferindo, era a Receita Federal.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - E a
Receita teve... Eu queria que o senhor fosse bem ob
jetivo nas pergunta, por favor. V.Exa. tinha, teve...
Quem fez essa análise foi o seu departamento, foi ou
tro, quem é que fez? Foi alertado à autoridade que es
taria assinando máxima a esse contrato, disso, do va
lor que podia ser utilizado, caso viesse a ser utilizado
de forma diferente, a quantidade e o tipo de informa
ção contida nos bancos de dados que V.Exa. forne
cia?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Não. A Receita, o SEREL não fez essa
avaliação.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI 
Alguém fez essa avaliação na Secretaria da Receita,
um órgão tão bom tecnicamente, competente, que
tem a sua disposição inclusive o SERPRO e todas es
sas outras empresas que prestam serviço para o
SERPRO e para a Secretaria, como o senhor mesmo
acabou de dizer?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Avaliou. O valor da informação, o que eu
posso afirmar é que o SEREL não fez. Agora...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI 
Alguém fez? Gostaria que o senhor fosse bem... Eu
vou ser rápido, eu tenho três perguntas só, eu tenho a
Comissão da reforma Tributária, eu queria que o se
nhor me ajudasse. O senhor fez, o seu departamento
fez, alguma empresa fez? Fez parte do processo a
avaliação, a quantificação e o valor com que isso po
dia se explorado do que V.Exa., a Secretaria estava
fornecendo à SERASA?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - O SEREL, que era a área que eu coorde
nava, não fez.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não
fez. Eu gostaria que V.Exa. respondesse por comple-



O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não.
Não é que podem, é o direito de todo brasileiro. Aque
les que têm potencial. Houve alguma preocupação, já
que, na verdade, não é nada, mas... Houve pelo me
nos a preocupação de que nós estivéssemos passan-
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to a minha pergunta. O senhor sabe, pelo menos é do O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Óti-
seu conhecimento, o senhor leu em algum documen- mo. Então, o senhor respondeu. Eu quero fazer uma
to essa informação que o senhor conhece de que al- coisa. Então, não foi feito nenhuma avaliação da
guém tenha feito essa informação, foi pedido para quantificação ou da valorização do que nós estáva-
que alguém fizesse essa informação do tamanho de mos entregando. Estava claro para V.Exa. qual era o
um patrimônio desse que estava sendo cedido para uso, por que nós estávamos fazendo isso? O que a
aquela informação à SERASA? FEBRABAN, na verdade, ia usar e podia usar e que

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA papel ela tinha para usar as informações que o se-
JÚNIOR - Não tenho conhecimento. nhor estava fornecendo ao SERASA?

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se- O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
nhor não tem conhecimento, nem por escrito, de ne- JÚNIOR - Estava claro, estava previsto, estava des-
nhuma forma? crito tanto na nota técnica, quanto no convênio... tan-

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA to na nota técnica, no convênio assinado entre a Re-
JÚNIOR - Não. ceita e a FEBRABAN e no contrato também estava

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se- descrito, tendo inclusive...
nhor não acha que era uma das coisas que deveria O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI -
ter sido avaliada, quando a gente faz um contrato V.Exa., na Receita tem... Desculpe-me, perdão, eu o
desse tipo com um banco. interrompi, não foi ...

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Olha, os dados foram passados para a JÚNIOR - Posso continuar?
FEBRABAN, que é uma entidade que a Receita Fe- O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Claro,
dera!... desculpe-me.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Os O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
dados não foram passados para a FEBRABAN, o se- JÚNIOR - .. , tendo, inclusive, no referido contrato
nhor está equivocado. Os dados foram passados, já uma cláusula que impede que esses dados sejam uti-
no seu contrato, que nós temos acesso, que o senhor lizados para outros fins, tanto pela FEBRABAN quan-
e outras pessoas já nos forneceram, os dados não, to pelo SERASA.
quem assinou, recebeu, colocou, carregou, disponibi- O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Está
lizou e usou foi a SERASA. A FEBRABAN assinou o certo. Se o objetivo disso era controlar pessoas, na
contrato e indicou a pessoa de tecnologia, a empresa verdade, que tivessem lá na parte de contas, essas
tecnológica que seria detentora responsável pelas in- coisas? A Secretaria da Receita tem os dados da ren-
formações, a SERASA. É isso ou estou equivocado? da dessas pessoas, ela tem uma série de coisas e tal.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA Eu sei que é direito de qualquer pessoa no Brasil po-
JÚNIOR - Sim, o prestador de serviços SERASA foi der abrir sua conta, mas foi avaliada a necessidade
indicado pela FEBRABAN. Esses dados, para todos de passar 60 milhões em um período e não 40 ou 40 e
os efeitos, eles são entregues à FEBRABAN. Agora, não 20, na verdade, passar de 10,20 milhões de bra-
eles... sileiros que não tinham nenhuma chance de abrir

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Na uma conta, cujo objetivo era de trabalhar exatamente
mão de quem o senhor entregava? O senhor falou no processo de abertura de contas de pessoas que
que é host a host, não é isso? Onde está instalado o não têm nenhuma chance de ter uma conta ou não.
host que o seu host fornece as informações? Houve alguma seleção no cadastro ou pegou-se o ca-

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA dastro inteiro e transferiu totalmente para a
JÚNIOR - As informações da Receita estão instala- SERASA?
das no Serviço Federal de Processamentos de Da- O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
dos, SERPRO. JÚNIOR - Seleção de pessoas que podem abrir con-

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - ta...
SERPRO. Qual é o outro host que recebe as informa
ções que estão no host do SERPRO?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - O prestador de serviço indicado pela
FEBRABAN, ou seja, o SERASA.
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do a informação de alguém que poderia ser solicita
do, quando necessário, uma vez que isso estava host
a host, para que eu não tivesse disponibilizando infor
mação de, as vezes, de pessoa que não pudesse...
Não estou dizendo que nem devesse, quero saber se
houve alguma avaliação ou seleção ou não, ou se
passou totalmente, praticamente, todo o banco de da
dos direto das pessoas que têm CPF neste País e
que não têm inclusive.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Foi repassado todo o banco de dados.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Todo
ele. Muito bem, V.Exa. é engenheiro, como eu, mas
está aí muito melhor preparado tecnicamente do que
eu. V.Exa. participou no processo de vistoria ao
SERASA para avaliar a capacidade técnica, como ar
mazenava, uma vez que a segurança da informação
é tão importante para a Secretaria da Receita e é - e
eu sei que é, não estou aqui duvidando disso, não.
Estou fazendo uma pergunta sobre esse processo da
formação de dados. E é bom deixar claro que sou fã
da capacidade técnica da SERASA, fã da competên
cia da SERASA, desculpe-me, também da SERASA
até, não estou discutindo, não conheço direito, mas
da Receita. Eu estou perguntando sobre esse proces
so exclusivamente. V.Exa. ou alguém fez uma visita
técnica, com outros técnicos, com auditores no
SERASA, para saber onde é que ficariam armazena
das essas informações e foi tratado, foi traçado algum
acordo de tecnologia sobre segurança da informa
ção, como é que elas deveriam estar protegidas, que
forma elas deveriam ser, quem deveria ter acesso?
Houve algum trabalho de segurança de sistema para
tratamento da segurança da informação desses mi
lhões de brasileiros que estavam sendo fornecidos ao
SERASA?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Bom, a primeira pergunta é se eu participei
de alguma...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- De al
guma avaliação técnica que foi analisar a capacidade
dessa empresa SERASA receber todas essas infor
mações e, segundo, se teve, qual o processo que foi
feito. E outra pergunta, como é que foi feita a preocu
pação sobre a segurança da informação dos brasilei
ros que se tem dentro da Secretaria da Receita com
alguém que estava detendo a cópia do seu banco de
dados. Que cuidado foi feito em relação à segurança
de informações?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Bom, a primeira parte da pergunta, eu não
participei de nenhuma comissão ou fiz qualquer visita

ao SERASA, pois não cabia ao SEREL, Serviço de
Relacionamento com o Usuário, esse papel. O papel
de investigação e pesquisa na Receita Federal cabe
a uma coordenação.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Cou
be ao senhor analisar a transferência de dados host a
host, mas não coube saber como é que estava orga
nizado aquele ambiente computacional que estava
dentro daquele host?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Eu não sei se me fiz claro. O SEREL é um
serviço operacional, ele operacionaliza, ele verifica a
tecnologia e tal, ele não tem essa atribuição de fazer
realizar pesquisa e investigação. A Receita Federal é
uma estrutura hierárquica, ela tem quase 20 mil...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Mas,
V.Exa. como engenheiro, ao ver ser transferido a con
ta de tantos milhões de brasileiros, informações de
tantos milhões de brasileiros, pessoas físicas e jurídi
cas, volto aqui, tomou a orientação de alertar algu
mas das autoridades da Secretaria da Receita, atra
vés de algum memorando, através de algum telefone
ma, através de alguma reunião?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - O trabalho do SEREL, no tocante à segu
rança da informação, estava muito mais focado em
organizar os processos internos da Secretaria da Re
ceita Federal do que ficar verificando as condições de
segurança de outras empresas.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Quem
é responsável pela segurança das informações dos
brasileiros, com o mesmo critério que V. Exa. usa den
tro da Secretaria, fora, onde tivesse a cópia de um
banco de dados tão grande desse? Há algum depar
tamento na Secretaria da Receita que tenha sido res
ponsável por esse processo?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Que tenha sido responsável por fazer
essa...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - A
avaliação e o acompanhamento da segurança da in
formação dos bancos de dados em que estavam sen
do colocados essas informações?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Eu acredito, eu não tenho conhecimento.
O SEREL não realiza essa atividade.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Tá.
V.Exa., em nenhum momento, pode responder exata
mente o que lhe perguntar. É importante para mim, eu
sei que não é da sua responsabilidade, mas a gente
quer entender esse momento do que aconteceu. Qu-
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ando se faz um projeto desses, tem-se reuniões entre mente, entrou lá um e-mail com Big Brother Brasil, aí
os departamentos da empresa, o pessoal técnico, prometendo que a pessoa seria, então, isso é um
quem cuida do ambiente interno, quem organiza o worm, você tem que sair correndo. É um trabalho tão
dado, a parte de transmissão, a parte de manuten- grande, tão extensivo e que precisa ser realmente
ção, a parte de suporte, a parte de manter o sistema efetivado para que não, para que os dados protegidos
no ar. Houve reuniões desse tipo na Secretaria? da Receita Federal estejam, dados sigilosos estejam

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA protegidos, que as informações não saiam de dentro,
JÚNIOR - Sim. Na Secretaria e no SERPRO com a que os serviços estejam disponíveis...
participação... Normalmente, essas reuniões são rea- O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
lizadas com a participação da Receita Federal, do só queria saber, eu acredito plenamente na capacida-
SERPRO e do solicitante. de da Secretaria da Receita Federal e na parceria

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Do com o SERPRO em manter protegidas nossas infor-
SERPRO houve também? O SERPRO acompanhou mações. O que me assusta, e eu queria que o senhor
esse processo? só me ajudasse nisso, porque, senão, vou dar por en-

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA cerrado, porque ou eu não estou sabendo perguntar
JÚNIOR - Acompanhou, já que a base de dados... ou V.Exa. também não está se propondo a responder
Não tem como eu estipular um processo tecnológico e me ajudar, eu estou querendo entender o seguinte:
e o SERPRO não consiga implementar. Então, há como é que eu entendo tanto, como é que eu sou um

dos setores que mais entende disso no Brasil, tenhosempre a participação, isso é praxe.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Essas as melhores parcerias de proteção, sou o coordena-

dor que tem junto com o Banco Central de todo o pro
reuniões tinham ata?

cesso que depois é feito do sistema de pagamento
O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA brasileiro, sou um cara que tem o melhor sistema pela

JÚNIOR - Algumas. Outras, não. Internet, tudo isso. Há alguma recomendação às pes-
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- O se- soas que a Secretaria da Receita assina convênio

nhor está lá desde 96, né? O senhor continuou sem- para passar todos esses milhões de informações?
pre organizando o lado de cá, da informação, do ban- Essa é a pergunta que eu quero saber. Eu não estou
co de dados seu, da Secretaria, ou V.Exa., por algum duvidando da competência técnica interna da Secre-
momento, participando, acompanhando, vendo a taria. Eu estou abismado e assustado como é que a
oportunidade, vendo o desenvolvimento, o cresci- Secretaria passa tanta informação para uma pessoa
mento da SERASA, em algum momento V.Exa. se e esteve aqui agora o grau mais técnico. Já esteve
preocupou em recomendar ou saber, à medida que aqui uma pessoa, que foi o seu chefe, que era quem
avançou tanto a segurança da informação dentro da assinava, que era quem era responsável por toda a
Secretaria da Receita, em saber com que aqueles área de tecnologia e que não foi, não visitou o
com que V.Exa. assinava um convênio, se estavam SERASA, não lembra de um documento, não man-
avançando? Havia alguma recomendação, havia nor- dou um técnico como o senhor visitar a SERASA, não
mas mínimas da preocupação que vocês queriam conhece a estrutura ambiental de computação do
para ser passado ao SERPRO, para o SERPRO pas- SERASA e não mandou nunca nenhuma recomenda-
sar essas empresas ou vocês passarem direto ou ção de segurança de informação sobre a minha, da
nunca houve nada disso no relacionamento de vocês minha família, sobre as nossas informações dos bra-
com as empresas, como o SERASA e as outras que sileiros, que os senhores são responsáveis, tanto
tinham convênio a assinar? quanto aquelas pessoas que as estão armazenando.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA E eu quero, só para concluir: alguma vez V.Exa. ou al-
JÚNIOR - As atribuições do SEREL - volto a repetir - guém da Secretaria da Receita Federal, que o senhor
são da divisão de segurança hoje, a gente foca muito, soubesse, visitou o SERASA, ou monitorou o
o nosso foco é a área interna. E, na área de seguran- SERASA on-line, porque o senhor fornecia informa-
ça da informação, quem trabalha nessa área sabe ção on-line e com senha do SERASA, o senhor podia
que é uma eterna luta, você nunca está no ponto, estar monitorando sem sair da sua cadeira tudo que
você nunca está satisfeito com o que você possui, estava acontecendo no SERASA. Foi feito, houve um
porque no dia que o seu antivírus está atualizado, o sistema de auditoria sequer de tecnologia dentro do
seu firewall está legal, o seu sistema de detecção de sistema sem gastar sequer um dinheiro de passa-
intrusão está e aparece uma falha, entra... Recente- gem, houve alguma coisa disso ou ninguém dentro da
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Secretaria esteve atento ou ficou preocupado com
isso?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Eu volto a afirmar que eu só posso afirmar
fatos relativos à área que eu coordeno, ou seja, na mi
nha área, na área do SEREL, hoje, DISIN, Divisão de
Segurança de Informação, não foi feito. Eu não posso
afirmar nada sobre os outros processos, outras áre
as, outras coordenações da Receita Federal.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Tá. A
gente viu no histórico aqui, a última pergunta, porque,
realmente, eu não estou conseguindo me explicar, eu
acho. Na última coisa aqui, a gente vê que V.Exa.
acompanhou sempre a evolução de projetos de par
ceria com o SERASA, eu vi várias coisas aqui num
histórico que tenho, eu não tenho a mão, de várias re
uniões, de vários processos de relacionamento entre
a Secretaria da Receita e o SERASA. Eu quero só
agora passar à parte final disso daqui. Houve depois
um momento em que houve denúncias também de
que a SERASA estava usando de forma indevida es
sas coisas, essas informações. Isso foi, na verdade,
para a coordenadoria de tecnologia. Isso chegou,
V.Exa. teve alguma informação de alguma denúncia
de que a SERASA estava usando de forma indevida
essas informações, mesmo que ninguém da Recei
ta... Deve ter sido, eu só não encontrei quem. É im
possível que alguém não tenha feito uma visita, que
não tivesse nenhum sistema de auditoria ou de acom
panhamento dessas informações. Quer dizer, na ver
dade, qual foi o motivo, além dessas denúncias... Se
houve alguma denúncia de que o senhor foi informa
do, que providências foram tomadas para apurar es
sas denúncias dentro da Secretaria da Receita, prin
cipalmente na área técnica? Segundo. Depois houve
uma mudança. Foi tirado esse tipo de informação da
SERASA e, se não me engano através de uma outra
coisa, voltou para algum... se não me engano Banco
Central, ou alguma entidade que passou a fornecer
diretamente essas informações, para que se pudesse
garantir a agilidade ou não nas coisas. Primeiro, tec
nicamente houve alguma mudança séria? Houve in
vestimentos grandes na área do ambiente computaci
onal? Aumentou a capacidade de armazenar? Au
mentou a nossa estrutura de distribuir as informa
ções? Por que é que houve essa mudança? V.Exa.
participou dessa mudança, para poder colocar isso
dentro do Banco Central, em algum computador?
Onde estavam os computadores que na verdade fa
zem esse papel para o Banco Central? Estão dentro
do SERPRO? Estão no Banco Central? E de que for-

ma houve e por que V.Exa. acompanhou e sabe que
têm havido essas mudanças todas?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Eu vou começar respondendo pelo Banco
Central. No caso do Banco Central, é repassado para
o Banco Central todo o arquivo, e o Banco Central é
que operacionaliza a transmissão desses dados para
as instituições financeiras. A outra parte da pergunta,
se eu tive conhecimento de algumas denúncias, sim.
Algumas denúncias sobre o referido convênio foram
encaminhadas à Receita Federal, e estas foram en
caminhadas à autoridade competente, para adoção
das providências cabíveis. É praxe na Receita Fede
ral, toda vez que chega uma denúncia, encaminhá-Ia
para a sua chefia imediata. Foram encaminhadas à
chefia imediata essas denúncias, para que ela ado
tasse as providências cabíveis.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Só
para encerrar, V.Exa. conhece o sistema e tem discu
tido bastante, tem tentado ajudar o Brasil a criar algu
mas leis, até para responsabilidade das pessoas que
são gerentes dos bancos de dados, essas coisas e
tal. Me preocupa que a área técnica nossa tivesse
tanta informação desse tipo, estivesse distribuindo as
informações sem a gente acompanhar, sem saber
que cuidados, se elas estavam sendo usadas para
aquele fim devido que era especificado no contrato.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - O contrato entre a FEBRABAN e a Receita
Federal, ele prevê que esses dados, volto a afirmar,
não podem ser repassados.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Tec
nicamente - não estou perguntando na prática -, o
senhor não acha que, como engenheiro, como técni
co, que medidas desse tipo deveriam estar sendo to
madas para... Uma vez até que lei no Brasil vai aca
bar atribuindo a co-responsabilidade da empresa e do
gerente do banco de dados.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Quando chegou a denúncia ao conheci
mento do setor, além de repassá-Ia à área competen
te, foi feita uma recomendação para que fosse verifi
cada.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Para
quem foi feita essa recomendação?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - É sempre repassada à chefia imediata. É
praxe na Receita Federal.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Nós
estamos pedindo já... Meus requerimentos estão aí.
Eu peço até o seguinte, Presidente...
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o SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Me permite um aparte?

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Para
concluir, permito, pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - A
chefia, no caso, na época, era o...

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Dr. Pedro Luiz César Gonçalves Bezerra,
Coordenador-Geral da COPEI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - E
ele se reportaria a quem?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Ele se reportaria à Coordenação-Geral de
Pesquisa e Investigação, COPEI.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Presi
dente, eu queria fazer um pedido a V.Exa. Eu não sei
quando é que ficou... Por causa da pauta, fui inter
rompido. Eu queria até pedir para que... Eu tenho 3
requerimentos aí. Eu sei que não vamos votar hoje.
Eu gostaria de avançar na pesquisa dessas informa
ções. Eu gostaria de enviar esses requerimentos à
Secretaria. Eu queria pedir que V. Exa pautasse priori
dade nos requerimentos, aqueles que são comuns,
que eu acho que ninguém nesta Comissão tem nada
a se opor, para que a gente possa avançar, porque
estão entrando na pauta depois outros requerimen
tos, e tenho a impressão de que podem complicar as
coisas. Eu dou por encerrado e acho que eu só gosta
ria realmente de fazer uma visita ou de conhecer um
pouco mais os dados da Secretaria da Receita. Muito
obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Julio, pela qualidade das suas perguntas, eu
não tenho dúvida nenhuma, tenho certeza absoluta
do teor dos seus requerimentos. Então eu peço ao
nosso Secretário que coloque, na reunião de ama
nhã... Nós vamos realizar uma reunião amanhã, às
14h30min, no Plenário 11, somente para deliberação
de requerimentos, em virtude de não podermos apre
ciá-los hoje por causa da Ordem do Dia, passíveis de
nulidade. Então a Presidência acata e coloca os pri
meiros requerimentos a serem votados os do Deputa
do Julio Semeghini. Próximo inscrito, Deputado Luiz
Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Sr. Ariosto Rodrigues. Sr. Presi
dente, o Sr. Ariosto, ele foi bastante enfático em con
testar todas as informações do depoimento do Sr.
Galdino, praticamente todas. Ele foi contestando uma
a uma, o que significa dizer que ou o Sr. Galdino fal
tou com a verdade, de forma deliberada ou não, ou o

Sr. Ariosto, na contestação bastante enfática que ele
faz, poderá ou não também estar declarando aqui a
verdade, na contestação. Portanto eu solicitaria à
Mesa - não sei como encaminhar esse processo 
que haja uma acareação, porque acho grave. Se o Sr.
Galdino fez o depoimento aqui e faltou com a verda
de, isso é muito grave. Então acho que nós temos que
chegar a uma conclusão, ou analisando as informa
ções de forma minuciosa prestadas pelo Sr. Galdino,
para encontrar as incompatibilidades nas datas, nos
procedimentos todos que o Sr. Ariosto colocou ali, ou
fazendo posteriormente uma acareação entre os
dois, para sabermos onde está essa verdade.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Eu poderia falar?

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Pois não.
O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA

JÚNIOR - Eu tenho cópia aqui... Eu trouxe cópia para
deixar com esta Comissão das portarias que têm as
datas respectivas. Então, na portaria do ITI, do qual
sou nomeado da Comissão Técnica... Está lá, dispo
nível no site www.itLgov.br ou www.icpbrasil.gov.br.
Lá está escrito. A data é 24 de maio, e o SERASA foi
credenciado em 19 de abril. É um fato. O segundo
fato é que a IN 19, ela é de 17 de fevereiro de 98. Está
publicada na Internet também, e a nota técnica é ba
seada nessa IN, de 9 de abril, ou seja, tem quase 2
meses. Um outro fato. O modelo de convênio foi apro
vado em 9 de abril, e o convênio com a FEBRABAN
foi assinado em 19 de junho, ou seja, 2 meses e 10
dias depois. É outro fato.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - O.k. O
que estou sugerindo à Mesa é que nós façamos uma
minuciosa avaliação dos depoimentos do Sr. Galdino
e do Sr. Ariosto, para que possamos perceber onde
está, no cruzamento das informações, a verdade nos
depoimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Luiz Alberto, só para esclarecer. Quanto à so
licitação que o senhor fez, a sugestão, perdão, de fa
zermos uma acareação, ela só pode ser realizada se
for aprovado um requerimento. Então, se o senhor
quiser, elabore um requerimento, que a gente coloca
em pauta, daí, se a Comissão aprovar, faz-se a aca
reação com o companheiro aqui e os demais que o
senhor mencionou.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Se ne
cessário farei, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu que
ria perguntar ao Or. Ariosto o seguinte. Ele informou
aqui que entrou na Receita Federal me parece que
em 96.
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o SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Não, em 1994.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Em 94,
desculpe.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Em janeiro de 94.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Mas fez a
avaliação que gerou a nota técnica para...

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - A avaliação foi feita em... A nota técnica é
de 9 de abril de 98.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - O.k. O
senhor afirmou que teve acesso aos termos da coo
peração técnica, que já existia antes, desde 1995, en
tre a Receita Federal e a SERASA. O senhor teve
acesso quando estava maleando.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Na realidade, eu tive conhecimento, por
que... O que que acontece?

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Deixe eu
terminar o meu raciocínio.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Desculpe.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - O senhor
teve conhecimento, mas imagino que, o senhor tendo
conhecimento, foi lá buscar saber do conteúdo desse
termo técnico. Ou só teve conhecimento e não teve
nenhuma intenção de identificar o conteúdo do termo,
até para que talvez tivesse baseado os termos do
convênio para a...

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Eu tive conhecimento desse termo quando
eu estava pesquisando as informações para trazer
para esta Comissão. Até 1998, o Secretário assinava
os convênios, não eram controlados pela área, então
tinha convênios assinados pelo gabinete do Secretá
rio, tinha convênios assinados por várias outras áre
as, e a gente não tinha esse controle. A partir de 98 é
que passou a haver esse controle, um modelo de que
tipo de informação poderia ser fornecido. Tudo isso...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Mas o se
nhor teve acesso? O senhor leu esse termo de coope
ração técnica?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Não, eu não o li. Eu soube que ele existia
nas informações de documentos da Receita Federal,
que já foram encaminhadas ao Ministério Público, en
caminhadas a alguns Deputados...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Então o
senhor não sabe o conteúdo dele, que tipo de infor-
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mação, a partir desse termo de cooperação, era re
passada. Não sabia disso.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Não, não tenho conhecimento.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - O senhor
também, que é responsável, assinou pelo SEREL a
nota técnica de 9 de abril de 98. De acordo com essa
nota, as informações sobre pessoas físicas solicita
das pela FEBRABAN poderiam ser fornecidas, pois
constam de cadastro de domínio público. Esse é o
termo utilizado. Eu gostaria que o senhor definisse
para nós aqui o que significa, em que consiste esse
cadastro de domínio público.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Bom, a Instrução Normativa nº 19, no seu
art. 2º, parágrafo também 2º, diz: "Consideram-se de
domínio público os dados das pessoas físicas ou jurí
dicas que, por força de lei, devam ser submetidos a
registro público". Então essa é a definição que é utili
zada.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Mas o se
nhor não tem uma definição própria, para que a gen
te... De forma bem sucinta.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - O SEREL é um setor operacional. O Se
cretário baixa uma norma, eu não fico verificando se
essa norma é válida. Eu não sou área jurídica. A área
jurídica do Secretário analisou essa instrução norma
tiva, eu operacionalizo. Eu tento verificar o texto da
instrução normativa e operacionalizo. É só isso.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - O senhor
acha que, em sendo de domínio público, qualquer
pessoa pode ter acesso a uma informação dessa, já
que ela é de domínio público? Eu posso chegar, pela
Internet, e ter acesso a todas essas informações, se
eu quiser?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Bom, eu tenho uma informação para pas
sar, então. Essas informações, na página da Internet
da Receita Federal, estão disponíveis hoje - esse é o
entendimento da Receita - para consulta pública, al
guns dados dos cadastros CPF e CNPJ semelhantes
aos que eram fornecidos a instituições financeiras por
intermédio da FEBRABAN. Esses dados permitem
hoje, se você entrar na página da Internet da Receita,
confirmar ou não a autenticidade do número de inscri
ção CPF e CNPJ, o nome das pessoas nelas inscritas
e inclusive conhecer a situação cadastral de cada um
daqueles números de inscrição. Esses dados são de
livre acesso, podem ser obtidos por qualquer pessoa,
inclusive por agentes de serviços de proteção ao cré-



Novembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 63199

dito, como Cheque Cheque, Equifax, SERASA. canismos de segurança. Tem mecanismos de firewall
Quem entrar na página da Receita pode obter esses que protegem, uma barreira contra invasores, meca-
dados. nismos de detecção de intrusão, circuitos redundan-

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Como tes de altíssima velocidade, arquivos de log, que cap-
justificar, então, a Receita passar um banco de dados turam o endereço da máquina de onde foi transmitida
para a SERASA, já que ela pode chegar na Internet e a declaração, tudo isso para garantir...
pegar o CPF de qualquer cidadão, o CNPJ de qual- O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Mas isso
quer empresa, entrar e ter a informação? não significa que... Eu posso declarar meu Imposto

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA de Renda de qualquer computador. Eu posso fazer
JÚNIOR - Conforme foi dito, parte desses dados. Se da Câmara, da minha casa, posso fazer de qualquer
você entrar lá e digitar o CPF, você vai ter parte des- parte do País.
ses dados. Quais eram os dados de pessoas físicas O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
que eram fornecidos pelo convênio? Vamos lá: núme- JÚNIOR - A assertiva que a Receita Federal utiliza é
ro de inscrição CPF, nome da pessoa - isso você ob- a seguinte: se você, para a Receita Federal, não
tém pela Internet -, nome da mãe e data de nasci- transmitiu determinada declaração, a Receita Federal
mento. Os únicos dados que são fornecidos são es- lhe pergunta imediatamente cadê a sua declaração.
ses. E por que são fornecidos esses? Porque a forma Então, se você demonstrar lia minha declaração é
que a Receita Federal utiliza é para dirimir qualquer esta", a Receita Federal imediatamente aceita aquela
homonímia. Às vezes a gente até brinca: por que não declaração que você diz que é sua. É claro que, se
tem o nome do pai? Porque mãe todo mundo tem. você não tiver transmitido, aí vem multa e aplicação

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Eu real- das penalidades cabíveis. Então é essa a verificação.
mente ainda não estou entendendo o porquê. Se eu O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Então
posso ter esse acesso na Internet, não tem sentido não existe segurança preliminar?
passar um banco de dados inteiro para a SERASA. O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
Só uma pergunta em relação à questão de seguran- JÚNIOR _ Não, existe segurança e uma segurança
ça. O Deputado que me antecedeu, o Julio, falou bas-
tante, e eu concordo com ele, da capacidade técnica reconhecida no mundo todo. A gente ganhou prêmios
da Receita Federal. Inclusive no próprio corpo técnico nacionais, ganha iBest todo ano, ganha prêmio inter-
da Receita Federal cada funcionário tem um nível de nacional com o Receitanet, como case mundial. Esse

case da Receitanet foi citado inclusive no livro do Billacesso. Nem todos podem acessar todas as informa-
Gates como um caso único. Então é um sistema seções, o que significa dizer que existe um grau de se-

gurança que não permite que qualquer funcionário guro. Se não fosse seguro, esse case mundial não
acesse as informações. No entanto o senhor mesmo seria esse sucesso todo. Não foi reportado, até o pre-
afirmou aqui, diante da pergunta do Deputado Julio, sente momento, nenhuma falha de segurança que
que não sabe o grau de segurança que existia na promovesse roubo de informações, nada. É um siste-
SERASA, quer dizer, qual o nível de acesso que, no ma extremamente seguro. Agora, é claro, na área de
banco de dados transmitido para a SERASA, essas segurança da informação, quem trabalha com isso
pessoas... qual o grau de segurança que existia na sabe que não existe sistema invulnerável. Depois de
SERASA. O senhor não sabe. Eu pergunto ao se- 11 de setembro então, o conceito do que é possível e
nhor. A Receita Federal instituiu, o que é bom, facilita do que é vulnerável se alterou bastante.
a vida dos cidadãos e das cidadãs, a declaração de O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Mas eu
Imposto de Renda via Internet. O senhor não acha queria fazer a última pergunta em relação a essa
que... Aliás, qual o grau de segurança que existe nes- questão a V.Sa. Pessoas que são técnicos da Recei-
se tipo de transmissão de dados do cidadão, já que ta Federal, auditores fiscais que trabalham na Receita
eu, de acesso da informação do CPF de uma cidadã Federal, portanto, têm questionado exatamente a
ou de um cidadão, eu posso entrar no sistema, fazer margem de segurança que existe nesse processo de
uma declaração de Imposto de Renda falsa e a Rece- declaração de Imposto de Renda. Eu estou falando
ita receptar essa informação e passá-Ia como verda- aqui de diversas denúncias que foram feitas, não só
deira? Tem algum nível de segurança nesse proces- em relação ao procedimento de declaração on-Iine,
so? como a questão do próprio convênio de transmissão

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA de dados gerado pelo convênio SERASNReceita Fe-
JÚNIOR - No Receitanet tem uma infinidade de me- deral pela UNAFISCO Sindical. O senhor já teve
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acesso a esse tipo de questionamento levantado pela
UNAFISCO?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Tive. Tive acesso, mas os questionamen
tos levantados quanto à segurança... Para vocês te
rem uma idéia do grau de segurança desse processo,
além de implementar esse mecanismo, a gente passa
por um processo de revisão periódico, tem acompa
nhamento 24 horas de todas as tentativas de invasão,
que não são poucas. Então, a gente faz processo de
teste de invasão, faz processo de análise... Então
existe toda uma série de mecanismos e procedimen
tos que garantem a segurança do processo.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Obriga
do. As duas últimas perguntas, Sr. Presidente. A soli
citação de acesso a dados cadastrais por parte da
FEBRABAN que motivou a nota técnica V.Sa. descre
ve como: a forma de transmissão de dados dar-se-ia
por meio magnético eletrônico, host a host, entre
computadores do SERPRO e da SERASA. Avali
ou-se, em algum momento, se o próprio SERPRO
não poderia fornecer os dados diretamente às institui
ções financeiras? Ou seja, se o SERPRO, como um
banco de dados, não poderia ele próprio informar ao
sistema financeiro as informações por que a SERASA
estava sendo responsável?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Isso foi avaliado em 1998. E ele não tinha
condições técnicas de realizar essa operação.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Houve
essa avaliação formal? Documentos que foram feitos
para que provocasse o SERPRO pra que ele disses
se que não tinha essa capacidade técnica?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Não. Isso foi feito através de uma reunião.
Que a praxe era uma reunião, onde participavam os
técnicos do SERPRO, os técnicos da Receita Fede
ral. E nessa reunião foi afirmado que...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - O senhor
participou dessa reunião?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Dessa reunião onde o SERPRO afirmou,
não. Dessa reunião, não. Essa reunião ela foi realiza
da pela... Tenho informação do meu coordenador que
ela foi realizada pelo Coordenador-Geral com os téc
nicos e representantes do SERPRO.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Quem
era o Coordenador-Geral a que o senhor se refere?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - O Dr. Pedro Luís.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Bezerra?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Bezerra.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - O pará
grafo único da Cláusula 3ª do Convênio SERASA/Re
ceita Federal prevê o estabelecimento de contrato en
tre o SERPRO e a FEBRABAN, com interveniência
da Coordenação de Tecnologia, Sistemas de Infor
mação da Receita Federal, para fins de ressarcimen
to de custos. Ou seja, ali está previsto, naquele artigo,
é que o SERPRO seria ressarcido no caso necessário
gerado por esse convênio. O senhor saberia dar uma
informação sobre esse contrato e sobre os eventuais
valores recebidos pelo SERPRO? Se o SERPRO re
cebeu algum valor decorrente desse dispositivo do
convênio?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Olha, a Receita Federal, nesses convêni
os de fornecimento de informações, ela não vende in
formação.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - A Rece~a?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - A Receita. O que é solicitado ao SERPRO
é que cobre o preço de custo. Os valores...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Custo de
quê? Não do banco de dados. Do trabalho?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Não. O valor de custo do trabalho realiza
do, porque a gente também não vai pagar. Alguém
tem que pagar. Então, a Receita não vai pagar essa
informação. Ela diz que tem que ser fornecido a preço
de custo pelo SERPRO, o custo do trabalho. E a parti
cipação da Receita, citada aqui como interveniente, é
mais pra verificar esses dados, se realmente o contra
to dispõe exatamente sobre aqueles dados que estão
previstos lá no convênio.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Mas eu
queria saber do senhor é isso: se o senhor tem infor
mação se o SERPRO recebeu eventuais valores ge
rados por esse convênio. Esse tal chamado preço de
custo?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Tã. O SERPRO com certeza recebeu, por
que se não tivesse recebido ele não teria fornecido in
formação alguma. É uma prestação de serviço, é pre
ço de custo, mas tem um custo. É "toma lá, dá cá".
Você...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - O senhor
tem idéia de que valores são esses?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Tem no contrato aqui os valores. No con
trato com a FEBRABAN - só um instantinho, eu vou
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tentar localizar aqui. Está aqui: na Cláusula 51!, do Pa
gamento e Reajuste. Aí tem os valores. Aqui na Cláu
sula 51!: Item faturado: Geração e fornecimento de da
dos cadastrais. Valor: R$ 593.732,45. Data: após a
entrega dos dados cadastrais. Está descrito no con
trato que vou passar. .. Acho que vocês têm cópia dele
já.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Então,
Sr. Presidente, eu vou encerrar aqui. Eu gostaria, en
tão, de solicitar à Mesa da Comissão, de ofício, que
pudesse solicitar à Receita Federal esse Termo de
Cooperação Técnica que existia antes do convênio,
que me parece que a Comissão não teve acesso pra
ver se os dados são os mesmos após o convênio, du
rante o convênio ou se são dados diferentes do con
vênio posteriormente feito entre a Receita Federal e a
FEBRABAN. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Próximo e último inscrito para debates, o Deputado
Bernardo Ariston.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ariosto, boa-tar
de! O senhor era o Chefe do Serviço de Relaciona
mento?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Com o usuário.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Com o usuário? Então, a grosso modo, nós podemos
entender que era o senhor quem fazia a interface en
tre...

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - A interface entre a COTEC e as outras áre
as internas da Receita Federal na busca de verificar
que serviços internos da Receita Federal poderiam
ser melhor aprimorados. Nem sempre, numa organi
zação grande como a Receita, as áreas conversam.
Quem trabalha na área de tecnologia sabe que a gen
te é igual a marisco: você tem um mar de um lado e a
rocha do outro. A gente leva...

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Então, o senhor como Chefe do SERPRO, como era
a ...

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Chefe do SEREL.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Perdão, do SEREL. Como era essa relação com a
SERASA? Como ela se dava e através de quem?
Quem fazia essa relação?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - A participação do SEREL junto à SERASA,
a gente tinha contato com o SERASA no momento em

que era marcado, pelo gabinete da Receita Federal,
alguma reunião pra tratar do convênio, da solicitação.
E posteriormente à assinatura do convênio, reuni
am-se técnicos da Receita, do SERPRO e do órgão
convenente pra tratar de assuntos tecnológicos.
Como é que é a transmissão e tal?

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON - O
senhor alegou que desconhecia as informações que
eram repassadas ao SERASA ou não entendi no en
tendimento?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Eu desconhecia o termo de procedimentos
assinado em 1995, uma vez que eu entrei no SEREL
no segundo semestre de 1996.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON
Então, o senhor não sabia quais as informações exa
tas que eram passadas ao SERASA?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Nem ao SERASA nem... Olha, a Receita ti
nha até 1998 uma infinidade, uma grande quantidade
de convênios assinados por várias áreas. O que o Se
cretário da Receita fez foi normatizar, regulamentar,
acertar isso pra que se tivesse um controle mais efeti
vo do convênio.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Sr. Ariosto, o senhor me perdoe, eu não consigo en
tender. O senhor era o Chefe do Serviço de Relacio
namento e o senhor não tinha conhecimento de quais
informações que eram repassadas ao SERASA?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - O Serviço de Relacionamento, vamos ver
se eu me faço entender, a visão dele é interna. O Ser
viço de Relacionamento com o Usuário visava apri
morar as relações internas da Coordenação de Tec
nologia de Informação com as demais coordenações
da Receita Federal como fiscalização, arrecadação,
tributação, buscando novos serviços, aprimorar as in
terfaces.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON - E
quem é que fiscalizava o cumprimento desse convê
nio, desse contrato?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Eu não tenho essa informação, não sei.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON - O
senhor, como chefe desse serviço, não se preocupa
va com isso também?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Bom, como eu informei, eu nem tinha co
nhecimento do termo. Então, como é que eu ia fazer
uma coisa que eu nem tinha conhecimento?



63202 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2003

o SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Nunca houve uma preocupação, por parte do SEREL,
em fiscalizar ou acompanhar a forma de utilização
dessas informações que eram passadas para o
SERASA? Isso não era da sua competência?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Bom, conforme foi dito para o Sr. Julio Se
meghini, no pedido lá que foi, durante o processo lá
que teve a denúncia, no documento que foi encami
nhado ao Coordenador, foi solicitado que isso fosse
verificado.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON - O
senhor no começo, logo quando começou o seu pro
nunciamento, foi muito veemente em suas palavras
quando falou do Sr. Galdino. Na sua avaliação, qual
era o objetivo do Sr. Galdino em lhe envolver nessa
história?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Olha, eu não sei o que passa na cabeça do
Sr. Galdino. O que eu sei, o que eu trouxe pra vocês
são dados e fatos verídicos, ou seja, o que ele afir
mou é uma inteira mistura de fatos, tentando confun
dir, eu não sei com que objetivo. Tem que ser pergun
tado a ele, mostrar pra ele todas as portarias: Sr. Gal
dino, está aqui ... Portaria, ele foi nomeado...

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON - O
senhor teve, algum dia, algum tipo de relação com o
Sr. Galdino?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Não.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Não?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Não o conheço, não sei nem do que se tra
ta.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Perfeito. Qual a sua relação no período que estava lá
no SEREL com a SERASA? Houve alguma relação,
não houve?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Bom, eu participei, conforme eu disse al
guns minutos atrás, eu participei de reuniões, marca
das pelo gabinete da COTEC, pra tratar da solicitação
feita pelo SERASA. E, depois da assinatura do con
vênio, eu participei de reuniões técnicas...

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON - E,
nessas reuniões, o senhor tinha conhecimento das in
formações que eram repassadas para o SERASA,
até pra poder aprimorar o sistema, enfim, como o se
nhor está colocando?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Não, eu não tive conhecimento do termo
de cooperação técnica e das informações.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Pra terminar, Sr. Presidente, Sr. Ariosto, o senhor tem
conhecimento das colocações do Sr. Galdino aqui
nesta CPI com relação à sua pessoa?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Bom, as colocações dele com relação à
minha pessoa foram objeto do requerimento da...

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON - O
senhor tem conhecimento do que ele falou aqui?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - De tudo?

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON - A
seu respeito.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Olha, eu imagino que o que ele falou a meu
respeito ele tentou...

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON - O
senhor tem conhecimento do que ele falou ou não?
Não é imaginar. Pergunta objetiva, resposta objetiva.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Perfeito. Eu li, embora que rapidamente, lá
a transcrição das notas taquigráficas. Mas me ative a
essas duas colocações dele, porque nas notas taqui
gráficas ele faz muitas colocações a respeito do con
vênio, se era legal, se não era, e tal. Isso aí tem deci
são do TCU mostrando que o convênio é legal. No
que ele se refere a mim, que foram esses 2 fatos,
onde ele mencionou uma estranha coincidência de
ter sido nomeado para COTEC. E, aí vejam os senho
res, o SERASA é habilitado, logo depois sendo favo
recido. Ele deveria ter entrado no site do ICP-Brasil
ITI e verificado que fui nomeado depois. E na segun
da estranha coincidência mencionada, ele deveria ter
verificado que a nota técnica se baseia no IN de 2 me
ses antes e que o convênio se baseia numa portaria
de mais de 2 meses. É isso que ele deveria ter feito.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
O.k., muito obrigado. Sr. Presidente, obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não havendo mais inscritos para o debate. Eu, para
encerrar, passo a palavra ao Deputado Gilberto Kas
sab, Relator.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Sr.
Ariosto, queria agradecer sua presença, cumprimen
tar os Deputados e queria transmitir ao senhor, acho
que o senhor deve ter percebido, o mote das preocu
pações, das indagações da reunião de hoje que,
aliás, foram similares àquelas que foram feitas ao Sr.



Novembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 63203

Pedro Bezerra. O senhor deve ter compreendido que manifestações quando da presença do Sr. Pedro Be-
a grande preocupação dos Parlamentares aqui em zerra, em relação às informações que estão na
relação às informações que a Receita passa para a SERASA, ou qualquer outra empresa que presta ser-
SERASA, através da FEBRABAN, e que nem todas viços de informações, e dados que não são protegi-
as informações que a Receita passa para a SERASA dos por sigilo, ou a Receita não teve a preocupação
são informações de domínio do sistema bancário. A de averiguar se são protegidos por sigilo. Até acredito
FEBRABAN ela tem as informações dos cidadãos que grande parte deles não têm sigilo mesmo, porque
que possuem conta bancária, e as informações que a podem os seus dados ser buscados na Internet no dia
Receita passa para a SERASA incluem também dos de hoje. Mas o senhor vê fundamento na preocupa-
cidadãos que não têm conta bancária, correto? ção dos Deputados em não ver a relação, a preocu-

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA pação da Receita em averiguar, investigar, estabele-
JÚNIOR - Sim, e por que isso? Porque qualquer cida- cer uma parceria técnica, tecnológica, com as empre

sas do serviço de informação? Isso trouxe estranheza
dão pode abrir uma conta. Então, essa verificação, à Comissão, haja vista, o senhor deve ter percebido,

esse ~a~R: A~E~~~~~~' GILBERTO KASSAB _ que praticamente todos os Deputados direcionaram
as indagações do senhor nessa linha. O senhor vê

Não, tudo bem pode continuar. fundamento na preocupação em examinar essa
O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA questão?

JÚNIOR - Esse dado tem que estar lá. Eu não tenho O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
como verificar se bater nome, CPF, data de nasci- JÚNIOR _ Bom, eu queria dizer que a Receita Fede-
mento, nome da mãe de um contribuinte que não te- ral tem preocupação, sim, com o sigilo dos dados que
nha conta bancária. No dia que ele vai abrir a conta são fornecidos. Tanto tem que a IN 19, pela IN 19
bancária, eu tenho que verificar no local. você fornece, única e exclusivamente, dados cadas-

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Per- trais.
gunto para o senhor. O senhor acredita que tem fun- O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB _ Mas
damento os Deputados terem a preocupação em ava- o que percebemos aqui, temos percebido nesta reu-
liar essa questão de custo? Não só para a SERASA, nião e na última, é que os membros desta Comissão
mas para todos os sistemas de informações do País, se preocupam com a falta que existe da parte da Re-
porque, afinal de contas, está sendo passada uma in- ceita de um sistema de acompanhamento das infor-
formação que o sistema bancário não tem, as outras mações que ela envia ao sistema de informações.
ele tinha, e ele está usando para uma prestação de Isso não existe mesmo, o sistema de acompanha-
serviço. Tem fundamento nós termos essa preocupa- mento. Ficou claro aqui, dito pelo senhor, dito pelo Sr.
ção, examinarmos o problema, discutirmos com téc- Pedro Bezerra. Eu pergunto para o senhor, até para
nicos, avaliarmos se é correta? Eventualmente a CPI nos ajudar a encaminhar essa CPI: tem fundamento a
pode chegar à conclusão de que é correta. Eu acredi- preocupação dos Deputados em dar seqüência nes-
to que talvez não seja correta, mas eu não quero me sa linha de raciocínio, entre outras que aqui estamos
pronunciar, até porque a qualidade de Relator requer dando seqüência, para que a gente possa concluir
que a gente ... Mas tem fundamento, na sua visão, por ajustes, por mudanças, por punições, por multas,
essa preocupação em examinar a questão? nessa linha? Ou eventualmente até em concordar

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA com o sistema. Tem fundamento essa preocupação
JÚNIOR - Eu acredito que esta Comissão tem que in- dos Deputados que o senhor percebeu que existe?
vestigar tudo aquilo que acha pertinente sobre o as- O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
sunto. Se existem Parlamentares que acreditam que JÚNIOR - Se tem fundamento a preocupação de que
essa seja uma questão fundamental ou importante... haja uma melhoria no processo?

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Não O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB -
é fundamental? Tem fundamento examinar a ques- Não, melhoria não. Não existe uma relação de acom-
tão? O senhor concorda conosco? panhamento no que diz respeito à tecnologia, à guar-

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA da das informações apresentadas pelo sistema de in-
JÚNIOR - Eu acredito que sim. formações, seja a SERASA, provavelmente qualquer

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - A outro.
outra questão. O senhor deve ter percebido a preocu- O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
pação de todos os Parlamentares, aliás idêntica às JÚNIOR - Eu, como faço parte de uma divisão de se-
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gurança da informação, quem trabalha nessa área
sempre acha que todo e qualquer processo de segu
rança precisa ser melhorado, aperfeiçoado.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Mas
o que estranha é que a Receita não se preocupou em
acompanhar o sistema que existe nas empresas, seja
a SERASA, seja qualquer outra. Isso foi dito pelo se
nhor.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Não, o que eu disse é que a DISIN e o
SEREL não fez esse acompanhamento.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Isso. Mas parece, dito pelo Sr. Pedro Bezerra: ao que
parece, a Receita não faz. Então, pergunto eu ao se
nhor: se ela não faz, tem fundamento a preocupação
dos Deputados em examinar o assunto com mais cui
dado?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Se a Receita Federal não faz, acredito que
com uma melhoria do processo tem fundamento, sim.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Era
isso, Sr. Presidente. Agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não havendo mais quem queira...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - É que o
Dr. Ariosto falou de um contrato. Fiquei na dúvida
quando ele citou o art. 15 do contrato, que estabelece
valores e tal. Pelo que me consta, a CPI não teve
acesso a esse contrato, de quem para quem.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Vou deixar esse contrato.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Quero
sugerir a V.Exa. que nós solicitássemos oficialmente
à Receita Federal o contrato que o Dr. Ariosto apre
senta aqui, para que os nobres Deputados tivessem
acesso à informação.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Pela
ordem, Sr. Presidente. Posso fazer uma perguntinha
para o Ariosto?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pode. Mas só queria responder ao Luiz Alberto. Não
cabe à Secretaria oficializar. V.Exa. terá de fazer um
requerimento para mim, para ser aprovado.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - É que es
tou querendo dar mais poder à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - A
Mesa já foi quase crucificada pelo excesso de poder.
Deputado, por gentileza.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Eu
estou curioso aqui sobre o seguinte: o senhor é um
encarregado de uma área de segurança do serviço
interno. É isso?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Perfeito.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Aqui
o que colocaram em dúvida é em relação a esse con
trato com a SERASA ou com outros. No caso, quem é
a SERASA? Quem que assina esse contrato?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Quem assina é o órgão solicitante, o con
veniente.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sim.
Não, da parte da Receita.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Da parte da Receita ... Só um minutinho,
por favor. Tenho de verificar. Quem deve assinar é o
Dr. Pedro Luís, porque ele é interveniente no proces
so, por força da Instrução Normativa 19, que diz que a
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação
atuará como interveniente no contrato a ser assinado
entre o SERPRO e a entidade, para verificar aqueles
dados, se os dados que constam no contrato são exa
tamente aqueles que constam no convênio.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Só
para tirar dúvida. Fiz essa pergunta ao senhor, por
que imaginava que seria o Secretário da Receita Fe
deral que dava o o.k., através do jurídico da Receita.
Então, não é? Então, é um chefe de divisão da tecno
logia?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Não, não. Ele é o coordenador geral de
tecnologia.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Coor
denador geral de tecnologia.

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Cabe frisar que este não é um contrato da
Receita Federal, mas sim um contrato do SERPRO.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Ah,
do SERPRO. É um contrato do SERPRO. Nisso é que
está a dúvida, é do SERPRO ou da Receita?

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA
JÚNIOR - Contrato que entre si celebram a
FEBRABAN - Federação Brasileira da Associação
dos Bancos, e o SERPRO - Serviço Federal de Pro
cessamento de Dados, para a realização de serviços
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técnicos de processamento de dados, em consonân- guida, o Presidente, Deputado Giacobo, reiterou co-
cia com as disposições... municação feita na reunião anterior sobre o recebi-

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Muito mento dos documentos requisitados pela Comissão e
obrigado. Só queria tirar essa dúvida, se era o que encontram-se à disposição dos Senhores Depu-
SERPRO ou se era a Receita. Está claro. Obrigado. tados na Secretaria da Comissão. Prosseguindo, o

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Presidente registrou acontecimento envolvendo o
Esta Presidência solicita à S.Sa. que deixe a cópia, se Deputado Gerson Gabrielli e advogados da SERASA,
possível. que teriam se dirigido de maneira descortês ao parla-

O SR. ARIOSTO RODRIGUES DE SOUZA mentar, pedindo fosse o fato devidamente averigua-
JÚNIOR _ Perfeito. do e, conforme fossem as conclusões, o assunto se

ria encaminhado ao Senhor Presidente da Casa, De-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - putado João Paulo Cunha. Passou-se à ORDEM DO

Passarei ao Deputado Luiz Alberto. E se a contento
DIA. Pediu a palavra o Deputado Almir Moura no senestiver, pode não precisar fazer o requerimento. Não
tido de que fossem retomadas as discussões acercahavendo mais quem queira fazer o uso da palavra,
dos requerimentos de criação de sub-relatorias, deconvoco reunião a realizar-se amanhã, quarta-feira,
autoria do Deputado Giacobo. Ouvido o plenário, foi

13 de agosto, às 14h30min, no Plenário 11 deste ane- invertida a pauta. Assumiu a Presidência o Deputado
xo, com pauta a ser divulgada. Agradeço a presença Cézar Silvestri nos termos do artigo 43 do Regimento
de todos e declaro encerrada a reunião. Interno. 1) REQUERIMENTO N2 66/03 _ do Sr. Gia-

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO cobo _ Solicitando sejam criadas três sub-relatorias
COM A FINALIDADE DE "INVESTIGAR AS no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
ATIVIDADES DA SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE a primeira encarregada de analisar possível sonega-
SERViÇOS DOS BANCOS S/A" (CPI- SERASA) ção e evasão fiscal por parte da Serasa S/A., a se-

52
11

Legislatura - 1
11

Sessão Legislativa Ordiná- gunda encarregada de verificar a legalidade das ativi-
ria dades daquela empresa e, a terceira, a sub-relatoria

ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO de análise de sistema. Foi dada a palavra ao autor
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2003 para suas considerações. Discutiram a matéria os

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois Deputados Gilberto Kassab e Perpétua Almeida. Em
mil e três, às quinze horas e vinte e quatro minutos, no votação, foi aprovado o requerimento. 2)
Plenário onze do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, REQUERIMENTO N2 65/03 - do Sr. Giacobo - que
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do De- solicita seja convidado o Exmo. Sr. Deputado Celso
putado Giacobo, a Comissão Parlamentar de Inquéri- Russomano para prestar depoimento público sobre o
to com a finalidade de "Investigar as atividades da Se- tema relações de consumo e arquivos de consumo ou
rasa - Centralização de Serviços dos Bancos S/A". A banco de dados de análise de crédito. Foi dada a pa-
lista de presença indicou o Comparecimento dos lavra ao autor para suas considerações. Não houve
Deputados Giacobo - Presidente; Zico Bronzeado e discussão. Em votação, foi aprovado o requerimen-
Reinaldo Betão - Vice-Presidentes; Alex Canziani, to. Nesse instante reassumiu a Presidência o Deputa-
Augusto Nardes, Bernardo Ariston, Cezar Silvestri, do Giacobo. Pediu a palavra o Deputado Neuton Lima
Colombo, Deley, Gilberto Kassab, LéoAlcântara, Luiz para informações acerca da pauta. Fez uso da pala-
Alberto, Manato, Mussa Demes, Neuton Lima, Orlan- vra o Deputado Cézar Silvestri para manifestar sua
do Fantazzini e Perpétua Almeida - Titulares; Almir preocupação com o iminente início da Ordem do Dia
Moura, Antônio Cambraia, Devanir Ribeiro, Jovino no Plenário da Casa. Em seguimento, a Deputada
Cândido, Júlio Semeghini, Luiz Antônio Fleury e Oli- Perpétua Almeida fez breve alocução acerca dos tra-
veira Filho - Suplentes. Deixaram de registrar suas balhos desenvolvidos pelo Deputado Neuton Lima
presenças os Deputados Aníbal Gomes, Anivaldo quando da votação da Medida Provisória 121/2003,
Vale, Fernando Diniz, Gerson Gabrielli, Gonzaga na qual funcionou como relator. Destacou a parla-
Mota, José Priante e Márcio Reinaldo Moreira. Aber- mentar que se tratava de assunto que representaria
tos os trabalhos, o Presidente colocou em votação a uma vitória dos trabalhos desenvolvidos pela Comis-
Ata da décima quarta reunião, cuja leitura foi dispen- são Parlamentar de Inquérito da SERASA, parabeni-
sada a requerimento do Deputado Almir Moura, por zando o Deputado Neuton Lima e os membros da Co-
terem sido distribuídas cópias a todos os Membros da missão Parlamentar de Inquérito, no que foi acompa-
Comissão. Em votação, foi aprovada a ATA. Em se- nhada pelos Deputados Deley e Giacobo. Pediu a pa-
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lavra o Deputado Neuton Lima, agradecendo as ma
nifestações dos demais pares e fazendo breve relato
acerca da matéria. O Senhor Presidente, Deputado
Giacobo, determinou ao Assessor de Imprensa da
Comissão que fizesse a divulgação do ocorrido. A De
putada Perpétua Almeida fez uso da palavra reiteran
do sua solicitação para que fosse agendada audiên
cia de membros da Comissão com o Ministro da Fa
zenda, Antônio Palocci Filho, tendo o Senhor Presi
dente determinado à Secretaria da Comissão que to
masse as providências necessárias. 3)
REQUERIMENTO Nº 62103 - do Sr. Julio Semeghini
- solicitando sejam requisitadas informações e docu
mentação sobre o contrato assinado pela Secretaria
da Receita Federal com a FEBRABAN. Concedida a
palavra ao Deputado Julio Semeghini para encami
nhar a matéria. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado o requerimento. 4) REQUERIMENTO Nº
63/03 - do Sr. Julio Semeghini - solicitando sejam re
quisitadas informações à Secretaria da Receita Fede
ral sobre: a) quantas, quando e de que formas foram
recebidas denúncias referentes ao uso indevido das
informações fornecidas à Serasa S/A., ou qualquer
tipo de denúncias referentes àquela empresa; e b)
como foram registradas essas denúncias na Secreta
ria da Receita Federal e quais as providências leva
das a efeito e, também, cópia do documento encami
nhado pelo Setor de Tecnologia ao COPEI em que é
solicitada investigação das denúnicas e, ainda, cópia
do documento que contenha o resultado das investi
gações realizadas pelo COPEI e a quem foi encami
nhado este documento e as providências tomadas
por qualquer órgão da Secretaria da Receita Federal.
Foi dada a palavra ao autor para encaminhamento da
matéria. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vado o requerimento. 5) REQUERIMENTO Nº 64/03
- do Sr. Julio Semeghini - solicitando que seja escla
recido o fornecimento de Informações da Secretaria
da Receita Federal para a SERASA. Foi dada a pala
vra ao autor para encaminhar a matéria. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado o requerimen
to. 6) REQUERIMENTO Nº 40/03 - da Sra. Perpétua
Almeida - solicitando seja requisitado o apoio do Mi
nistério Público Federal e da Polícia Federal para au
xiliar nos trabalhos desta Comissão. O Senhor Presi
dente concedeu a palavra à autora para encaminha
mento da matéria. Discutiram a matéria os Deputados
Neuton Lima, Luiz Antônio Fleury, Cézar Silvestri e
Perpétua Almeida. Em votação, foi aprovado o re
querimento. 7) REQUERIMENTO Nº 43/03 - do Sr.
Reinaldo Betão - solicitando seja requisitada à Sera
sa S/A. relação dos inscritos como inadimplentes por

dívidas de valores entre R$ 1,00 (um real) e R$
240,00 (duzentos e quarenta reais).O Senhor Presi
dente passou a palavra ao autor para encaminhar a
matéria, tendo este deixado claro que seu interesse
era no quantitativo de pessoas que estariam inscritas
na SERASA por dívidas de valores compreendidos
entre R$ 1,00 (um real) e R$ 240,00 (duzentos e qua
renta reais). Discutiu a matéria o Deputado Neuton
Lima, sugerindo ao autor fosse alterado o texto do re
querimento para melhor entendimento posterior, com
o que anuiu o autor. Em votação, foi aprovado o re
querimento com as modificações de texto sugeridas.
8) REQUERIMENTO Nº 48/03 - do Sr. Reinaldo Be
tão - solicitando sejam requisitadas ao M. Juiz de Di
reito Décio de Moura Notarangeli informações deta
lhadas sobre o seu impedimento em prosseguir na
instrução e julgamento da queixa-crime movida pela
Serasa em desfavor dos Senhores Edílson Galdino
Vilela de Souza, advogado, e Sandro Barboza, repór
ter da TV Bandeirantes. O Deputado Reinaldo Betão
encaminhou a matéria. Discutiu a matéria o Deputado
Luís Antônio Fleury, requestando que fosse mudada
a redação do requerimento uma vez que, por força do
estatuto da magistratura não poderiam ser requisita
das ao juiz informações sobre matéria sob seu julga
mento, mas apenas solicitadas. O Deputado Giacobo
aparteou o orador pedindo fosse feita então a altera
ção do texto. Discutiram ainda a matéria os Deputa
dos Almir Moura e Devanir Ribeiro. Nesse momento,
o Deputado Luiz Antônio Fleury pediu a palavra para
informar que dispunha de cópia da decisão do juiz, na
qual julgara-se impedido de apreciar a queixa-crime
por haver constatado inclusão de seu nome nos ar
quivos da SERASA. O Presidente sugeriu fosse o re
querimento retirado de pauta. Pediu a palavra o autor
do requerimento, Deputado Reinaldo Betão, para in
formar que estava retirando o requerimento e que
pretendia apresentar outro, no qual solicitaria que o
juiz comparecesse à Comissão Parlamentar de
Inquérito, como convidado, para prestar seu depoi
mento. O Deputado Luiz Alberto pediu fossem os do
cumentos recebidos pela Comissão encaminhados
aos Deputados, tendo o Senhor Presidente, Deputa
do Giacobo, reiterado que os documentos estavam à
disposição dos senhores parlamentares na Secreta
ria da Comissão. Tendo em vista o início da Ordem do
Dia, o Senhor Presidente suspendeu a reunião às de
zesseis horas e vinte e três minutos. Reabertos os
trabalhos às dezesseis horas e cinquenta e um minu
tos, o Deputado Zico Bronzeado assumiu a Presidên
cia nos termos do artigo 43 do Regimento Interno. 9)
REQUERIMENTO Nº 51/03 - do Sr. Giacobo - solici-
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tando, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição
Federal de 1988, do § 1º do art. 4º da Lei Complemen
tar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e do inciso II do
art. 36 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, a quebra do sigilo bancário da SERASA S/A.,
dos últimos cinco anos. Foi concedida a palavra ao
autor para encaminhamento da matéria. Discutiram o
assunto os Deputados Mussa Demes, Giacobo, Léo
Alcântara, aparteado pelo Deputado Giacobo, Depu
tados Luiz Alberto, Neuton Lima e Almir Moura. Aca
tando sugestão do Deputado Neuton Lima, o Deputa
do Giacobo alterou seu requerimento no sentido de
ser incluída a quebra do sigilo fiscal da SERASA S/A,
passando o texto a constituir-se do seguinte: "solici
tando, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição
Federal de 1988, do § 1º do art. 4º da Lei Complemen
tar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e do inciso 11 do
art. 36 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, a quebra do sigilo bancário e fiscal da SERASA
S/A". Pediram a palavra, para discutir, os Deputados
Perpétua Almeida e Devanir Ribeiro, aparteado pelo
Deputado Neuton Lima. Em seguimento dos traba
lhos, pediu a palavra o Deputado Neuton Lima para
suscitar questão de ordem na qual indagou sobre o
funcionamento concomitante da Comissão com o
Plenário, tendo sido informado pelo Senhor Presiden
te que a Ordem do Dia havia sido suspensa. Ainda
para discutir, pediram a palavra os Deputados Antô
nio Cambraia e Gilberto Kassab. Encerrada a discus
são. Em votação, foi aprovado o requerimento, con
tra o voto do Deputado Mussa Demes. Reassumiu a
presidência dos trabalhos o Deputado Giacobo. O
Deputado Bernardo Ariston encaminhou requerimen
to para inclusão imediata de matéria em pauta. Tendo
em vista o reinício da Ordem do Dia no Plenário da
Casa e a necessidade de votação nominal do requeri
mento, em conformidade com o artigo 52, parágrafo
5º, combinado com o artigo 186, inciso I do Regimen
to Interno, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos
às dezessete horas e cinqüenta e três minutos, antes
convocando reunião para a próxima terça-feira, dia
dezenove de agosto, às quatorze horas e trinta minu
tos. O inteiro teor da reunião foi gravado e as notas ta
quigráficas, após serem decodificadas, farão parte
deste documento. E, para constar, eU,Manoel Amaral
Alvim de Paula, Secretário, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente,Deputado Giacobo, e encaminhada à pu
blicação no Diário da Câmara dos Deputados

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
claro abertos os trabalhos da 15ª reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investi-

gar as atividades da SERASA - Centralização de Ser
viços dos Bancos. Informo aos Srs. Parlamentares que
foram distribuídas cópias da 14ª reunião. Em sendo
assim, indago se há necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, peço a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Dispensada a leitura, coloco a ata em discussão. Não
havendo quem queira discuti-Ia, coloco a ata em vota
ção. Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
como estão. (Pausa.) Aprovada. Reitero a V.Exa. que
já estamos recebendo os documentos requisitados
por esta CPI, caso queiram consultá-los estão à dis
posição dos Parlamentares na Secretaria da Comis
são. Antes de começar os nossos trabalhos de apro
vação de requerimentos, quero comunicar aos Srs.
Deputados e ao nobre Relator um acontecido antes
do começo da nossa reunião, da abordagem - se é
esta palavra - do Deputado Gerson Gabrielli, por um
dos advogados da empresa SERASA de uma manei
ra inadequada, ou até vil. Comunico ao Relator do
acontecido, peço ao Relator que tome o depoimento
ou troque uma idéia com o Deputado Gerson Gabriel
li. Se o mesmo confirmar o acontecido, solicito que
V. Exa. encaminhe à Presidência da Casa, ao Deputa
do João Paulo Cunha e a esta Comissão para que se
jam tomadas as devidas atitudes, para que o fato não
aconteça novamente. Reitero que ninguém está brin
cando aqui de fazer CPI, muito menos fazendo hu
mor. A presente reunião destina-se à deliberação dos
requerimentos constantes da pauta.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Pela or
dem, Sr. Presidente. Eu não estive aqui na sessão
passada, mas me inteirei dos assuntos que estavam
sendo discutidos nesta CPI. E gostaria de solicitar a
V.Exa. que retomasse o tema de ontem, e para isso
seria bom que se fizesse a inversão da pauta. Pode
ríamos manter o tema que ontem estava sob acalora
da discussão e se iniciaria hoje com o tema de ontem.
Gostaria de solicitar de V.Exa. a inversão da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Esta Presidência solicita a atenção dos nobres Depu
tados. Coloca a solicitação do Deputado em discus
são e votação. Não havendo quem se oponha, está
acatada a sugestão do Deputado Almir Moura. Re
querimento nº 66, de 2003. Peço ao Deputado Cezar
Silvestri que tome meu lugar na Presidência para que
eu possa defender o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cezar Silvestri)
- Dando prosseguimento aos trabalhos, passo a pa
lavra ao Deputado autor do Requerimento nº 66, de
2003, Deputado Giacobo, que solicita sejam criadas
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três Sub-Relatorias no âmbito desta Comissão Parla- A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
mentar de Inquérito. A primeira para analisar a possí- Quero fazer o debate.
vel sonegação e evasão fiscal por parte da SERASA O SR. PRESIDENTE (Deputado Cezar Silvestri)
S.A. A segunda encarregada de verificar a legalidade - Para encaminhar, Deputada Perpétua.
das atividades daquela empresa e a terceira a A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
Sub-Relatoria de análise de sistemas. Para encami- Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, eu queria
nhar a matéria, concedo a palavra ao Deputado Gia- até pedir desculpas aos meus pares porque não gos-
cobo, autor do requerimento. to de faltar a esta CPI. Ontem tivemos aqui uma ban-

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente, cada de Parlamentares estaduais do Acre. Há pouco,
Sras. e Srs. Deputados, após a nossa reunião de on- eu estava numa reunião com os Prefeitos do Acre e
tem, a discussão que houve aqui, democraticamente numa hora como essa não dá para a gente se ausen-
essa Presidência e o autor do requerimento, senta- tar. Acho muito oportuno o requerimento do Deputado
mos com o Relator, Deputado Gilberto Kassab, e Giacobo. Eu já tinha externado a opinião de que a
achamos, por uma prática da democracia, do próprio gente está chegando numa fase em que é necessário
Regimento, que vai haver um consenso para a nome- dividir responsabilidades, criar grupos de trabalho,
ação das Sub-Relatorias. Não tenho dúvida nenhuma exatamente para irmos mais a fundo em questões es-
que, tanto eu e principalmente o Deputado Gilberto pecíficas. Eu acho que essa proposta do Deputado
Kassab, vamos nomear pessoas realmente voltadas vem a calhar com a necessidade de dividirmos res-
ao interesse de trabalhar para que essa CPI realmen- ponsabilidades e nos aprofundarmos em temas espe-
te traga frutos, traga resultados, para que ela seja re- cíficos. É óbvio que num grupo maior como esse não
almente uma CPI que marque a história desta Câma- dá para a gente se aprofundar, mas se dividirmos um
ra. Então, eu peço a V.Exas. o apoio para o requeri- pouco o trabalho, divide as responsabilidades, será
mento. muito mais fácil depois trazer o que foi apurado para o

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB _ Sr. grupo maior. Quero me colocar favorável ao requeri-
mento do Deputado Giacobo.

Presidente, pela ordem. Só queria ratificar aqui a ex-
posição do Deputado Giacobo e relatar os compa- O SR. PRESIDENTE (Deputado Cezar Silvestri)
nheiros da Comissão que tanto este Relator, quanto o - Não havendo mais nenhum Deputado que queira

encaminhar, coloco em votação. Os Srs. Deputados
Presidente entenderam oportuna a criação das que o aprovam, permaneçam como estão. (Pausa.)
Sub-Relatorias e não tem porque não fazermos a de- Aprovado. Como houve a inversão de pauta, pas-
signação dos Sub-Relatores de comum acordo com o sa-se ao requerimento do item 16, também de autoria
Presidente. Todos nesta Comissão estão efetivamen- do Presidente desta Comissão, Deputado Giacobo,
te interessados no bom resultado dos trabalhos. Em por esta razão continuo na Presidência da reunião.
breve o Presidente conosco irá fazer os devidos con- Requerimento nº 65, de 2003, do Deputado Giacobo,
vites e a criação, não só dessas três Relatorias mas - que solicita seja convidado o Exmo. Sr. Deputado
se oportuno da parte do Presidente e dessa Relatoria, Celso Russomanno, para prestar depoimento público
- também de outras Sub-Relatorias com a sua apro- sobre relações de consumo e arquivos de consumo,
vação por esta Comissão. banco de dados e análise de crédito. Para encami-

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente, nhar a matéria, concedo a palavra ao Deputado Gia-
quero elogiar as palavras do Deputado Gilberto Kas- cobo, autor do requerimento.
sab, pela forma democrática com que conduz os tra- O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente,
balhos da CPI. Tenho a certeza de que o Deputado Sras. e Srs. Deputados, tenho conversado e trocado
está atento e entendeu que o nosso requerimento só idéias, no intuito de aprender e aper1eiçoar mais ain-
vai aper1eiçoar e ajudar o Deputado Gilberto Kassab. da nossos entendimentos sobre a relação crédi-
S.Exa. está realmente fazendo um trabalho belíssimo to/consumidor, também discutida dentro desta CPI. O
- temos conversado -, já tem explanado sobre algu- Deputado Celso Russomanno, companheiro de Par-
mas idéias dos trabalhos até agora. Tenho certeza lamento, tem se colocado sempre à nossa disposição
que essas Sub-Relatorias vão ser de vital importân- para ouvir e trocar idéias. S.Exa. tem-me confidencia-
cia. do vários aspectos que acho de vital importância para

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cezar Silvestri) serem debatidos aqui. Como é de conhecimento de
- Em votação o requerimento. Para encaminhar, De- todos, o Deputado Celso Russomanno é profundo co-
putada? nhecedor da defesa do consumidor e milita na área.
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Então acho o convite oportuno. A vinda dele aqui vai O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Mas votar
ajudar a construir melhor os nossos trabalhos, eno- os dos Deputados que estão presente. Terminada
brecê-Ios e tenho a certeza absoluta de que vai en- essa votação, V.Exa. começaria a apreciar os reque-
grandecer o próprio relatório. Então, eu peço para rimentos daqueles que não estão presentes.
que seja apoiado o nosso requerimento. O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cezar Silvestri) - Pode ser, nobre Relator?
Em votação o requerimento. Os Deputados que o apro- O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - É só um
vam permaneçam como se encontram. (Pausa.) Apro- critério de condução.
vado. Passo a Presidência ao Deputado Giacobo. A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Re- Sr. Presidente, pela ordem.
querimento nº 60, de 2003. Eu pediria aos nobres De- O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De-
putados, pelo tempo e pela iminência de se começar putada Perpétua.
a Ordem do Dia, que os requerimentos cujos autores A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
não estiverem presentes, fossem deixados para a pa- De certa forma. Daqui a pouco, eu vou ter que sair de
uta da semana que vem. Daremos continuidade novo, por isso que já estou pedindo desculpas, pois
àqueles que realmente estão aqui para encaminhar a preciso retomar a reunião com os Prefeitos do Acre.
matéria. Se houver alguma objeção, nobre Relator. Mas eu queria aproveitar para fazer.. Vou votar. Vou
Então, pulamos o Requerimento de nº 60, de 2003, esperar para votar meu requerimento, mas eu queria
do Sr. Zico Bronzeado, e passamos ao Requerimento aproveitar para fazer aqui um registro nesta Casa.
nº 14. Também tiramos de pauta por ser o requeri- Ontem, eu até me inscrevi no plenário da Casa, mas
mento do próprio Deputado Zico Bronzeado; o nº 13, acabei não conseguindo falar. Pode ser que muitos
da mesma forma, o nº 12, o Deputado Bernardo Aris- colegas não tenham percebido, mas esta CPI pode
ton, que também não se encontra. Número 11, do ter tido ontem uma das suas primeiras vitórias, que
Bernardo Ariston, que também não se encontra. Nú- veio exatamente pela mão do Deputado Neuton. O
mero 10, Deputado Zico Bronzeado. Deputado relatou a Medida Provisória nº 121 - se não

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi- me engano -, do Governo Federal, que proporciona a
dente, só uma consulta a V.Exa. Desde o início dos liberação de recursos pelo Banco do Brasil para médi-
trabalhos desta Comissão, independentemente da os e pequenos empresários, microcrédito, até o valor
presença ou não do autor dos requerimentos, V.Exa. de mil reais. E o Deputado conseguiu - e eu não te-
os estava apreciando. V.Exa. mudou a partir desta re- nho dúvidas de que foi a partir de uma luta nossa nes-
união ou da reunião passada? Indago porque eu não ta CPI - incluir no texto da Relatoria da medida provi-
estive presente. sória a não-obrigatoriedade das consultas que dizem

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI _ Sr. respeito à SERASA ou ao SPC, a fim de que o cida-
Presidente, pela ordem. Só complementando, Depu- dão tenha direito àquele empréstimo. A preocupação

que levantamos aqui, de que, se não tivéssemos cui
tado, eu acredito que ficou claro que seria em função

dado, os programas sociais do Governo Lula poderi
de nós estarmos já com votação e que, provavelmen-
te, deveremos entrar na Ordem do Dia. am ser derrotados, acho que o Deputado Neuton en-

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA _ Não teve tendeu o espírito da CPI, entendeu o espírito dos Par
lamentares e já deu um gol favorável. Acho que é

votação. uma das nossas primeiras vitórias. É preciso ser reco-
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI- Mas locado aqui. Milhões de brasileiros vão ter acesso ao

provavelmente nós entraremos agora em processo microcrédito a partir da promulgação dessa medida.
de votação. Por essa razão que eu entendi que o Pre- Não tenho dúvida, a partir de uma ação nossa que o
sidente pediu essa mudança. Deputado Neuton entendeu muito bem. Só queria pa-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - rabenizá-Io e à nossa CPI como um todo.
Para esclarecer que, quando entra em Ordem do Dia, O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) _
Deputado Neuton, eu não posso submeter porque... Muito bem colocado, Deputada Perpétua.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Vamos fa- O SR. DEPUTADO DELEY - Também gostaria
zer apenas uma inversão de pauta, Sr. Presidente. de aproveitar a ocasião e parabenizar o Deputado

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Já Neuton. Realmente, Deputada Perpétua, é uma gran-
foi invertida, Deputado. de vitória dessa CPI, com certeza, até porque o gran-
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de objetivo dela é que possamos consertar essa rela
ção, pois realmente conseguimos perceber que ela,
acima de tudo, é injusta. Então, Deputado, ficam as
nossas felicitações, e a todos nós, como disse a De
putada Perpétua, por já termos alcançado um grande
resultado.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Parlamentar e Presidente, preocupado com o anda
mento da economia da população, parabenizo o De
putado Neuton pelo seu brilhante relatório. Pois não,
Deputado, com a palavra.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, quero agradecer as palavras e dos nobres Pa
res desta Comissão, mas, na verdade, isso foi fruto
de um trabalho da Casa. A Câmara dos Deputados,
ao receber a medida provisória, um projeto social de
senvolvido pelo Governo Federal, entendeu a neces
sidade da nossa população, carente que é, da falta de
crédito acessível. Hoje esta população está entregue
às grandes redes de lojas, paga altíssimas taxas de
juros, porque elas não vendem o produto, elas ven
dem os juros. Está lá: Casas Bahia, Casas Pernam
bucanas e companhia. Não vendem a geladeira, ven
dem urna prestação em 15 meses. E ali, embutida 
podem fazer o levantamento, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados -, está uma taxa de juros de 6% a 8% ao
mês. É claro que essa medida provisória do Governo
veio para chacoalhar a peneira no território brasileiro.
E toda a sociedade brasileira, ao invés de pagar juros
escorchantes para essas redes, com certeza irá ao
banco oficial. A grande conquista - não tenho a me
nor sombra de dúvida - foi desta CPI, foi desta Co
missão, que me levou a lutar na Casa Civil para colo
car que as consultas aos órgãos de proteção de crédi
to para as pessoas que pleitearem este recurso. Em
torno de 4 bilhões de reais serão injetados na econo
mia brasileira, e todos sabemos da importância disso,
principalmente no momento em que há uma recessão
comercial, industrial, há desemprego. Tenho a certe
za de que muitos desses cidadãos, quando promul
gada essa lei, buscarão esses recursos, muitos deles
estarão tirando empréstimos no Banco do Brasil, no
Banco Múltiplo - que nós criamos ontem, que esta
Casa criou ontem - até para poder limpar °seu nome
nos órgãos de proteção de crédito. Conseguimos
uma medida compreendida pela Casa. Houve a acei
tação de todos os partidos, do Governo e excluímos a
vinculação dos resultados da consulta, a desvincula
mos da operação pleiteada pelo consumidor e pelas
pessoas que estavam correndo atrás desse crédito.

Então, não deixa de ser uma conquista desta Comis
são, que vislumbrou esse novo horizonte de Brasil,
que precisamos inserir. Com esta medida que apro
vamos ontem, estaremos colocando dentro do siste
ma financeiro mais de 40 milhões de brasileiros que
não têm acesso ao crédito. E eu não tenho sombra de
dúvida de que isso só é possível, isso só será possí
vel em decorrência de que esses brasileiros, que es
tão com os seus nomes nas listas negras dos órgãos
de proteção ao crédito, também terão acesso ao cré
dito no Brasil. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Neuton Lima, quero pedir ao nosso assessor
de imprensa da CPI que faça divulgação desse acon
tecido, dando crédito a esta CPI, a todos os Deputa
dos aqui, em especial ao Deputado Neuton Lima, que
foi o Relator. Acho que desta reunião em diante, esta
CPI começa a ter um crédito maior, até para que não
haja comentários sórdidos entre a população menos
esclarecida.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Eu só queria aproveitar para a gente lembrar que nós
temos que garantir aquela audiência com o Ministro
para a gente tratar exatamente deste assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Já
foi pedido e está sendo marcado. A agenda do Minis
tro, por causa da reforma, ela anda meio atribulada.
Mas não tenho dúvida de que está com o nosso se
cretário. Então, passamos, novamente, à deliberação
de requerimentos. Então, eu volto ao Requerimento
nº 62, de 2003, do Sr. Julio Semeghini, que solicita
sejam requisitados informações e documentação so
bre o contrato assinado pela Secretaria da Receita
Federal com a FEBRABAN. Para encaminhar a maté
ria, concedo a palavra ao Deputado Julio Semeghini,
autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Ressalto, Deputado, que esta Presidência acatou a
sua solicitação na reunião passada e o colocamos em
primeiro lugar. Houve uma inversão, mas logo corrigi
remos para V.Exa. poder. ..

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Eu
queria exatamente começar agradecendo. E peço
desculpas aos Deputados. Nós estamos fechando
um acordo da reforma tributária sobre telecomunica-
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ções e informática e por isso estou saindo a toda hora
da reunião. Mas eu quero dizer que sou solidário a
V.Exa. quanto aos acontecimentos de hoje. Espero
que a gente possa se manifestar, na verdade, para
que esta Comissão encontre um caminho para con
duzir seus trabalhos e possa concluir o que nós esta
mos fazendo aqui. Neste sentido, Sr. Presidente, eu
apresentei 1 requerimento. Na verdade, apresentei 3
requerimentos. Eu juntei ao Requerimento nº 62, ini
cialmente, informações da fase em que foi assinado o
contrato da FEBRABAN com a SERASA. Estamos
pedindo informações: como é que foram analisadas;
se houve avaliação da SERASA; se esta avaliação foi
técnica; se houve avaliação do banco de dados e se
estava sendo fornecida; se houve um tratamento de
informação das pessoas físicas e jurídicas; das res
ponsabilidades de quem estaria tomando coisa nas
empresas. Esse requerimento, para mim, é muito im
portante para que eu possa entender, no momento de
transferência do acordo assinado entre FEBRABAN e
a Secretaria, na indicação da SERASA, de quem é a
responsabilidade e de que forma foram feitas as
transferências de informações desse acordo. Então
eu peço, se for possível, que os Deputados aprovem
este requerimento. E eu faço questão de, assim que
este requerimento for aprovado, fazer uma visita ao
Secretário da Receita para que ele possa explicar a
urgência, para que ele possa agilizar a vinda dessas
informações, porque eu tenho certeza de que são
muito importantes para esta Comissão.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Almir Moura.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Só para
poder dar encaminhamento e compromisso. Eu não
sei, vou consultar, até pela legalidade. Nós fizemos
uma votação de inversão de pauta e agora se inver
teu novamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não, não inverteu. Foi um acordo entre os nossos
Parlamentares, porque havia - vamos dizer, de trás
para frente - a ausência de muitos Parlamentares e
não ia haver o encaminhamento. Então, já com a pre
sença do Deputado Julio Semeghini, que pediu priori
dade, nós estamos... E é pacífico.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Eu não
sou contra a prioridade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Então, está bom.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Só tem
compromisso com a legalidade até para depois não
ter prejuízo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - É
legal, sem dúvida nenhuma. É regimental.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sendo le
gai tem o meu apoio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Passamos à discussão.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr.
Presidente, eu não gostaria de discordar de V.Exa.
Mas eu acredito, como houve inversão de pauta e até
o Requerimento nº 9 - se não me falha a memória, de
nº 10 - V.Exa. estava fazendo a leitura e transferindo
uma votação posterior dos requerimentos de todos os
Deputados que não estavam presentes. Na minha
avaliação, eu acho que teríamos que continuar nesta
mesma ordem, até que nós chegássemos aos reque
rimentos do Deputado Julio Semeghini, porque se
não, como houve inversão de pauta, acho que regi
mentalmente, ficaria um vácuo, se nós procedêsse
mos desta forma.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, apenas para melhor esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Neuton Lima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Quando
há inversão de pauta, geralmente a inversão é feita
em cima daquele item solicitado. Então, esta é a pra
xe das Comissões nesta Casa. Quando eu cheguei,
já tinha sido aprovada a inversão de pauta. Quem
sabe a nossa Consultoria pode me corrigir, se estou
falando algo que não seja regimental. O item para que
foi solicitada a inversão de pauta entra como priorida
de. Votado aquele item, a pauta volta normalmente.
Existe uma ressalva que quero fazer em decorrência
de uma palavra do Presidente. Se não me engano,
V.Exa. estava epigrafando os requerimentos e reti
rando-os da pauta. Aí interferi, no sentido de que os
mesmos ficassem sobrestados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Aí
esta Presidência retomou o início dos trabalhos.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Retomou
e os deixou sobrestados, está certo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Encerrada esta discussão, passamos à discussão do
Requerimento nº 62, de 2003, do Deputado Júlio.
(Pausa.) Não havendo quem queira discuti-lo, passa
mos à votação. Os Deputados que o aprovam perma
neçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Re
querimento nº 63, de 2003, do Deputado Julio Se-
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meghini, que solicita sejam requisitadas informações
à Secretaria da Receita Federal sobre quantas, quan
do e de que forma foram recebidas denúncias refe
rentes ao uso indevido das informações fornecidas à
SERASA S.A, ou qualquer tipo de denúncia referen
tes àquela empresa. Item "b". Como foram registra
das essas denúncias na Secretaria da Receita Fede
ral e quais as providências levadas a efeito e também
cópia do documento encaminhado pelo setor de tec
nologia à CaPEI, em que é solicitado investigação
nas denúncias e ainda cópia do documento que con
tém o resultado das investigações realizadas pela
CaPEI e a quem foi encaminhado esse documento e
as providências tomadas por qualquer órgão da Se
cretaria da Receita Federal? Para encaminhar a ma
téria, concedo a palavra ao Deputado Julio Semeghi
ni, autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Presidente, mais uma vez agradeço a paciência dos
colegas, de terem permitido a inversão da pauta. Este
requerimento também é muito importante, porque ele
vai avaliar, na verdade, exatamente o período em que
as pessoas da Secretaria da Receita foram informa
das de qualquer forma, por qualquer maneira, das de
núncias que foram feitas. Na minha avaliação, as
apurações não foram feitas como deveriam ter sido
feitas, porque senão as medidas teriam que ter sido
tomadas imediatamente na suspensão do forneci
mento desse contrato e no recolhimento das informa
ções. Acho que as atitudes que foram tomadas no
momento das denúncias são insuficientes. Acho que
as pessoas que aqui estiveram presentes não soube
ram definir nem explicar o que tinha acontecido com
essas denúncias. Isso é uma irresponsabilidade total
e as pessoas que assinaram o contrato não tinham
clareza do que tinha sido feito com as denúncias que
eles receberam que era sua responsabilidade. Então,
isso para mim é uma das partes mais importantes que
há para mostrar ou não se houve algum perdão, algu
ma polivalência qualquer com as pessoas que esta
vam envolvidas no processo. Para mim este requeri
mento é de extrema importância. Mais uma vez peço
a aprovação dos nobres colegas para que possa ob
ter essas informações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão o requerimento. (Pausa.) Não havendo
quem queira discuti-lo, encaminhamos a matéria para
votação. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Requeri
mento nº 64, de 2003, do Sr. Julio Semeghini, que so
licita seja esclarecido o fornecimento de informações
à Secretaria da Receita Federal para a SERASA.

Para encaminhar a matéria, concedo a palavra ao De
putado Julio Semeghini, autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Mais
uma vez, obrigado, Presidente. Volto a deixar claro:
este requerimento conclui o processo como um todo
das duas pessoas do setor técnico da Secretaria da
Receita que estiveram depondo aqui. Este trata da
quela parte. Ontem mesmo tivemos aqui um técnico,
um engenheiro formado, dizendo da competência
que tem a Secretaria da Receita na proteção dos da
dos e do seu sistema de informação. Na verdade, a
gente não vê nenhum cuidado mínimo que tenha sido
tomado ou qualquer exigência que tivesse sido feita
diante do contrato assinado pela FEBRABAN e pela
Secretaria, atribuindo à SERASA o direito e a respon
sabilidade de manipular essas informações. Até on
tem mesmo, mais uma vez tive a certeza, mesmo que
já tivesse entregue esse requerimento no período an
terior. Aqui fica muito claro e caracterizado para mim
a total displicência - para não dizer incompetência,
porque sei que eles não têm -, talvez a falta de res
ponsabilidade das pessoas que transferiram as infor
mações de milhões de brasileiros - pessoas físicas e
jurídicas - para outra empresa que estaria utilizando
esses dados sem sequer ter feito qualquer avaliação
ou recomendação mínima de poder fazer aqui a pro
teção e a parte de segurança. Então, isso aqui tam
bém para mim é muito importante. Peço mais uma
vez a compreensão dos nobres Deputados, para que
eu possa completar esse processo da relação que foi
feita, do contrato que foi assinado pela Secretaria,
pela FEBRABAN, com a interveniência do SERASA,
Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, apenas para complementar isso que o nobre
Deputado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Neuton.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor
me concede a palavra? Quero parabenizar o Deputa
do Julio Semeghini até pela postura e conduta que
tem tido dentro desta Casa não só neste mandato,
mas no mandato anterior, demonstrando o brilhantis
mo com que conhece e a capacidade de assimilação
do processo do desenvolvimento de software, de in
formática, que lhe é peculiar. Vejo com bons olhos a
aprovação desse requerimento. Tive a informação
também, não sei se procede, de que, quando da assi
natura desse convênio, Julinho, entre a Receita Fe
deral, a FEBRABAN e o SERASA, ela também pas
sou o cadastro de quem não detém conta bancária.
Quer dizer, não detém conta bancária por que, então,
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está nessa triangulação entre o SERASA, O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De-
FEBRABAN e Receita? Quer dizer, se o cara não tem putado Neuton.
conta bancária não teria por que ser passada a infor- O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Parece
mação dele para uma empresa privada através de que estou sendo meio polêmico, hoje, aqui, mas não
uma minuta de convênio. Então, eu acho fundamental é bem com esse intuito, não.
a aprovação desse requerimento. O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em senhor não está sendo polêmico, está sendo demo-
discussão o requerimento. Não havendo quem queira crático e conhecedor profundo das matérias.
discutir, em votação o requerimento. Os Deputados O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Nobre De-
que aprovam permaneçam como se encontram. (Pa- putada Perpétua, até acho fundamental a aprovação
usa.) Aprovado. Requerimento nº 40/03, da Sra. Per- do seu requerimento. Só entendo o seguinte: essa
pétua Almeida, solicitando seja requisitado o apoio do competência da Comissão Parlamentar já está epi-
Ministério Público Federal e da Polícia Federal, para grafada no próprio requerimento que a solicitou; ela
auxiliar os trabalhos desta Comissão. Para encami- tem em si, no seu bojo, no seu espírito, o poder de po-
nhar a matéria, concedo a palavra à Deputada Perpé- Iícia, ela tem o comportamento e os procedimentos
tua Almeida, autora do requerimento. elencados dentro do Código de Processo Penal e do

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - Código de Processo Civil. Essas são as regras de
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço à Comis- uma Comissão Parlamentar. Acho que nós podería-
são, que queria ter o prazer de votar este requerimen- mos... Ainda não aconteceram casos e fatos de ter-
to com minha presença. Imagino que foi pela minha mos de solicitar ou requisitar apoio da Polícia Federal,
ausência ontem que não votaram o requerimento. do Ministério Público, até porque com o encerramen-
Queria argumentar a importância de a gente ter o to dos nossos trabalhos toda essa compilação de do-
apoio tanto do Ministério Público como da Polícia Fe- cumentos será remetida, impreterivelmente, ao Mi-
deral para nos auxiliar no trabalho da CPI, usando o nistério Público. Eu acho que seria de uma forma tal-
art. 36 do Regimento Interno da Casa: "Art. 36. A Co- vez... Não sei como seria interpretado pela mídia ou
missão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a até mesmo por aqueles que nós estamos convocan-
legislação específica: I - requisitar funcionários dos do para depor a presença aqui do Ministério Público e
serviços administrativos da Câmara, bem como, em da Polícia Federal. Não consegui entender claramen-
caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidade te. Acho que se requisitássemos aqui, para nos auxili-
da administração publica direta, indireta e fundacio- ar na análise da documentação técnicos da Receita
nal, ou do Poder Judiciário, necessários aos seus tra- Federal, técnicos do Banco Central seria talvez mais
balhos; 1/ - determinar diligências... "No final diz o se- oportuno. Eu não sei. Eu confesso... Vou votar favo-
guinte: "requisitar os serviços de quaisquer autorida- rável ao requerimento, mas deixo aqui minha coloca-
des, inclusive policiais". Sr. Presidente, como eu te- ção no sentido de que ainda não temos procedimen-
nho percebido, nos últimos dias, o trabalho da Comis- tos claros, transparentes e aviltados nesta Comissão
são tem acelerado bastante. Acho que os Parlamen- que mereçam a requisição de agentes da Polícia Fe-
tares desta Comissão estão de parabéns pela forma deral, de membros do Ministério Público para nos au-
como estão todos conduzindo aqui. E inclusive os 3 xiliar nesse sentido. É apenas esta colocação que
primeiros requerimentos aprovados já dizem isso, já faço, Sr. Presidente.
nos dizem da preocupação de que todos nós quere- O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De-
mos ir até às últimas informações possíveis para ga- putada Perpétua Almeida.
rantir a conclusão do nosso trabalho, saiam culpados A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
ou não. Imagino que não tem ninguém aqui para tirar o Queria agradecer a contribuição do meu nobre colega
couro de ninguém, mas de sermos justos com a socie- e pedir que não supervalorizem a idéia da colabora-
dade. Daí a importância de a gente ter a colaboração e ção, da experiência do Ministério Público Federal e da
a experiência, no processo investigatório, da Polícia Fe- Polícia Federal. Por exemplo, estou na Comissão de
deral, que pode ser muito útil, inclusive do Ministério PÚ- Segurança Pública e ali a gente tem a colaboração de
blico Federal, a esta CPI. Muito obrigada. promotores e procuradores, inclusive da Polícia Fe-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - deral. Ultimamente eles não têm ido. Mas a título de
Passamos à discussão do requerimento. experiência, porque, por mais que a gente vá às últi-

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi- mas conseqüências e imagine que a Polícia Federal
dente. vai entrar aqui para tomar... Não é isso, porque para
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isso os poderes da CPI são muito claros. Eu estou
apenas lançando mão de um dispositivo regimental
que nos garante a colaboração de instituições federa
is ou não, estaduais, instituições públicas. A idéia é a
gente se aproveitar, se oportunizar, ter a experiência
dessas instituições no dia-a-dia, na orientação e aju
dar na elaboração de providências, de documentos e
tudo o mais.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Almir Moura, o Deputado Fleury havia me pe
dido a palavra anterior a V.Exa.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu entendo e
respeito a preocupação da Deputada Perpétua de
nós contarmos com o assessoramento técnico do Mi
nistério Público e da Polícia Federal. Todavia, aqui
estamos falando em requisitar o serviço da Polícia
Federal. Podemos fazê-lo. A Polícia Federal, então,
deverá enviar quem? Então, devemos dizer no reque
rimento quem nós queremos aqui, se vai ser um dele
gado da Polícia Federal, se vão ser técnicos da Polí
cia Federal, porque da forma como temos... E para
quê, não é só quem, mas para quê, qual seria o servi
ço que eles irão desempenhar, porque senão nós po
demos... A Polícia Federal pode fazer o inquérito e a
investigação será feita por ela e não pela CPI. Se for
para investigar fatos concretos que tenham surgido
no decorrer desta Comissão e que necessitem de
uma investigação da Polícia Federal, parece-me ade
quado. E é nesse sentido que se encontra o Regi
mento Interno, quando houver necessidade, portanto,
quando houver um fato concreto, quando a Comissão
sentir que não pode esgotar o seu trabalho, a qual
quer momento nós podemos trazer. Da mesma ma
neira com relação ao Ministério Público requisitar um
procurador da República. Podemos requisitar a qual
quer momento de ofício, sem necessidade do requeri
mento. Mas ao mesmo tempo o que se verifica é que,
como bem esclareceu o Deputado Neuton Lima, a
quem se destina esta CPI? Os autos desta CPI serão
remetidos a quem? Ao Ministério Público Federal,
exatamente. Então me parece que... Não me oponho
a votar a favor, vou votar a favor do requerimento da
Deputada Perpétua Almeida, porém, só no caso es
pecífico em que houver a necessidade - e já garanti
do pelo Regimento - V.Exa. poderá requisitar os tra
balhos da Polícia Federal de ofício.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Na
verdade, Sr. Presidente, o requerimento da Deputada

Perpétua ratifica os poderes que o Regimento dá a
esta Comissão.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Cezar.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI- Eu só
gostaria que me dissesse antes de ser colocado em
votação. Com a sugestão do Deputado Fleury, pelo
que eu entendi, nós aprovaríamos o requerimento e,
quando a Comissão achar necessário, ela solicitaria a
presença do Ministério Público. Seria dessa forma,
Deputada Perpétua? Eu só gostaria de consultar a
autora, porque é completamente diferente a interpre
tação. Porque, se for como eu entendi inicialmente,
nós teríamos o acompanhamento em todas as ses
sões do Ministério Público e da Polícia Federal. E, na
sugestão do Deputado Fleury, que eu considero váli
da, quando houvesse necessidade, nós requisitaría
mos, até porque já está assegurado pelo Regimento
Interno. Acho que tínhamos que tirar essa dúvida an
tes de nós votarmos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putada Perpétua.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Presidente, a idéia é exatamente como acontece em
outras CPls: é a gente ter o acompanhamento, o as
sessoramento, a experiência dessas instituições.
Mas, acatando a opinião inclusive dos colegas aqui e
como sei que V.Exa., a hora que achar necessário,
vai requisitar, desta forma como está colocada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Encerrada a discussão. Colocamos o requerimento
para votação. Os Deputados que o aprovam perma
neçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. O
Deputado Reinaldo Betão, antes de sair. .. Ah! está aí.
Desculpa. Requerimento nº 43/03, do Sr. Reinaldo
Betão, solicitando que seja requisita à SERASA S.A.
a relação dos inscritos como inadimplentes por dívi
das de valores entre 1 real e 240 reais. Para encami
nhar a matéria, concedo a palavra ao Deputado Rei
naldo Betão, autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Sr.
Presidente, Deputados e Deputadas, até quando...
Me surpreendeu o manifesto do nobre colega aqui
ontem, e justamente está preocupado com a linha de
crédito que o Governo já queria fazer às pessoas de
baixa renda. Hoje existe um grande número de pes
soas inadimplentes na SERASA e com valores baixos
devido a contas de telefônicas, de operadoras que
você opta. Então, quando botei o valor 1 real, tem
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pessoa que estranha. Eu conheço pessoas que têm o magistrado acima referido deu-se por impedido em
nome lá por 5 reais, que não receberam a determina- julgar a ação movida pela SERASA contra o jornalis-
da conta e o seu nome foi inserido. E justamente ten- ta, em razão de seu nome constar injustamente no
tar eliminar desse cadastro essas pessoas com até cadastro de inadimplentes daquela empresa. Neces-
um salário mínimo, não é, para terem acesso ao cré- sário se faz obter informações detalhadas sobre o
dito no mercado, porque se criou uma linha de ina- fato, inclusive dos seus desdobramentos até a data
dimplente muito grande e que muitos nem sabem que da aprovação desse requerimento, para que se possa
lá o nome está. Então, foi esse o motivo, não é, de saber se o nome do Juiz Décio de Moura foi excluído
nós solicitarmos a relação de números - não que- também. Então, a necessidade. Nós ouvimos aqui o
brando o sigilo de informação ao SERASA -, de nú- Sandro Barbosa, que nos trouxe muitos detalhes, mu-
mero de pessoa, quantos milhões de brasileiros, itas palavras para que esta CPI tomasse conheci-
quantitativas, quantos nós temos lá, para nisso nós mento inclusive das outras pessoas também envolvi-
fazermos um estudo, para que o nome dessas pesso- das. Então, nós queremos ouvir esse juiz também
as seja retirado. para ele nos preste maior esclarecimento. E dê a ele

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - também o direito de defesa.
Então vale esclarecer que o seu requerimento não O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -
pede nomes, e sim quantidades, inscritos com esses Com a palavra o Deputado Fleury
valores. O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY -

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Sim, Sr. Presidente, apenas para que esta CPI não incorra
com certeza. em erro já cometido por outras CPI, inclusive uma de-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em las em andamento. Há necessidade de que nós colo-
discussão o requerimento. quemos sejam solicitadas, e não requisitadas, as in-

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA _ Sr. Presi- formações ao juiz. Por uma razão, Presidente. Pela

d Lei Orgânica da Magistratura, o juiz não pode prestarente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) _ informações sobre processos em andamento que es-

Pois não, Deputado Neuton Lima. tejam sob a sua responsabilidade. Poder-se-ia criar
aqui um conflito, porque estamos requisitando. Re-

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Eu acho quisitartem força de obrigar. É obrigatório. E, ao mes-
então que vai ser necessário fazer uma correção de mo tempo, ele não pode cumprir a requisição exata-
redação, porque no texto do requerimento... mente em razão de um dispositivo que é uma lei com-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O plementar federal. Por outro lado, em relação ao fato
próprio autor já vai fazer isso e vai constar na ata. de ele ter ou não se declarado... de ele ter se declara-

o SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Ah, é. do impedido, ele poderá tê-lo feito de acordo com o
Está bom. Perfeito. Código de Processo em vigor por razões de foro ínti-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - mo. Eu queria apenas alertar à Comissão que, se
Não havendo mais quem queira discutir, encaminha- amanhã vier uma declaração do juiz dizendo que ele
mos a matéria para votação. Os Deputados que apro- o fez por razões de foro íntimo, ele estará cumprindo
vam o requerimento permaneçam como se encon- rigorosamente a lei, porque ele não é obrigado a de-
tramo (Pausa.) Aprovado. Requerimento nº 48/03, do c1inar as razões de foro íntimo que o levam a não
Sr. Reinaldo Betão, solicitando que sejam requisita- prosseguir no processo. Então, vou votar a favor, mas
das ao Exmo. Juiz de Direito Décio de Moura Nota- que sejam solicitadas e não requisitadas as informa-
rangeli informações detalhadas sobre o seu impedi- ções ao juiz. Pode parecer um detalhe pequeno, mas
mento em prosseguir na instrução e julgamento da não é.
queixa-crime movida pela SERASA em desfavor dos O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Só
Srs. Edílson Galdino Vilela de Souza, advogado, e para esclarecer. Eu sei que V.Exa. é um grande co-
Sandro Barbosa, repórter da TV Bandeirantes. Para nhecedor das leis, de processo e enobrece a nossa
encaminhar a matéria, concedo a palavra ao Deputa- CPI. Eu pediria a V.Exa., então, se o autor mudasse
do Reinaldo Betão, autor do requerimento. colocando solicitado, aí o Sr. Meritíssimo poderia ex-

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Sr. plicar a razão do acontecido ou ele teria ainda esse
Presidente, demais colegas, o Sr. Sandro Barbosa, impedimento?
em depoimento prestado perante esta Comissão no O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY -
dia 25 de junho, trouxe-nos a informação de que o Sim. Ele pode entender que é cabível a explicação.
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Agora, se ele alegou razões de foro íntimo, ele não é
obrigado a declinar quais são essas razões. A lei ga
rante que ele não é obrigado a dizer quais as razões
que o levaram a esse convencimento. De qualquer
maneira, se ele puder fazê-lo, uma solicitação é me
lhor do que uma requisição, mesmo porque a requisi
ção seria ilegal.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Pela or
dem, Sr. Presidente. É só uma pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
Deputado Devanir tinha solicitado. Mas se você me
permite... se não vou cometer de novo... Pois, não,
Deputado. Seja breve.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - É só uma
indagação. Ele renunciou a causa ou foi impedido?

(Não identificado) - Foi impedido.
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - É isso que

eu quero saber. Se foi impedido pode ser diferente.
O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 

Impedimento é um termo técnico. O juiz se julga im
pedido de prosseguir quando ele tem alguma relação
com o processo e o impedimento pode ser de foro ínti
mo. O que V.Exa. quer saber é se ele foi afastado do
processo? Não, ele próprio se afastou, porque ele te
ria interesse no desfecho da causa. É isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Devanir.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sabe
que eu já morei em Paranavaí na sua terra. Você errar
meu nome duas vezes, eu volto para o Paraná.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Será muito bem recebido. Tenho certeza que vai fa
zer uma grande votação.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Tem
outro paranaense aqui. O Deputado Fleury tem ra
zão, ele é da área, é um profundo conhecedor. Só
que o nobre Deputado Reinaldo Betão escreveu uma
coisa aqui, mas falou outra coisa no microfone. Está
requisitando as informações. Nós queremos que ele
venha aqui para nos dar a informação. Então, nós não
estamos requisitando, nem estamos pedindo. Quero
entender se nós estamos convocando ou convidando
o juiz para vir aqui. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Esta Presidência, pelo teor do requerimento, eu diria
a V.Exa. que ele está requerendo, via requerimento,
que o juiz, de forma explicativa, escrita, encaminhe a
esta CPI o porquê...

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Não,
isso eu entendi também, Presidente. Só que, ao de
fender o requerimento, ele falou: "Eu quero que ele

venha aqui e preste todos os esclarecimentos sobre
tudo aquilo que foi dito pelo rapaz da Bandeirantes,
pelo outro advogadd' e tal, tal, tal. Não sei se é isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Betão, esclareça por gentileza.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - É o
que está no requerimento mesmo.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - É o
que está no requerimento. Então, está bom. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Encerrada a discussão...

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Sr. Presidente, antes de encerrar, acabo de receber
aqui uma cópia da decisão do juiz. E, nessa cópia, ele
diz que "estava a queixa se processando normalmen
te até que o magistrado, Dr. Décio, ao fazer uma com
pra a prazo no comércio, foi informado de que uma
consulta do estabelecimento à SERASA revelara a
existência de 3 débitos em seu nome". E, aí, ele disse
que "nunca teve qualquer relação jurídica com a em
presa que pudesse justificar a existência desses débi
tos. Vítima de estelionato, não lhe restou outra alter
nativa senão registrar boletim de ocorrência". E, aí,
diz ele: "Falando em termos claros e independente de
minha vontade, passei de juiz do processo a vítima da
situação denunciada pelos querelados, nas reporta
gens que deram origem à presente queixa-crime. E a
ameaça parece perdurar, pois nova consulta realiza
da à SERASA, no último dia 26, revela a existência de
outra pendência financeira em meu nome, desta feita
figurando como 'credora' - entre aspas, ele coloca - a
empresa INTELlG. Diante desse quadro kafkaniano,
em que me vi obrigado a provarpara a querelante que
não sou devedor, minha presença à frente do proces
so tornou-se incompatível com o exercício da jurisdi
ção". Ou seja, ele se julgou impedido, porque ele foi
vítima. Evidentemente, ele já não tinha mais isenção
para julgar. "E, por essa razão, estou oficiando nesta
data ao egrégio Tribunal de Justiça solicitando a de
signação de outro magistrado para prosseguir no fei
to." Então, me parece, com todo o respeito - a não ser
que o Deputado Reinaldo Betão queira -, que essa
decisão fala por si. Ele foi colocado na lista como de
vedor da SERASA indevidamente, segundo ele, pelo
fato de estar julgando. Depois, mais uma vez o nome
dele apareceu. Diante disso, tendo em vista a legisla
ção vigente, ele não poderia continuar no processo,
porque ele era suspeito. Poderiam alegar a suspeição
dele mais tarde. Ele resolveu se dar por impedido por
razões de foro íntimo, exatamente como alegou aqui.
Mas a razão está bem clara para todos nós e acho
que isso responde ao requerimento do Deputado Rei-
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naldo Betão, a não ser que ele queira convidar o juiz
para que ele venha aqui. Essa é outra hipótese, por
que aí ele viria não na qualidade de juiz, vamos frisar
bem, porque, como juiz, ele não pode falar sobre fa
tos que decidiu, mas viria na qualidade de vítima, está
certo? Acho que seria conveniente ouvi-lo nessa con
dição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Muito bem, Deputado Fleury, mas para encerrar a dis
cussão, eu peço a gentileza de dar a sugestão ao De
putado Betão de retirar de pauta esse requerimento.
Formularia outro...

O SR. DEPUTADO REINALDO SETÃO - O.k.
Até para saber também o desfecho, como está acon
tecendo o...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
senhor concede?

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Con
cedo.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Luiz Alberto, para encerrar a dis
cussão, por gentileza.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, acho que é uma questão de procedimento dos
nossos trabalhos aqui. Acredito que se o Deputado
Betão tivesse ciência deste documento disponibiliza
do para o Deputado Fleury...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Mas foi

pela Comissão? Ah, não foi pela Comissão? O.k.,
desculpe. Mas de qualquer forma eu gostaria de su
gerir à Mesa que todos os...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Luiz Alberto, só vou ler um pedacinho, me dê
um aparte. Reitero a V.Exa. que já estamos receben
do os documentos requisitados por esta CPI. Caso
queiram consultá-los, estão à disposição dos Parla
mentares na Secretaria da Comissão. Sempre leio
isso no começo.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Eu quero
sugerir que os documentos sejam encaminhados ao
gabinete. Os de natureza sigilosa que porventura sur
jam sejam identificados como tal e, então, o Parla
mentar se responsabilizará pelo manuseio da infor
mação, para que se evite inclusive esse tipo de proce
dimento da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Está retirado de pauta, por solicitação do próprio au-

tor, que encaminhará oportunamente outro requeri
mento de diferente teor.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Para
alterar. Não se pode alterá-lo agora?

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Sr. Presidente, pela ordem. Nós estamos diante de
votação nominal no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - A
Secretaria me avisa que ainda temos algum tempo,
mas caso...

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Mas qualquer deliberação que for tomada poderá ser
impugnada. Então, peço a V.Exa. que suspenda os
trabalhos e voltaremos em seguida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Então, suspendo...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, normalmente quando a Mesa chama à vota
ção, esta não se iniciou necessariamente. Nós tería
mos um tempo. A Mesa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Nós já nos utilizamos dessa prática, no sentido de...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - ...a não
ser que tenha de haver uma votação nominal. Aí, po
deria haver contestação. Mas não havendo isso...

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Não. De acordo com o Regimento Interno, Deputado
Luiz Alberto, qualquer membro da Comissão pode
contestar, pode suscitar e não ser considerada válida
qualquer decisão tomada após o início do Ordem do
Dia.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Compre
endo, Deputado, que o Regimento reza assim em re
lação a essa questão. No entanto, se vamos aprovar
qualquer requerimento - a não ser que seja polêmico
- por consenso e unanimidade, não há por que con
testação futura. Mas vamos seguir o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putada Perpétua.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, sinto que esta CPI está ficando inte
ressante a partir de agora, até porque até então ela
estava desinteressante. E acredito que, com algumas
preocupações, inclusive já externadas aqui a partir da
aprovação de alguns requerimentos hoje, acho que
não podemos correr nenhum risco. Se o Regimento é
claro... Vamos ter, inclusive, daqui para frente, aqui
no item 51, um requerimento que exige debate pesa
do. Para não corrermos o risco de depois ter de anular
toda nossa discussão, sugiro que pulemos esse re
querimento, se for o caso. Mas o ideal é cumprir o Re-
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gimento. Vamos suspender, vamos ao plenário, se
oficialmente o Plenário está chamando. Se realmente
está chamando, sugiro que, para não colocarmos
nosso trabalho a perder, suspendamos a reunião,
porque tudo está muito bom até aqui. E me parece
que daqui para frente vai ficar melhor ainda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putada Perpétua, a Presidência não tem intuito de
descumprir nenhuma norma do Regimento e vai sus
pender os trabalhos de hoje, mas antes...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, podemos retornar após a Ordem do Dia. Va
mos lá, votamos e voltamos para cá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) -
Está suspensa a reunião por 10 minutos.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Isso.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 

Voltamos à nossa reunião. Peço ao Deputado Zico
Bronzeado que assuma a Presidência para que eu
encaminhe o Requerimento nº 51/03.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Requerimento nº 51, do Deputado Giacobo, so
licitando, nos termos do § 3º do art. 58 da Constitui
ção Federal de 1988; do § 1º do art. 4º da Lei comple
mentar nº 105, de 10 de janeiro de 2001 , e do inciso 11

do art. 36 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, a quebra do sigilo bancário da SERASA S.A.
dos últimos 5 anos. Para encaminhar a matéria, con
cedo a palavra ao Deputado Giacobo, autor do reque
rimento.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, esta CPI, como bem coloca a
nobre Deputada Perpétua, já está pegando corpo, re
almente, o que vai nos levar, não tenho dúvida nenhu
ma - o nobre Relator e todos os membros desta Casa
-, a um relatório final que seja pertinente aos traba
lhos aqui realizados. E que o maior vencedor de toda
essa apuração seja, realmente, a população brasilei
ra. A quebra de sigilo, que justifico neste requerimen
to, serve para que se confronte as informações, evi
tando-se assim injustiças por parte desta CPI. Eu não
vejo nenhum constrangimento em fazê-lo. Eu acho
que, em relação ao próprio requerimento a posteriori,
do Deputado Zico, solicitando auditores da Receita e
Banco Central para que façam uma análise disso, es
tes terão, realmente, para fazer essa análise, de ter
documentação na mão para que cheguem a um vere
dicto. E, nada melhor, já foi aqui quebrado o sigilo fis
cal da empresa, aprovado aqui nesta CPI. Com a
quebra do sigilo bancário; além de mais alguns dados

de Secretarias de Receita Municipal, Estadual, da
União, de contratantes dos serviços das SERASAs;
repito aqui, um requerimento anterior feito pelo Depu
tado Luiz Alberto, que solicita a vários Municípios, Se
cretarias da Fazenda dos Municípios, cópia de convê
nios; um requerimento feito por mim, da relação de
empresas que contrataram o serviço da SERASA; a
modalidade que foi feito o pagamento, a forma como
o cliente pagou a SERASA e o que é que a SERASA
deu em contrapartida: um recibo, uma nota fiscal- ela
fez com que isso viesse aos seus livros contábeis,
fosse estruturado e contabilizado posteriormente, co
brado o imposto. Então, também um requerimento
nosso pedindo que a Receita Federal esclareça, para
que não fique dúvida nenhuma, quais são os tributos
que a SERASA é obrigada a recolher: ISS, contribui
ção, PIS, COFINS, Imposto de Renda na fonte, na
apuração de seus lucros, enfim, tudo isso vai fazer
parte de um conjunto de documentos que será anali
sado por esta Comissão, pelo seu Sub-Relator. Eu
particularmente faço menção ao nobre Deputado
Mussa Demes, conhecedor profundo da matéria,
para que nos auxilie na ocasião, e também o Deputa
do Luiz Alberto. Se for preciso, vai-se ver in loco, na
empresa, para que tudo realmente seja esclarecido,
já que vieram aqui convidados e convocados que
mencionaram por várias vezes o faturamento astro
nômico da SERASA, mas não sabiam de que forma
ainda está. Então, esta CPI tem que esclarecer isto:
quais os tributos que ela recolhe, que ela deve reco
lher, o que é que ela vem recolhendo, se é que ela
está fazendo tudo de acordo com a legalidade, de
acordo com a lei. Então, eu peço aos nobres pares,
aos Deputados e Deputadas, o apoio a este requeri
mento. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - V.Exa. vai falar, Deputado?

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Para discutir,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Em discussão o requerimento do Deputado Gia
cobo.

Com a palavra o Deputado Mussa Demes.
O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi

dente, tenho certa preocupação em relação a esse
pedido. Eu sei que é muito boa a intenção do Presi
dente da Comissão que o subscreveu. Mas a verdade
é que a quebra do sigilo tem regras próprias. A pre
servação do sigilo é regra geral; a exceção é a quebra
do sigilo. A Lei Complementar nº 105, que estabele
ceu esta quebra, está assim redigida no seu art. 1º,
exatamente assim: "As instituições financeiras con-
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servarão sigilo em suas operações ativas e passivas
de serviços prestados". Portanto, é a regra geral. Mas
adiante, no § 4º deste mesmo artigo, ela assim esta
belece: liA quebra de sigilo poderá ser decretada
quando necessária para apuração de ocorrência de
qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do
processo judicial, e especialmente nos seguintes cri
mes: .." A lei, ao dispor que em "inquérito ou do pro
cesso judicial, e especialmente nos seguintes cri
mes", ela estabelece que só pessoa física deve ter
essa quebra feita. E por quê? Porque pessoa jurídica
não pode ser presa, não pode ser processada. Quem
pode ser processado, eventualmente, é o sócio dessa
empresa. E ela elenca aqui as condições. Crime de
quê? De terrorismo, me parece ser o caso; de tráfico
ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins,
não me parece, até agora, que tenha sido identificado
nada em relação a isso; de contrabando ou tráfico de
armas, munições ou material destinado a sua produ
ção, evidentemente que não, também; de extorsão,
mediante seqüestro, também não; contra o sistema fi
nanceiro nacional, vejamos isso depois; contra a ad
ministração pública, também não vejo; contra a or
dem tributária e a Previdência Social, é possível que
possa acontecer; lavagem de dinheiro, ocultação de
bens, direitos e valores praticado por organização cri
minosa. Essas são as situações em que deverá ser
examinado um processo de quebra de sigilo. Então,
nós sabemos também que existem ações direta de in
constitucionalidade, inclusive, contra esta lei que tra
mita no Supremo Tribunal Federal, que até hoje não
se manifestou sobre ela. Mas vamos imaginar que
isso não deva ser examinado agora, até porque,
como o Supremo não se manifestou sobre isso ainda,
a quebra de sigilo é possível de ser feita e nós temos
poderes para fazer isso. O que me preocupa é não
termos os argumentos necessários para promover
essa quebra. E me preocupa também a possibilidade
concreta de vir isso a ser questionado na justiça, que
pode evitar que essa quebra de fato aconteça. O que
não deixaria a Comissão em situação muito favorá
vel. Então, eu concordo com V.Exa. e com o Deputa
do lico Bronzeado; há aqui requerimento de S.Exa.
que pede a colaboração da Receita Federal e do Ban
co Central numa análise que venha a ser feita na em
presa, na SERASA. Eu acho que, aí, nós podería
mos, quem sabe, obter e recolher os elementos ne
cessários que viessem a possibilitar esse pedido de
quebra, porque ele, evidentemente, não está funda
mentado. Infelizmente, não está fundamentado com
provas ou indícios veementes de que esteja havendo
o quê? Sonegação fiscal. O crime que pode se regis-

trar é sonegação fiscal, que alcançaria, naturalmente,
os administradores; não a própria empresa. Ouço
V.Exa., Presidente.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Permite-me,
nobre Deputado. Deputado Mussa Demes, digo a
V.Exa.: através dos trabalhos desta CPI realizados
até hoje, nós estamos na 15ª reunião, eu não tenho
dúvida do funcionamento da SERASA. Vamos por
partes: ela funciona mais como cobradora de dívida
do que controladora de crédito; ela passa a ser uma
empresa comercializadora, ela vende a informação.
De que maneira? Muitas vezes, aqui já, com vários
depoimentos, através da coação, levando o consumi
dor muitas vezes a pagar o que não deve pelo cons
trangimento. Essa é a maior prova, porque já vieram
nesta Comissão convidados e convocados que fala
ram que foram obrigados a pagar uma taxa mencio
nada, salvo engano 22 reais, para que seus nomes
fossem retirados do SERASA. Eu pergunto ao se
nhor, dá um cheque frio no posto de gasolina, 30 rea
is. Caloteiro, muitas vezes por algum motivo, mas não
pode. Aí ele vai pagar o cheque. Ele vai para o CCF.
No CCF, ele é obrigado a pagar mais 8 ou 10 reais
para sair do CCF dos bancos e mais a taxa de 22; a
dívida vai para 60. Então, eu quero voltar ao tema da
quebra. Eu acho que são indícios suficientes essa co
mercialização de informações, porque, todos os que
aqui passaram disseram que foram, pagaram essa
taxa, não receberam recibo, não receberam nota fis
cal, não receberam nada. E para apurar isso? Eu
vou-lhe citar um exemplo particular. Eu tenho empre
sa - o senhor já é conhecedor; me falaram que foi au
ditor da Receita -, eu particularmente, quando fui vá
rias vezes nas minhas empresas auditado ou pela
Receita Federal ou Estadual ou Municipal, por vezes,
na Receita Federal, quando ela realizou os seus tra
balhos - e ela começa a realizar seus trabalhos por
que ela tem indícios de alguma coisa errada, esteja lá
ou não esse erro -, dentro dessa apuração me foi pe
dido, pessoa jurídica, extratos bancários para que fi
zesse uma conciliação de contas, balanço, conta cor
rente, através do extrato bancário, para ver realmente
se as operações foram contabilizadas ou não. Eu não
vejo essa.. , ninguém está pedindo, eu particularmen
te, a quebra por a SERASA ser uma empresa terroris
ta. Não, bem pelo contrário, não tenho dúvida que
não é. A não ser que se chegue à conclusão que o
que ela comete com o cidadão que ela negativa injus
tamente é um terrorismo. Podíamos fazer isso, por
que ela comete, sim, o terrorismo na cabeça daquele
cidadão que aqui já veio chorar que a vida foi comple
tamente devassada. Ela cometer esse terrorismo.
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Não é armado, mas é um terrorismo. Então, não é
essa... É realmente para abrilhantar, porque, vindo
aqui um auditor da Receita e do Banco Central, quan
to mais subsídio ele tiver na sua mão para analisar re
almente, ele não vai ter dúvida e dizer: Não, realmen
te a empresa está correta, a contabilidade está redon
da - que é o vocabulário -, está recolhendo todos os
impostos devidos. Certo? E nessa Comissão não tem
por que mais discutir nesse assunto. É um assunto
pacífico. Eu não vejo dúvida, a SERASA, uma empre
sa do porte que é, não tenho cá a minha opinião de
uma instituição financeira, de trabalhar aí uma SA O
senhor sabe como é que funciona uma S.A. Não é
uma empresa limitada que tira e põe. Tem assembléi
as, tem um balanço registrado, etc., com vários requi
sitos a mais de exigência do que uma Ltda. Então, eu
não tenho dúvida. Se a SERASA não tiver realmente
medo que está cometendo algum erro com o Fisco ou
com algum... , ela vai fornecer, não vai nem entrar na
Justiça. Mas se ela entrar na Justiça, o que é passivo
e de direito, é aí porque a gente deve ter uma preocu
pação realmente que há alguma coisa de errado. Eu,
quando fui auditado pela Receita Federal, eu tive...
peguei e passei os extratos bancários e acabou. A mi
nha empresa era uma concessionária de carros,
substituição tributária. Então, eu não vejo nenhuma
dificuldade em polemizar esse assunto. Eu reitero a
sua colocação, respeito a sua colocação, retirei de
pauta o requerimento meu sobre quebra de sigilo da
pessoa física do seu diretor, porque acho que ainda
não é oportuno. Vamos ouvi-lo aqui. Acato a sua su
gestão. Não tenho dúvida nenhuma, bem colocado.
Mas eu acho que, para o trabalho continuar da manei
ra como está, os auditores têm que ter subsídios para
trabalhar, porque senão não vai ter como saber. Isso
é importante. Agora, eu repito aqui, a função da
SERASA, além de controladora de crédito, funciona
como cobradora de dívida. Não tenho dúvida nenhu
ma pelos depoimentos que aqui vieram. Assim ela
está vendendo. Que ela vende o seu produto, tam
bém não tenho dúvida. Se você bater no site www.se
rasa você vai ver que ela tem 47, se não me falha al
gum engano, produtos a serem comercializados de 5
reais até não sei quantos reais. Ela mesma informa
que efetua 2 milhões e 500 mil informações diárias,
que tem 560 mil clientes. Então, em vez de a gente
chamar aqui 560 mil clientes ou algum deles selecio
nados, para que falem, vamos direto na fonte gerado
ra do fato, e ela vai explicar. Então, eu peço o apoio,
não vejo nenhum constrangimento, não estou vendo
a SERASA com terrorismo, nem nada. Mas dentro da
quele item que o senhor falou, eu acho que ela se en-

quadra, um dos que o senhor leu ali do sistema finan
ceiro, ela se enquadra sim. Existe aqui, Deputados,
uma dúvida que nós também já esclarecemos através
de requerimentos, se houve ou não a isenção de im
postos. A Receita já nos mandou, já foi mandado para
vocês, que houve uma consulta para enquadrar, a
SERASA pedindo para ser enquadrada, para recolher
imposto de renda na fonte. Temos que saber se ela
realmente fez isso ou não, se ela recolheu através do
balanço, a gente vai saber. Não vejo constrangimen
to, estou muito tranqüilo em pedir isso, e peço o apoio
dos nobres Parlamentares. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lico Bronzea
do) - Deputado Giacobo, tem discussão ainda. Dois
ou três Deputados pediram para discutir. O Deputado
Mussa terminou?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Reser
vo-me para ouvir os demais companheiros para que
eu possa formar juízo no final e saber se me dou por
satisfeito também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lico Bronzea
do) - Para discutir, concedo a palavra ao Deputado
Léo Alcântara.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
Presidente, autor do requerimento, Deputado Mussa
Demes, a quem tenho respeito e admiração, mas me
coloco hoje no sentido de discordar de V.Exa., uma
das poucas vezes em que discordo de V.Exa. Eu fui
da CPI da CBF/Nike, e logo na segunda reunião da
Comissão quiseram quebrar o sigilo da CBF. Naquele
momento eu fui contrário, porque eu acho que uma
CPI na sua segunda reunião já estar falando em que
brar sigilo bancário... Eu achava irresponsabilidade
por parte daquela Comissão. Mas fui voto vencido, e
foi quebrado o sigilo bancário da CBF. E hoje me de
paro com outra quebra de sigilo bancário de empresa.
Naquele momento o sigilo bancário da CBF foi que
brado sem que houvesse nenhum problema. A CBF
entrou na Justiça, e depois foi derrubada a liminar que
ela teve de não conceder a quebra do sigilo bancário
e fiscal para a então CPI. E hoje nós estamos na mes
ma situação. O que me pergunto... E naquela época,
quando a CBF entrou na Justiça, se levantou logo:
Tem alguma coisa, porque a CBF quer esconder. Se
entrou na Justiça é porque quer esconder os núme
ros. E aqui eu creio que a SERASA não vai fazer, por
que eu acho que ela não quer esconder nada. Se ela
diz que é tudo no, como a gente diz lá no Ceará, é
tudo papai e mamãe, é tudo corretinho, é tudo dentro
da lei, não existe nada fora da lei, vamos beber água,
vamos ver, vamos bater o que a Receita Federal diz
que tem que pagar com o que ela disse que pagou.



por ano.
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - É, é.

Eu não acredito nisso. Foi por mês? Ou por mês ou
por ano eu não acredito. Isso não existe, mas não
existe também a SERASA chegar e dizer que fatura
100 milhões por mês. Isso também não existe. Então,
chegou a hora de saber o faturamento dela.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Pedir um apar
te, Deputado Léo.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Pois
não, Deputado.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Deputado
Mussa, vou fazer uma conta matemática para o se
nhor e para todos eles. A SERASA no site divulga 2
milhões e 500 mil consultas/dia. A consulta mais bara
ta, Deputado Mussa, é 5 - se não me falha, salvo al
gum engano -, a mais cara pode ser 20, 30, dizem
que tem até de 600, salvo algum engano. Vamos fa
zer uma média 10, para fazer uma conta redonda: 10
vezes 5 vezes 2,5 milhões no dia, vezes 25 dias de
trabalho...

(Não identificado) - Vinte e dois é a média.
O SR. DEPUTADO GIACOBO - ...vezes 12 já

não bate, Deputado Mussa, com o que ela está decla
rando lá.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA -Bom,
eu não faço nem essas contas, Deputado Giacobo,
porque - empresário como é V.Exa. e como eu sou
eu tenho um preço para quem vai me fazer uma con
sulta e tenho um preço para quem me faz mil por mês.
É diferenciado, é um mercado. Então, uma empresa
pode pagar 50 centavos porque faz 100 mil consultas
ao mês. Aí é um número que nem V.Exa. nem eu,
nem o Deputado Mussa, nem o Deputado Neuton
Lima, nós não vamos conseguir chegar a esse núme
ro. Agora, a quebra de sigilo bancário vai chegar a
esse número, que isso que nós queremos. Queremos
saber quanto é que a SERASA fatura, quanto é que
ela paga de imposto, de onde é que vem a receita
dela, porque a quebra do sigilo bancário vai nos mos
trar de onde é que vem. Quanto pagam os bancos,
quanto paga o seu Zé da bodega, quando paga o Pão
de Açúcar, quando paga quem quer que seja que use
o serviço da SERASA. Ou então a Prefeitura não se
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Vamos chegar finalmente à conclusão de que... E aí de onde, que V.Exa. citou aqui, que tem um convênio
eu não acredito nesses números que o Edson Galdi- com a SERASA. Seja lá o que for, nós vamos chegar
no - é isso? - disse aqui, que a SERASA faturava 50 a esse número. O número que nem vai ser o que o Or.
bilhões. Isso não existe! Galdino aqui disse que era, nem o que a SERASAdis-

(Intervenção inaudível.) se que era, com toda certeza. Então, vou votar favo-
O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Não, rável. Iria votar contra a quebra do sigilo da pessoa fí

sica do Presidente, porque acho que ele não é o in
vestigado. Nós não temos que investigar como ele
gasta o dinheiro dele, quanto é que ele ganha, nós
não temos nada a ver com isso, nós temos a ver com
a SERASA, com a empresa. E aí eu vou votar favorá
vel e espero que a SERASA não recorra à Justiça,
porque senão ela vai mostrar que tem o que escon
der, e aí é que nós vamos ser mais contundentes ain
da quanto a essa questão. Agradeço a V.Exa.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Permita-me,
Sr. Presidente, só para finalizar. Também o Deputado
Mussa Demes. Esta CPI não tem o poder de audito
ria, acho que é caso de investigação, e tenho certeza
absoluta de que se aqui for, não à minha maneira, au
ditar a empresa para ver se há sonegação, esse é um
problema da Receita Federal. Mas na minha opinião
temos que dentro dos trabalhos aqui, de indícios,
apurar se realmente há indícios de sonegação, para
que, no relatório final, o Relator sim mande à Receita
Federal que há indícios suficientes de sonegação para
que a Receita Federal faça a devida investigação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Para discutir, Deputado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, longe de
mim querer deter o conhecimento nessa área de le
gislação fiscal que tem o Deputado Mussa Demes,
um antigo e competente auditor fiscal, que é uma re
ferência inclusive na categoria. Temos discutido mui
to com os auditores fiscais sobre a competência do
nobre Deputado, professor. Mas a SERASA sendo
uma empresa que tem conta bancária, supõe-se tam
bém que deva declarar imposto de renda, recolher
outros impostos. Em todos os depoimentos a que as
sistimos aqui se levantou uma série de informações
que nos levou a concluir que há indícios de um fatura
mento da SERASA que não tem controle. Eu, mesmo
não sendo um especialista nesta área de direito tribu
tário, mas o fato que me chamou mais a atenção, Sr.
Presidente, foi aquela consulta feita pela SERASA à
Receita Federal. Na verdade, se entendi bem, ela fez
a consulta para tentar se enquadrar num tipo de em
presa que não fosse obrigada a recolher na fonte o
imposto de renda, e sim depois da apuração, ao final.
E ganhou, quer dizer, e ganhou num procedimento
que ainda não entendemos aquele procedimento que
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foi naquela situação, naquele momento, contestado,
inclusive pedi o auxílio de alguns auditores fiscais,
que mostram uma série de, para não dizer de irregu
laridades, situações totalmente questionáveis. Por
exemplo, quando a SERASA, em sendo feita a con
sulta, e ela declara como ela se enquadra enquanto
empresa... E um auditor fiscal me revelou que a Re
ceita Federal deveria ter pedido o contrato social da
empresa, para a Receita identificar onde se enqua
draria aquela empresa, e não uma simples declara
ção que ela fez escrita à mão. Então, são uma série
de informações que nós precisamos checar. Ora, se
há nos depoimentos esses indícios que são levanta
dos, só tem uma maneira que nós possamos identifi
car. É pegando os documentos que podem compro
var ou não esses indícios. Eu queria só, para ajudar o
Deputado Mussa Demes na sua dúvida, de que aqui
mesmo nós aprovamos um requerimento meu aqui,
Requerimento nº 24, se não me engano, onde eu pedi
as cinco últimas declarações de renda da SERASA.
Isso entendo que é uma quebra de sigilo fiscal. Ou
seja, vou ter acesso à declaração de renda da
SERASA. Portanto, para que nós possamos fazer um
processo de identificação dessas informações, tenho
que estar na mão com a declaração de renda da
SERASA e ao mesmo tempo com seu histórico ban
cário, porque é isso que V.Exa. está solicitando no
seu requerimento. Portanto, acho correto que nós
possamos aqui na CPI aprovar a quebra do sigilo
bancário da SERASA, para que nós possamos ter in
formações suficiente para tirar essa dúvida que ator
menta nossos componentes aqui da CPI da
SERASA. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Para discutir, Deputado Neuton Lima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Obrigado,
Sr. Presidente. Sr. Presidente, confesso ao senhor
que quando recebi a pauta da sessão de hoje e vi no
contexto desta pauta este requerimento eu estive até
agora há pouco um tanto preocupado. Porque a ação
de uma Comissão Parlamentar, quando ela chega
aos auspícios da quebra de sigilo bancário, que ela
tem no seu bojo, através da Relatoria, dos seus mem
bros, a consciência de que há efetivas irregularidades
a serem apuradas e que só através da quebra é pos
sível fazer chegar-se a alguma conclusão das análi
ses documentais. Mas, ouvindo aqui meus colegas,
vou me curvar. Porém, fazendo aqui uma ressalva de
que a minha pergunta, e aí faço para o autor do re
querimento, nobre Deputado Giacobo... No requeri
mento nº 51/2003, pelo menos pelo que está pautado,
não li o requerimento, talvez até por uma falha minha.

Deixa eu verificar. De repente, na ementa que está na
pauta, não diz o que eu estou imaginando que era
para estar dizendo. Me permita só... Nós estamos so
licitando através deste requerimento, se aprovado, a
quebra do sigilo bancário, nós estamos falando aqui
da movimentação financeira da SERASA. Seria muito
prudente, para que pudéssemos fazer esse balanço e
esta análise com maior maturidade, solicitar a técni
cos da Receita Federal, embora eu deixe colocado
aqui a minha ressalva também, porque a Receita Fe
deral, neste caso, como é uma empresa conveniada,
pode se levantar a suspeição. Acho até que merecia
termos aqui uma auditoria independente, para poder
fazer a análise desta documentação, mas entendo
aqui que este requerimento da quebra do sigilo ban
cário, ele deveria ser concomitantemente com a que
bra do sigilo fiscal.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Ah? Já foi

quebrado o sigilo fiscal? Essa informação eu não tinha,
por isso... Já foi aprovada a quebra do sigilo fiscal. Per
feito. Então, tem meu voto favorável. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Deputado Almir, para discutir o requerimento.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, eu estou convencido de que nós temos que
centrar a nossa investigação em um único foco. Con
fesso que eu até variei um pouco o foco nas minhas
falas, nas minhas ponderações, aqui nesta Comis
são. Mas aí eu resolvi profissionalizar-me e eu cha
mei 2 advogados, especialistas na matéria, e colo
quei esses advogados para poderem trabalhar em
cima da matéria. E qual foi minha surpresa? Mos
trou-me que eu estava trabalhando de forma errada.
Tive que me conter um pouquinho mais e pegar situa
ções que realmente levem a cabo, que é o objetivo
desta CPI. Eu já tenho uma parte nesta pasta dada
pelos advogados que são coisas muito interessantes,
que eu não vou divulgar agora, estou guardando
como trunfo para mais para frente, mais para o futuro,
que nem Deputado desta CPI sabe do que nós esta
mos fazendo. Mas eu tenho 2 advogados hoje especi
alistas na matéria trabalhando e eu tenho ficado meio
quieto, meio coisa e tal, bem diferente daquele modo
de atuação meu exatamente porque estou sendo ori
entado na forma de trabalho como deveria conduzir
os trabalhos. Acho pertinente, apóio o Presidente Gi
acobo na reivindicação dele, mas a SERASA tem os
trunfos dela. Desde o começo, não é dúvida para nin
guém, que ela apostava na inoperância desta CPI e
continua apostando, ela continua apostando na ino
perância, na inexperiência, achando que ninguém co-
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nhece nada de SERASA. Aposta, inclusive, Sr. Presi- O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - (Inaudí-
dente, que nós desviemos o foco, SPC, junta comer- vel.) A quebra do sigilo bancário e fiscal. Pronto.
cial, essas coisas todas. A própria... Acrescenta só isso.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Depu- O SR. DEPUTADO GIACOBO - O sigilo fiscal
tado Almir, me permite um aparte? É porque talvez que V.Exa... Eu acho interessante, porque daí vai ter
ela nunca tenha ouvido uma expressão que é muito vir cópia de bloco, se é que emite notas fiscais, etc. É
comum nesta Casa. CPI a gente só sabe como ela co- uma prévia auditoria que seria a própria Receita que
meça, ninguém sabe como ela termina. faria no final, não só uma conciliação. Mas eu acato a

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Exata- sugestão de V.Exa. e faço esse aditivo, faça que
mente. Então, até para a Receita Federal desviamos conste na ata.
o foco um pouquinho e começaram a achar que nós O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea-
estamos atabalhoados, que nós não temos um rumo, do) - Para continuar a discussão, concedo a palavra
não temos uma direção. Essa é a aposta da à Deputada Perpétua Almeida.
SERASA. Essa é a aposta dela, não tenho dúvida dis- A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
so. Agora, eu sei aonde quero chegar. Estou reunindo Sr. Presidente, eu queria lembrar aqui para os nossos
documentos, estou reunindo provas, estou reunindo pares os motivos da aprovação desta CPI. Eu confio
situações, porque eu tenho certeza de uma coisa. Vai no Presidente da Casa, confio nas deliberações da
ter uma surpresa muito grande quando a SERASA for Casa e confio nos argumentos do Deputado, nosso
ouvida aqui. Vai ter que eles vão... Tenho a impres- Presidente, que propôs a CPI. Portanto, ao ser apro-
são até que vão demitir advogados por estar sendo vada, ela já tinha indícios que necessitavam uma
mal orientados. Tenho impressão que até advogados apuração rigorosa. Segunda questão: por incrível que
vão ser demitidos por apostarem em situações erra- pareça, no início dos trabalhos desta CPI, por sinal na
das e por apostarem, inclusive, Sr. Presidente, em mesma semana, quase todas as revistas do País,
poder econômico! Apostar no poder econômico de com páginas que a gente sabe que são caríssimas,
bancos. Vão se surpreender. É o que o Deputado Léo estamparam ali uma autopropaganda, uma auto-efi-
disse. ciência da SERASA, como uma grande empresa. Pe-

(Intervenção inaudível.) gando pelo que estava ali naquela propaganda, pe-
O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA _ Disse gando pelo que a SERASA se auto-intitula, de uma

agora para mim, me lembrando. CPI se sabe como grande empresa, e pegando o eixo das denúncias
começa, nunca como termina. Eu me lembro quando nesta Casa, confirmadas inclusive por funcionários
começou a CPI do Narcotráfico, tinha gente que le- da Receita Federal, de que o contrato assinado foi
vantava, ficava em pé, era poderoso e hoje está na quebrado e os serviços que a Receita presta hoje não
cadeia. Eu me lembro que eu assistia, como é que se têm nada a ver com o contrato assinado, já temos aí

uma grande irregularidade. Portanto, a SERASA está
falava, gente que participava, que estava no plenário
e que hoje está na cadeia. Talvez nunca imaginasse se beneficiando de um contrato pelo qual ela não po-

deria jamais vender informações. E se ela realmente
onde poderia chegar aquela CPI e outras mais por aí. está depositando diariamente na sua conta as custas
Tem Estados aí que por tentarem retirar a imprensa das informações, aí já há um grande indício da neces-
de determinada situação prenderam o presidente de 'd
empresas. É claro que não estou aqui adiantando SI ade da quebra do sigilo. Um outro item que eu

acrescento aqui é que quem estava acompanhando
nada ou fazendo qualquer tipo de imaginação, mas esta CPI desde o início - embora alguns vieram e de-
eu tenho documento já interessantíssimo para esta pois saíram, outros estão voltando agora - sabe da
CPI, e estou aguardando a hora e o momento só de preocupação que todos ficamos a partir dos relatos
usá-lo. Estou aguardando o momento. Está bom? Eu da maioria das oitivas, inclusive denúncias gravíssi-
apóio V.Exa., Muito obrigado. mas, de pessoas confiáveis da sociedade: advoga-

o SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente, dos, juízes, tabeliães, pessoas que a gente sabe que
me concede? Eu queria acatar a sugestão do nobre não tinham a menor necessidade de vir aqui mentir.
Deputado Neuton Lima. Eu queria fazer um adita- Várias ações correndo na Justiça, inclusive contra a
mento no requerimento, que se constasse inclusive SERASA. E por fim, Sr. Presidente, quero argumen-
em ata, terminando dos últimos 5 anos e também o si- tar aqui as denúncias que também foram feitas aqui
gilo fiscal. Eu entendi a sua consideração, o sigilo fis- de uma possível sonegação fiscal. Portanto, Sr. Pre-
cal que o senhor fala, eu... sidente, indícios suficientes nós temos sim para que-
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brar o sigilo bancário da SERASA. E se o meu nobre O SR. DEPUTADO GIACOBO - Existe um con-
Parlamentar Neuton está dizendo que deveremos vênio inicial que é a Receita Federal representando o
quebrar junto também o sigilo fiscal, eu sugiro que tra- Governo Federal com a FEBRABAN, estendendo os
ga já para a próxima reunião um requerimento... benefícios à SERASA, que traz junto ao contrato.

(Intervenção inaudível.) Esse é um. E existe um outro, que é do SERPRO, que
A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - é o órgão processador dos dados - inclusive ele falou

Já está feito? Está certo, então. Se não fizesse, eu já que cobre os custos da operação -, que é Receita Fe-
ia fazer. Então, eu acho que estamos no caminho cer- deral e SERPRO.
to. Ninguém está aqui atropelando ações. Estamos O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Não é
precisando das informações para poder continuar as só Receita? Bom. Mas mesmo assim, não tenho nada
apurações e subsidiando nosso trabalho. Portanto, contra o seu requerimento. Eu só tenho esta dúvida e
eu acho que o requerimento do Deputado é pertinen- continuo com ela, porque se nós não ouvirmos primei-
te para poder dar continuidade ao nosso trabalho e ro a SERASA, como que a gente pede um sigilo ban-
para bater informações que vão chegar a esta CPI, in- cário de qualquer uma pessoa que venha aqui e que
c1usive para subsidiar as futuras oitivas com relação a nós suspeitamos que ele tenha algum caso e nós va-
membros da SERASA. Muito obrigada, Presidente. mos tentar tirar dele alguma coisa... Mas, para tirar

O SR. PRESIDENTE (Deputado lico Bronzea- dele, eu tenho que ouvi-lo, para depois eu entrar...
do) - Deputado Devanir, seguindo a ordem aqui, que O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor
eu pude... me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Con-
Presidente, eu sou membro suplente desta CPI e te- cedo, com todo prazer.
nho acompanhado os trabalhos que estamos fazendo O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Nobre De-
aqui. E algumas coisas, às vezes, me deixam inquieto putado, eu também tinha essa preocupação, mas, di-
e preocupante. É o seguinte. Sou favorável a que se ante de já alguns fatos ou muitos fatos trazidos a esta
quebre sigilo bancário, desde que a gente tenha que Comissão, eu hoje tenho a consciência de que é fun-
ouvir primeiro, na minha opinião, nós temos que ouvir damental de que nós tenhamos acesso a esta infor
a SERASA primeiro. Isso é requisito. Se quer e o se mação até para questionarmos os diretores da
não quer, se não entregar, quebra tudo. Pode até
mandar prender, se for o caso, mas acho que precisa- SERASA quando vierem aqui depor. Então, o fato de

quebrarmos o sigilo bancário e fiscal, como sabemos
mos ouvir. Porque se não ouvirmos poderemos entrar
_ não sou advogado, mas já participei de várias CPls que são informações sigilosas e terá seus procedi-
_, juridicamente nos complicarmos aqui. A gente não mentos e já estão amparados no Regimento da Co-
pode acusar enquanto não temos o extrato na mão. É missão e da Casa, dentro dos Códigos de Processo
suspeitar. Quer dizer, você pegar uma empresa, você Civil e Penal, tudo direitinho, nada obsta. Eu acho que
quebrar o sigilo bancário de uma empresa ou o sigilo é importante nós termos esta documentação, fazer-
fiscal de uma empresa, que é uma empresa normal... mos análise até para verificar se aquilo que foi argüi-
Nós não podemos aqui suspeitar que o BRADESCO, do nesta Comissão procede ou não para indagarmos
o Banco do Brasil, que é um banco de sociedade anô- os diretores que virão depor aqui. Então, é importante
nima e dizer: bom, eu acho que ele está faturando nós termos essa informação.
muito, então, eu vou quebrar o sigilo bancário. Não é O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Bom,
assim. Porque a questão que eu estou me pegando para encerrar, e eu não quero polemizar com os no-
aqui é que nós tínhamos o que com a SERASA? Nós bres pares aqui, mas eu continuo com a minha dúvi-
tínhamos um contrato, e para minha surpresa ontem, da. Eu não posso solicitar nada da SERASA ou de
aquele senhor que estava depondo aqui, ele falou qualquer outra empresa ou qualquer outro cidadão se
que não tinha um contrato feito com a Receita. Tinha eu primeiro não ouvi-lo. Depois que eu ouvir, se eu te-
um contrato feito com um órgão do Governo Federal nho dúvida, aí, sim, eu tenho por obrigação de ir a fun-
que se chama SERPRO. Não é a Receita. É um... do. E aí eu posso quebrar sigilo bancário, sigilo fiscal,

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Deputado De- domiciliar, conta fora, se tem, se tem caixa 2, caixa 3,
vanir, se me permite um aparte? isso tudo pode ser feito. Mas, primeiro, nós, ... até

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Ele para ter o contraponto. Se nós não temos o contra-
falou aqui ontem, que quem assinou aquele contrato ponto... Não é? Mas eu encerro por aqui. Por isso eu
que ele assinou para nós. disse que eu não quero polemizar. Mas eu continuo

,---- -----_._....,,,..,,""_..... ,,
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com minhas dúvidas. Mas eu só voto se faltar o efeti
vo.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Para uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Questão de ordem, Deputado.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Nós esta
mos na discussão de um requerimento, mas para que
esse requerimento venha a ser aprovado nós precisa
mos aqui, previamente, por uma questão de cautela e
até regimental, em decorrência de estarmos em pleno
funcionamento da Ordem do Dia e para que, depois,
nenhum dos membros desta Comissão venha a le
vantar suspeição sobre os atos praticados por esta
Comissão, eu gostaria de requerer a V.Exa. que apro
vássemos aqui, com a aquiescência dos membros da
Comissão, uma regra de procedimento para poder
mos apreciar e votar o requerimento. Porque, uma
vez votado o requerimento sem previamente aprova
da uma regra de procedimento, qualquer membro
desta Comissão poderá levantar a suspeição e, aí
sim, a votação desse requerimento não valeu em
nada. Então, é essa a questão de ordem que faço a
V.Exa. E aí que V.Exa. requeira aos consultores da
Mesa, aos técnicos da Mesa, para poder viabilizar a
melhor forma de criarmos essa regra de procedimen
to.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Posso, Presi
dente, responder?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Queria acatar a questão de ordem do Deputado
Neuton, mas o Deputado Giacobo tinha alguma...

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Eu só queria
dizer ao nobre Deputado que nós estamos fazendo,
não tenha dúvida, o que o Regimento da Casa, no trâ
mite de CPls, faculta e nos dá direito. Esporadica
mente, se há alguma votação nesse decorrer, é pas
sivo de algum membro solicitar, certo, a suspeição.
Agora, eu não... até pelo tempo...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Criado o
procedimento, nobre Deputado...

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Não, mas te
mos o procedimento... é da regra, é o que a regra de
termina, é o que o Regimento manda. Esporadica
mente, se for votada alguma matéria na Ordem do
Dia, ou...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Desculpa,
o Regimento determina que enquanto perdurar a
Ordem do Dia pode, com a exceção, que é o que eu
estou dizendo, que é a regra, se o Plenário deliberar,
por unanimidade, que nenhum Parlamentar vai estar

levantando a suspeição sobre os requerimentos apro
vados, é a regra, o Plenário é soberano.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Muito bem co
locado.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Então, o
que eu gostaria de colocar para que o Presidente vi
esse fazer a consulta, porque pode estar dando uma
margem para qualquer um outro Parlamentar, que
eventualmente tenha apenas assinado a presença e
não estando presente, levantar a suspeição.

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Concordo com
V.Exa. Aí já fica facultado, decidido assim.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - E aí joga
por terra todo o trabalho que nós estamos fazendo.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Deputada Perpétua.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Eu quero aproveitar o seguinte, aproveitar parte da
sugestão do Deputado Neuton. Se nós fôssemos vo
tar esse requerimento agora, subtende-se que essa
discussão acabou. Ou eu posso estar enganada e
tem alguém inscrito aí. Tem alguém inscrito, Presi
dente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Não, o último inscrito... o último inscrito é o De
putado... Só se ele... Ele abre mão da discussão.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Veja bem, acabou a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Acabou a discussão agora.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Só se discute quem está presente. Quem está ausen
te não participa da discussão.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Só um instantinho.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Então, a minha proposta vai na seguinte ordem: a
gente, se for o caso, vota aqui agora a aprovação do
requerimento ou não, mas nós não podemos votar
aqui que nenhum Parlamentar venha e peça a suspe
ição da votação, porque nós não podemos deliberar
por quem está fora, mas nós podemos deliberar aqui
o encerramento dessa discussão e votar. E caso al
guém venha e faça a suspeição da votação, faz-se
apenas uma nova votação, porque o debate já encer
rou. Já não tem mais ninguém inscrito.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado lico Bronzea
do) - Deputado Luiz, pela ordem.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, eu acredito que esse debate mostrou a polêmi
ca do tema do requerimento. Então, o Deputado Neu
ton, quando levantou essa questão... Eu sugiro à
Mesa que confirme se estamos com a Ordem do Dia
em pauta e suspenda a votação, suspenda a discus
são, mantenha o requerimento de pauta, porque eu
não quero correr o risco de votar aqui... Até concor
dando com a Deputada Perpétua, de que nós não po
demos deliberar sobre o direito regimental que outros
Parlamentares desta Comissão têm de contestar, no
futuro, a votação. Que nós não votemos, então, por
tanto, o requerimento e passemos para outra sessão
daCPI.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA 
Sr. Presidente, pela ordem. Estou de acordo com a
sugestão do Deputado Luiz Alberto, até porque não é
qualquer Deputado da Comissão que venha levantar
de que uma matéria foi aprovada quando no momento
da Ordem do Dia. Não. Se nós aprovarmos esse reque
rimento enquanto está em Ordem do Dia lá no Plenário,
qualquer pessoa, a SERASA vai amanhã à justiça e já
derruba. Então, a minha sugestão aqui é que seja en
cerrada a discussão, pois não há mais inscritos, e adia
da a votação para depois da Ordem do Dia ou para ou
tra reunião que aconteça proximamente.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA - Se

votarmos, será anulado.
O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Sr.

Presidente, eu acho pertinente as discussões, mas
por que não encerrarmos a pauta votando outros re
querimentos que não são...?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Nobre Re
lator, não é por causa deste requerimento. É porque
não podemos votar, deliberar matérias enquanto...

(Não identificado) - A Secretaria me informa
que a Mesa suspendeu a Ordem do Dia. Está tudo li
berado. Eu não falo que meu santo é forte?

O SR. PRESIDENTE (Deputado lico Bronzea
do) - Encerrada a discussão, passo ao requerimen
to... Em detrimento da suspensão da Ordem do Dia,
passo para votação o requerimento.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Alô?
Quem... Só um minutinho. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado lico Bronzea
do) - Questão de ordem pedida pela Mesa, Deputado
Mussa.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Descul
pa aí. É uma ligação que eu nunca recebi igual. Uma
ligação do Ministro José Dirceu para mim é uma coisa
que não aconteceu até agora neste Governo, mas
não vou atender o Ministro agora não. Falo com ele
depois. Já que ele passou tanto tempo para se lem
brar de me ligar, eu vou aguardar também. Antes que
V.Exa. encerre a discussão, eu queria dizer algumas
palavras a respeito. Fiquei e fazer isso depois de ou
vir os companheiros que ainda iriam se manifestar.
Eu espero que entendam que eu não sou contra a
quebra do sigilo bancário. Se eu fosse contra a que
bra do sigilo bancário, eu não teria inserido no texto
que produzi, quando Relator da reforma tributária, a
quebra, exatamente a quebra do sigilo bancário. Fui
eu quem institui isso. Infelizmente o meu substitutivo
não foi levado a plenário, embora aprovado na Co
missão Especial por 35 votos contra 1. O que eu temo
realmente é que o que venhamos votar aqui ... Tenho
as mesmas preocupações do Deputado Devanir. Pri
meiro, sem nenhum tipo de consideração, primeiro
entendo que, nas circunstâncias, o requerimento não
está suficientemente instruído para permitir a quebra
do sigilo à luz da Lei Complementar nº 105. Mas tudo
bem. Esse Plenário é soberano. Se for para votar e
quebrar, se estabelece isso. Pronto. Não tenho ne
nhuma objeção quanto à votação e nem quanto às re
gras que a Comissão estiver aqui determinando.
Absolutamente. Só levantei o questionamento por en
tender, como o Deputado Devanir, que antes de ouvi
do algum dirigente do órgão, que certamente está
sendo convidado ou convocado para depor aqui, não
temos ainda os elementos suficientes para permitir
um juízo a respeito.

(Não identificado) - Permite-me um aparte,
Deputado?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Só para
complementar, Deputado, até porque todo mundo
quer ir embora.

(Não identificado) - É só para argumentar.
Desculpe.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, a votação... O debate estava encerra
do. A gente abriu aqui para o nosso amigo, mas va
mos votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lico Bronzea
do) - Esta Mesa, na pessoa do Presidente Giacobo,
sempre foi democrática nas discussões, e o Deputa
do Mussa tinha pedido uma questão de ordem e, infe
lizmente, o telefone dele tocou e ele até inclusive con
fundiu o microfone da Comissão com... Eu encerro a
discussão e coloco, para concluir a discussão, encer-
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ro às 17h47min e passo para votação. Aqueles Depu
tados que são a favor do requerimento permaneçam
em silêncio. Os que forem contra que se manifestem.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Eu sou
contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea
do) - Aprovado com o voto contra do Deputado Mus
sa. Retomo a Presidência ao titular.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Antes de passar ao próximo, Requerimento nº 52/03,
passo à votação do requerimento do Deputado Ber
nardo Ariston...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, para que não venhamos colocar em cheque os
trabalhos desta Comissão, solicito a V.Exa. - porque
já tivemos informação de que já retornou a Ordem do
Dia -, que não corramos o risco de deliberarmos qual
quer matéria, pois seria colocar até um suspeição
nossos trabalhos. Conclamo a V.Exa. para que não
corremos esse risco...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Pe
diria a V.Exa., concordo, se seria possível, para finali
zar os trabalhos, se V.Exa. não se abstém, analisar
mos esse requerimento extrapauta.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, não podemos, Sr. Presidente, estamos em
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Po
der a gente pode...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, podemos, mas qualquer um vai levantar sus
peição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Acho que com o teor desse requerimento, ninguém
vai levantar suspeição disso.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, não é isso, V.Exa. quer insistir. Desculpe, sa
bemos o que isso pode suscitar. A hora que for para a
imprensa, para as manchetes dos jornais que a CPI
está trabalhando de forma abrupta, vai ficar desgas
tado, é complicado. Não podemos estar dando mar
gem à suspeição dos nossos trabalhos. Apelo a
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Acato a sugestão de V.Exa., mas como Presidente da
Comissão, coloco o requerimento em extrapauta em
votação, o último requerimento, caso V.Exa. ou mais
um membro queira discordar da votação dele pela
Ordem do Dia, pode encaminhar à Mesa. Então, pas
so antes ao Relator para que faça as considerações
sobre o requerimento, aliás, encaminhar a matéria ao

Deputado Bernardo Ariston, que solicito a inclusão
extrapauta desse requerimento.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARI5TON
Sr. Presidente, queria, para dirimir essa questão le
vantada pelo nobre Deputado, não podemos por meio
do telefone comunicarmos com a Mesa para saber
em que situação se encontra o Plenário?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Deputado,
é questão regimental. Eu não sou contra...

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARI5TON 
Mas a Mesa havia suspendido, é só para se informar
se voltou...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Eu não
sou contra...

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Não, eu entenda Deputado...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Eu não
sou contra a dar seguimento. A minha preocupação é
que levante-se suspeição sobre os trabalhos que es
tão sendo realizados pela Comissão. Não quero dar
margem para que alguém fique dilacerando e expon
do os membros desta Comissão. Não precisamos
disso. Estamos aí com o tempo correndo, vai ser im
prescindível solicitar a prorrogação para trabalhar
essa Comissão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Qu
ero esclarecer à Comissão que independentemente
de termos colocado ele e acatar alguma sugestão
posterior, não vai adiantar, Deputado Bernardo Aris
ton, porque requerimento extrapauta tem que ser no
minal, e já não tem mais 14 Deputados aqui. Então
sugiro a V.Exa. que apresente esse mesmo requeri
mento na próxima reunião. Mas antes até gostaria de
ouvir a opinião do Deputado. Não estamos colocando
em votação, mas sim discutindo extrapauta, para que
o Deputado-Relator, Gilberto Kassab, comentasse.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, pela ordem. Já que não vamos votar nem dis
cutir o requerimento, acho que não deveríamos fazer
comentário desse requerimento. O Deputado proto
cola na Comissão. Na próxima reunião ordinária, vai
entrar na pauta, vamos discutir, para que a gente ter
mine os trabalhos.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Sr.
Presidente, se o Deputado me permite, está aqui en
caminhado da parte do Deputado Bernardo Ariston,
que vai fazer suas justificativas, um requerimento que
concordo com o Deputado Neuton Lima, muito perti
nente suas observações, no sentido de que seja con
vidado o Sr. Silvano Covas para que possa compare
cer a esta Comissão para prestar esclarecimentos a
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respeito de manifestação do Deputado no âmbito
desta Comissão. Só consulto o Deputado Bernardo
Ariston para que, se possível, ele possa transformar
esse convite em convocação para que o referido cida
dão possa falar mediante juramento.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON 
Perfeito, Sr. Relator, acato sua sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Por
isso, pedi opinião do nobre Relator para que depois
não viesse aqui e tivesse que ser mudado. Então, de
claro encerrada a presente reunião, convocando para
terça-feira da semana seguinte uma nova reunião.
Será comunicado a V.Exas. o horário, o plenário e a
pauta. Está encerrada a reunião.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ATIVIDADES
DA SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERViÇOS

DOS BANCOS S/A. (CPI- SERASA)

52ª LEGISLATURA-1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA

Ata da Décima Sexta Reunião Realizada em
19 de Agosto de 2003

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de
dois mil e três, às quinze horas e dezoito minutos, no
Plenário cinco do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do
Deputado Giacobo a Comissão Parlamentar de
Inquérito com a finalidade de investigar as atividades
da Serasa - Centralização de Serviços dos Bancos
S/A. (CPI- SERASA). A lista de presença indicou o
comparecimento dos Deputados Giacobo - Presiden
te, lico Bronzeado, Reinaldo Betão e Gonzaga Mota
- Vice-Presidentes; Alex Canziani, Anivaldo Vale, Au
gusto Nardes, Bernardo Ariston, Cezar Silvestri, Co
lombo, Deley, Gilberto Kassab, Luiz Alberto, Manato,
Márcio Reinaldo Moreira, Mussa Demes, Neuton
Lima e Perpétua Almeida - Titulares; Almir Moura,
Antônio Carlos Mendes Thame, Devanir Ribeiro, Júlio
Semeghini, Murilo lauith, Takayama e Wasny de
Roure - Suplentes. Deixaram de registrar suas pre
senças os Deputados Aníbal Gomes, Fernando Diniz,
Gerson Gabrielli, José Priante, LéoAlcântara e Orlan
do Fantazzini. Abertos os trabalhos, o Presidente co
locou em votação a Ata da décima quinta reunião,
cuja leitura foi dispensada a requerimento do Deputa
do Gonzaga Mota, por terem sido distribuídas cópias
a todos os Membros da Comissão. Em votação, foi
aprovada a ATA. Em seguida, o Presidente, Deputado
Giacobo, convidou o Senhor Everardo de Almeida
Maciel, ex-Secretário da Receita Federal, para tomar

assento à Mesa para posterior inquirição. Em segui
mento, informou ao Plenário que fez distribuir relação
de documentos recebidos pela Comissão, que estari
am à disposição dos Senhores Parlamentares na Se
cretaria deste Órgão. Passou-se à ORDEM DO DIA.
1) REQUERIMENTO Nº 52/03 - do Sr. Luiz Alberto
solicitando sejam adotadas as providências necessá
rias para requisitar informações a respeito dos conta
tos empreendidos pela Serasa aos órgãos de comu
nicação da Câmara dos Deputados. Não houve dis
cussâo. Em votação, foi aprovado o Requerimento.
Pediu a palavra o Deputado Alex Canziani para solici
tar inversão de pauta de maneira a ser apreciado o
item de nº 9, de sua autoria. Ouvido o Plenário, o Pre
sidente inverteu a pauta e passou-se à apreciação do
nono item. 2) REQUERIMENTO Nº 69/03 - do Sr.
Alex Canziani - solicita seja convidado o Senhor
Cláudio Marçal Freire para prestar depoimento. Nes
se momento, pediu a palavra a Deputada Perpétua
Almeida para solicitar fosse iniciada a audiência pú
blica para oitiva do Senhor Everardo Maciel, uma vez
que este já se encontrava presente, tendo sido infor
mada pelo Senhor Presidente que seriam votados os
requerimentos pautados e posteriormente ouvida a
testemunha. O Senhor Presidente, Deputado Giaco
bo, concedeu a palavra ao autor para encaminha
mento da matéria. O Deputado Alex Canziani infor
mou ao Plenário que pretendia ouvir, também, o Se
nhor Léo Barros Almada para prestar depoimento
(conforme Requerimento nº 22/03, de sua autoria,
aprovado em vinte e dois de julho do corrente). Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado o Reque
rimento. Assumiu a Presidência o Deputado lico
Bronzeado com fundamento nos termos do artigo 43
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 3)
REQUERIMENTO Nº 54/03-do Sr. Giacobo-solici
tando sejam requisitados à Serasa S.A. os meios ne
cessários para o acesso desta Comissão Parlamen
tar de Inquérito aos produtos atualmente oferecidos
pela empresa, de modo a permitir consultas a todas
as informações disponíveis em seus sistemas. O re
ferido acesso será feito por técnicos designados por
esta Comissão mediante "Iogon" e "senha eletrônica"
específicos, que ficarão disponíveis até a conclusão
dos trabalhos da CPI, ficando assegurado o sigilo das
informações acessadas. Foi dada a palavra ao autor
para encaminhamento da matéria. Não houve discus
são. Em votação, foi aprovado o requerimento. Reas
sumiu a Presidência o Deputado Giacobo. 4)
REQUERIMENTO Nº 55/03 - do Sr. lico Bronzeado
- solicitando sejam requisitados técnicos do Banco
Central do Brasil e da Secretaria da Receita Federal,
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para assessoramento dos trabalhos desta Comissão
Parlamentar de Inquérito. Foi concedida a palavra ao
autor para encaminhar a matéria. Não houve discus
são. Em votação, foi aprovado o Requerimento. 5}
REQUERIMENTO Nº 56/03 - do Sr. Bernardo Ariston
- solicitando sejam requisitadas informações sobre a
composição detalhada do quadro acionário da
SERASA SA Foi concedida a palavra ao autor para
encaminhar a matéria. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovado o Requerimento. 6}
REQUERIMENTO N!! 57/03 - do Sr. Bernardo Ariston
- solicitando que a Secretaria da Receita Federal
(SRF) informe a esta Comissão se, nos últimos cinco
anos, houve abertura de procedimento de auditoria
pela SRF, para apurar situação irregular da SERASA
perante o fisco. Foi concedida a palavra ao Deputado
Zico Bronzeado para encaminhar a matéria. Não hou
ve discussão. Em votação, foi aprovado o Requeri
mento. 7} REQUERIMENTO N!! 58/03 - do Sr. Zico
Bronzeado - solicitando seja convocado o dirigente
da empresa Sião Serviços - "limpe seu nome" - de
São Paulo, para prestar depoimentos a esta CPI a
respeito de suas atividades. Com a palavra o autor
para encaminhar a matéria. Não houve discussão.
Em votação foi aprovado o Requerimento. 8}
REQUERIMENTO N!! 59/03 - do Sr. Zico Bronzeado
- solicitando seja convocado o dirigente da empresa
União - Recuperadora de Crédito, de São Paulo,
para prestar depoimentos a esta CPI a respeito de
suas atividades. Concedida a palavra ao autor para
encaminhar a matéria. Não houve discussão. Em vo
tação foi aprovado o Requerimento 9}
REQUERIMENTO N!! 60/03 - do Sr. Zico Bronzeado
- solicitando seja convocando o dirigente da empresa
CREDISUL - Cobranças Judiciais e Extra Judiciais
para prestar depoimentos a esta CPI a respeito de
suas atividades. Foi concedida a palavra o autor para
encaminhar a matéria. Não houve discussão. Em vo
tação foi aprovado o Requerimento. O Senhor Presi
dente informou ao Plenário que todos os Requeri
mentos em pauta haviam sido aprovados. Passou-se
à Audiência Pública com o Senhor Everardo de Alme
ida Maciel, ex-secretário da Receita Federal, tendo o
Senhor Presidente esclarecido que a presente reu
nião de audiência pública realizava-se em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Alber
to. A testemunha foi qualificada e advertida das comi
nações legais acerca do crime de falso testemunho
previstas no artigo 342 do Código Penal, em confor
midade com o artigo 210 do Código de Processo Pe
nai, tendo prestado juramento conforme o artigo 203
do Código de Processo Penal. Antes de passar a pa-

lavra ao depoente, o Senhor Presidente explicou ao
Plenário quais seriam as normas regimentais aplicá
veis à oitiva. Após breve explanação do Senhor Eve
rardo de Almeida Maciel foi concedida a palavra aos
Deputados Júlio Semeghini, Mussa Demes, Anivaldo
Vale, Perpétua Almeida, Reinaldo Betão, Zico Bron
zeado, Almir Moura, Deley (pela ordem) e Luiz Alber
to para inquirição da testemunha. O Senhor Presiden
te suspendeu a reunião às dezessete horas e trinta e
quatro minutos. Reabertos os trabalhos às dezessete
horas e cinqüenta e três minutos, foi devolvida a pala
vra ao Deputado Luiz Alberto para prosseguimento
da oitiva da testemunha. Fizeram uso da palavra, ain
da, pela ordem de inscrição, os Deputados Cezar Sil
vestri, Neuton Lima, Antônio Carlos Mendes Thame,
Luiz Alberto (pela Ordem) e o Relator, Deputado Gil
berto Kassab. Durante a fala do depoente, o Senhor
Presidente pediu a palavra para esclarecer alguns te
mas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presiden
te encerrou os trabalhos às dezenove horas e dezes
seis minutos, antes convocando reunião para a próxi
ma quinta-feira, dia vinte e um de agosto, às dez ho
ras. O inteiro teor da reunião foi gravado e as notas
taquigráficas, após serem decodificadas, farão par
te deste documento. E, para constar, eU,Manoel
Amaral Alvim de Paula, Secretário, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente,Deputado Giacobo, e encaminhada à pu
blicação no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
claro aberta a 1611 reunião ordinária da Comissão Par
lamentar de Inquérito com a finalidade de investigar
as atividades da SERASA - Centralização dos Servi
ços dos Bancos S.A. Encontram-se sobre as banca
das cópias da ata da 1511 reunião. Estando as cópias
já distribuídas, indago se fica dispensada a leitura da
mesma.

O SR. DEPUTADO GONZAGA MOTA - Sr. Pre
sidente, tendo sido distribuída com antecedência,
peço a dispensa da leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Dispensada a leitura por solicitação do Deputado
Gonzaga Mota. Coloco a ata em discussão. Não ha
vendo quem queira discuti-Ia, coloco a ata em vota
ção. Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
como se acham. (Pausa.) Aprovada a ata. Já com a
presença do Exmo. Sr. Everardo Maciel, convido
S.Sa. para se sentar à mesa, até que se passe à apro
vação dos requerimentos. Comunico a V.Exas. que
fiz distribuir e se encontram sobre as bancadas rela
ção dos documentos encaminhados à CPI, os quais
determino que constem da ata desta reunião. Caso



63230 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2003

queiram consultá-los, estão à disposição dos Parla- ma objeção. Não havendo, eu passo à votação do
mentares na Secretaria da Comissão. Passamos à Requerimento nº 69/03.
deliberação dos requerimentos constantes da pauta. A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -
Requerimento nº 52/03, do Sr. Luiz Alberto, solicitan- Sr. Presidente, pela ordem.
do que sejam adotadas as providências necessárias O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De-
para requisitar informações a respeito dos contatos putada Perpétua Almeida.
empreendidos pela SERASA aos órgãos de comuni- A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA _
cação da Câmara dos Deputados. Com a ausência Se o Plenário concordar, é claro.
do Deputado Luiz Alberto, eu peço ao Deputado lico
Bronzeado para encaminhar a matéria. Assim, conce- O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu

indaguei.
do a palavra ao Deputado lico Bronzeado para que A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA _
encaminhe a matéria.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO _ Sr. Nós estamos aqui já com a pessoa que vai, hoje, ser
Presidente, com fundamento no art. 58, inciso 111, da ouvida por este Plenário. Eu acharia por bem, já que
Constituição Federal, e art. 36, inciso 11, do Regimen- ele chegou, que fizéssemos a parte dele e, logo em
to Interno, solicito a V.Exa. que sejam adotadas as seguida, passássemos para a questão dos requeri-

mentos.
providências necessárias para requisitar informações
a respeito dos contatos empreendidos pela SERASA O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De-
aos órgãos de comunicação da Câmara dos Deputa- putada Perpétua Almeida, como todo respeito a
dos. Justificativa. Em ocasião de debates e progra- V.Exa., eu até, por respeito ao Deputado Luiz Alberto,
mas veiculados pela Rádio Câmara e TV Câmara em que teve um problema, um acidente de automóvel,
relação à SERASA e às investigações da CPI, há de- que ligou para esta Presidência, para a Secretaria,
núncias por parte dos funcionários dos órgãos de co- ele é autor do requerimento, e solicitou que eu espe-
municação desta Casa Legislativa de que funcionári- rasse um pouco. No máximo, às 15h30min, ele che-
os desta Casa teriam ligado, exaustivamente, para garia aí. Então, mais 10 minutos, eu acho que não há
esses órgãos em atitude de flagrante hostilidade. nenhum problema. Não é, Dr. Everardo? Então, está
Nesse sentido, a fim de se avaliar a gravidade da bom. Requerimento nº 69/03, do Sr. Alex Canziani,
pressão que fora empreendida aos funcionários da que solicita seja convidado o Sr. Cláudio Marçal Frei-
Casa, essas informações se fazem oportunas. Depu- re para prestar depoimento. Para encaminhar a maté-
tado Luiz Alberto, Requerente. ria concedo a palavra ao Deputado Alex Canziani, au-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em tor do requerimento.
discussão o requerimento do Deputado Luiz Alberto. O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Obriga-
Não havendo quem queira discuti-lo, passo à vota- do, Sr. Presidente. Eu gostaria só de informar que nós
ção. Os Deputados que aprovam permaneçam como estamos convidando para a próxima quinta-feira o Dr.
se encontram. (Pausa.) Aprovado. Léo Almada, Diretor do Instituto de Protesto, para que

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI- Pela or- possa, então, prestar esclarecimentos a essa Casa. E
dem, Sr. Presidente. a nossa idéia, então, é convidar o Dr. Cláudio Marçal

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Freire, que ele representa ANOREG - Associação
Pois não, Deputado Alex Canziani. Nacional de Notários e Registradores, para que ele

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI- Sr. Pre- possa também, juntamente com o Dr. Léo, prestar,
sidente, gostaria de solicitar uma gentileza a V.Exa. e acredito, informações relevantes a essa CPI. É por isso
ao Plenário, tendo em vista que eu tenho audiência que eu gostaria de solicitar ao Plenário pudesse apro-
no Ministério, mas eu volto logo em seguida. Gostaria var, então, o convite ao Dr. Cláudio Marçal Freire.
que nós pudéssemos aprovar o Requerimento nº 69, O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
até porque, na quinta-feira, vai haver uma audiência discussão o requerimento. Não havendo quem queira
com o Sr. Léo Almada. Seria importante que o Dr. discuti-lo, passamos à votação. Os Deputados que
Cláudio pudesse estar, nesse mesmo dia, então, para aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
prestar esclarecimentos a essa Comissão. Então, por Aprovado. Solicito ao Vice-Presidente, Deputado
gentileza, se V.Exa. pudesse inverter a ordem. lico Bronzeado, que assuma a Presidência, interina-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - mente, para que eu possa encaminhar o Requeri-
Esta Presidência consulta os Deputados se há algu- mento nº 54/03. (Pausa.)



Novembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 63231

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea- Passo a presidência dos trabalho ao Deputado
do) - Requerimento nQ 54, do Sr. Giacobo, solicitando Giacobo.
que seja requisitado à SERASA S.A. os meios neces- O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
sários para o acesso desta Comissão Parlamentar quero, só para salientar, expressar de público o meu
Inquérito aos produtos atualmente oferecidos pela interesse, que realmente o Relator que ficou de no-
empresa, de modo a permitir consultas a todas as in- mear os Sub-Relatores troque uma idéia com o Depu-
formações disponíveis em seu sistema. O referido tado Julio Semeghini, um profundo conhecedor des-
acesso será feito por técnicos designados por esta sa matéria. Não tenho dúvida que o Deputado saberá
Comissão mediante logon e senha eletrônica especí- conduzir essa Sub-Relatoria de maneira ímpar. Item
ficos, que ficarão disponíveis até a conclusão dos tra- nQ 3. Requerimento nQ 55/03, do Sr. Zico Bronzeado,
balhos da CPI, ficando assegurado o sigilo das infor- solicitando que sejam requisitados técnicos do Banco
mações acessadas. Para encaminhar a matéria, con- Central do Brasil e da Secretaria da Receita Federal
cedo a palavra ao Deputado Giacobo, autor do reque- para assessoramento dos trabalhos desta Comissão
rimento. Parlamentar de Inquérito. Para encaminhar a matéria,

O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presiden- concedo a palavra ao Deputado Zico Bronzeado, au-
te, Sras. e Srs. Deputados, eu queria ler a minha justi- tor do requerimento.
ficativa, o mais breve, até por causa do adiantado da O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
hora, que diz o seguinte:a empresa SERASA S.A. Presidente, requeiro a V.Exa. que, nos termos do art.
destina-se a constituir, organizar e disponibilizar ban- 36, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos De-
cos de dados eletrônicos contendo informações so- putados, sejam requisitados técnicos do Banco Cen-
bre consumidores, empresas e setores econômicos. trai do Brasil e da Secretaria da Receita Federal para
Ao longo dos trabalhos desta Comissão Parlamentar assessoramento dos trabalhos desta Comissão Par-
de Inquérito, vêm sendo apresentadas diversas de- lamentar de Inquérito. Justificativa. Tendo em vista o
núncias sobre a fragilidade da segurança desse siste- recebimento de várias documentos por esta Comis-
ma. Além disso, há diversos questionamentos sobre são, faz-se necessária a presença de técnicos espe-
a legalidade das informações contidas em alguns pro- cializados dos referidos órgãos para a análise desses
dutos da SERASA, em especial nos seguintes: "con- documentos. Era o que eu tinha a justificar, Sr. Presi-

dente.
sente", "confirmei", "identifica", "monitore", '1er fim",
"sinaliza" e "credil risk coring". Uma vertente impor- O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu,
tante do processo investigatório, desenvolvido por como Presidente da CPI, quero tecer um comentário,
esta Comissão, constitui em conhecer as informa- eu acho que muito produtivo. Gostaria, nobre Relator,
ções e testar os sistemas de bancos de dados ofere- em vista já do recebimento de vários documentos e

de outros que virão, como a quebra de sigilo bancário
cidos aos clientes que contratam os serviços da e fiscal, a participação tanto dos técnicos do Banco
SERASA. Então, nesse sentido, eu acho fundamental Central como da Secretaria Federal, assessores da
que a Comissão disponha de um logon, ou seja, uma Casa, a ajuda eminente e fundamental do Deputado
senha, logon e senha específicos. Portanto, é a única Mussa Demes para realmente levantarmos aí todos
forma de conhecermos profundamente todas as esses assuntos inerentes à sonegação fiscal, ou eva-
questões levantadas, visto também, nobre Deputado são fiscal. Em discussão o requerimento. Não haven-
Mussa Demes, que aprovamos em conjunto com o do quem queira discuti-lo, passamos à votação. Os
Relator a criação de Sub-Relatorias. E uma delas re- Deputados que aprovam permaneçam como se en-
almente é para analisar toda essa sistemática, a parte contram. (Pausa.) Aprovado. Requerimento nQ 56/03,
de informática. Então, acho de vital importância que a do Sr. Bernardo Ariston, solicitando sejam requisita-
SERASA nos disponibilize senha verdadeira, uma se- das informações sobre a composição detalhada do
nha realmente que dê igual procedimento a que ela quadro acionário da SERASA. Na ausência do Depu-
dá às 560 mil empresas que ela contém e mantém tado Bernardo Ariston, para encaminhar a matéria, eu
contato. Então, eu solicito o apoio dos nobres pares. concedo a palavra ao Deputado Zico Bronzeado.
Muito obrigado. O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zico Bronzea- Presidente, nos termos do inciso 111, do art. 58, da
do) - Em discussão o requerimento. Não havendo Constituição Federal, de 1988, e do art. 36, inciso 11,
quem queira discutir, passo à votação. (Pausa.) Apro- do Regimento Interno desta Câmara, requeiro a
vado. V.Exa. que a Secretaria da Receita Federal informe a
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esta Comissão se nos últimos 5 anos houve abertura
de procedimento de auditoria pela Secretaria da Re
ceita Federal para apurar situação irregular da
SERASA perante o Fisco. O pedido tem por objeto ve
rificar indícios de irregularidade fiscal na SERASA,
em razão de denúncias apresentadas a esta Comis
são. Deputado Bernardo Ariston, requerente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão o requerimento. Não havendo quem queira
discuti-lo, passamos à votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.Requerimento nº 57/03, do Sr. Bernardo
Ariston, solicitando que a Secretaria da Receita Fede
ral informe a esta Comissão se nos últimos 5 anos
houve abertura de procedimento de auditoria pela Se
cretaria da Receita Federal para apurar situação irre
gular da SERASA perante o Fisco. Na ausência do
Deputado Bernardo Ariston, peço ao Deputado lico
Bronzeado que encaminhe a matéria. Com a pala
vra...

O SR. DEPUTADO COLOMBO - Sr. Presiden-
te...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Colombo.

O SR. DEPUTADO COLOMBO - É que foi
anunciada a votação do requerimento. E a justificati
va anterior me parece que foi referente a esse reque
rimento. Apenas para elucidar, em que pese, ambos
tratam de matéria assemelhada. Anteriormente, o se
nhor colocou a questão da posição acionária. O De
putado lico Bronzeado defendeu a questão da inves
tigação. Agora, nessa ocasião V.Exa. coloca a ques
tão da investigação da Secretaria. Portanto, é só para
esclarecer. Mas eu, com a palavra, Presidente, eu
quero defender a aprovação do requerimento no sen
tido de que nada mais tranqüilo para que essa CPI
tome conhecimento quem são os acionistas que es
tão lá. Isso é matéria inclusive que pode ser buscada
em qualquer órgão que controla as empresas. Corno
é que chama, Junta Comercial, etc. e tal. Então, eu
sou favorável ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Então, esta Presidência pede perdão. Houve uma in
versão do Deputado lico. Com a palavra o Deputado
lico para encaminhar o Requerimento nº 57/03.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, nos termos do inciso 111, do art. 58, da
Constituição Federal, requeiro a V.Exa., ouvido o Ple
nário, sejam requisitadas informações sobre a com
posição detalhada do quadro acionário da SERASA
S.A. Justificativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado lico, esse é o anterior. Eu estou falando do
57/03.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - É.
Estou lendo. É o número que está... É o 57.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Você inverteu a pauta. Você trocou. O outro era o 56.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - É. Eu
acho que eu devo ter lido. Vamos ver aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
Requerimento nº 57 trata da informação à Secretaria
da Receita Federal, que pede se houve abertura de
procedimento de auditoria pela Secretaria Federal.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Essa
foi que eu li.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Anteriormente.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Exa
tamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Então, peço que V.Exa. leia essa novamente. Esta
mos discutindo o Requerimento nº 57/03.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - O
meu aqui, o que está na minha mão, o 57, trata da...
Para mim eu tinha lido esse anteriormente. Sr. Presi
dente. Nos termos do inciso 111, do art. 58, da Consti
tuição Federal, e do art. 36, inciso 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Exa.
que a Secretaria da Receita Federal informe a esta
Comissão se nos últimos 5 anos houve abertura de
procedimento - esse eu estou lendo novamente, viu,
Sr. Presidente. Não é esse? -, houve procedimento
de auditoria pela Receita Federal para apurar situa
ção irregular da SERASA perante o Fisco.Justificati
va. O pedido tem por objetivo verificar indício de irre
gularidade fiscal da SERASA em razão de denúncias
apresentadas a esta Comissão. Deputado Bernardo
Ariston.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Obrigado, Deputado.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pedir
ao Deputado lico Bronzeado para ele ler o 56, por
que nós aprovamos o 56 como se fosse o 57. Agora,
ele leu o 57 como se fosse o 56. Aprova o 57 duas ve
zes e não aprova 056.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não, agora ele leu certo. Em discussão o requerímen-
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to. Não havendo quem queira discuti-lo passamos à
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Requeri
mento nº 58/03, do Deputado Zico Bronzeado, solici
tando que seja convocado o dirigente da empresa
Sião Serviços "Limpe seu Nome", de São Paulo, para
prestar depoimentos a esta CPI a respeito de suas
atividades. Para encaminhar a matéria, concedo a
palavra ao Deputado Zico Bronzeado, autor do reque
rimento.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, com fundamento no inciso III do art. 58 da
Constituição Federal, requeiro a V.Exa. que seja con
vocado o dirigente da empresa Sião Serviços "Limpe
seu Nome", de São Paulo, para prestar depoimentos
a esta CPI a respeito de suas atividades. Justificativa.
O pedido tem por objeto ouvir o depoimento do con
vocado, para que a Comissão Parlamentar de Inqué
rito, no exercício de sua competência constitucional e
legal, dê ampla investigação, possa averiguar como
funciona o mercado de serviços "limpe seu nome" e o
faturamento dessa empresa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão o requerimento. Não havendo quem queira
discuti-lo, passamos à votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. Requerimento nº 59/03, do Sr. Zico Bron
zeado, solicitando que seja convocado o dirigente da
empresa União Recuperadora, de São Paulo, para
prestar depoimentos a esta CPI a respeito de suas
atividades. Para encaminhar a matéria, concedo a
palavra ao Deputado Zico Bronzeado, autor do reque
rimento.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, com fundamento no inciso 111 da Constitu
ição Federal, requeiro seja convocado o dirigente da
empresa União Recuperadora de Crédito, de São Pa
ulo, para prestar depoimentos a esta CPI a respeito
de suas atividades. Justificativa. O pedido tem por ob
jeto ouvir o depoimento do convocado para que a Co
missão Parlamentar de Inquérito, no exercício de sua
competência constitucional e legal, dê ampla investi
gação, possa averiguar como funciona o mercado de
serviços "limpe seu nome", e o faturamento desta em
presa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão o requerimento. Não havendo quem queira
discutir, passamos à votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. Aprova
do. Requerimento nº 60/03, último requerimento, do
Sr. Zico Bronzeado, solicitando que seja convocado o
dirigente da Empresa Credisul, Cobranças Judiciais e

Extrajudiciais, para prestar depoimentos a esta CPI a
respeito de suas atividades. Para encaminhar a maté
ria, concedo a palavra ao Deputado Zico Bronzeado,
autor do requerimento nº 60/03.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, vou ler a justificativa, porque V.Exa. fez a
referência no início. O pedido tem por objeto ouvir o
depoimento do convocado para que a Comissão Par
lamentar de Inquérito, no exercício de sua competên
cia constitucional e legal, dê ampla investigação e
possa apurar denúncias à empresa Credisul, no que
tange a abuso de direitos e constrangimentos morais
na prática de cobranças. Faz-se necessário conhecer
como são realizadas as cobranças pela Credisul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
discussão o requerimento. Não havendo quem queira
discutir, passamos à votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. Está encerrada a pauta de aprovação de
requerimentos. Declaro todos os requerimentos des
ta pauta aprovados. Passamos à audiência pública
com o convidado, Sr. Everardo Maciel, que já se en
contra à mesa da CPI. Esclareço que a presente reu
nião se realiza em razão de aprovação de requeri
mento do Deputado Luiz Alberto. Por se tratar de oiti
va de testemunha, solicito ao Sr. Everardo Maciel que
preste juramento, conforme o art. 203 do Código de
Processo Penal. Solicito que todos fiquem de pé para
ouvir o juramento.

O SR. EVERARDO MACIEL - Faço, sob a pala
vra de honra, a promessa de dizer a verdade do que
souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Em
conformidade com o art. 210 do Código de Processo
Penal, advirto o depoente das penas cominadas ao
crime de falso testemunho assim descrito no Código
Penal. Art. 342: Fazer afirmação falsa ou negar ou ca
Iar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou in
térprete, em processo judicial, policial ou administrati
vo ou em juízo arbitral. Antes de passar a palavra ao
depoente, peço a atenção dos senhores presentes
para as normas estabelecidas no Regimento Interno
da Casa. O tempo concedido ao depoente será de 20
minutos, não podendo este ser aparteado. Os Depu
tados interessados em interpelá-lo deverão inscre
ver-se previamente junto à Secretaria. Cada Deputa
do inscrito terá o prazo de 3 minutos para fazer suas
indagações, dispondo o depoente de igual tempo
para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo
mesmo prazo. Passamos a palavra ao Sr. Everardo
Maciel.
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O 5R. EVERARDO MACIEL - Sr. Presidente, aquele CPF é daquela pessoa, ele teria uma respon-
Sr. Relator, Exmos. Srs. Deputados, Exma. Sra. De- sabilidade, portanto, a qual ele não poderia exercer
putada, vou ser muito breve no que tenho aqui a falar em sua plenitude, exercer com efetividade. A Lei nº
e me ponho logo à disposição dos Srs. e Sras Parla- 8.383, de 1991, conferiu essa responsabilidade às
mentares para responder às indagações que se fize- instituições financeiras e, portanto, aos seus gerentes
rem necessárias. Apenas para dizer que a adminis- e aos seus prepostos. Bom, havia, portanto, a neces-
tração tributária moderna é uma administração que sidade de que tivéssemos agora uma informação ver-
não pode dispensar um bom sistema cadastral, um dadeira, real. E isso seguiu 2 frentes. A primeira frente
bom sistema de informações que permita o cruza- foi a depuração do CPF. A depuração do CPF brasile-
mento de informações e permita, além disso, identifi- iro nós tínhamos, não me recordo o número com pre-
car os contribuintes. O Brasil foi um país que conse- cisão, mas alguma como 110 milhões de CPFs, isso
guiu adotar uma série de medidas que o tornam sin- existindo desde 1969, 1970, sem jamais ter ocorrido
guiar perante o resto do mundo em matéria de admi- uma depuração. E para que se assegurasse essa de-
nistração tributária. Poderia citar, entre outras, a ado- puração, se estabeleceu uma vinculação entre a efe-
ção da arrecadação tributária pelo sistema bancário. tividade do CPF e a declaração de impostos. Contar
Isso foi adotado no final dos anos 60, no início dos essa história seria uma história também longa. Preci-
anos 70. Também citaria, à mesma época, a criação so mostrar como conseguimos fazer isso aumentan-
do CPF como um instrumento de identificação fiscal. do o número de declarantes e também, ao mesmo
E esse CPF criado, como dizia no final dos anos 60, tempo, fazendo com que aqueles que eram isentos
início dos anos 70, foi um instrumento muito importan- agora também tivessem uma responsabilidade de de-
te para a fiscalização. Mas a partir de um certo mo- c1arar, a chamada declaração de isento. Hoje, nós te-
mento perdeu-se o controle da inscrição do CPF. Ha- mos - não sei dizer o número com precisão -, mas al-
via uma facilidade muito grande para inscrição. Isso guma coisa da ordem de 64 milhões de CPFs, portan-
me recorda que assim acontecia no final dos anos 80, to, um número bem inferior ao que existia original-
início dos anos 90, e portanto havia uma possibilida- mente, um produto dessa depuração. Por outra, os
de muito grande de CPF concedido equivocadamen- bancos tinham a responsabilidade de fazer essa veri-
te, CPFs falsos, CPFs em duplicidade. E além disso, ficação. Até 1997 não existia nenhuma regra que dis-
o que era igualmente importante, não havia depura- ciplinasse a celebração de convênios tanto entre ad-
ção do cadastro, fazendo com que pessoas que mor- ministrações fiscais, no caso entre a União, os Esta-
reram, pessoas que faleceram continuassem no ca- dos e os Municípios, na forma do Código Tributário
dastro e, portanto, servissem para, por exemplo, Nacional, ou entre entidades, convênios, esses agora
abertura de contas bancárias. Não vou descrever em busca de interesse comum, que é, por exemplo,
uma longa história do conhecimento da sociedade essa verificação de CPF. Nós estabelecemos numa
brasileira de uso indevido do CPF e outros instrumen- instrução normativa, a Instrução Normativa nº 19, de
tos cadastrais, não apenas da Receita Federal, mas 1998, à época então Secretário da Receita Federal,
da administração fiscal brasileira. Outro ponto impor- estabelecendo procedimentos para disciplinar as re-
tante que deu efetividade ao CPF foi uma exigência gras, segundo as quais seriam celebrados esses con-
que, desde muito tempo existe no Brasil, que é condi- vênios com as administrações estaduais e municipais
cionar a abertura de contas ao CPF ou ao CNPJ, e com organismos outros que tivessem interesses co-
hoje, anteriormente ao CGC. Posso dizer que, confor- muns com a Receita Federal. E foi um desses convê-
me conheço, poucos países ou nenhum país do mun- nios celebrados em nome da União, pela Coordena-
do tem isso, essa exigência que foi introduzida no iní- doria Geral de Tecnologia e Segurança da Informa-
cio dos anos 90. Bom, é claro que para isso é neces- ção, assim chamada hoje - a COTEC -, celebrou
sário que quem está abrindo uma conta e tem a res- convênio com a FEBRABAN, para que os bancos pu-
ponsabilidade de abrir uma conta e verificar se aquela dessem fazer essa verificação de dados não sujeitos
conta é de fato de uma pessoa que é portadora do a sigilo fiscal. É bom lembrar que, como todos sabem,
CPF, é necessário que ela tenha os instrumentos sigilo fiscal é informação relacionada com a situação
para verificar se realmente aquela informação é pro- econômico-financeiro do contribuinte e não dados re-
cedente, sob pena de ela assumir uma responsabili- lativos, por exemplo, a registros públicos. Registro
dade que não pode, de fato, exercer, porque a pes- público, esse acesso que hoje qualquer pessoa do
soa, ao fim e ao cabo, não sabendo, não tendo condi- povo pode ter acesso pela Internet. Se eu quero verifi-
ções de verificar se aquele CPF é verdadeiro, se car se um dado CPF é de uma pessoa, eu posso, eu
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ou qualquer outra pessoa, posso, pela In!erne!, verifi
car se de fato o CPF é daquela pessoa. E assim des
de muito tempo. O mesmo em relação ao CNPJ. E,
além disso, vinculado no caso outro, o status cadas
trai, o status da inscrição, saber se aquela inscriçã? é
cancelada, se aquela inscrição é regular, se é ativa
ou, no caso de empresa, se é uma empresa inapta, se
uma empresa que está suspensa, se é uma empresa
que está cancelada, se é uma empresa ativa regular,
etc, portanto, com todos os qualificativos, com todos
os critérios que identificam, portanto, o CNPJ sob o
ponto de vista cadastral. E foi celebrado ess~ con~ê

nio com a FEBRABAN, convênio esse que fOI rescin
dido em outubro do ano passado. E esse acesso pas
sou a ser feito por intermédio do Banco Central do
Brasil. Antes não fazia por intermédio do Banco Cen
trai do Brasil porque o Banco alegava não ter condi
ções técnicas para fazer. Eu próprio posso dizer que
durante o ano passado, os 6 primeiros meses, ou coi
sa desse tipo, nós, várias vezes, tentamos negociar
com a Diretoria do Banco Central para que fosse ele o
organismo responsável por isso e não logramos êxito.
Até que, num dado momento, o Banco Central se
sentiu apto para fazer isso e a partir desse momento
não haveria por que ter mais esse convênio com a
FEBRABAN, que foi denunciado, e celebrado agora
convênio com o Banco Central. Os bancos passa
ram, portanto, a ter acesso por intermédio do Banco
Central. Sr. Presidente, em pouquíssimas palavras,
de maneira muito direta, era tudo o que tinha a falar
aos senhores. E me ponho à disposição, de plano,
para responder a qualquer indagação no interesse
dos objetivos desta CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Dando prosseguimento aos trabalhos, e observando
a ordem das inscrições, concedo a palavra ao primei
ro inscrito, Deputado Julio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Sr. Pre
sidente, normalmente, o autor do requerimento tem di
reito, considerando que ele exatamente... Quero saber
se V.Exa. mantém ou se quer passar a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Se
V.Exa. permite, gostaria... Então, concedo a palavra
ao Deputado Luiz Alberto, autor do requerimento que
convocou o Sr. Everardo Maciel.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, eu queria pedir a V.Exa... Estou imaginando
que fosse o requerimento que estou solicitando infor
mações à Casa sobre o caso da jornalista, porém...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Luiz Alberto, já foram... A pauta de requeri
mento já passou...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Exato.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - ...e

todos foram aprovados. O Deputado Zico Bronzeado
fez o encaminhamento...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO -Adefesa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - ...

para V.Exa.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Muito

obrigado. Sr. Presidente, mas, como eu cheguei ago
ra... Infelizmente houve um acidente que tirou a vida
de um companheiro militante do movimento sindical
na Bahia. Não pude chegar em tempo para ouvir o
Secretário Everardo Maciel. Gostaria, no curso do de
bate, de me inscrever e passar a palavra ao próximo
inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado. Então, retorno, pela ordem de
inscrição, ao primeiro inscrito, Deputado Julio Se
meghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr.
Presidente, nobre Relator, companheiros aqui, Depu
tadas, Deputados, quero, antes de mais nada, dizer
que... colocar claramente que o meu partido, o PSDB,
ao convite que tinha de ser feito ao Dr. Everardo Maci
el nesta Comissão... Deveria ter sido feito um convite.
Tenho certeza absoluta de que V.Exa. teria recebido
da mesma forma e poderia prestar os mesmos... as
mesmas informações que está prestando dessa for
ma. Mas acho que, independente da forma como foi
feito o requerimento, quem mais gostou nesta Casa
foram os jornalistas, porque tiveram... puderam tê-lo
aqui presente logo no dia seguinte, após a leitura do
relatório da reforma tributária, onde sou também
membro e onde Mussa Demes é o nosso Presidente,
está aqui nesta Comissão. Então, tenho certeza de
que V.Exa., pelo menos em relação à reforma tributá
ria, pôde aí colaborar bastante com esta Casa. Pena
que a gente não pôde acompanhar, porque nós tam
bém temos lá muitas dúvidas sobre a reforma tributá
ria. Mas eu quero, antes de mais nada, Presidente,
aqui na frente do Dr. Everardo Maciel, dizer claramen
te, até como um técnico, um homem do setor de tec
nologia da informação, dizer o quanto sou fã da Rece
ita Federal, do Banco Central, do Governo como um
todo, da forma como tem tratado, usado a tecnologia
da informação pra dar mais segurança a todo o pro
cesso, seja financeiro ou fiscal, mas também ao aten
dimento ao cidadão aqui no nosso País. E eu tenho
aqui um respeito muito grande por V.Exa. e pela enti
dade também, na verdade pelo Banco Central, pela
Secretaria da Receita. Eu apenas gostaria aqui de
poder falar sobre V.Exa., de algumas dúvidas que na
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verdade me... me colocaram aqui nesse processo
que acabei vendo. E, tenho certeza, V.Exa. poderá
nos ajudar a esclarecer algumas coisas. E quero, de
antemão, dizer que aqui não há nenhuma dúvida so
bre a sua pessoa, sobre a sua assinatura ou sobre
qualquer coisa que aconteceu. Mas algumas coisas
que aconteceram aqui, que envolvem algumas pes
soas que se trata... que está se discutindo na Secre
taria da Receita, era importante que a gente pudesse
aproveitar a sua vinda pra esclarecer e pra que a gen
te pudesse também avançar nos trabalhos aqui desta
Comissão. Eu gostaria de perguntar algumas coisas
a V.Exa. Primeiro, foi feita uma instrução normativa,
na verdade e tal, que dá e permite que várias entida
des que, na verdade, trabalham com o setor de infor
mação e tal, pudessem ter acesso também, assinan
do o mesmo convênio, pra que não se desse nenhum
privilégio à SERASA. Minha pergunta é a seguinte:
houve pedido de algumas outras entidades? Outras
entidades que também trabalham com esse setor de
informação não tiveram interesse, procuraram, não ti
veram ali na verdade oportunidade ou interesse em
assinar esse convênio? Como é que foi nessa época
essa... a procura depois de ter sido publicada essa
normativa? E, depois, eu gostaria também de fazer
mais uma pergunta a V.Exa. Quando, na verdade, a
Secretaria estava transferindo a FEBRABAN... E eu
quero aqui claramente parabenizar a pessoa que re
digiu o contrato, porque deixa muito clara a responsa
bilidade, a aplicação. E eu estou aqui com cópia dos
documentos que recebi. Na verdade, alguém da Se
cretaria o fez com perfeita competência, sendo claro,
objetivo, qual era o papel, no que que teria de ser usa
do e tal. Então, aqui não há dúvida, pelo menos pra
mim, pessoalmente. Mas há uma dúvida muito gran
de pra minha pessoa pelo seguinte: o que se estava
assinando naquele momento era um grande banco
de dados, de alguns milhões de pessoas físicas e
pessoas jurídicas no nosso País, que estava sendo
transferido para uma outra empresa que teria um ob
jetivo claro de poder fornecer as informações para o
sistema financeiro, para abertura de conta bancária
ou pedido de fechamento, no uso exatamente da in
serção ou saída do sistema bancário do povo brasilei
ro. Na verdade, essa empresa que estava assumindo
esse cadastro é uma empresa que tem no seu contra
to social um objetivo muito claro de comercialização
de prestação de serviço, na verdade, para o setor co
merciai, para uma série de outras empresas. Então, a
minha dúvida é: quando V.Exa. assinou esse contra
to, que de forma clara dizia da responsabilidade, hou
ve por parte dos seus técnicos alertá-lo ou chamar a

atenção para o valor que teria esse cadastro se ele
fosse utilizado de forma diferente senão essa que es
tava sendo muito claramente aqui no contrato defini
do o seu uso? Os técnicos que trabalham no proces
samento - os gerentes, os coordenadores -, que es
tavam passando, e que, na verdade, são pessoas
que assinaram, depois, várias coisas para implemen
tar essa normativa e que assinaram, inclusive, parte
desse contrato, o alertaram sobre o valor que se trata
va nisso? Segundo, por ser uma empresa que, na
verdade, tem o seu relacionamento, também, total
mente com várias outras empresas ligadas ao comér
cio e a outros setores, os técnicos, em nenhum mo
mento anexaram nesse contrato, independente da
forma de transmissão e de tipo de informação, que
me parece que aqui está claro, que seria uma transfe
rência host a host, atualizado o período, a freqüência,
o tipo de informação da pessoa física e jurídica estava
muito bem definido, mas veja, nós estávamos pas
sando essas informações para um host que tem um
mundo totalmente ligado ao resto do Brasil, no setor...
e com claros objetivos que faz sentido, que o Brasil
precisa. A gente sabe o custo do Brasil, das pessoas
que não pagam a conta, depois quem paga é o bom
cidadão que está aí, parte do custo dos juros do País
que estamos discutindo, na verdade é disso. Então, é
importante que se tenha um sistema. Mas não era ne
cessário que essas pessoas técnicas, que já forneci
am há muito tempo, porque foi cancelado um contrato
e assinado um novo contrato, esses técnicos não to
maram providência, não lhe alertaram, não fizeram
nenhuma restrição de como é que essas informações
deveriam estar sendo protegidas nesse host, para
que pudessem ser usada única e exclusivamente no
sentido de prestar informações ao serviço financeiro
no que diz respeito à abertura e fechamento de con
tas do cidadão. É uma coisa que me estranha, porque
essas pessoas que tiveram aqui presentes são pes
soas boas, tecnicamente muito competentes, que re
presentaram e representam a Secretaria até no siste
ma de chave pública brasileiro que se trata de siste
ma de avaliação muito criteriosa para saber se essa
empresa pode ou não, depois, ser credenciada, pode
ser uma certificadora neste País. Mas o que me preo
cupa é que nenhum dos documentos que estou tendo
acesso - só quero pedir desculpas, porque não vi to
dos, talvez estejam em algum aí e vocês poderiam
me ajudar... Mas, na verdade, a gente percebe que
não houve nenhuma orientação do setor técnico aler
tando o que pudesse acontecer. Segundo, depois
que esses dados foram sendo transmitidos por muito
tempo, ou mesmo nesse período, eu não vejo, e per-
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guntei aos 2 técnicos aqui presentes, que estiveram,
e nenhum deles se lembra ou fez qualquer recomen
dação para que fosse feita uma inspeção, uma visita
ao Centro de Processamento da SERASA, para sa
ber realmente que sistema, que ambiente eles têm,
como é que eram protegidos, como é que eram orien
tados. E depois disso, o que me preocupa muito tam
bém é que esse convênio ficou alguns anos, na ver
dade, em prática e nem sequer, por sistema de se
nha, de poder verificar ou qualquer coisa desse tipo,
foi verificado se essas informações estavam ou não
sendo utilizadas para outros fins senão dos fins do
contrato que aqui nós temos. Aí o que me chama
mais atenção ainda, Dr. Everardo, é que, na verdade,
houve um processo de denúncia de que jornais, e al
gumas coisas nós recebemos, e que essas denúnci
as acabaram colocando claro que a forma que estava
sendo utilizada essas informações eram de forma
não-autorizadas por este contrato. E aí os 2 técnicos
que estiveram presentes disseram o seguinte: que,
ao receber essa denúncia, um deles, então, que era o
do sistema, encaminhou para um setor chamado
COPEM, que, senão me engano, é quem é responsá
vel, não sei se estou fazendo a troca aqui do setor,
encaminhou ao setor que, na verdade, seria respon
sável por poder fazer a investigação dessa denúncia.
E aqui, ambos, um não sabe nem o que conclui a de
núncia, e outro me disse, que, na verdade, não dava
para concluir. E nós, também, não achamos nesse
processo, nem neste momento, uma auditoria, uma
visita ao SERASA, para saber se realmente essas in
formações estavam sendo ou não utilizadas de forma
como deveriam ou estavam muito bem aqui - quero
ressaltar -, definidas no convênio que foi assinado
por V. Exa. Então, esse setor como um todo, esse pro
cesso me preocupa. E me preocupa que mesmo mui
to tempo depois da denúncia só foi interrompido esse
contrato quando então da concordância do Banco
Central de poder assumir esse papel, que, diga-se de
passagem, não sei, gostaria, e vou até fazer um pedi
do ao Banco Central para entender que investimentos
foram feitos depois, para que o Banco Central pudes
se, posteriormente, assumir isso daí. Talvez não fos
se sua prioridade. Ele estava planejando totalmente
um sistema de pagamento, de compensação no Bra
sil, em suma, não é importante neste momento, mas
depois ele vem assumir. Então, e qual foi a relação do
TCU com a Secretaria sobre esses processos, na ver
dade? Porque para nós, que era uma questão tão téc
nica, clara e que não teria nada de errado, a gente se
pega surpreso com uma série de depoimentos nesta
Comissão e que foram frutos, na verdade, parte das

informações provenientes de informações fornecidas
pela Secretaria ao SERASA e que caracteriza, clara
mente, já em outras buscas, que nós fomos, o uso,
não do uso autorizado. E, na verdade, em nenhum
desse momento teve uma denúncia que chegasse a
V.Exa., que fizesse com que então esse contrato ti
vesse que ter uma avaliação mais profunda, ou ele só
foi realmente interrompido depois, quando o Banco
Central, então, solicita para ele, o papel que a
SERASA estava fazendo hoje. Eu acho que se
V.Exa., na minha opinião, pudesse nos ajudar a en
tender esse processo, para a gente entender o que
pode estar ocorrendo, nos ajudaria muito. Quero
aqui, de antemão, reforçar o meu ponto de vista, a ad
miração que tenho por V.Exa. e que tenho pela Se
cretaria e o quanto essa tem ajudado no desenvolvi
mento do uso da tecnologia da informação. Apenas
isso não me é concebível. E eu não tenho conseguido
entender corno técnicos que teriam essa responsabi
lidade tivessem tido essa atitude e até hoje, quando
aqui estiveram presentes, souberam nem explicar.
Na verdade, não se interessaram ou não têm corno
nos explicar, sequer para dizer o que aconteceu. São
essas as colocações que faço a V.Exa., Dr. Everardo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Everardo, o senhor tem 5 minutos para resposta.

O SR. EVERARDO MACIEL - Primeiramente,
Deputado Julio Semeghini, eu quero agradecer a dili
gência, o trabalho diligente de V.Exa. com respeito a
minha participação nesta CPI. Devo dizer também
que, naturalmente, sabe V.Exa. a admiração que eu
tenho pelo seu trabalho, não apenas corno Parlamen
tar, mas como um profissional da área de informática.
Já tive oportunidade de dizer isso a V.Exa. em outras
oportunidades. Mas eu queria fazer, primeiramente,
uma correção factual. Primeiro, dizer o seguinte: não
se trata, não existia, nunca existiu contrato entre a
Receita e a FEBRABAN, se tratava de um convênio.
Portanto, é uma pura ressalva de caráter formal, mas
que eu quero chamar aqui corno são instrumentos
distintos, havia um convênio entre a FEBRABAN e a
Receita. Segundo, eu não assinei esse convênio. Na
verdade, eu assinei uma instrução normativa que dis
ciplinava a assinatura de convênios. Convênios que
foram celebrados pelo Secretário da Receita, à épo
ca, foram convênios celebrados com Secretários de
Fazenda Estaduais, com Secretários Municipais de
Fazenda. Quer dizer, na outra linha, convênios cele
brados com outras entidades eram convênios que
eram celebrados pelo coordenador da COTEC, por
tanto, não por mim mesmo. Portanto, significa dizer
que ficaria prejudicado saber se me advertiram ou
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não me advertiram quanto a isso, porque de fato eu
não assinei esses convênios. Esses convênios não
foram assinados por mim. Quero também fazer uma
ressalva, naturalmente sei que V.Exa. participa do
meu ponto de vista. Os profissionais que aqui estive
ram são profissionais de notória competência, profis
sionais de extrema seriedade. E devo até dizer bem a
propósito sobre um deles que aqui esteve presente, o
Dr. Ariosto, em trabalho hoje no exterior. Eu pude di
zer e pude constatar no México o prestígio que assu
miu a Receita brasileira e a tecnologia de informação
no âmbito da Receita justamente em virtude de uma
exposição feita pelo Dr. Ariosto, algo assim que ga
nhou dimensão internacional. Portanto, faço esse tipo
de ressalva. Não tenho, entretanto, a especialização
e a competência profissional deles para esclarecer al
guns aspectos técnicos que foram aqui mencionados.
Então, eu queria, primeiro, fazer ressalva: eu não as
sinei convênio. Não tendo assinado convênio, não fui
advertido sobre nada. Eu apenas disciplinei como se
riam assinados os convênios. Segundo, sobre infor
mações. As informações, só poderia haver assinatura
de um convênio com a entidade, quando existisse um
objetivo comum, onde o acesso à informação fosse
desnecessária, bom, informações sobre o que foi di
vulgado em jornais. Vi divulgação em jornais, Deputa
do, de fato eu vi. Vi essas informações, vi inclusive in
formações, para dizer a V.Exa., onde veicularam in
formações a meu respeito, quer dizer, para não falar
de outra pessoa, só que as informações que ouvi es
tavam falsas, não eram verdadeiras, ou seja, aquilo,
quem impôs aquilo, se fosse me identificar por aque
las informações, seguramente estava procurando ou
tra pessoa que não seria eu. Acertava, evidentemen
te, com respeito a meu nome e não teria muita dificul
dade, quer dizer, sendo meu CPF razoavelmente co
nhecido pelo Diário Oficial, se alguém fosse no CPF,
pela Internet, obtinha um conjunto de informações.
Portanto, eu não sei qual a origem daquela informa
ção. Fiquei muito aborrecido com o fato de haver a di
vulgação de informações e à época determinei que
fosse feita uma investigação, que é difícil, para saber
qual era a verdadeira fonte daquelas informações,
parte delas falsas. É bom lembrar que a informação
que era dirigida à FEBRABAN era para confirmar os
dados que já estavam na ficha do, na ficha do cliente,
do cliente do banco, portanto, a informação já existia
por outra via, quer dizer, alguém vai fazer a abertura
de uma conta no banco, ele preenche um conjunto de
informações e esses dados constam na sua ficha,
quer dizer, a informação, o que o banco fazia era con
firmar. Essa pessoa que disse que tem esse CPF é de

fato essa pessoa? Essa era a confirmação. Portanto,
poderia... a fonte original dos dados é a própria ficha
de inscrição da pessoa no banco. Quanto a essa di
vulgação que eu vi em jornais que eu mencionei, com
dados falsos, pelo menos os apresentados a meu
respeito, não posso julgar em relação a outros. Nós
procuramos tentar identificar a origem disso. Muito di
fícil essa investigação, mas muito difícil mesmo. Nós
chegamos a um ponto onde concluímos que essas in
formações eram anteriores a 1997, essas informa
ções, portanto, mais ou menos a partir de uma data
que foram introduzidas normas de segurança de in
formação na Receita. Não existiam normas de segu
rança. Essas normas de segurança foram introduzi
das, posso me equivocar quanto à data, não me lem
bro com precisão, mas alguma coisa no início de
1997. E... um trabalho realizado pela COPEI... A
CaPEI é a Coordenação de Pesquisas e Investiga
ção, a coordenação que V.Exa. se referia, é mais co
nhecida pelo nome mais comum, pela... é conheci
da... não é CaPEI, é que é tão secreta que é o cha
mado serviço de inteligência da Receita, que usa
esse nome CaPEI para de fato não se identificar
como serviço de inteligência da Receita. Sei que iden
tificaram com esse nome, dessa forma, é o nome for
maI. Investigações realizadas pela CaPEI identifica
ram que algumas dessas informações eram informa
ções antigas, que foram obtidas no SERPRO, a... ,
mais ou menos identificavam a data, já não me recor
do mais com precisão, anteriores à introdução desse
sistema de segurança, que são por sua vez anterio
res à celebração desse convênio com a FEBRABAN,
por sua vez, ambas as coisas são anteriores, eu não
consigo o que... , enfim, não há condição nenhuma de
me lembrar, de me recordar com precisão nenhuma
quando foi identificado isso. Dentro do SERPRO, o
SERPRO procedeu a uma investigação, também, a
um inquérito. Essas informações, eu presumo terem
sido enviadas todas para a Polícia Federal, e dessa
investigação no SERPRO se identificava qual foi o
banco de dados que foi acessado, mais ou menos
qual foi a data. Não se conseguiu identificar qual foi a
pessoa que teve acesso a essa informação nessa
data de informações, como eu dizia, no passado.
Então, de jornais, as informações foram essas. Eu fi
quei muito interessado em acompanhar a investiga
ção disso, porque de fato é algo que nos deixa numa
situação muito desconfortável, um dirigente de uma
instituição que está havendo informações minima
mente informações cadastrais, mas com algumas in
formações equivocadas com respeito inclusive à ren
da, que estavam sendo veiculadas de público. Obvia-
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mente que se trata de um crime que tem que ser exa
minado. Então, portanto, com respeito a isso, só para
concluir, me permita, Sr. Presidente, é dizer o seguin
te, que em relação ao Banco Central, o Banco Cen
trai, na verdade, nunca - tem razão V.Exa. - nunca
mostrou interesse em realizar esse trabalho. Certa
mente, e aí eu não faço nenhum juízo de valor porque
tem outras prioridades operacionais, outras priorida
des administrativas. No momento que se revelou inte
ressado, eu tenho impressão de que foi a partir do
momento que ele estava interessado em montar um
banco para análise de risco. Quando para ter um ban
co para análise de risco, ele precisaria ter informa
ções de CPF e CNPJ. E aí, tendo esse interesse, por
tanto, conciliando os 2 interesses, então nós disse
mos: Pode ser feito tudo a partir do Banco Central. O
Banco Central pediu um tempo - eu acho que levou,
com certeza, mais de um semestre - para ficar mini
mamente apto para realizar esse trabalho e realizar
concomitantemente àquilo que era seu objetivo precí
puo, que era ter um banco de dados para fins de aná
lise de riscos de crédito, portanto, do Banco Central.
Então, em rápidas palavras é isso. Não sei se escla
reci as dúvidas de V.Exa. Caso contrário, estou à sua
disposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
Deputado Júlio tem direito à réplica e à tréplica.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Vou
esclarecer o Secretário. Só mais uma coisinha que
gostaria que V.Exa. também comentasse em relação
à posição, na verdade, da análise que fez o Tribunal
de Contas da União sobre esse convênio, se houve
algum problema ou não, se não foi nem acompanha
do porV.Sa.

O SR. EVERARDO MACIEL - Não, as informa
ções que obtenho é que a Decisão nº 751/2002, do
Tribunal de Contas, considerou o convênio bom, ex
ceto por um aspecto formal, extremamente formal,
que era - não sei dizer com precisão - , que faltava a
identificação do nome da pessoa que assinou o con
vênio, a despeito de o preâmbulo do convênio ter
identificado que a União, por intermédio da Coorde
nadoria etc, etc e seu titular... O titular da Coordena
doria é que assina, mas faltava uma identificação, só
sob o aspecto formal. Havia uma denúncia, não sei de
quem, nem como e em que época, mas creio que, nos
meados do ano passado, o Tribunal de Contas deci
diu, portanto, que não havia nenhuma irregularidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
próximo inscrito é o Deputado Mussa Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, é com muito prazer que volto a dialogar, a con-

versar com o ex-Secretário Everardo Maciel, a quem
tive o privilégio de conhecer em 1982, quando era eu
Secretário de Fazenda no Ceará e o Dr. Everardo era
Secretário de Fazenda em Pernambuco. Daquela
época em diante, nós seguimos caminhos diferentes.
Ele continuou no Executivo, onde teve uma carreira
meteórica e ascendente, brilhante, culminando com 8
anos no cargo de Secretário da Receita Federal, e eu
vim aqui para o Congresso, onde nosso caminho vol
tava a se cruzar, mais especialmente por ocasião da
reforma tributária, onde tivemos, evidentemente, mui
tos pontos de convergência. Gostaria de relembrar
aqui o apoio decidido que dei a ele em manifestações
públicas a respeito da criação do SIMPLES e do
REFIS, que foram atos da maior importância para a
vida do cidadão brasileiro, e também divergências
mais profundas em relação ao texto, que acabei pro
duzindo um substitutivo. Mas acho que esses foram
os que realmente acabaram, na imprensa, sendo
mais divulgados. Secretário, eu não tenho muitas in
dagações a fazer, mas são apenas para esclareci
mento pessoal e do próprio grupo que está aqui tam
bém, hoje, na Comissão. A primeira é se esse convê
nio consistia em troca de informações ou era unilate
ral, ou seja, apenas a Receita prestava informações
à SERASA. Se era bilateral, o que a Receita recebia
dela em troca? E a segunda indagação é: que infor
mações eram efetivamente essas, se eram somente
as já mencionadas por V.Sa., ou seja, aqueles de ca
ráter público: confirmação de CNPJ, CNPF, endere
ço, atividade, ou algumas outras que ainda desco
nhecemos? É exclusivamente isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Everardo.

O SR. EVERARDO MACIEL - Agradeço ao De
putado Mussa Demes, com quem nós já temos uma
convivência tributária de mais de 20 anos e sempre
cruzando com a reforma tributária. Deputado, eu te
nho impressão de que é possível que, por mais algum
bom tempo, estejamos nos cruzando, tratando desse
mesma matéria. Bom, mas digo a V.Exa. que a infor
mação, sob um certo sentido, era unilateral, quer di
zer, a informação era transferida aos bancos, portan
to a toda a banca representada pela FEBRABAN.
Mas sob outro aspecto, não em virtude do convênio
é bom que se deixe claro - essa informação retornava
à Receita. Retornava à Receita quando, por exemplo,
os bancos prestavam informações sobre CPMF. Essa
informação sobre CPMF só seria útil, ela só seria váli
da se estivesse assentada no bom cadastro. É claro
que é absolutamente preciso que... eu diria é uma
conseqüência, é uma decorrência, não está, portan-
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to... não tinha a informação vinda diretamente com
respeito a saber qual era o cadastro ou quais eram os
clientes dos bancos, não. A informação dos bancos
vinha por via direta, por intermédio da CPMF, ou
quando prestava qualquer outro tipo de informação
associada, por exemplo, com quebra de sigilo bancá
rio, quando a Receita precisava de uma informação.
Ora, sem CPF sem CNPJ, nem pensar. Hoje em dia,
eu posso dizer, e acho isso uma coisa muito boa para
o Brasil, CNPJ e CPF, salvo melhor juízo, tenho qua
se segurança absoluta do que estou fazendo, é a
principal, senão a única, chave de todos esses ban
cos. Isso se conseguiu em virtude dessa depuração
que se obteve em relação a tudo isso. Quanto às in
formações que eram transmitidas, eram exatamente
aquelas que V.Exa. mencionou, ou seja, informação
sobre quem é o contribuinte, qual é sua filiação, sua
data de nascimento, quer dizer, todos os elementos
que são necessários para resolver questões de ho
monímia, no caso, por exemplo, de uma pessoa físi
ca, e informação sobre a situação cadastral. Por
exemplo, esse CPF é cancelado, portanto a pessoa
não pode ter conta bancária porque o CPF não existe,
ou, ao contrário, é um CPF que está ativo. Ou, no
caso do CNPJ, informar: esse CNPJ está cancelado,
ou é um CNPJ inapto, ou, ao contrário, um CNPJ ati
vo. Portanto, são informações de qualificação da situ
ação cadastral. Tem razão V.Exa., são exatamente
as informações a que aludi a V.Exa. que eram trata
das no convênio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Próximo inscrito, Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Dr. Eve
rardo Maciel, eu queria inicialmente registrar a minha
satisfação de conhecer o seu trabalho, que ajudou, e
muito, este País em tempos de dificuldades. Eu tenho
uma visão muito clara desse processo, e me parece
que a questão do convênio assinado com a
FEBRABAN objetivava não só atacar os fantasmas
que tinham sido criados e que estavam freqüentado
muito o País na época - era conta fantasma para
aqui, para ali - e a responsabilidade que tinham os
gerentes sobre as contas que eram abertas naquele
banco. Foi nessa época, inclusive, que os bancos cri
aram os chamados gerentes de conta. A responsabili
dade daquele gerente é checar, saber que aquela
pessoa que estava na frente dele era realmente uma
pessoa que dizia respeito e que estava lá na Receita
Federal, confirmando essas informações. Então, eu
não tenho, me parece que o Júlio e o Mussa Demes
esgotaram o ponto, porque está muito clara a questão

das informações. Eu queria apenas ter uma informa
ção em relação ao cadastro de isentos que foi implan
tado pela Receita, e que serve, inclusive, também
como fonte de dados para checar, continuar esse
checamento de informação. Se é um cadastro de
isentos, aí vou explorar um pouquinho a sua atenção
e sua competência, ele tem um custo violento para o
País, que vai ter de arcar com essa mão-de-obra de
examinar. Qual seria o custo benefício desse cadas
tro de isentos, além desse que já está evidenciado aí?
É só essa questão que eu queria saber.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Everardo.

O SR. EVERARDO MACIEL - V.Exa. levanta
um problema muito interessante e para o qual nós
conseguimos dar uma solução brasileira. Nenhum
país do mundo conseguiu fazer isso, usando o jeito
brasileiro de tratar os assuntos, a cultura brasileira.
Porque a questão consistia no seguinte, vou trazer o
problema como foi originalmente apresentado. Nós tí
nhamos um cadastro de CPF. Nesse cadastro tinha,
entre outras coisas, duplicidade, mas, além de dupli
cidade, tinha mortos. Bom, então a questão central:
como expurgar um cadastro... E mortos no sentido
estrito da palavra, não no sentido fantasma, como foi
mencionado. Mortos. Como fazer o expurgo dos mor
tos, das pessoas que faleceram? E faleceram de
1970 para cá, a gente está falando de quase 30 anos.
Costuma-se dizer que isso, essa prova é a chamada
prova diabólica, é provar a inexistência. Como provar
que uma coisa não existe? Provar que uma coisa
existe é fácil; mas nós temos de provar que não exis
te. A única maneira de resolver essa questão... Estou
primeiro falando do ponto de vista abstrato para des
cer para o caso, numa solução bem particular e bem
trivial. Como resolver? É estabelecer um critério de
veracidade, um critério de verificação. Eu digo: se sa
tisfaz esse critério, ele existe; se não satisfaz, ele não
existe, o que é, portanto, a prova oblíqua. Bom, então
qual era... Nesse aspecto, a inspiração seria da pró
pria legislação eleitoral, do título do eleitor. Então,
quem não declarasse por 2 anos consecutivos, seria
expurgado do cadastro. Bom, agora vinha o problema
seguinte: acontece que é um País que tem uma con
centração de renda grande e tem, portanto, isentos.
Mas, como fazer o isento declarar? Essa era uma
questão também técnica e operacional. Então, nós
imaginamos o seguinte: o isento vai fazer, à época,
eu chamei de uma não-declaração, ou seja, ele vai
declarar que não declara, portanto, ele vai declarar
que é isento. O nome não-declaração estava muito
sofisticado do ponto de vista formal e terminaria não
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pegando nunca, e nós chamamos de declaração de
isento. A declaração de isento tinha de ser uma coisa
extremamente simples, onde ele se identifica de uma
maneira muito simples e responde às questões de
forma binária. O senhor tem imóvel? Sim ou não. O
senhor tem veículo automotor? Sim ou não. O senhor
tem conta bancária? Sim ou não. Portanto, algo que
qualquer pessoa fosse capaz de responder em 2 ou 3
minutos, de uma maneira bastante simples. Aí, vem a
segunda parte: como fazer essa declaração? Porque
eu estou querendo aqui ter um cadastro de CPF vivo,
real, funcional. Como fazer essa declaração? Então,
foi aí, talvez poucas pessoas saibam disso, usar a
Internet é muito bom para quem tem condições e
acesso à Internet; fazer isso em papel, a possibilida
de de erro seria monumental. Nós estamos falando
de um universo de 40 milhões de pessoas, um univer
so enorme, 45 milhões de pessoas. Estabelecemos o
telefone para fazer a declaração, e o telefone foi utili
zado; a Internet, e a Internet foi utilizada. Nós utiliza
mos uma coisa bem brasileira, que é uma coisa assim
inventada pelos técnicos brasileiros, que é uma coisa
extraordinária, que é a declaração por meio de um bo
leto de loteria. E a declaração por intermédio do bole
to de loteria, de forma extremamente simples, hoje é
feita por 30 milhões de brasileiros. Ao fazer isso, nós
conseguiremos conferir efetividade ao cadastro.
Então, qual o grande benefício disso? O benefício é
prevenir o laranja; o benefício é prevenir o fantasma,
porque ele tem de dizer que existe. Mas nós temos
um segundo problema: nós estávamos atrás da ver
dade material. Então, eu digo, uma pessoa não fez a
declaração por 2 anos consecutivos, e portanto, foi
cancelado, mas ele existe. Ele se apresenta e diz: eu
estou vivo, eu sou esse. Como fazer? Então, nós cria
mos a declaração de ressuscitação, ou seja, de reabi
litação do cadastro, portanto para fazer valer a verda
de material, porque é um cidadão que existe. Bom,
então o que temos hoje? Temos hoje, sem a menor
sobra de dúvida, o mais importante, o mais efetivo e o
melhor cadastro que existe em qualquer administra
ção tributária, não tenho a menor dúvida, do mundo.
Não tem ninguém que tenha nada sequer parecido, e
resulta exatamente disso. Não tem nenhum país de
Primeiro Mundo, não tem nenhum país emergente
que tenha algo sequer parecido com que hoje nós te
mos no Brasil em relação a essa matéria. Bom, essa é
a razão, essa foi a motivação pela qual se fez a decla
ração de isento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putada Perpétua Almeida.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu
queria saudar aqui o Dr. Everardo pela presença, em
bora a investigada aqui seja a SERASA, mas, pegan
do-se pela Constituição Federal de que o servidor pú
blico ao ocupar cargos tem por obrigação obedecer
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
eficiência etc., está aqui o senhor tendo que respon
der por suas ações frente a um órgão, eu diria, de
grande importância para a sociedade e para o Gover
no. Então, vamos aqui eu fazer a minha parte e o se
nhor a sua. Algumas perguntas, inclusive, talvez vão
ser repetitivas, mas é para melhorar o nosso trabalho
e, com certeza, suas respostas. Veja bem, Sr. Presi
dente, eu vou repetir aqui a leitura do § 4Q do contrato
entre a Receita e a SERASA, da cláusula quarta: .~

FEBRABAN se compromete a utilizar os dados que
lhe forem fornecidos somente nas atividades que, em
virtude de lei, lhe competem, disponibilizando-os para
a consulta da rede bancária por intermédio da
SERASA, não podendo transferi-los a terceiros, seja
a título oneroso ou gratuito, ou, de qualquer forma, di
vulga-los, sob pena de extinção imediata deste Con
vênio." Mais na frente, no parágrafo único: "A
SERASA. .." Aí, tem todas as especificações. ..... igual
mente se compromete, por ordem da FEBRABAN, a
disponibilizar os dados para consulta da rede bancá
ria conforme o disposto acima, comprometendo-se a
não transferi-los a terceiros seja a título oneroso ou
gratuito, ou, de qualquer outra forma divulgá-los."
Esse foi o contrato que o senhor assinou com a
FEBRABAN, inclusive passando os dados para a
SERASA. Na verdade, pelos próprios dados da
SERASA, ela tem hoje uma média de 560 mil empre
sas e uma média também de 2.500 consultas diárias,
e ela inclusive cobra pelos serviços, portanto já des
cumprindo aí a cláusula. O que eu queria saber do se
nhor é o seguinte: como responsável pelo órgão,
como responsável pelo contrato assinado, que provi
dências o senhor tomou tão logo ficou sabendo des
sas informações e quando o senhor ficou sabendo
das mesmas? Se ele puder ir respondendo, porque
são poucas... Assim, facilita o nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
pediria ao Dr. Everardo que respondesse à pergunta,
depois a senhora poderá fazer a réplica e ele a tréplica.

O SR. EVERARDO MACIEL - Me permita
V.Exa. novamente fazer uma ressalva importante so
bre os fatos. De fato, não se trata de um contrato, se
trata de um convênio.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Convênio.



63242 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2003

O SR. EVERARDO MACIEL - Porque do ponto de dados cadastrais seriam de domínio público e que
de vista... Como, formalmente, são coisas bem dístin- qualquer um poderia acessar, dizendo inclusive que a
tas, eu estou insistindo em separar os dois instrumen- SERASA, ela própria, não estava cometendo nenhu-
tos. E, segundo, não fui eu que assinei. Na verdade, ma ilegalidade. O que o senhor acha? Estaria ou não
expedi a instrução normativa que disciplinava a assi- estaria, na sua opinião, cometendo ilegalidade com
natura de convênios. Então, esse convênio foi assina- relação à divulgação dos dados?
do, foi celebrado pelo Coordenador-Geral da COTEC, O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
da Receita Federal. Terceiro, de fato, eu não tenho Everardo.
nenhuma informação quanto ao uso de informações O SR. EVERARDO MACIEL - Permita-me di-
da Receita Federal pela SERASA. Portanto, não po- zer, Deputada, na condição particular de testemunha,
deria tomar nenhuma providência, porque não os co-
nheço. de fato, eu só posso falar sobre fatos e não, portanto,

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA _ A fazer juízo de valor ou emitir opiniões sobre a legali-
dade ou ilegalidade desses fatos. Entretanto, eu vou

informação é realmente convênio. É porque, às ve- sair um pouco do figurino para fazer um comentário.
zes, na fala, a gente acaba se referindo a contrato.
Mas quando eu me refiro a que o senhor assinou, me O acesso a informações de domínio público é feito
refiro pelo fato não de estar lá a sua assinatura, mas por um qualquer do povo. Se tem um equipamento
de estar lá a assinatura de um subordinado seu que, desses ligado à Internet neste instante, qualquer pes-
segundo ele, assinou com a sua anuência. Portanto, soa daqui pode, procurando saber qual é o CPF, bus-
respondendo pela Receita, subentende-se que o se- car essa informação e obterá a informação para con-
nhor é responsável pelo contrato, seria o responsável firmar se, de fato, aquele CPF é de alguém ou se o
pelo contrato na época. CNPJ é de uma dada empresa. Qualquer pessoa

O SR. EVERARDO MACIEL _ Posso respon- pode fazer isso, e é um dado de registro público. Na
der? De fato, quem... Veja bem, ressalvo aqui, não te- verdade, é o seguinte: sobre isso, portanto, não en-
nho nenhum tipo de restrição ao trabalho realizado volve nenhuma situação que resulte no chamado sigi-
pelo Coordenador da COTEC, que realizou o traba- lo fiscal. Sigilo fiscal, como naturalmente sabe V.Exa.,
lho, na minha avaliação, com eficiência, com corre- é quando as informações se relacionam à situação
ção. Nenhum tipo de ponderação. Mas é importante econômico-financeira do contribuinte. Estamos di-
salientar que a assinatura não é minha. Eu não tenho zendo o seguinte: o cidadão fulano de tal tem o CPF
assinatura em nenhum convênio celebrado com a "x", e a pergunta é a seguinte: o CPF "x" é de fulano
FEBRABAN, nem com quem quer que seja. Os con- de tal? É só esse tipo de informação. E portanto... E
vênios que eu celebrei foram com Secretarias Esta- por que é feito isso? Por que a celebração desse con-
duais e Municipais de Fazenda. Portanto, eu não te- vênio com a FEBRABAN? Houve a celebração do
nho assinatura minha. Então, nesse convênio não convênio porque havia um interesse comum. O inte-
existe. Agora, o que não significa dizer que eu me fur- resse comum qual era? Era verificar a autenticidade
te a discutir o convênio celebrado por uma pessoa das contas que eram abertas nas instituições bancári-
que era subordinada a mim. Quero deixar bem claro as, na banca. Só isso.
isso. A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA -

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - Está certo. Mas então, pegando exatamente pelo que
Está certo. Eu continuo insistindo que o convênio foi o senhor está dizendo, nós ouvimos aqui o depoimen-
assinado por uma pessoa subordinada ao senhor e to do Sr. Edilson, advogado, não sei se o senhor co-
que disse nesta Casa que o assinou com a sua nhece, e que fez um pedido por escrito à Receita Fe-
anuência. Portanto, o senhor tinha todo o conheci- deral pedindo informações de dados cadastrais de
mento, óbvio, do convênio. Agora, também o funcio- pessoas físicas e jurídicas. Ao contrário do que o se-
nário da Receita Federal disse que a Receita tomou nhor estaria afirmando agora, a Receita Federal res-
conhecimento da ilegalidade e da venda das informa- pondeu, no dia 10 de fevereiro de 1999, com o se-
ções. O senhor nunca chegou a ter conhecimento? guinte ofício: em atenção aos requerimentos datados

O SR. EVERARDO MACIEL - Não. em 29 de janeiro de 1999, dirigido à Superintendência
A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - da Receita Federal, esclarecemos que o Código Tri-

Está certo. Só mais uma informação, Dr. Everardo. A butário Nacional nos impede de fornecer as informa-
Receita Federal, por diversas ocasiões e por diversas ções solicitadas, tendo em vista tratar-se de informa-
vezes, argumentou que aquele tipo de fornecimento ções protegidas pela legislação fiscal. Está correta a
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sua opinião ou está correto o documento da Receita
Federal?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Para finalizar, Dr. Everardo.

O SR. EVERARDO MACIEL - A resposta está
correta e a fundamentação está errada. Ou seja, ele
não teria de dar essa informação, mas não em virtude
disso, ou seja, não é porque esteja protegida por sigi
lo fiscal, é porque não havia interesse público aqui
que motivasse dar uma informação sobre quem quer
seja a respeito de um dado cadastral. Portanto, a res
posta, do ponto de vista de resultado, está correta, ele
não devia dar essa informação, mas não por esse
motivo. Isso não é informação protegida por sigilo fis
cal, pelo menos à luz... Porque aqui a resposta é mui
to sumária, estou supondo que a pergunta tenha sido
essa que eu acabo de escutar, mas aqui não está dito
isso: em atenção a requerimentos datados em 29 de
janeiro de 1999, dirigidos à Superintendência da Re
ceita Federal, esclarecemos que o Código Tributário
Nacional nos impede de informar as informações soli
citadas. Eu não sei quais eram as informações solici
tadas. Eu estou presumindo que a informação solici
tada tenha sido de natureza cadastral. Ele não teria
de dar a informação, entretanto não por esse motivo,
o que resulta no mesmo. Agora, ressalto bem: eu não
sei qual a pergunta que foi feita. Porque aqui está dito
"as informações solicitadas". Eu só estou com a res
posta, mas não tenho a pergunta. Se fosse cadastral,
ele não teria que dar essa informação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Esta Presidência esclarece que, em virtude dessa dú
vida, já solicitou ao requerente que fez esse ofício à
Receita, e o mesmo está mandando o pedido para
que se torne claro. Mas eu posso lhe adiantar que fo
ram realmente informações cadastrais. Deputada
Perpétua.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Portanto, então, pela resposta oficial da Receita, es
taria errada?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não, não. Dei
xe-me deixar com precisão, Deputada. É o seguinte:
a resposta está certa; a fundamentação está errada.
Ele deu uma fundamentação errada para responder
certo, ou seja, ele devia ter dito simplesmente o se
guinte: não há motivação para lhe dar esse tipo de in
formação. Ou seja, é uma solicitação imotivada, e
sendo uma solicitação imotivada de um dado admi
nistrativo, eu não teria de responder, porque ele não é
parte interessada. Se alguém perguntasse, num
caso, evidentemente, puramente hipotético, agora de
questionamento de sua própria identidade, eu quero

saber quem eu sou, ele poderia responder. Seria uma
solicitação legítima, uma solicitação motivada. Mas
de um terceiro, não, exceto se ele tenha um interesse
público que esteja presidindo essa solicitação, quer
dizer, que não era o caso. Portanto, a resposta, insis
to em dizer a V.Exa., a resposta é correta, ele não de
via ter dado, mas não por este motivo.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Está certo, Dr. Everardo. A Ora. Luciana da Costa
Aguiar, que é Juíza Federal da 15ª Região, discorda,
inclusive da sua opinião, quando ela acionou inclusi
ve a Receita, o Poder, o Governo Federal com rela
ção aos dados, e proibiu inclusive a divulgação de en
dereços de firmas de natureza jurídica e atividade
econômica. E coloca inclusive na sua ação o seguinte
conteúdo: de fato, nos termos do parágrafo único da
cláusula 4ª do convênio atacado, tem-se a proibição
imputada à SERASA de divulgação dos dados recebi
dos pela FEBRABAN através da Receita Federal,
seja a título que for. A comprovação desse repasse
ensejaria não só o término do convênio firmado como
também a aplicação das penalidades cabíveis. E aí
vem mais, ela fala mais uma série de informações, e
inclusive dá aqui a punição ao Governo Federal e à
própria Receita Federal. Eu só teria mais uma única
pergunta, que vai da seguinte questão. Sabe-se que
a própria Receita Federal estaria inclusive embasada
na Lei nº 8.383 para assinar o convênio com a
FEBRABAN, com a SERASA. Porém a SERASA en
viou documento a esta Casa, até para se defender,
colocando que não é só ela que tem as informações.
A própria SERASA informa à CPI que a Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas também obtém as in
formações da Receita Federal; o Serviço Social do
Comércio, a Associação Comercial de Pernambuco e
de São Paulo, embora a própria SERASA tenha des
cumprido a sua parte. Mas eu queria a seguinte infor
mação: baseado em que, então, documentos legais
estas entidades têm essa informações?

O SR. EVERARDO MACIEL - Na verdade,
essa informação que... Não é com base na Lei nº
8.383 que foi celebrado esse convênio, mas foi para
cumprir o objetivo da Lei nº 8.383.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Baseado na lei?

O SR. EVERARDO MACIEL - Baseado na lei.
Qualquer tipo de informações desse tipo com entida
des, de fato, não me lembro quais foram as motiva
ções, não saberia dizer quais foram as motivações
que levaram à celebração desse convênio com essas
entidades, portanto, não sei explicar quais foram as
motivações à época.
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A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Está certo. É a minha última pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo)
Para finalizar, Deputada, que tem mais inscritos.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Eu queria só ler aqui um... Sr. Everardo, digamos que
seja um bilhete da SERASA a um cidadão, que diz o
seguinte: prezado senhor, recebemos documentação
que acusa a existência de parcela em atraso no seu
nome e que, até o presente momento, continua pen
dente. Caso V.Sa. já tenha efetuado o pagamento,
pedimos a gentileza de apresentar-nos o comprovan
te para que possamos regularizar a pendência junto
ao credor. Confirmada a falta de pagamento da par
cela, convidamos V.Exa. a procurar nosso escritório,
no prazo de 5 dias úteis, para encontrarmos uma so
lução amigável que possibilite saldar o débito. Não
havendo resposta dentro do prazo estipulado, sere
mos obrigados a fazer a inclusão de seu nome no Ca
dastro de Devedores de Serviço de Proteção ao Cré
dito, SPC e SERASA, medidas que causarão, entre
outros transtornos, a impossibilidade de: abrir contas
ou renovar limites em bancos; participar de financia
mentos; fazer qualquer tipo de crédito; participar de li
citações, e assim vai. Esse digamos que seja um bi
lhete da SERASA para um determinado cidadão. Aqui
a SERASA nem se preocupa com a possibilidade do
cidadão receber ou não esse documento. E aí é uma
pergunta pessoal, o senhor responde se quiser. O
que o senhor acha desse tipo de trabalho que a
SERASA faz hoje? É legal? É justo? A SERASA está
correta nas suas ações?

O SR. EVERARDO MACIEL - Bom, primeiro
responder o seguinte... Antes de responder à outra
pergunta, eu vi na decisão da juíza, a Dra. Luciana
Costa Aguiar Alves, informando o seguinte, consta da
decisão: quanto ao conteúdo do convênio, à primeira
vista, é perfeitamente possível afirmar e até mesmo
defender a ausência de violação ao dever de sigilo fis
cal e bancário. Isto porque, assim considerado ape
nas o texto do convênio, os dados repassados pela
Secretaria da Receita Federal à FEBRABAN e dispo
nibilizado a todas as instituições financeiras através
do serviço da SERASA não estariam acobertadas
pelo sigilo. São dados de fácil aferição pública e, por
si só, não indicam a atual situação econômica ou fi
nanceira dos contribuintes ou as operações que estes
realizam através dos bancos. São dados facilmente
obtidos através do pedido de certidão frente a compe
tentes repartições públicas. Concentradas em uma só
fonte, só vêm a dinamizar as operações comerciais e
bancárias, conferindo às mesmas elevado grau de

segurança entre as partes contratantes. Isso consta
exatamente da decisão da Dra. Luciana Costa Aguiar
Alves. Agora, quanto à pergunta de natureza...

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Só, só... Mas consta também da mesma ação, porque
ela faz uma série de argumentações, inclusive colo
cando o que seria sigilo ou não, consta que a divulga
ção a terceiros da situação da empresa no âmbito da
Secretaria da Receita Federal vem, sim, violar o de
ver de sigilo.

O SR. EVERARDO MACIEL - Estamos inteira
mente de acordo. Qualquer informação que trate da
situação econômico-financeira, claro que seria uma
violação de sigilo fiscal, mas essa informação não era
repassada. Portanto, se tivesse transmitido essa in
formação, sim. Ela acrescenta: assim sendo, o con
vênio firmado em 19 de junho de 1998, tal como posto
e por si só, não vem a violar o dever de sigilo fiscal em
seu sentido genérico, já que veicula dados de domí
nio público. Essa foi a parte final da decisão. Quanto à
questão de pessoal sobre a SERASA, eu devo dizer,
com absoluta clareza, com absoluta franqueza, que
sequer antes da convocação feita por esta CPI eu sa
beria identificar o que significa essa sigla SERASA.
Portanto eu, de fato, não tenho conhecimento sobre
isso, não sei o que ela faz e, portanto, não seria capaz
de fazer um juízo de valor sobre o que ela faz.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Mas, Secretário, o senhor, por 8 anos, esteve à frente
da Receita Federal, inclusive responsável por um
convênio com a SERASA que hoje está sendo questi
onado no Parlamento, na Justiça e por muitos cida
dãos. O senhor desconhece, então, o convênio, o
serviço da SERASA?

O SR. EVERARDO MACIEL - Repito: o convê
nio foi celebrado com a FEBRABAN, celebrado pela
Coordenadoria de Tecnologia com a FEBRABAN.
Mas conhecer o que a SERASA faz e o que não faz
eu, de fato, não faço a mínima idéia e, portanto, me
sinto absolutamente despreparado e, portanto, desin
clinado a fazer qualquer tipo de consideração ou juízo
de valor sobre o trabalho que ela faz.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Próximo inscrito, Deputado Reinaldo Betão.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - Sr.
Presidente, Relator, nobre Sr. Everardo Maciel que
está aqui hoje como convidado, as perguntas que eu
ia fazer a Deputada Perpétua fez e o Deputado Júlio
também, mas só uma dúvida aqui. A Instrução Nor
mativa nº 19 delega competência ao Coordena
dor-Gerai da COTEC. Em assunto de tal relevância,
não seria mais prudente que o próprio Secretário as-
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sinasse o convênio? E V.Sa. tinha conhecimento dos
termos do convênio em questão?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não, deixe eu
esclarecer a V.Exa. Primeiro, aí é um juízo de valor.
Eu entendi, e aí é um juízo de valor, que isso não pre
cisaria ser assinado com o Secretário da Receita Fe
deral, envolve um juízo de valor administrativo. Se
gundo, eu não conheço, não conhecia os termos es
pecíficos desse convênio, mas ele estava em confor
midade com o modelo de convênio aprovado em por
taria por mim subscrita. Portanto, ainda que não co
nhecendo, para ser preciso, o convênio especifica
mente, eu conheço a forma geral, o modelo geral o
qual esse convênio procurou seguir.

O SR. DEPUTADO REINALDO BETÃO - So
bre a cláusula quarta, V.Exa. teve o conhecimento de
alguma denúncia envolvendo a utilização das infor
mações obtidas pela SERASA em desconformidade
com o dispositivo antes mencionado?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não me recordo,
não me recordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Próximo inscrito, Deputado Zico Bronzeado.

O SR. DEPUTADO ZICO BRONZEADO - Sr.
Presidente, na verdade, o Dr. Everardo Maciel fez
aqui um breve relato sobre o sistema de cadastro do
brasileiro junto à Secretaria da Receita Federal com
muita propriedade, até porque o Dr. Everardo esteve
naquela Casa por 8 anos. Queria aqui, inclusive, ren
der minhas homenagens ao vosso trabalho. Do Go
verno anterior, foi uma pessoa que, na maioria dos
comentários, foram bons comentários a seu respeito.
Inclusive, quando V.Sa. iniciou na Receita Federal,
parece-me que eu estava iniciando, claro, minha car
reira política como Vereador. Mas, Dr. Everardo, aqui
está se tratando de uma instituição que teve um aval
claro, porque através da FEBRABAN a SERASA se
tornou uma instituição poderosa financeiramente,
não sabemos aqui valor. Porque houve aqui informa
ções de valores astronômicos de arrecadação do
contribuinte, das pessoas que, parece-me, na maio
ria, são aqueles que estão na fase de exclusão social.
Muitos foram excluídos por causa da SERASA, e a
Constituição brasileira dá direito à defesa. Ela nos
fala que o cidadão só pode ser condenado após todos
os trâmites de defesa, do acusador etc.. A SERASA,
Dr. Everardo, tem condenado muitos cidadãos, as
pessoas de bem e os maus também, aqueles que me
reciam realmente estar na lista negra. Então, é isso
que esta CPI está tentando diminuir: o desemprego
no nosso País. Está querendo incluir esses 40 mi
lhões que estão fora do sistema previdenciário e mui-

tos que a gente... Inclusive, a Deputada Perpétua leu
uma cartinha aqui da SERASA. Aquela cartinha, Dr.
Everardo, poderia ter impedido que qualquer um des
ses Deputados estivesse aqui; bastava estar, ou al
guém recorrer, porque ali ninguém pode obter um vis
to para viajar, parece-me, para o Estados Unidos, que
é o país que realmente tem todo um critério e princi
palmente neste momento hoje que está sendo, que
estão com medo de terrorismo etc., de um cidadão
tipo eu, desempregado... Hoje eu tenho um mandato,
mas estou como Deputado por 4 anos, tenho um em
prego público. Então se eu estiver na SERASA, não
vou poder concorrer. Então, estamos discutindo isso,
e também temos consciência de que essa instituição
é necessária, mas dentro de critérios que a nossa
Constituição estabelece de separar o joio do trigo. Eu
tinha perguntas aqui para fazer a V.Sa., mas não vou
fazer pela falta, inclusive, vamos respeitar, de conhe
cimento da SERASA, como nós também não sabía
mos. Depois que nós tivemos o privilégio aqui de ou
vir depoimento de doutores, advogados, juízes, cida
dãos comuns, é que a gente veio perceber que a
SERASA está igual à AIDS lá na África, está incontro
lável. Então, nós queríamos aqui a sua contribuição,
não querendo aqui dizer que o senhor foi o culpado
de a SERASA estar amedrontando inclusive pessoas
aqui nesta Casa. Eu digo na lista dos negativados.
Porque a maioria, inclusive, aqui das pessoas que es
tiveram aqui, todos foram negativados: juízes foram
negativados sem dever; juízes de direito, sem dever,
por causa de uma conta de telefone no nome de outro
cidadão. Então, é mais ou menos isso que nós quere
mos, e aqui nós temos quase que a certeza de que a
Receita Federal foi omissa. Não estou falando que foi
o Dr. Everardo Maciel, o ex-Secretário; foi a Receita
Federal. E nós queremos aqui colocar a SERASA
dentro dos critérios que a nossa Constituição prevê e
também fazer com que a Receita Federal, o Banco
Central, quem quer que seja, realmente opere, por
que senão vamos ter que criar, dentro da Câmara,
uma Comissão de Defesa do Consumidor, mais uma
comissão, ou já tem, não sei, Sr. Presidente. Mas, na
verdade, a contribuição do Dr. Everardo foi boa; foi
boa porque a SERASA, Sr. Presidente, até para o Se
cretário da Receita Federal é uma instituição podero
sa, mas detrás do muro. O Dr. Everardo não conhecia
a SERASA. Isso faz com que tenhamos consciência
de que esta CPI vai prestar um serviço importantíssi
mo para o povo brasileiro. E dizer que, mais uma vez
afirmar, através da minha pessoa, que ela é uma insti
tuição importante, mas com critério, Sr. Presidente.
Então gostaria de agradecer ao ilustre ex-Secretário
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da Receita Federal, que, inclusive, se tivesse sido
convidado, teria vindo, e dizer que sua contribuição
para o País foi interessante, mas que deixamos a de
sejar na hora de ver uma instituição dessas massa
crando tantas pessoas que queriam estar trabalhan
do. Como vi ontem, para encerrar, um cidadão que
fez financiamento no Ratinho. Não sei quem assiste o
Ratinho, mas ele fez um financiamento para plantar
café, não pôde cumprir com o débito junto ao banco e
perdeu a propriedade. Colono, filho de ex-combaten
te na Itália, estava vendendo, Sr. Presidente, a meda
lha que seu pai ganhou como soldado na guerra.
Estava vendendo a medalha para comprar uma estu
fa - por sinal, uma medalha com a foto do Pio XI 
para poder recomeçar a sua vida na agricultura plan
tando pimentão, alface, tomate etc. Então temos mui
tas desigualdades. O sistema financeiro e essa insti
tuição de proteção ao crédito têm contribuído com o
desemprego no nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
próximo inscrito é o Deputado Murilo. Na ausência do
Deputado Murilo, passo a palavra ao Deputado Almir
Moura.

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Sr. Presi
dente, Sr. Everardo Maciel, nessas CPls, Sr. Secretá
rio... Prefiro chamá-lo secretário porque ficou bastan
te conhecido neste País como Secretário da Receita
Federal, inclusive com múltiplos poderes, poderes até
maiores do que os do Ministro da Fazenda. V.Exa. fi
cou conhecido neste País. Eu conheci o senhor de ler
e de ouvir falar. Hoje eu o conheço vendo-o e ouvin
do-o pessoalmente. Eu tinha uma idéia, Sr. Everardo,
uma idéia de competência que este País passou do
senhor para toda a Nação, e acredito que, em parte,
até era, mas hoje estou eu cá estarrecido com algu
mas informações que o senhor acaba de dar. O se
nhor afirma que não sabia nem o que significava
SERASA e, no entanto, tem um convênio que a União
fez e a Receita Federal fez com a SERASA. Na minha
concepção - o senhor falou de laranja - laranja é a
SERASA. Não sei se o senhor tinha conhecimento
dela, porque, na minha concepção, se fala de algum
laranja... Porque a União faz um convênio com a
FEBRABAN e coloca a SERASA para ganhar o di
nheiro e as informações, e a Receita Federal não
sabe disso, não toma conhecimento disso. A Receita
Federal cria um sistema extraordinário para o mundo,
inclusive exemplo para o mundo, para poder fazer
com que o pobre miserável da favela que está mor
rendo de fome declare que existe e, se não declarar,
tem que ressuscitar, e para ressuscitar ele tem que
pagar. São milhões de pessoas que, para ressuscitar,

fazer a ressuscitação, como o senhor disse, e têm
que pagar para poder fazer, e somando milhões com
esses reais que se fez, são milhões que também a
Receita e o Erário público arrecadam. Mas o que me
estarreceu foi o senhor dizer que não conhece a
SERASA. Eu acho que o Brasil não conhece a
SERASA. Eu acho que ninguém conhece a SERASA.
Nós estamos aqui trabalhando nessa CPI, tentando
conhecer, e também não conhecemos. Nós pensáva
mos que a Receita Federal conhecesse, porque tem
um convênio, um contrato de convênio assinada com
ela. Nós pensávamos que a Receita conhecesse, a
Receita que é tão competente. Aliás, eu gostaria de
saber quem é que assina, quem é que responde pela
Receita Federal, porque todo mundo que vem aqui da
Receita Federal diz que não conhece e que não sabe
nada. Eu pensei que a Receita Federal fosse compe
tente, me desculpe, mas eu já estou duvidando disso.
Ela é competente, talvez, para arrecadar e bater re
corde de arrecadação, em cima inclusive daquilo que
eu julgo que não é nem muito lícito. A maneira com
que se usa... Desculpe, mas eu tenho os meus conce
itos sobre isso e que eu não quero externar aqui ago
ra. Porém, eu não sei quem é que assina, porque o
senhor disse que são de domínio público algumas in
formações, que qualquer pessoa pode ter. No entan
to, alguém pediu por escrito à Receita Federal, a um
dos seus diretores, por escrito, a situação de um CPF
para poder testar o sistema. O cidadão manda res
ponder que não pode dar, não pode fazer - gostaria
até da ajuda do Presidente se eu estiver omitindo al
guma coisa - diz que ele não podia dar porque era si
giloso, a Receita diz que é sigiloso, e vem aqui o dire
tor da Receita do seu tempo e diz que um documento
com a chancela da Receita Federal, chancela dela,
carimbado, assinado pelo diretor, e vem aqui a esta
CPI e diz que ele respondeu por ele; que a Receita
Federal não tem nada a ver com isso. No entanto, o
documento tem a chancela. E para a Receita Fede
ral. .. Qualquer cidadão que manda um documento,
qualquer empresa que manda um documento com a
chancela da firma, a Receita Federal vai lá e arreben
ta com ela, se ela estiver errada. Por que a sua chan
cela está aqui? Mas da Receita Federal não vale; da
Receita Federal não vale. E o senhor, por várias ve
zes, disse: eu não posso responder, não fui eu que
assinei, não sei de nada, não conheço, desconheço.
Eu estou aqui, cá com os meus botões, pensando:
meu Deus do céu, em que situação está o povo brasi
leiro! Eu estou pensando aqui que situação, se nin
guém responde nada. Quando se trata de poder, nin
guém sabe nada, nem a Receita. A Receita só sabe
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se arrecada. Então, eu estou aqui estarrecido; estou se já tem os dados? Não entendi também. Cabe es-
aqui parado, pensando... Eu já disse aqui que vou c1arecer. .. Desculpe, eu disse que sou bem, não con-
centrar o meu foco na SERASA, mas eu não podia sigo guardar muita coisa; tenho de ouvir, ler docu-
deixar de vir. Agora, outra coisa, se o convênio era fei- mentos, mais ou menos por aí. Essas coisas eu não
to com a FEBRABAN, até agora, desculpe a minha ig- estou conseguindo entender. O senhor disse: não fui
norância, desculpe mesmo, porque eu sou assim ata- eu que assinei, não sou eu que assino. Veio aqui um
balhoado, meio doido, meio louco, mas se o convênio outro cidadão da Receita que disse assim: quem assi-
é com a FEBRABAN, o que tem a laranja SERASA de nou assinou por conta dele, isso está nos Anais, mes-
estar no meio? Será que o senhor não sabe também mo com a chancela da Receita Federal. E aí nem o
que a FEBRABAN usou a SERASA para poder operar Secretário assinou, não sabe, não conhece e tal. .. Eu
para ele, e que a SERASA ganharia muito dinheiro? E queria que o senhor definisse para mim o que a Rece-
outra situação: porque é... Aliás, a maiorfonte de ren- ita entende por sigilo fiscal ou bancário. E queria que
das da Nação, da União, do Erário, é aquele desconto definisse também o que é uma empresa laranja. Gos-
do Imposto de Renda na fonte. Esse não tem como taria de que a Receita definisse essas duas coisas.
sonegar. Descontou na fonte, acabou. Depois, a Re- Quer um aparte?
ceita acaba até devolvendo. Não é assim que se faz? O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
Pelo menos eu penso que seja o na fonte, não tem senhor pode finalizar.
como. O cidadão que não desconta na fonte, tem O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Eu ia me
como pensar, raciocinar; tem um ano pensando em apressar, mas não estava pensando em finalizar ago-
enrolar a Receita. Pelo menos eu penso isso. Na fon- ra. Estava só querendo um tempinho a mais para po-
te, não. O cidadão recebe o salário dele, está descon- der expor. .. Muito obrigado. Sobre domínio público já
tado; calculou em cima ali e acabou. Então, na fonte falei. Não se sabe o que a SERASA faz, também nós
seria isso aqui. Agora, eu não entendi por que a Re- não sabemos. Há milhões de pessoas sendo negati-
ceita pediu por 5 anos, e não sei como é que chegou, vadas indevidamente. Inclusive, estamos informando
que plano foi esse, quem deu a brilhante idéia de pe- o senhor agora de que há milhares e milhares indevi-
dir que, por 5 anos, a SERASA não descontasse na damente negativados. Estamos informando que a
fonte. Aí vão dizer: mas acharam aí uma brecha na SERASA não cumpre as ações judiciais, pelo menos
lei, e essa brecha na lei dizia que não insere a não quer cumprir, porque há casos arquivados na
SERASA em coisa alguma. Aí eu já lhe defendo, por- Justiça e ela mantém o nome do cidadão lá. Ela tam-
que se o senhor não conhece, a lei também não co- bém não informou nada disso à Receita. E a situação
nhece a SERASA como nada, porque ela não acha a da assinatura. Confesso que, em face de o senhor
SERASA. .. Ela não classifica a SERASA como coisa não saber nada, também já não tenho mais nada a
alguma, e é uma fonte extraordinária de dinheiro, que perguntar. Se o senhor responder essas aqui, eu me
o País está precisando. Então, nisso o senhor tem ra- dou por satisfeito. Muito obrigado.
zão, porque a lei também não achou, a Receita Fede- O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De-
ral também não achou onde inserir a SERASA, em putadoAlmir Moura, V.Exa. é sempre muito participa-
que coisa ela vai inserir a SERASA para pagar o im- tivo. Não tenho dúvida de que V.Exa. é um grande
posto ou reter na fonte, de alguma maneira. Que ela Deputado, um dos mais atuantes nesta CPI. Sr. Eve-
entrou com processo, uma pessoa tramitou, andou, rardo Maciel, V.Sa. tem 5 minutos para responder.
andou, andou, e ela mesmo voltou e assinou, de den- O SR. EVERARDO MACIEL - V.Exa. emitiu vá-
tro da Receita Federal. Um de seus comandados na rios conceitos, e tive dificuldades em conseguir orde-
Receita Federal fez isso. Então, quero entender por nar quais eram os conceitos sobre várias coisas.
que a FEBRABAN, fez o convênio com a FEBRABAN V.Exa. dizia que eu não sabia de nada. De fato, eu sei
e a SERASA é quem opera, e não tem nada a ver com pouca coisa. Essa pouca coisa que eu sei na vida tem
o convênio entre FEBRABAN e União. É a SERASA me sustentado de alguma maneira, o que me permite
quem opera. Onde a Receita normatizou isso, se nor- viver com dignidade. A Receita... Disse também que a
matizou? Estou vendo que talvez não normatiza. Ou- Receita não sabe de nada. A Receita sabe uma por-
tra situação é que a Receita Federal tem contribuído ção de coisas. A Receita não sabe de tudo porque,
para o agravamento da pena do pobre desgraçado enfim, ninguém sabe de tudo. Assuntos que envol-
que está devendo. O senhor disse que ela só confir- vem onisciência, onipotência, são assuntos que não
ma os dados do banco. Se só confirma os dados do transitam no mundo dos mortais. Portanto, não é ma-
banco, para que a Receita ainda vai dar dados a ela téria que se conheça.
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(Não identificado) - A Receita sabe informar.
O SR. EVERARDO MACIEL - Aí vem outra coi

sa, porque às vezes tem informações, o que não é o
caso aqui, informações que são protegidas por sigilo.
Isso é a barreira à transmissão da informação. Agora,
V.Exa. falou sobre... Se a Receita só sabe arrecadar.
Feliz o país que tem uma receita que sabe arrecadar.
Se cada órgão cumprisse com sua responsabilidade,
com sua missão, o País funcionaria bem. Então, o im
portante é que cada um não ultrapasse sua responsa
bilidade, não ultrapasse de sua missão institucional.
No dia em que V.Exa. tomar conhecimento de que a
Receita está vendendo laranjas, tem alguma coisa er
rada. Enquanto estiver arrecadando, a Receita está
funcionando bem. Estou falando isso, mas devo di
zer, naturalmente, o que todos sabem aqui, inclusive
V.Exa. e eu também, que fazem quase 8 meses que
deixei a Receita. Portanto, não tenho procuração
para defender oficialmente a Receita, a despeito dos
laços afetivos e por tanto tempo que lá tenha passa
do, assumo aqui a responsabilidade e obrigação de
defender a instituição, o que faço ainda que sem estar
investido de poderes para tal. Disse também V.Exa.
que eu não conheço a SERASA. Não conheço. E vou
dizer uma coisa a VExa.: não conheço muitas outras
coisas na vida. A lista de coisas que não conheço é
bastante grande, e isso em nada me diminui, em nada
faz com que eu seja menor perante qualquer coisa.
Se, de fato, não conheço, tenho pelo menos a autenti
cidade e a clareza e a franqueza de dizer: eu não co
nheço, e não me sinto menor por isso. V.Exa. fez, en
tretanto, duas perguntas objetivas. O que é sigilo fis
cal? Sigilo fiscal é toda informação de natureza que
revela a condição econômico-financeira de uma em
presa. Esta é uma informação dita protegida por sigilo
fiscal, informação essa que, obviamente, é detida
pela Receita. Se a Receita sabe qual é o patrimônio lí
quido, quais foram as receitas brutas d~ uma d.a~a

empresa, essa é uma informação protegida por sigilo
fiscal. Uma informação sobre se a empresa "x", "y",
"z" tem o CNPJ tal, essa não é uma informação prote
gida por sigilo fiscal. A sabedoria consiste em distin
guir uma coisa da outra, e ter, portanto, clareza e se
renidade para separar uma coisa da outra. A segunda
pergunta que fez V.Exa. eu também respondo, o que
é laranja. Naturalmente que a palavra "laranja" é um
nome de domínio público, é uma expressão coloquial
que não vai encontrar V.Exa. nenhuma definição em
nenhum livro. Não vai encontrar em nenhum regula
mento, nenhuma lei a definição do que é "laranja".
Mas fazendo, portanto, uma tradução dessa expres
são de natureza coloquial para aquilo que é de natu-

reza formal. uma empresa dita laranja é uma empresa
inexistente de fato. Então, estou dando ...

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - É a
SERASA, que ninguém conhece.

O SR. EVERARDO MACIEL - Ela não seria,
então, inexistente de fato, porque ela existe, de fato
existe, e como existe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
V.Exa. vai fazer uma réplica?

O SR. DEPUTADO ALMIR MOURA - Até agora
não consegui saber quem conhece ela, então, acaba
não existindo também, Sr. Secretário. (Risos.) Agora,
o senhor está usando, obviamente... Com todo respe
ito, meu sogro dizia: não sei, não vi, não compromete
ninguém. Meu sogro já dizia isso. Na verdade, nós
trabalhamos muito e ficamos... A situação da Receita
Federal foi mais por indignação nossa, desta CPI, de
saber que tanta coisa errada acontece nas barbas da
Receita Federal e as pessoas da Receita Federal, e
culminou no senhor aqui, vêm aqui e dizem que não
sabem de nada. O senhor não é o primeiro que diz.
Os diretores que aqui vieram também não sabem
nada, não sabem de coisa alguma. Então, é a indig
nação de saber que tem tanto cidadão sendo destruí
do, tem empresas indo à falência, outras que já foram
à falência, e não sabemos onde isso vai parar, com
esse agravamento, essas coisas todas; inversão do
ônus da prova, tudo o que é contra a lei. .. Eu tenho fe
ito aqui, claro que o senhor é da Receita, mas a
SERASA vai ter muita coisa para responder que eu
estou armazenando, eu estou com o foco ali que vai
ter muita coisa para responder no dia em que vier aqui
seu diretor, seu presidente, que não sei nem se tem.
Aí ele vai ter que dizer o que é, e responder um monte
de coisas. No mais, quero lhe agradecer. Obrigado.

O SR. DEPUTADO DELEY - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Deley, só um minutinho.

O SR. EVERARDO MACIEL - Eu poderia fazer
uma resposta que acho que, talvez, seja necessária?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - A
tréplica? Fique à vontade.

O SR. EVERARDO MACIEL - Nem a título de
tréplica, porque não é exatamente aqui um d.eb~te,

apenas para prestar um esclarecimento que deixei de
dar na primeira resposta. Aproveito a réplica d~ D~p~

tado para poder esclarecer. A Receita é uma mstltu.l
ção complexa, tem quase 20 mil pessoas, tem mais
de uma centena de instituições que têm titulares que
são investidos de suas funções. Quer dizer, a decisão
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de um delegado de julgamento de um local não ne
cessariamente é igual à decisão de um delegado de
julgamento em outro local. Um trabalho de auditoria
fiscal feita por um fiscal no Paraná não é necessaria
mente o mesmo que seria feito em outro local. Isso vai
a julgamento. Tudo isso tem um processo, um pro
cesso onde se estabelecem divergências, onde se
esclarecem divergências quando se estabelece o
contencioso. Quando dizemos o seguinte... Dois juí
zes podem ter decisões completamente distintas em
relação à mesma matéria, e nós não podemos dizer,
portanto, que a Justiça está esquizofrênica, que pen
sa de duas maneiras. Ou seja, a Justiça, assim como
a Receita, mal comparando, são organizações com
plexas, e várias pessoas se expressam em nome de
las, porque estão investidas de poder para tanto, sem
significar dizer que cada uma delas em particular seja
a própria Receita.

O SR. DEPUTADO DELEY - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Deley.

O SR. DEPUTADO DELEY - Primeiro, quero
agradecer a presença ao Dr. Everardo Maciel, e dizer
que fico até muito feliz de o senhor ter nos dito que
não conhece a SERASA. Mas até sugeriria ao se
nhor, já que a sua competência é inegável por todo o
trabalho que já prestou a este País, que o senhor vis
se ou lesse alguns depoimentos do constrangimento
que essa empresa tem causado ao povo brasileiro.
Não me senti satisfeito, Dr. Everardo, até porque o
Deputado perguntou sobre essa relação, a questão
do recolhimento do Imposto de Renda da SERASA.
Não sei, talvez pelo fato de o senhor não conhecer a
SERASA. .. Quer dizer, se o senhor poderia voltar à
questão que foi levantada da SERASA, até porque ti
vemos informações aqui do faturamento dessa em
presa. Realmente, é uma coisa que nós estamos mui
to interessados até para poder chegar ao valor real
desse faturamento e saber até o que recolhe, se é
que recolhe algum imposto de renda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Everardo.

O SR. EVERARDO MACIEL - Respondo a
V.Exa., primeiro respondendo e depois fazendo um
comentário sobre o que V.Exa. falou, não muito dis
cente do que o Deputado Almir e o que o Deputado
Zico Bronzeado mencionaram. De fato, sobre qual é o
recolhimento do Imposto de Renda da SERASA, eu
diria o seguinte: não sei e nem teria essa informação.
Lembro que o Brasil tem 3 milhões de contribuintes
pessoas jurídicas. Quer dizer, tenho a impressão de

que nenhum servidor é capaz de dizer, a não ser que
se ele for investigar particularmente aquilo, quanto
ela recolheu, e recolheu a título de quê - de Imposto
de Renda; de COFINS; de PIS; de Contribuição Soci
al sobre o Lucro, enfim, sobre cada um desses tribu
tos, se recolheu antecipado... Essa é uma informação
que só especificamente se pode obter em relação a
uma empresa, e uma informação que todo ano muda.
Portanto, a informação que alguém obtém em um
ano, no ano seguinte aquilo não serve mais para nada
porque já foi ultrapassado. Quando se fala, por exem
plo, em recolhimento, se fala em lucro; lucro se tem
que se verificar também se teve prejuízo a compen
sar. Portanto, não é uma coisa simples. Agora, quero
dizer que percebo na intervenção que alguns Parla
mentares fizeram, que talvez... E aqui eu saio, permi
ta-me Presidente, fugir um pouco da condição de tes
temunha para fazer uma sugestão, uma sugestão
operacional. Talvez a questão que está presente na
discussão de todos os senhores diga respeito ao uso
que se pode fazer de informações para produzir cons
trangimento em atividades comerciais, atividades
creditícias das pessoas. Talvez... Não conheço a ma
téria nem sou especialista no assunto, mas o que tal
vez esteja faltando, e isso poderia, se me permite, ser
uma boa contribuição dessa CPI, é um disciplinamen
to legal para o uso desse tipo de informação. Não me
refiro particularmente a essa empresa, que não co
nheço, mas de qualquer empresa no Brasil sobre o
uso de informações que possam resultar em cons
trangimentos para as empresas ou para os cidadãos
em suas relações comerciais, em suas relações ban
cárias etc. E até mesmo do ponto de vista moral.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
próximo inscrito é o Deputado Luiz Alberto.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Sr. Presidente, pela ordem. Se o Deputado Luiz
Alberto não se incomodar, óbvio, até ajudaria nas
suas próximas perguntas, só para retomar a minha úl
tima questão, que não foi comentada...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Su
giro que a nobre Deputada deixe o Deputado Luiz
Alberto fazer as suas perguntas e peça um aparte.
Ele concederia e a senhora faria a sua colocação.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Acatado.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, queria pedir descul
pas porque cheguei atrasado, não pude acompanhar
o depoimento do Secretário Everardo Maciel, mas
gostaria de discordar do que o senhor falou aqui no fi
nal. O problema da SERASA não é só a forma como
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ela utiliza os dados que lhes foram disponibilizados
pela Receita Federal. A Receita Federal só tem esse
banco de dados, de alguns milhões de cidadãos e ci
dadãs brasileiras, porque a lei obriga que o cidadão
deposite essas informações na Receita Federal. Por
tanto, entendo que a Receita Federal não teria o direi
to de transferir esses dados para uma instituição que
- e isso me deixou escandalizado - o Secretário da
Receita Federal diz que não conhece. Trata-se de
uma das maiores instituições deste País, que guarda
dados não só sobre os 23 milhões de pessoas ina
dimplentes e negativadas em seu arquivo, mas, muito
mais do que isso, guarda todo o arquivo da Receita
Federal. E o Secretário diz que nunca ouviu falar na
SERASA- eu acho isso impressionante. Também os
depoimentos dos técnicos que estiveram aqui na CPI
me deixaram preocupado. Primeiro porque todos nós,
brasileiros, fomos acostumados a fazer uma idéia da
Receita Federal de instituição séria, capaz, com téc
nicos bastante qualificados que os brasileiros passa
ram a respeitar. No entanto, nos depoimentos, o grau
de alienação na distribuição interna de tarefas é im
pressionante, porque um funcionário, perguntado so
bre tal procedimento, diz que não sabe, porque não
está entre suas tarefas, mas ele deveria pelo menos
passar para outro, mas ele não sabe se ocorreu, nin
guém sabe de nada porque o grau de hierarquiza
ção ... Não estou fazendo juízo de valor sobre se a hi
erarquização é boa ou ruim, mas a alienação produzi
da por esse grau de hierarquização é impressionante,
porque os técnicos não sabem nada do que o outro
está fazendo.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Deputado, peço a V.Exa. um aparte.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Pois não,
Deputada.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA 
Fiquei aqui esses últimos 15 minutos muito preocupa
do com a última pergunta que fiz ao Sr. Everardo, que
em seguida gerou comentários em todas as interven
ções. Houve até Deputados que não quiseram fazer
perguntas por acreditar que o Sr. Everardo sequer co
nhece a SERASA. Minha preocupação é a seguinte,
Sr. Everardo. Como é que uma instituição da maior
importância para o País, a única com meios legais de
obter informações do cidadão e, portanto, a possuir
as informações que o cidadão repassa sobre a sua
vida, sobre seu endereço, sobre tudo, coloca essas
informações nas mãos de uma empresa cujos servi
ços sequer são do conhecimento do Secretário Geral
dessa instituição. E se, por acaso, a SERASA estives
se envolvida em crimes hediondos com o esquadrão,

com o tráfico de drogas? Não acho que esteja - o cri
me dela é outro e atinge o cidadão comum: vende in
formações sigilosas e suga o bolso, tira a oportunida
de de os cidadãos terem minimamente uma conta
bancária ou comprarem mercadorias a prazo. Como
é que uma de nossas principais instituições, a única
com acesso a certas informações, não conhece a em
presa para a qual repassa essas informações? Obri
gado, Deputado.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Obriga
do, Deputada Perpétua Almeida. Como eu estava co
locando, Sr. Secretário, é claro que em meus comen
tários poderá estar embutida alguma pergunta que eu
talvez não explicite, mas se V.Sa. achar que deve res
ponder, eu agradeço. Então, a Receita não ter essa
informação... E mais do que isso, o convênio que foi
assinado entre a FEBRABAN e a Receita Federal que
colocou a SERASA como interveniente, porque o téc
nico que assinou sabia de tudo isso. E suponho que o
Secretário tenha pelo menos ciência, mesmo que não
tenha... Acho que a distribuição de tarefas no grau de
complexidade da Receita permite que técnicos te
nham a possibilidade de assinar determinados convê
nios como esse. Ocorre que o grau de cuidado nas di
versas cláusulas do convênio demonstram a preocu
pação da Receita Federal com o uso dos dados, mas,
ao mesmo tempo, a Receita Federal não opera para
que esse convênio não seja quebrado. Ou seja, as
preocupações que o Deputado Júlio levantou aqui e
tem insistido nessa questão da segurança do siste
ma... Em nenhum momento a Receita foi checar, já
que estava escrito no convênio: todas as preocupa
ções em relação à utilização dos dados, à não-comer
cialização. E que tipo de pessoas têm acesso, por
que dentro da própria Receita, por informações que
tenho, o grau de hierarquia interna não permite que
todo e qualquer funcionário tenha o mesmo grau de
acesso às informações internas. Mas esse cuidado
precisaria ser também, já que foi previamente coloca
do no convênio... a Receita Federal ter a preocupa
ção de estar checando se a utilização do dado estava
ou não sendo feito de acordo com o convênio. O que
na verdade eu entendo é que a Receita Federal con
tribuiu para uma grande cilada em que a cidadania
brasileira entrou. Porque o que a SERASA é hoje, é
mais do que um banco de dados de informações para
o sistema financeiro. Ela vende dados para tudo
quanto é pessoa ou instituição e ganha muito dinheiro
com isso. E ganha muito dinheiro com isso. E aí, cla
ro, aqui CPI é para investigar, está lá bem explícito:
investigar as atividades da SERASA. Mas a respon
sabilidade... E a SERASA na minha avaliação só exis-
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te em função de um banco de dados que ela tem, de - tenho o nome exato aqui -, um termo de coopera-
alguns milhões de pessoas, fornecido pela Receita ção entre a Receita Federal e a SERASA direto, que
Federal. Senão ela não existia. Ela ia buscar esse passava algum tipo de informação. Se o senhor tem
dado onde? Onde ela ia buscar esse dado? Eu acho conhecimento disso, eu queria saber quem assinou
que esse tipo de instituição, a instituição SERASA, esse termo de cooperação; que dados e de que ma-
ela não é necessária. O que é necessário é um pro- neira eram fornecidos esses dados, no período ante-
cesso que permita ao sistema, não só ao sistema fi- cedente à assinatura do convênio; e que restrições
nanceiro mas ao sistema comercial comoum todo, ter eram impostas ao SERASA para utilização do bancos
esse grau de informação. Aí eu acho que a Receita de dados. Ou seja, esse termo de cooperação é ante-
Federal, o Banco Central ou o SERPRO poderia mui- rior ao convênio assinado pela FEBRABAN e pela
to bem estar cumprindo essa tarefa, porque são infor- Receita Federal. Uma outra pergunta que eu queria
mações que estão sob a guarda do Estado forneci- fazer a V.Sa. é a seguinte: foi dito aqui que a
das. Eu não sou, eu não tenho o direito, eu não tenho SERASA, em algum momento - não tenho aqui exa-
como me negar a dizer à Receita Federal que eu exis- tamente a data, parece que foi, se não me engano,
to. Sou obrigado por lei a dizer meu CPF, aliás a criar em 97, 96, 95, um desses períodos - fez uma con-
um CPF via Receita Federal e passar minhas infor- sulta à Receita Federal, para saber em linhas gerais
mações para a Receita Federal. Mas a Receita Fede- em qual regime tributário que ela poderia se enqua-
ral não tem o direito, o Estado não tem o direito de pe- drar. Aquilo que o Deputado levantou aqui. E da con-
gar a minha informação, que eu fui obrigado a dar de sulta, alguns técnicos da Receita Federal tiveram in-
acordo com a lei, porque a SERASA não pode me terpretação contraditória de como enquadrar no siste-
obrigar a fazer isso. Só a Receita Federal pode. Mas a ma tributário, no regime tributário, a SERASA. E ter-
SERASA me perguntar e me obrigar não pode. Agora minou a Receita Federal, através da Delegacia, se
eu sou obrigado a me submeter às informações mani- não me engano, do Rio de Janeiro ou de São Paulo,
puladas pelo SERASA em todo o País. Então, é uma de São Paulo, enquadrando a SERASA em um regi-
cilada de que a Receita Federal participou nesse pro- me tributário que não lhe obrigava a fazer o recolhi-
cesso. Bom, se então é verdade que as informações mento na fonte. O recolhimento na fonte. E a própria
que V.Sa. colocou aí são de domínio público, não sei SERASA informa o objeto social dela. E eu, consul-
por que fazer esse convênio, não sei por que, inclusi- tando alguns técnicos da Receita, auditores fiscais,
ve, se acercar de tanto cuidado para que a SERASA disse o seguinte: que o procedimento deveria ser a
não utilizasse o dado de forma a comercializar, a utili- Receita solicitar o contrato social da empresa, que a
zar fora do que está previsto no convênio. Então, não Receita tivesse como enquadrar ou saber que tipo de
precisaria convênio. Qualquer empresa, por exemplo, empresa é aquela que estava solicitando a informa-
pode chegar para a Receita Federal e dizer: Olha, eu ção. Mas ela própria diz qual o objeto social dela, e a
quero esse banco de dados, passe para mim. Eu te- Receita não procurou saber se aquilo era verdade, a
nho os equipamentos, tenho meu sistema de informá- informação passada pela SERASA. E a SERASA
tica, e ele suporta todas as informações. Passe para passa então a ser enquadrada no regime tributário
mim aqui. Então, qualquer empresa podia ter acesso que, então, não obrigava a fazer recolhimento na fon-
a isso. Não precisaria de um convênio tão, vamos di- te, como o Deputado colocou ali, ou seja, ela ficou
zer assim, tão particular entre a Receita Federal e a solta e livre para, ao final do exercício, declarar o seu
FEBRABAN. E o mais grave é isso. O senhor, como rendimento. E mais. Essas são as perguntas que eu
Secretário, deveria saber disso. Quer dizer, a gostaria de fazer a V.Sa. E gostaria de fazer um co-
FEBRABAN o senhor conhece, ou seja, reúne a fede- mentário rápido sobre essa fama da Receita Federal
ração dos bancos. E no convênio está escrito: de arrecadar e bater recordes sucessivos de arreca-
SERASA interveniente no convênio. Então, não é dação do Tesouro. Acho que, no último período, Se-
possível que não se conheça a SERASA. Todos os cretário, a Receita Federal realmente mostrou as
cadastros estão lá, inclusive o de V.Sa. está lá nas suas garras de leão, principalmente para as pessoas
mãos da SERASA. Talvez não inadimplente, mas, mais pobres e os trabalhadores. Com certeza absolu-
com certeza, registrado no banco de dados da ta, no bolo da arrecadação que a Receita Federal tem
SERASA. Queria fazer duas ou três perguntas, Se- feito, com certeza parcela significativa tem vindo da-
cretário. Primeiro, se o senhor tem conhecimento de queles que são assalariados ou poderiam ser classifi-
que antes da assinatura desse convênio, por informa- cados como tal. E acho lamentável que... O senhor
ção da própria Receita, existia uma espécie de termo teve uma relação bastante tensionada com a
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UNAFISCO no período que V.Sa. foi Secretário da
Receita Federal e achava lamentável quando os téc
nicos da Receita ficavam constrangidos quando fica
vam desfilando na frente deles lá trabalhadores, para
ter que justificar um erro na declaração, porque um
erro produzido por informação da empresa, que às
vezes sonegava um informação determinada e o tra
balhador, então, encaminhava aquilo para a Receita,
e a Receita chamava o trabalhador em vez de chamar
a empresa que sonegou a informação em relação à
declaração do trabalhador. Aí é evidente que o leão fi
cou muito mais rigoroso com os assalariados e de al
guma forma ficou muito amigo daquelas pessoas ou
daquelas instituições, como a SERASA por exemplo,
que foi desobrigada de estar mensalmente recolhen
do na fontes os seus rendimentos. Então, deixo aqui
esses 3 ou 4 questionamentos que fiz para que V.Sa.
possa nos esclarecer. E uma última questão, não sei
se o senhor tem informação - aliás, talvez não tenha
porque o senhor falou que não conhece o sistema
SERASA - é de que com os dados que a Receita Fe
deral transmitiu para a SERASA essa instituição, e
não sabemos ainda como e de que maneira e preci
samos investigar melhor, ela promove ranking das
pessoas para dizer qual o tamanho do crédito a que
aquela pessoa pode ter acesso. Ou seja, para ela ter
essa informação, tem que ter a informação da situa
ção econômico-financeira de uma pessoa. Não é só
com CPF, com endereço, com nome da mãe, que ela
vai poder identificar essas pessoa. E é comum nas
grandes lojas de departamento um cheque de uma
pessoa passa, entra no sistema, e o sistema diz que
aquela pessoa emitiu 3, 4 cheques em algum lugar e
que ela não pode mais comprometer a sua capacida
de de saldar esse seu débito. E, por último, eu gosta
ria de perguntar a V.Sa., que foi Secretário da Receita
Federal, qual o grau de participação no processo de
operação da Receita Federal dos serviços terceiriza
dos, ou seja, de trabalhadores contratados que traba
lham dentro da Receita Federal, de empresas terceiri
zadas. Obrigado.

O SR. DEPUTADO CEZAR SllVESTRI - Sr.
Presidente, pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Pois não, Deputado Cezar Silvestri.

O SR. DEPUTADO CEZAR SllVESTRI 
V.Exa. deve ter tido a informação de que está haven
do chamada nominal. Por essa razão, eu gostaria de
fazer uma sugestão a V.Exa, se nós podíamos conti
nuar com as perguntas, para que o Dr. Everardo fi
zesse uma única resposta a todos os Deputados,

para que nós pudéssemos realmente agilizar os tra
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
tenho a impressão de que deve finalizar a votação em
alguns minutos.

O SR. DEPUTADO CEZAR SllVESTRI - Eu
sugeri aos Deputados, porque temos mais três Depu
tados inscritos, mais o Relator. Suspenderíamos por
5 minutos. Iríamos lá votar e voltaríamos aqui e fica
ríamos mais tranqüilos para fazer as perguntas finais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Está suspensa por 5 minutos a reunião...

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Re

iniciamos a nossa 16ª reunião. E eu peço ao Deputa
do Luiz Alberto que finalize o seu questionamento ao
Dr. Everardo Maciel e possa haver a réplica e a trépli
ca.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Obriga
do, Sr. Presidente. Na verdade, eu tinha finalizado.
Mas, enquanto eu fui lá votar e fui pensando no que
estava ocorrendo aqui, eu elaborei uma pergunta
simples. Na verdade, é uma pergunta que já surgiu
aqui em outros momentos, Sr. Secretário. O senhor
falou aí que o objetivo desse banco de dados na mão
da FEBRABAN, já que V.Sa. falou que não conhece a
SERASA, era fazer com que checasse as contas com
o banco da Receita. Ou seja, checar o CPF, se existe,
não existe e tal. Mas, por informações que nós temos
aqui dos bancos, existem hoje cerca de 40 milhões de
contas no País, no sistema bancário. E, ao mesmo
tempo, a SERASA recebe cerca de 60 milhões de in
formações da Receita Federal. Então, são 20 milhões
de pessoas que não têm conta no sistema bancário,
não têm conta nos bancos. Eu queria saber de V.Sa.
qual o objetivo, então, de disponibilizarem-se 20 mi
lhões de CPFs para a SERASA, já que ela não preci
saria dessas informações ou, se precisasse, poderia
checar diretamente na Receita Federal na medida
que fosse necessário. Essa é uma dúvida que eu que
ria que V.Sa. nos tirasse.

O SR. EVERARDO MACIEL - Com prazer eu
respondo às suas indagações, Deputado. Primeira
mente, dizer o seguinte. Eu repito um pouco do que
aqui falei. A Receita, como várias organizações do
mesmo porte, são instituições complexas. Então, o
que um auditor fiscal está fazendo na Bahia não é do
conhecimento do que um auditor fiscal está fazendo
no Rio Grande do Sul. O que um delegado de julga
mento toma uma decisão em Porto Alegre, não é do
conhecimento de um coordenador de tributação.
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Enfim, são milhares de processos na Receita toma
dos por milhares de pessoas que tomam decisões
todo o tempo, todo o dia. E, portanto, a Receita se ex
pressa pela ação dessas pessoas e não como se fos
se uma coisa monolítica. Quando existe algum grau
de divergência, quando existe algum grau de conflito
interpretativo, essa matéria vai subindo até chegar,
como acontece por exemplo no Judiciário, até chegar
no cume, onde alguém toma uma decisão final. E ali
passa a ser o entendimento da instituição, antes de
ser um entendimento ainda, vamos chamar, difuso da
própria instituição. Então, isso é uma coisa absoluta
mente natural. Também dizer o seguinte: é impossí
vel, impossível, a qualquer pessoa que esteja dirigin
do a Receita, ou qualquer órgão da Receita, não vou
falar nem na função de Secretário, de ter conheci
mento do que está se passando todo o tempo na Re
ceita. É impossível. Aliás, mais do que impossível, é
desnecessário, porque isso é presumir que existisse
alguém que detivesse todas essas informações todo
o tempo. Bom, V.Exa. fez várias perguntas, algumas
que eu não necessariamente compreendi com preci
são, vou tentar interpretar o quanto eu compreendi.
Se eu tinha conhecimento de que antes havia um ter
mo de assistência de cooperação direto com a
FEBRABAN. Eu desconheço.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Não era
com a FEBRABAN, era com a SERASA.

O SR. EVERARDO MACIEL - Com a SERASA,
anotei FEBRABAN. Eu desconheço essa informação.
Não conheço. Não sei de que órgão da Receita, em
que tempo aconteceu isso, se de fato aconteceu. Per
guntava sobre um assunto ligado a uma... forma o re
gime tributário da SERASA.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Só para
ajudar, foi uma consulta que a SERASA fez à Receita
Federal, para saber. ..

O SR. EVERARDO MACIEL - A segunda per
gunta... a segunda questão?

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Isso.
Para saber qual o regime tributário em que ela estaria
enquadrada, se ela teria que descontar na fonte, re
colher na fonte ou não.

O SR. EVERARDO MACIEL - Compreendi.
Então, deixe-me dizer a V.Exa. como acontece. A
consulta é um instituto do processo administrativo fis
cal, tal como o recurso, tal como a impugnação. A
consulta, quando alguém tem dúvida sobre uma de
terminada matéria, ele dirige a consulta, cujo trata
mento se dá por instância única. Então, alguém faz
uma consulta na Receita, dependendo da região fis
cal onde ele se encontra, o assunto vai para a Supe-

rintendência da Receita, para uma divisão própria,
que então responde a consulta. Enquanto ocorre a
consulta, há uma... qualquer situação que envolva fis
calização, enquanto não for respondida, o contribuin
te estará protegido, porque houve boa-fé, pelo princí
pio da espontaneidade. Então, dizer eu não sei que
consulta foi essa e aonde foi, e V. Exa. inclusive não
esclarecia se era São Paulo, se era Rio de Janeiro...
Ah, sim, São Paulo. Então, São Paulo deve ter res
pondido, e eu não sei exatamente qual foi a resposta
que deu. Essa resposta é uma resposta definitiva
para aquele contribuinte, ela tem definitividade. Se
existe um entendimento divergente em outra unidade
da Receita, então o assunto pode ser resolvido por
uma solução de divergência.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Secretá
rio, me permita.

O SR. EVERARDO MACIEL - Pois não.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Na ver

dade, eu, claro, não imaginava, não ia imaginar que
V.Sa. tinha conhecimento de tudo. Não é isso que era
o objeto da minha pergunta. Era se não existe um pro
cedimento ou rotinas, é claro que existem rotinas, em
relação a isso. Eu peço uma consulta, uma institui
ção, uma empresa pede uma consulta, faz uma con
sulta à Receita. Não existe uma rotina, um procedi
mento, na verdade?

O SR. EVERARDO MACIEL - Existe.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Ou seja,

o que eu perguntei é isso...
O SR. EVERARDO MACIEL - Existe.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - ... se a

Receita não deveria solicitar o contrato social da em
presa para saber qual o objeto da empresa.

O SR. EVERARDO MACIEL - Deixe-me dizer.
Cada consulta é uma consulta. A consulta tem um
rito. Ela tem um rito bem definido, antigo. É o rito que
está definido no processo administrativo fiscal. Todas
as administrações fiscais têm o rito da consulta. Ago
ra, se era necessário saber, eu não sei que consulta
era, não sei de que estava se tratando, se precisaria
ou não obter uma informação sobre o objeto social da
empresa, só diante de uma consulta concreta. Não
necessariamente depende do que a pessoa pergun
tou, e depende com que finalidade. Então, não sei
responder de que nessa situação se era necessária
isso ou não. Agora, o fato concreto que se tem que le
var em conta é o seguinte: é que para cada consulta
em particular tem um conjunto de informações que
são específicas sobre isso. Entendeu? E quem vai so
licitar essas informações é exatamente o órgão, o titu-
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lar do órgão que está solucionando a consulta. A ex
pressão técnica é essa. Então, se era necessário co
nhecer qual era o objeto social da empresa ou não, eu
não faço a menor idéia, porque não sei qual era a na
tureza da consulta nem sei também se, por sua vez, o
dirigente que estava respondendo a consulta, ou so
lucionando, como se diz, se ele necessitava ou não
dessa informação. E aí nasce sempre da convicção
da pessoa que está nesse caso julgando. E, portanto,
não conheço o assunto. V.Exa. falava também sobre
um assunto, tributação de assalariado. Desnecessá
rio dizer, Deputado, V.Exa. me conhece, sou assalari
ado também. Agora, lamentavelmente, nessa cir
cunstância, aposentado. Portanto, que tem uma natu
reza no regime tributário que eu esperaria que fosse
exatamente igual ao do assalariado. Portanto, conhe
ço bem a situação de assalariado. Eu não sou capaz
de dizer a V.Exa. com precisão a informação, mas
vou dar com razoável grau de precisão. No período
de 2002 a 1994, portanto exatamente nesse período,
as receitas Federais, as receitas públicas federais, ou
mais precisamente as receitas administradas pela
Secretaria de Receita Federal tiveram crescimento
real pouco superior a 55%. Desses 55% de cresci
mento real, 83%, ou algo assim, resultaram em cres
cimento do Imposto de Renda. O crescimento do
Imposto de Renda da pessoa física foi inferior à mé
dia. O maior crescimento que aconteceu foi exata
mente em relação ao Imposto de Renda de mercado
de capital, que deve ter sido da ordem de 130% e de
remessa para o exterior. Então, devo dizer a V.Exa
que onde realmente aumentou tributação foi nesses
setores. Esses setores explicaram o crescimento sig
nificativo, não em relação exatamente ao assalariado.
Esses dados estão todos disponíveis ou estavam dis
poníveis, não sei se ainda continuam, no site da Re
ceita, em Arrecadação de Tributos, na sessão de in
formações. As informações estão disponíveis com
absoluta precisão. Portanto, não era o assalariado,
como eu, que explicava o crescimento da receita. O
maior explicador do crescimento da receita era a tri
butação do mercado de capitais, ou seja, o imposto
retido na fonte do capital, e não do trabalho. V.Exa.
também afirmou que os dados transmitidos envolvi
am a constituição de um ranking. Presumo que seja
uma análise de risco. Se esta empresa faz isso não foi
com dados da Receita. Porque os dados da Receita
não lhe davam a menor condição de fazer esse tipo
de inferência, de ilação. Ele não tinha como fazer
isso. V.Exa. perguntou também sobre o grau de parti
cipação dos serviços terceirizados. Deixe-me ver se

foi essa a pergunta, porque não a entendi com preci
são.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Foi exa
tamente isso, porque o serviço público, nos últimos
anos, aumentou bastante a participação de empresas
terceirizadas. Minha pergunta é a seguinte: se essas
empresas fazem parte em algum momento daquilo
que é da atividade central da Receita Federal?

O SR. EVERARDO MACIEL - Infelizmente 
devo dizer que tentei modificar isso, mas não obtive
êxito -, a Receita não tem um estatuto de autonomia,
a Receita faz parte do Ministério da Fazenda. Não
que eu queira dizer que deva ser fora do Ministério da
Fazenda, apesar de alguns países terem adotado
essa posição, como é o caso da China, da Irlanda e
do Canadá, para citar 3 exemplos. Mas não é isso
que eu estou dizendo, é ter autonomia administrativa
e financeira. Então, na verdade, boa parte dos servi
ços de que se utilizam as atividades da Receita e dos
terceirizados são contratados pelo Ministério da Fa
zenda. Antigamente, chamava-se DAMF. Hoje há
uma gerência administrativa, cujo nome preciso não
sei exatamente qual é. Era a antiga DAMF, Delegacia
do Ministério da Fazenda. Os mais antigos como eu
ainda chamam de DAMF. A terceirização ocorre por
isso: se alguém pode pensar que a realização de um
serviço da Receita por uma empresa pública é tercei
rização, diria que todo tratamento do material de infor
mática da Receita é terceirizado. A terceirização ocor
re com empresa pública, que no caso é o SERPRO,
se o conceito de terceirização alcança empresa públi
ca. Ou seja, se terceirização é tudo aquilo que não é
feito estritamente pela Receita. Esses são os níveis
de terceirização que existem na Receita. Acho que
não seria exagero falar em terceirização com o
SERPRO, ainda que formalmente o seja. O SERPRO
é uma empresa pública, cujos servidores são pagos
com recursos do Tesouro. Na verdade, ela tem quase
só as prerrogativas de empresa, mas funciona como
se fosse quase uma autarquia. Quanto ao número
de contas correntes, não sei qual o número de contas
correntes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Everardo Maciel, se me permite V.Sa. e o Deputado
Luiz Alberto, quero tecer um comentário, pegando um
gancho da pergunta que o senhor. fez. Existem cerca
de 60 e tantos milhões de CPFs, como o senhor falou,
salvo algum engano. E existem, por informações que
aqui chegam, mais ou menos 40 milhões de contas
correntes abertas no sistema financeiro, através dos
bancos. O senhor deixou claro, quando respondeu à



ção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - A

fundamentação estava errada. O senhor fundamen
taria no sentido de dizer que aquela informação não
era para interesse público, salvo algum engano da mi
nha colocação. Então, ela não continha o interesse
público, era simplesmente uma mera informação de
um cidadão pedindo uma informação cadastral à Re
ceita e não de interesse público.

Esses 20 milhões que existem de spread, são 40
milhões de contas abertas e mais de 60 milhões de
CPFs. Então, chega-se à conclusão de que desses 20
milhões a SERASA não teria as informações, porque o
cidadão não foi até a instituição financeira para abrir
uma conta. Por isso, ele não efetuou lá o preenchimen
to do cadastro. Como a SERASA obtém essa informa
ção desse cidadão que vai numa loja comprar alguma
coisa, fazer uso de sua atribuição, comprar algum pro
duto? Como a SERASA informa àquele comerciante
os dados e as informações cadastrais daquele cidadão
que não possui conta no banco? Então, existe aí. .. ,
salvo algum engano da minha parte.

O SR. EVERARDO MACIEL - Gostaria de ob
ter uma informação. Se ele vai a uma loja - foi essa a
informação de V.Exa. -, ao procurar essa loja ele tem
uma informação lá sobre a vida dele... E ele não tem
conta corrente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Isso.

O SR. EVERARDO MACIEL - Então, ele esta
ria fazendo o quê?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Ele
está comprando uma mercadoria.

O SR. EVERARDO MACIEL - Sem conta cor
rente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não tem conta corrente no banco. De onde que essa
loja obteve... Onde a SERASA, perdão, obteve a in
formação desse cidadão?

O SR. EVERARDO MACIEL - Eu não tenho a
menor idéia, mas vou responder como que eu inter
pretaria isso. Primeiro, eu não sei qual o número de
contas correntes. Então, estou tomando por hipótese,
vou tomar por hipótese. Mas o número de contas cor
rentes deve ser uma situação estática. Eu tenho...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Eu
quero colocar o seguinte: esse cidadão não foi abrir a
conta no banco, conseqüentemente ele não desper-
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Deputada Perpétua Almeida, que a resposta foi corre- tou o interesse público na Receita em passar a infor-
ta, contudo o conteúdo escrito... mação para a SERASA, porque ele ia abrir uma con-

O SR. EVERARDO MACIEL - A fundamenta- ta, podia ser um CPF frio, de um morto, mas a
SERASA tem a informação sobre ele.

O SR. EVERARDO MACIEL - Deixa eu expli
car. Primeiro é o seguinte: eu não tenho nenhuma ra
zão para interpretar o fato em particular, estou tentan
do apenas socorrer com interpretação. Vamos admitir
por hipótese que são 40 milhões de contas correntes.
Esses 40 milhões de contas correntes são uma infor
mação estática. Eu tenho hoje 40 milhões de contas
correntes. Mas pode existir o caso de uma pessoa já
ter tido conta corrente e hoje não ter conta corrente.
Portanto, significa dizer que o volume total do número
de pessoas que têm conta corrente não é igual ao nú
mero de pessoas que tem conta corrente, isso visto
do ponto de vista estático.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Te
mos depoimentos nesta Casa e solicitação feita, que
vamos expressar a todos os Deputados, de pessoas
que nunca passaram na porta do banco, têm CPF ati
vo, foram fazer compras e não lhe foi cedido crédito
por algum motivo.

O SR. EVERARDO MACIEL - Deixa, então, eu
repetir. Primeiramente, o primeiro ponto a levantar é o
seguinte: o número estático de contas correntes não
quer dizer o número de pessoas que tiveram contas
correntes. Admitamos: estamos discutindo aqui algo
abstratamente, eu não tenho segurança quanto a es
ses números que estão sendo apresentados. Se uma
pessoa pode ter tido conta corrente e não tem conta
corrente hoje. Portanto, a informação estática não es
clarece.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Qu
ero ser bem claro com o senhor, não estou lhe per
guntando... Peguei o gancho, se o senhor não puder
responder, vamos para a próxima. Vamos usar como
exemplo: o cidadão não teve conta corrente e tem
CPF. De onde vem a informação dele quando consul
tam? Não quero usar como exemplo "Ele teve, daí
não tem mais ou vice-versa". Quero ser enfático na
pergunta: ele tem CPF mas nunca passou numa insti
tuição financeira para abrir conta corrente. Então, de
onde vem a informação quando ele vai, por exemplo,
às Lojas Pernambucanas comprar? Quando a loja
consulta a SERASA, de onde vem a informação sobre
ele?

O SR. EVERARDO MACIEL - Suponhamos
que ele nunca teve conta corrente - estamos pegan
do uma situação extrema. Nunca teve conta corrente.
Se ele está fazendo uma compra a prazo, ele pode ter
feito uma compra a prazo, a crédito anteriormente ou
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não? E nesse caso ele informou o CPF. Então, por- O SR. EVERARDO MACIEL - Acho muito bem
tanto, a única fonte de informação não é a informação posta a questão, Deputado. Acho que tem... Permi-
da Receita. ta-me esclarecer. Primeiramente, é preciso alocar es-

(Intervenção inaudível.) sas informações no tempo. Eu não sei dizer com pre-
O SR. EVERARDO MACIEL - Mas ele pode, cisão em que ano, mas é preciso dizer que esse aces-

por exemplo, do sistema que acompanha as vendas a so universal pela Internet a essas informações é pos-
crédito, o SPC - Sistema de Proteção ao Crédito. Eu terior a esse convênio. Ou seja, uma coisa era anteri-
só estou dizendo o seguinte: isso só pode ser exami- oro Segundo, as informações que nós colocamos em
nado à luz de um caso concreto. Abstratamente eu disponibilidade pública não tem agilidade, a necessá-
posso dar uma centena de interpretações. ria agilidade, por exemplo, de um trato de instituições

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - que têm dezenas e dezenas e centenas de situações
Muito obrigado, Dr. Everardo. Próximo inscrito, o De- onde precisa fazer essa confirmação diariamente.
putado Cezar Silvestri. Por quê? Quando nós falamos que o acesso pode ser

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Dr. feito pela Internet... Mas se tiver algum dia a curiosi-
Everardo Maciel, tenho certeza absoluta de que se dade de examinar isso, Deputado, V.Exa. vai ver o
não é unanimidade mas é o pensamento da grande seguinte: V.Exa. vai digitar o CPF de uma pessoa;
maioria dos Srs. Deputados de que V.Sa. ficou co- quando digita o CPF da pessoa, para que a consulta
nhecido em todo o País pela sua competência, serie- seja concluída, tem que acrescentar o código que foi
dade, pela forma como conduziu a Secretaria da Re- feito para aquela consulta, ou seja, tem aquela infor-
ceita Federal ao longo dos últimos 8 anos, ao ponto mação e aquele código. Aquele código não serve
de que muitas vezes, dentro dos partidos políticos, para outra consulta. Até acontecem situações do se-
quando se colocava em debate, eu só via algumas guinte tipo: o sistema faz a pergunta: "Está vendo o
pessoas se queixarem do seu excessivo rigor e da código?" Porque se não estiver vendo, se responder
forma como V.Sa. desempenhava seu papel, na mi- "não", ele dá outro código, não repete o mesmo códi-
nha avaliação - e eu me coloco entre aqueles que lhe go. Portanto, a informação é uma a uma. Ela não per-
admiram - de forma extremamente correta e até fa- mite informações de um número muito grande de in-
zendo justiça social na questão da arrecadação de tri- formações sob pena de o sistema ficar extremamente
butos no nosso País. Por essa razão lhe faço a se- lento para quem está fazendo essa consulta. Portan-
guinte pergunta: até agora não consegui entender to, tem essa restrição. Então, eu diria: primeiro, o
quando a Dra. Luciane Aguiar, se não me engano, acesso público é posterior; segundo, em sendo pos-
deu um parecer com relação ao convênio feito entre a terior, na circunstância que é hoje, qualquer pessoa
FEBRABAN e a Secretaria da Receita Federal. Ela que fizer isso vai observar o que estou falando, ele faz
disse que o convênio é legal até porque as informa- uma a uma evitando aquilo que os profissionais da
ções que a Receita Federal fornece ao sistema finan- área de informática chamam, evitando que se colo-
ceiro e logicamente à SERASA são informações de que um robô. Um robô é que consegue capturar todas
domínio público. Essa é uma afirmativa e com que as informações em série. Portanto, ele não consegue
V.Sa. também concorda. E V.Sa. também nos dizia porque cada informação é isolada, e algumas pelo
aqui que essas mesmas informações qualquer cida- que se presumia era possível - e ninguém sempre
dão pode obter através da Internet. Se isso é verda- consegue prevê todas as situações - uma empresa
deiro, qual o motivo na sua avaliação - e não sei se capturar essa informação de CPF direto pela Internet,
V.Sa. vai abdicar do fato de o senhor ser testemunha exceto depois, quando se colocou essa trava de se-
e dar sua opinião pessoal-, mas qual o motivo que le- gurança.
varia uma empresa ou a própria FEBRABAN a fazer O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Dr.
esse convênio se na verdade ela poderia ter essas in- Everardo, eu tinha conhecimento disso, mas eu fiz
formações através da Internet. Ou seja, qualquer ci- questão de lhe fazer essa pergunta pelo seguinte. Lo-
dadão, qualquer empresa, qualquer loja poderia ter gicamente que esse acesso à Internet é posterior à
essa mesma informação? Qual a finalidade desse assinatura do convênio. Então, logicamente que na-
convênio? Essa é uma questão que eu gostaria que o quela ocasião, em 1998, quando foi assinado o con-
senhor me respondesse para que depois eu continu- vênio - e V.Sa. confirma isso - seria extremamente
asse na réplica com a nova pergunta. importante para a FEBRABAN a assinatura do convê-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr. nio, até pela agilidade, como o senhor disse, no rece-
Everardo. bimento das informações. Dentro desse raciocínio o
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senhor acha que foi levada em conta essa importân
cia, essa agilidade; enfim, essa facilidade que teria o
sistema financeiro e a própria SERASA nas informa
ções, foi levado em conta o valor do contrato posterior
que foi feito entre o SERPRO e a SERASA no forneci
mento dessas informações? Porque nos depoimen
tos anteriores que tivemos aqui a sua vida a esta
Casa, lembro-me bem de que um dos depoentes dis
se que praticamente o SERPRO só se restitui dos
custos operacionais no fornecimento dessas informa
ções. Na minha avaliação, logicamente pela impor
tância que tem, pela agilidade, não poderia apenas
cobrir os custos, acho que o Governo deveria cobrar
realmente um preço, até uma remuneração grande
ao Governo em função da importância e da agilidade
que estaria tendo. Então, essa é uma pergunta, um
questionamento que faço a V.Sa. que, tenho certeza
absoluta, não deve partir do senhor, pelo seu perfil,
pela sua história, mas dá a entender que, de repente,
até o seu subordinado facilitou esse tipo de convênio,
não dando a devida importância da assinatura e a im
portância que teria essas informações para o sistema
financeiro e para a própria SERASA. E a última per
gunta que faria: se a SERASA tem qualquer tipo de
benefício ou se ela paga seus impostos como qual
quer outra empresa do ramo que atua nessa área; en
fim, como qualquer outra empresa? Seria isso.

O SR. EVERARDO MACIEL - Primeiramente,
quero dizer a V.Exa. que, um ponto importante,
V.Exa. ajudou muito no esclarecimento da primeira
pergunta: é que havia uma convergência de interes
ses: o interesse do Fisco e o interesse da
FEBRABAN. A FEBRABAN, para que assegurasse a
autenticidade de suas contas bancárias, e o Fisco,
até para que se tivesse certeza que no cruzamento de
informações, posteriormente, serviço extraordinário,
que aqueles CPFs fossem verdadeiros, autênticos
também. Portanto, havia uma convergência de inte
resses, não era um mera operação. Na relação entre
a Receita e a FEBRABAN não havia interesse comer
ciaI. Era um convênio, não era um contrato. Já o
SERPRO, quando vai prestar essa informação, tem
que se ressarcir dos seus custos. É claro, também,
que o SERPRO não está comercializando, até porque
o banco de dados, o SERPRO responde pela tutela
desse banco de dados, é o banco de dados da Recei
ta e não dele próprio, o SERPRO. Portanto, ele não
poderia comercializar. Então, diria que à primeira vis
ta o custo deveria ser o mínimo possível pelo interes
se que a Receita tinha no assunto e aí, no caso, era
simplesmente uma transferência de mais valia para o
SERPRO. Era a única parte do contrato.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - O
SERPRO é proibido de comercializar, vamos dizer
assim, essas informações?

O SR. EVERARDO MACIEL - Sem dúvida.
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI 

Então, na verdade, ele só poderia realmente ser resti
tuído dos custos.

O SR. EVERARDO MACIEL - Sem dúvida,
sem dúvida nenhuma. Ele pode comercializar...

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI-Isso
esclarece a dúvida que realmente tinha. É uma coisa
extremamente importante...

O SR. EVERARDO MACIEL - Sem dúvida, De
putado.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - ...
que essa empresa está utilizando. E o faturamento
dela, todos temos acesso hoje, são de milhões de re
ais por ano. Logicamente que fica realmente essa dú
vida até porque eu desconhecia isso. Então, legal
mente, o SERPRO não pode, realmente, comerciali
zar as informações. Ele, simplesmente, só podia ser
restituído dos custos.

O SR. EVERARDO MACIEL - Porque ele não é
o proprietário da informação.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Os
dados que ele tem são os dados fornecidos pela Re
ceita.

O SR. EVERARDO MACIEL - Quanto à questão
do regime tributário da SERASA eu não conheço qual o
regime tributário dela, enquanto empresa. Mas acho
que é uma coisa fácil de ser esclarecida, mediante uma
solicitação à Receita Federal, que pergunta...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Everardo Maciel, se me permite?

O SR. EVERARDO MACIEL - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 

Para esclarecer aos nobres pares. Já foi solicitado,
em virtude de um requerimento apresentado e apro
vado. Solicitamos à Secretaria da Receita que, de
pronto, nos atendeu. Inclusive nessa reunião, com
documentos confidenciais, onde constam quais os tri
butos que a SERASA deve recolher, de acordo com a
sua atividade, inclusive declaração de Imposto de
Renda e assim por diante. Então, não tenho dúvida
de que esse fato, essa dúvida de sonegação ou não
vai ser apurada com todo o rigor possível. Inclusive
nós temos aí uma Sub-Relatoria...

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr.
Presidente, só para esclarecer. Existe algum tipo de
privilégio com relação a qualquer outra empresa que
trabalha no mesmo ramo de atividade ou não? V.Exa.
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talvez já tenha até essa informação para dar a todos
nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - O
que eu posso expressar ao Deputado é que a única
informação que a Receita Federal nos deu, que foi na
época, salvo engano em noventa e - não sei precisar
a data -, foi feita uma consulta da SERASA à Receita
Federal em São Paulo. Na resposta - nós temos a có
pia, está à disposição de V. Exa. - a Receita não isen
tou a SERASA daquele determinado imposto da qual
foi indagado. A maneira que a SERASA recolheu, e se
recolheu, e outros tributos que a Receita nos informa
que ela deve recolher a gente vai apurar com essa
Sub-Relatoria pra que se dentro desta CPI indícios de
sonegação existirem, cabe ao Relator e à CPI colocar
no seu relatório final e mandar, não tenho dúvida ne
nhuma, à Secretaria da Receita Federal, para que
faça a devida apuração e auditoria na empresa. Essa
é a nossa colocação. O próximo inscrito é o Deputado
Neuton Lima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Obrigado,
Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Relator, senhores
membros da Comissão, Sras. Deputadas, Srs. Depu
tados, Sr. Everardo Maciel, quem nós conhecemos à
frente da Secretaria da Receita Federal. Até em de
corrência de ter chegado após o depoimento de
V.Sa., mas atento aqui às respostas e perguntas ela
boradas pelos meus pares, eu gostaria de ser assim
bem objetivo. Primeiro, eu faria uma pergunta: em
que ano a Secretaria da Receita Federal foi informati
zada na compilação dos dados dos contribuintes e
dos CPFs? O senhor tem idéia em que ano foi?

O SR. EVERARDO MACIEL - Presumo que
isso deve ter sido no começo dos anos 70, algo as
sim.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Que ela ti
nha essa compilação dos dados?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não, de informa
ções de CPF.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sim, mas
a compilação, dentro de um banco de dados, em par
ceria aí com o SERPRO, tal. O senhor não se lembra?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não se lembra
não. Isso é coisa muito antiga.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Muito anti-
ga.

O SR. EVERARDO MACIEL - O senhor era
bem jovem nesse tempo.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O convê
nio assinado entre a Secretaria da Receita Federal e
a FEBRABAN, tendo como anuente a SERASA, foi

assinado exatamente em 19 de junho de 1998. Então,
o senhor agora há pouco tinha dito que os dados dis
poníveis da Receita foram posterior à assinatura do
convênio. Ou não foi isso que eu entendi?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não, não falei
isso. Eu falei o acesso a essas informações pela
Internet.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O acesso
à Internet, tá certo.

O SR. EVERARDO MACIEL - Pela Internet.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Tá certo.

O senhor conhece o Sr. Luiz César Gonçalves Bezer
ra? Pedro Luiz César Gonçalves Bezerra?

O SR. EVERARDO MACIEL - Conheço.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Conhece?

O senhor lembra a ação do Sr. Pedro Luiz César Gon
çalves Bezerra? A designação que foi dada a ele para
ele fazer dentro da Secretaria da Receita Federal?

O SR. EVERARDO MACIEL - Eu não... Aí não
estou compreendendo se se trata do ato de designa
ção dele para a função ou se se trata da atribuição
dada por. ..

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Os dois. O
que que ele fazia e o que ele passou a fazer depois de
designado.

O SR. EVERARDO MACIEL - O que ele fazia
antes eu não sei. Acho que estava no Ministério da
Fazenda, em algum órgão que eu não sei exatamen
te. Ele foi nomeado coordenador da COTEC presumo
que em 95, mas não sei exatamente em que data,
não. Antes ele devia estar em algum órgão do Minis
tério da Fazenda, eu não sei.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O Sr. Jor
ge Higashino o senhor conheceu ou não?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não co

nhece? O senhor teve conhecimento do parecer com
a dupla conclusão da Sra. Maria Irene Porto Guerrei
ro?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não teve

conhecimento?
O SR. EVERARDO MACIEL - Suponho que

deva ser esse assunto que falava sobre a consulta.
Estou supondo. A isso eu já tinha respondido negati
vamente.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - A Portaria
nº 19 da Secretaria da Receita Federal o senhor co
nhece?

._---,----_._--_._ .....



bra.
o SR. EVERARDO MACIEL - Não lembro não.

Não há nenhuma designação dele para fazer estudo.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não há

designação?
O SR. EVERARDO MACIEL - Para fazer estu

do não. Há uma ... Na instrução normativa, confere
competência ao titular da COTEC - que circunstanci-
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O SR. EVERARDO MACIEL - Não, conheço a almente era ele, não a pessoa dele -, ao titular do ór-
Instrução Normativa nº 19. Talvez V.Exa. queira se gão, para celebrar convênios.
referir a ela. O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - A Instru- não tinha, então, informação desse convênio?
ção Normativa nº 19. O SR. EVERARDO MACIEL - Não, claro que ti-

O SR. EVERARDO MACIEL - Conheço. nha...
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Essa o se- O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Como Se-

nhor mesmo assinou? cretário, o senhor não tinha a informação desse con-
O SR. EVERARDO MACIEL - Isso, sim. vênio?
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor O SR. EVERARDO MACIEL - Não. A celebra-

sabia que dela se originava a minuta de convênio en- ção do convênio em si não era comigo - não fui eu
tre a Secretaria e a FEBRABAN? que assinei.

O SR. EVERARDO MACIEL - Não. Não sabia, O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sim.
porque de fato não era assim que existia. A instrução O SR. EVERARDO MACIEL - Agora, claro que
normativa apenas disciplina como celebrar convêni- tenho conhecimento sobre convênio - tanto que nós
os. Sobre o modelo específico de convênio, foi objeto estamos discutindo aqui.
de uma portaria, não de uma instrução normativa, O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor
que é outra coisa. sabia que esse convênio era exatamente para repas-

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Portaria nº sar as informações para a FEBRABAN?
1.149? O SR. EVERARDO MACIEL - Sabia.

O SR. EVERARDO MACIEL - Isso. Não tenho O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sabia.
certeza se o número é esse. Tem muitas portarias du- O SR. EVERARDO MACIEL - Informações,
rante todo o ano. Mas é uma portaria específica. Não confirmação de dados de registro público, dados ca-
é uma instrução normativa, que é de caráter mais ge- dastrais de empresas e de pessoas físicas para fins
ral. São duas coisas distintas. Convênio em si é uma de confirmação do CPF e do CNPJ. Portanto, para
terceira coisa diferente. conferir autenticidade às contas bancárias.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O Sr. Pe- O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor
dro é servidor da Secretaria ou do Ministério? O se- imaginaria que a FEBRABAN criaria esse... ela teria
nhor lembra? uma parceria ou uma sociedade com essa empresa

O SR. EVERARDO MACIEL _ Não. Se é servi- que criaria aí um banco de dados utilizando o cadas-
dor da Secretaria é do Ministério. Ele, no momento, tro fornecido pela Receita Federal para venda de pro-
não é uma coisa nem outra, porque, pelo que eu sei, dutos de proteção de crédito no Brasil? O senhor ti-
ele está aposentado. Mas ele era Auditor Fiscal da nha essa informação?
Receita Federal. Portanto, com lotação natural na Re- O SR. EVERARDO MACIEL - Vejamos a infor-
ceita Federal como órgão do Ministério da Fazenda. mação. Se eu aceitasse qualquer resposta, era admi-
P rt t . tir que com parte da pergunta eu estaria concordan-

o an o, por via... Q
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA _ E o se- do. uer dizer, a informação da Receita era transmiti-

da, como eu disse, para confirmar CPF e CNPJ. Por
nhor se lembra, então, da designação dele para fazer tanto, quanto a se a empresa estava vendendo ou
esse estudo pra assinatura desse convênio represen- não estava vendendo, isso não é do meu hemisfério.
tando o Governo?

O SR. EVERARDO MACIEL _ Não. O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - E lá não
está no teor do convênio?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não lem- O SR. EVERARDO MACIEL - Não, tá dito que
não pode fazer uso. Se eu compreendi, dizer que ia
vender não faria sentido.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Chegou
para esta Comissão, Sr. Everardo, uma informação
de que também foi firmado um convênio entre a
FEBRABAN e o SERPRO.

O SR. EVERARDO MACIEL - Aí, deve ser ...
Presumo que nesse caso ...
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o SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Com a in
terveniência do Sr. Pedro Luís César Gonçalves Be
zerra.

O SR. EVERARDO MACIEL - Eu estou presu
mindo que é exatamente o assunto que nós acaba
mos de responder. O Deputado Cezar Silvestri falou
sobre esse ato praticado, que eu não conheço, entre
o SERPRO e a Receita, para efeito de cobrar os cus
tos de transmissão de informação.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Então, o
senhor não conhece exatamente a atividade básica
da SERASA?

O SR. EVERARDO MACIEL - Atividade básica
da SERASA não.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor
não conhece?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não conheço.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Nunca foi

consultado ou nunca foi negativado.
O SR. EVERARDO MACIEL - Não, não. Nunca

fui negativado, nunca fui consultado. Consultado não.
Não sei se alguém consultou alguma coisa. Eu não
posso responder. Quem consulta são os outros. Eu
nunca me consultei. Se alguém consultou, eu não
faço a menor idéia. Agora, se negativado ...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Mas a
SERASA, o senhor conhece a SERASA?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não, claro que
eu sei o que é a instituição. Eu só não sei o que quer
dizer a sigla SERASA, o que ela faz nesse caso espe
cífico, que era assessoramento como órgão de pro
cessamento de dados junto a FEBRABAN e de infor
mações de tudo que tenho ouvido e nem sei, mas um
assunto que não era da minha competência, e muito
menos hoje, de informações sobre pessoas.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor
teria alguma informação que seria possível trazer
para esta Comissão de qual foi a metodologia ou os
critérios utilizados pela Secretaria da Receita Fede
ral, ou sistematicamente a fiscalização da Receita,
para garantir o cumprimento das cláusulas do convê
nio da Receita com relação à entrega dos dados ca
dastrais à FEBRABAN e concomitantemente à
SERASA?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não, não conhe
ço metodologia de fiscalização da SERASA.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, da
FEBRABAN, porque, na verdade, a Secretaria da Re
ceita Federal efetivamente não entregou para a
SERASA. Isso tá claro. Ela entregou para a
FEBRABAN.

O SR. EVERARDO MACIEL - Certo, perfeito.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Uma fede

ração de bancos. Só que ela tinha ciência, a Secreta
ria tinha ciência que tinha como anuente naquele con
trato a SERASA, que era uma empresa de bancos, vi
sando criar no Brasil uma modalidade de restrição de
crédito. Isso é claro.

O SR. EVERARDO MACIEL - Até aí, essa par
te final, eu não tenho nenhum comentário a fazer.
Não é o caso, mas sobre se eu tinha ... V.Exa. poderia
repetir a pergunta?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sim, mas
a Secretaria da Receita Federal, enquanto o Sr. Se
cretário, quais os critérios que tinha para o cumpri
mento das cláusulas contratuais entre a Receita Fe
deral e a FEBRABAN?

O SR. EVERARDO MACIEL - Isso deve estar
no próprio convênio, no próprio convênio estabeleci
do, que eu não conheço.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor
sabe se algum dia houve notificação à FEBRABAN,
em decorrência do mau uso desses dados?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não conheço.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não co

nhece? Ela nunca tomou motivação?
O SR. EVERARDO MACIEL - Não conheço.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor

não conhece?
O SR. EVERARDO MACIEL - Não conheço.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor

não conhece. Nós estamos numa situação, Sr. Secre
tário, até um tanto inusitada, porque hoje no Brasil- e
o senhor deve conhecer muito bem, porque coman
dou uma Secretaria que tem um poder de polícia
grande, haja visto qualquer cidadão que deixar de de
clarar o seu Imposto de Renda passa a ter o seu pró
prio CPF suspenso. Até aquele mesmo que não tem
patrimõnio, mas tira 60 CPF, tem o CPF, pelo fato de
não regularizar, tem o seu CPF suspenso e nós te
mos hoje, de uma forma graciosa, cedido um cadas
tro para uma federação de bancos, através dessa mi
nuta de convênio, onde V.Sa. disse que era de inte
resse recíproco da Receita e dos bancos o forneci
mento ou a troca de informação concernente ao
CNPJ e concernente ao CPF das pessoas, dos cida
dãos brasileiros, e que hoje nós vemos aí exatamen
te... E fica uma pergunta praticamente sem resposta,
Sr. Presidente, se nós temos efetivamente, mais ou
menos, porque, como disse o Secretário, não é uma
conta estática, é fixo, porque o indivíduo pode ter uma
conta hoje e amanhã ele não terá conta, ou quem não
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tem conta hoje amanhã passar a ter uma conta, isso é
claro. Mas fica uma coisa muito clara: existe uma
gama de cidadãos brasileiros que não têm relação al
guma com o sistema financeiro, via conta bancária, e
que os seus dados, através do seu CPF, foram forne
cidos para uma federação de bancos, através de um
convênio, de forma graciosa, e ninguém entende por
que isso foi feito. Eu lamento. Eu creio que esta Co
missão pode até apurar o que levou isso a acontecer,
para que nós tenhamos pessoas, como é o caso de
juízes que, ao proferirem sentença contra ou fazer
análise de processo contra a SERASA, tiveram seus
nomes negativados, sem ao menos ter contas ou dé
bitos. E aí a gente entende que talvez o rigor implan
tado no sentido de preservar o crédito neste País, que
sempre protegeu o sistema financeiro, o sistema ban
cário faz com que os cidadãos brasileiros sejam pe
nalizados de forma abrupta, onde efetivamente tem
exposto as suas informações, muitas delas sigilosas.
Nós tivemos o caso, Sr. Everardo, e tenho aqui para
mostrar para V.Sa., que, através de uma senha forne
cida pela SERASA, até os dados de S.Exa., o ex-Pre
sidente da República, estão expostos aqui e eu não
sei não se não tem o do senhor também. Foi impresso
dentro dos produtos hoje oferecidos pela SERASA
significando claramente que o sigilo, a proteção que a
lei assegura aos cidadãos não existe e que lamenta
velmente fora fornecido hoje aqui sendo até de forma
veemente contestado ou negado pelo então Secretá
rio da Receita Federal, mas que, indiscutivelmente,
foi a Secretaria da Receita Federal que repassou es
ses dados para a FEBRABAN que, por sua vez, ce
deu ao SERASA, e o SERASA vende o produto como
proteção de crédito. Eu não tenho mais perguntas a
fazer porque está muito claro o posicionamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Último inscrito para o debate, Deputado Mendes lha
me.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a gente sempre traz aqui, quando faz as per
guntas, na verdade, não uma situação estática, mas
muitas vezes até uma história de vida, das nossas ex
periências políticas e, às vezes, da nossa experiência
pessoal. Meu pai era um viajante comercial. Ele, dos
18 aos 62 anos, foi um caixeiro viajante. Descendente
de sírio. Brincam que os sírios e os libaneses, quando
vieram para cá, não foram para a lavoura, foram para
o comércio. Não tendo recursos a família do meu avô
para abrir uma loja, meu pai foi ser viajante desde os
18 anos. Eu me lembro de diversas situações em que
nós tínhamos alguma dificuldade e ele explicava que

estava tendo problemas com as empresas que ele re
presentava. Indagando, quando eu já tinha vinte e
tantos anos, ele explicou uma vez que havia 2 siste
mas: um, chamado del-credere e outro de comissão
simples. No sistema del-credere, o viajante comercial
ganhava 10, 12, 15%. E no sistema de comissão sim
ples, ganhava 2%, 3%. Em alguns casos excepciona
is, quando era um produto muito difícil de vender, ga
nhava 4%. E arcava com toda a despesa da viagem.
Meu pai viajava de Piracicaba até Foz do Iguaçu e fa
zia a Alta Sorocabana, tudo. E eu me lembro, eram
estradas que não tinham asfalto, não tinham nada, e
ele tinha um carrinho velho que fazia essas viagens.
Qual a diferença entre os dois, del-credere, que ele
ganhava 12%, e o sistema simples, comum? No
del-credere, o viajante era responsável pela venda.
Se o cliente não pagasse, descontava da comissão
dele nas outras vendas. E no sistema simples, não.
Se não pagasse, o prejuízo era da empresa. Só ele
não ganhava comissão. Eu perguntava: "E o senhor
trabalha em qual sistema?" "No simples, não tenho
como bancar. Bem gostaria de ganhar uma comissão
muito melhor. Nós estaríamos muito melhor, mas o
sistema que eu trabalho é o simples". "E por que a
empresa não está pagando?" "Porque ela alega que
eu fui negligente. O sujeito já tinha dado o cano mui
tas vezes, e que eu me envolvi na amizade, era muito
bem tratado, dei o crédito para esse cidadão e, de re
pente, quando eu fui lá, ele tinha mudado com toda a
mudança, tinha ido para o lado do Paraguai, foi embo
ra e não pagou a ninguém. Então, a empresa está
querendo descontar, e nós estamos numa briga,
numa quebra de braço. Eu não posso processar a
empresa, senão eu perco esse meu "representato".
Isso me faz lembrar que já naquela época não existia
esse sistema de proteção ao crédito, de informações.
Nada. Era na base da fidúcia. Coisa que até hoje não
existe em muitos países que se baseiam simples
mente no sujeito ou tem cartão de crédito ou ele não
aluga um carro no aeroporto; ele não se hospeda num
hotel; ele é um pária, porque ele não tem cartão de
crédito. Ele é um excluído do crédito. Não tem crédito
nenhum; não tem cartão de crédito. Brasileiros que
estão trabalhando no exterior sabem o que é isso.
Nós aqui usamos um sistema de fidúcia. Vende-se
sem garantia real. Quando nós estamos no comércio
também. Minha mulher tem uma lojinha lá, ela vende
o produto, e ela não é filiada ao sistema. Ela só é filia
da ao SPC local. É um negócio pequeno, então, ela
não tem SERASA. Ela não é filiada ao SERASA. A
loja dela é uma loja de paisagismo, vende vasinhos,
essas coisas. Mas ela é filiada à Associação Comerci-
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aI. Sem essa filiação à Associação Comercial, ela te
ria que fechar a loja. Muito bem, o comércio e a indús
tria precisam desse sistema de proteção ao crédito. O
Deputado Luiz Alberto falou com muita propriedade
com todas as letras. Quem que poderia fazer o servi
ço que o SERASA faz? Tem que reconhecer. O servi
ço tem que ser feito por alguém. Não dá para o pró
prio banco, a própria Receita fazer. Ora, nós estamos
perquirindo aqui como é que alguém que não tem
conta em banco teve dificuldades de ter crédito? Ora,
nós vimos na apresentação daqueles 2 advogados,
vieram aí 2 advogados, dois jovens, eu assisti na ínte
gra aquela apresentação do Fernando Henrique Car
doso. Todas as empresas têm acesso ao sistema
SERASA e elas é que digitam o cidadão inadimplente
e colocam lá, com a responsabilidade dela. E se al
guém, na véspera de uma eleição, por exemplo, não
gosta do concorrente dele na mesma cidade e fala as
sim: "Olha, eu sou dono de uma loja, e vou colocar o
nome do meu concorrente aqui para causar um
dano". Quando da primeira reunião que aqui vim, fui
atraído, fui designado como suplente pelo meu líder,
nem entendi bem por quê. Depois, me interessei mui
to pelo primeiro vídeo. Fui querer saber como é que
funciona um notário de cartório, que tipo de informa
ção ele dá. Aprendi muito com esta Comissão e me
interessei em vir aqui. Fui ver as decisões do STJ so
bre as questões. Se alguém põe o nome de alguém
lá, responde por uma alta indenização. Se a empresa
põe o nome de alguém no SERASA, depois o cidadão
vai lá, paga e essa empresa não limpa o nome do ci
dadão, o nome fica dormitando no SERASA e ele tem
um prejuízo de não ter crédito noutra loja, ela é con
denada no STJ, há inúmeras condenações. Eu acho
que já existe até uma súmula aí sobre a questão.
Agora, o que é que a gente escuta aqui? Eu fico meio
em dúvida sobre o negócio. Primeiro, nós estamos re
almente convictos de que há necessidade de ter essa
fidúcia para as relações de comércio irem bem, para
que a gente possa ter vendas à prazo e estimular o
comércio, as vendas, a criação de empregos? E o co
mércio dá essa ordem para indústria para ela produzir
mais, para vender mais, para gerar empregos? Ou
nós queremos diminuir as vendas a prazo no País?
Segundo, nós queremos que seja feito esse serviço
da SERASA por uma instituição oficial de Governo? É
uma outra hipótese. E a terceira, para não sairmos de
uma comissão como esta simplesmente com um ar
resto de reclamações e não resolver nada: o que, na
legislação, está leniente, está fraco, está falho? A
SERASA está extrapolando os limites legais? No que
ela está violando a lei? Aí temos de corrigir a lei? E

nós temos esse poder. Nós vamos fazer uma coisa res
tritiva, para que ela só ofereça as informações para dar
aquilo que um pequeno comerciante precisa lá na pon
ta. E se houver falha, penalizá-Ia ainda mais ou, então,
nós queremos fechar. Vamos agir proativamente, se
não, nós estaremos só fazendo o quê? Reclamações
para nós mesmo aqui, sem mudar nada. E, por ú~imo,
eu queria fazer uma pergunta ao nosso entrevistado de
hoje, que veio fazer esse depoimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado, permita-me um aparte. Eu acho muito colo
quial, muito interessante a explanação de V.Exa.. Po
deríamos até sugerir, nesta CPI, uma proposta de
emenda à Constituição, a primeira que deveria ser fei
ta, porque a Constituição de 1988 garante, principal
mente, que não seja divulgado o CPF; diz ela que é
sigilo fiscal.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
MENDES THAME - Perfeito, se a SERASA está ex
trapolando, está vendendo informações que não de
veria, ela vai ser penalizada, certamente, porque o re
lato dessa CPI não é um documento natimorto. Vai
uma cópia para a Procuradoria-Geral da República.
Qualquer infração, infração com "r", que tenha sido
caracterizada aqui terá curso. Não morre aqui. Agora,
pode ser que nós estejamos vendo uma situação dife
rente. Não estejamos satisfeitos. A nossa função
como legislador é diferente da do Juiz. O Juiz tem que
interpretar a lei, nós não. Nós podemos mudar a lei, é
uma prerrogativa que o povo nos dá. Uma outra gran
de diferença: o setor público, aqui representado pelo
Dr. Everardo Maciel, só pode fazer o que expressa
mente a lei permitir. O setor privado pode fazer tudo,
exceto o que a lei expressamente proibir. São diferen
ças fundamentais. São completamente diferentes.
São 2 mares diferentes. Nós é que temos que estabe
lecer esse limite, com linha cheia e não pontilhada,
para não haver imiscuidade entre o público e o priva
do. Mas a pergunta que eu queria fazer é: na sua opi
nião, Dr. Everardo, uma instituição pública teria con
dições, municiada pelos dados do Banco Central, da
Receita, dos próprios comerciantes, de fornecer bem,
melhor até do que a SERASA, um serviço disso, para
fazer a economia poder realizar vendas a crédito com
segurança? Segunda pergunta: o que, na legislação
- tenho certeza, sabendo-o cuidadoso em tudo nesse
período, desde o dia em que foi convidado para estar
presente aqui até hoje, que deve ter estudado muito o
assunto e se inteirado das questões jurídicas -, o
que, na legislação, poderia sugerir no sentido de apri
morar o sistema? Ou, na sua opinião, acha que temos
que partir realmente do zero, não funciona, e cami-
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nhar no sentido de haver uma lei que vede, que proí
ba o funcionamento de empresas como o SERASA?

O SR. EVERARDO MACIEL - Bom, primeira
mente, Deputado Mendes Thame, depois da brilhan
te exposição de V.Exa., eu queria aduzir o seguinte:
eu não sei se poderia existir um órgão público, qual
quer que fosse sua denominação - autarquia, empre
sa pública ou órgão da administração direta -, enfim,
órgão público no sentido lato da expressão que pu
desse exercer essa função. Agora, eu diria que o
exercício dessa função teria custos, porque, obvia
mente, se ninguém pagar, todos pagam, e, quando
todos pagam, a receita de impostos está financiando,
e nós estamos ofendendo um princípio central de im
posição tributária, um princípio que se relaciona com
justiça fiscal e eqüidade, que é o critério do benefício.
Ou seja, todos estão pagando para que alguns pos
sam efetivamente receber aquela parte na prestação
de um bem, no caso específico de um serviço, por um
órgão público. Portanto vai de encontro a um princípio
universal atemporal da tributação, que é o princípio
da eqüidade, aí expresso pelo critério do benefício.
Então eu diria: ele terá que cobrar. Quando lerá que
cobrar, aí já começa um outro tipo de discussão. Ele
vai exercer, e aqui eu não estou fazendo um juízo de
valor se deva ou não exercer, para fazer qualquer coi
sa desse tipo, se ele vai exercer com eficiência, se ele
vai fazer a um baixo custo. Portanto entramos numa
discussão muito grande aí sobre o tamanho e a natu
reza do Estado. Sem fazer um juízo de valor sobre
essa atividade específica, mas falando sobre um ór
gão dessa natureza, se eu dou a minha opinião pes
soal, eu não recomendaria a constituição de um ór
gão desse tipo. Os órgãos que atualmente existem eu
acho que, na maior parte das vezes, por circunstânci
as as mais diversas, eu diria que estão até, em certa
medida, subdimensionados para o exercício de suas
funções precípuas, para o exercício de sua missão
institucional. Portanto, agregar uma outra responsa
bilidade, expandir essa competência, em nada se
aproveitaria, e terminaria sendo completamente inefi
ciente sob esse aspecto. Então, respondendo positi
vamente, sem fazer um juízo de valor se deva ou não
existir isto - e um pouco eu responderei na segunda
questão -, eu diria que, se fosse fazer, eu não faria
com um órgão público, não acharia que seria um ór
gão público. Agora, eu creio, não domino com absolu
ta... , não consigo navegar com precisão nesse domí
nio do uso da informação para realizar ou para produ
zir constrangimentos para operações mercantis ou
operações bancárias, ou, sob outro aspecto, também
viabilizar, factibilizar o acesso ao crédito, porque esse

é o outro lado da moeda, exatamente o outro lado da
moeda. A mim parece, numa leitura apressada, prima
facie, que nós não temos uma legislação própria para
disciplinar isto com precisão. Quer dizer, existe legis
lação esparsa, que trata de um ponto, que trata de ou
tro; falta alguma coisa mais estruturada, mais discipli
nada sobre o uso de uma informação, seja ela públi
ca, seja ela privada. Porque, como disse V.Exa., e
disse bem, quando alguém vai produzir uma informa
ção, é ela, a empresa, que está colocando, não é um
terceiro, é um banco, é uma loja, é uma indústria, é
um privado que está levando essa informação. Por
tanto, sobre o uso dessas informações, tanto públicas
como privadas, que possam gerar, visto sob dois as
pectos, o constrangimento e o acesso - aí são dois la
dos distintos de uma mesma moeda -, parece que
está faltando, repito, prima facie, uma construção le
gai mais arrazoada, para disciplinar, portanto, até
onde pode ir, até onde não pode, fixar a fronteira pre
cisa entre o uso legal, o uso devido e o uso indevido
da informação. Mas eu acho que, se me permite a su
gestão... Eu já tinha feito uma observação ao comen
tário do Deputado Almir, exatamente dizendo que...
Eu vou fugir um pouco da responsabilidade do meu
papel aqui nesta CPI para fazer um comentário cons
trutivo, no sentido de que poderia merecer uma aten
ção especial, uma atenção particular esse tipo de si
tuação. Como disse V.Exa., e o disse muito bem,
aqui, diferentemente de um juiz, diferentemente de
um membro do Poder Judiciário, V.Exas. são respon
sáveis pela construção das leis. Portanto, se a lei se
revela imprecisa, se revela inadequada, se revela ul
trapassada, eu acho que é um bom proveito do man
dato do Parlamentar fazer a construção ou a recons
trução dessas leis.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - De
putado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, no depoimento do Everardo Maciel, ele afir
mou, num questionamento do Deputado Almir Moura,
que nunca tinha ouvido falar do SERASA. Não sabia
nem explicar, não sabia o que era SERASA.

O SR. EVERARDO MACIEL - A palavra
"SERASA", a palavra.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - A palavra
"SERASA", exatamente.

O SR. EVERARDO MACIEL - Não o SERASA.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Isso.

Aqui me chega às mãos, Presidente, um memorando



63264 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2003

encaminhado pela Secretaria da Receita Federal, de
maio de 2002. O Deputado Rubem Bueno faz o Re
querimento de Informação de nº 4.237, do mesmo
ano, e solicita algumas informações à Receita Fede
ral. No primeiro item do requerimento, ele pede uma
certidão de inteiro teor, cópia autenticada capa a
capa, do processo administrativo que resultou no
convênio entre a União e a FEBRABAN, celebrado
em junho de 98, tendo como interveniente operacio
nal a SERASA, desde a solicitação inicial até a publi
cação no Diário Oficial da União. Eu tenho uma res
posta aqui, dada pela Receita Federal, falando de
todo o procedimento, solicitação (ininteligível) de
maio de 1998 dirigida ao Coordenador-Geral da
COTEC, com número do protocolo, visando à obten
ção de dados de cadastro de pessoa física e do ca
dastro nacional de pessoa jurídica, para repassar a
instituição financeira a fim de permitir que tais institui
ções cumpram as determinações contidas na Resolu
ção 2.025, de 24/11/93, do Conselho Monetário Naci
onal, e evitar que seus agentes respondam como
co-autores de crime de falsidade, nos termos do art.
64 da Lei nº 8.383, de dezembro de 91. Depois fala da
nota técnica da SEREUCOTEC, aquela nota técnica
que foi gerada a partir da IN 19 e que permitiu o con
vênio, celebrado em 98, em junho, tal e tal, ocorren
do, por meio de abertura de conta bancária, movi
mento de recurso sob nome falso de pessoa física ou
jurídica, de pessoas jurídicas liquidada de fato ou
sem representação regular. Depois, apresenta tam
bém a publicação do extrato de convênio no Diário
Oficial da União. No outro item do requerimento, item
2, pede também certidão de inteiro teor, cópia autenti
cada capa a capa, do processo administrativo que
isentou a SERASA do pagamento de Imposto de
Renda. A Receita, mais uma vez, responde que não
houve isenção de Imposto de Renda, houve uma con
sulta para o enquadramento no processo que trata da
isenção de tributos, enfim, aquilo que nós havíamos
discutido aqui. Sr. Presidente, esse requerimento,
quer dizer, essa informação, esse memorando do Mi
nistério da Fazenda, vem assinado pelo Secretário da
Receita Federal, Everardo Maciel. Então, Secretário,
eu não entendo. Uma coisa é o senhor saber das ati
vidades da SERASA, que eu acho que deveria até sa
ber, porque foi feito um convênio da Receita com a
SERASA, com a FEBRABAN, que teve como interve
niente a SERASA, e saber como é que a SERASA ia
operar esses dados. Portanto a Receita tinha que sa
ber, porque o patrimônio que estava lá na sua mão,
que são os dados, estavam sendo repassados para
ele. Eu só queria saber. Mas o senhor afirmar que não

sabia do nome SERASA, desse termo chamado
SERASA, documento que V.Sa. assinou como Secre
tário da Receita Federal, respondendo ao memoran
do do Deputado Bueno. Eu pergunto: já que o convê
nio foi assinado por um preposto da Receita Federal
parece que o Coordenador da COTEC - e uma sim
ples resposta só confirmando ou não a existência do
convênio é assinada pelo Secretário, por que que o
convênio então não foi assinado pelo Secretário, que
é o objeto mais importante, o termo celebrado entre a
FEBRABAN e a Receita Federal? O senhor informar
que não sabia, nunca tinha ouvido falar de SERASA. ..
Está aqui o seu nome, aposto no documento, infor
mando ao Deputado Cunha Bueno e a esta Casa so
bre os termos do convênio e outras informações que
ele solicita à Receita Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Everardo.

O SR. EVERARDO MACIEL - Primeiramente,
quero dizer a V.Exa., para ficar absolutamente claro,
que quando eu mencionei que não sabia o que queria
dizer a sigla SERASA, eu continuo dizendo que conti
nuo sem saber o que quer dizer a sigla SERASA.
V.Exa. leu esse documento com muita atenção, eu
também li. O senhor vai observar que em nenhum lo
cai tem algum esclarecimento quanto a isso, o que é
absolutamente irrelevante. Eu apenas quis dizer com
isso... usei aqui uma metáfora para dizer que eu não
conheço quais são as atividades da SERASA no
dia-a-dia, no relacionamento das pessoas, que era
exatamente o que V.Exa. mencionaria, que era perfe
itamente compreensível que eu não conhecesse,
dado que isso aqui está fora do que eu fazia e muito
menos do que eu faço agora. Segundo ponto. V.Exa.
fala sobre a questão de dados. Repito que nós esta
mos falando de confirmação de dados não sujeitos a
sigilo fiscal, dados de domínio público, como mencio
nei, acessíveis hoje pela Internet. Quando eu mandei
essas informações, permita ... V.Exa. falou sobre...
Agora, infelizmente, eu não tenho adequadamente a
segunda questão. V.Exa. poderia me socorrer com a
pergunta?

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Eu inquiri
V.Sa. sobre por que essa resposta ao Deputado Cunha
Bueno foi assinada por V.Sa. e não por um técnico.

O SR. EVERARDO MACIEL - Explico uma coi
sa e outra, são perfeitamente claras. Porque quem
faz essa resposta, se a resposta é dirigida pela a Câ
mara ou pelo Senado, enfim, pelo Congresso Nacio
nal, por uma de suas Casas, é dirigida ao Ministério
da Fazenda. O Ministério da Fazenda dirige ao titular
do órgão onde está a informação, então todas as in-
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formações são sempre subscritas, no caso da Recei
ta Federal, pelo Secretário da Receita Federal, por
que essa informação vai para o Ministro da Fazenda,
e ele próprio é quem faz o encaminhamento. Esse é o
rito regular, sempre assim. A segunda pergunta que
V.Exa. fez e não respondi: porque eu não assinei? Eu
não assinei porque instrução normativa editada por
mim mesmo como Secretário da Receita Federal, a
Instrução Normativa n.Q 19, dizia que, nessa hipótese,
quem assina é o Coordenador da COTEC e não o Se
cretário da Receita. Portanto, sendo essa norma dita
dessa forma, não poderia ser outra pessoa que não o
Coordenador da COTEC, sob pena de tornar inválida
a própria instrução normativa que eu expedi.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Esse é
um questionamento, Secretário... É evidente que,
quando o senhor assinou aqui, leu o documento, e
FEBRABAN todo mundo sabe o que significa, pelo
menos no âmbito da Receita, aqui na Câmara... As
pessoas pelo menos que têm acesso a informação
sabem o que significa FEBRABAN, sabem o que sig
nifica Receita Federal e tudo. SERASA é um termo
que o senhor falou que desconhecia. Veja bem, Seu
Secretário...

O SR. EVERARDO MACIEL - Veja bem, estou
falando sobre o significado da sigla SERASA, serviço
de alguma coisa.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Isso,
mas, se eu não sei o significado, eu sei o significado
de FEBRABAN, então, se eu colocasse lá, em vez de
SERASA, "Sky", "Sol" ou qualquer nome que eu qui
sesse, para assinar uma informação que estou pas
sando, sem saber o que é isso, eu podia estar até
checando ou testando a validade da informação da
Receita Federal em colocar um nome qualquer. A sua
assessoria deve ter esses documentos para informar
à Câmara dos Deputados, no caso de um requeri
mento. Olha, eu acho muito estranho um gestor públi
co da importância de V.Sa., comandando a Secreta
ria da Receita Federal, assinar um documento, ver lá
escrito SERASA e não saber o que que é.

O SR. EVERARDO MACIEL - Não. Eu não
disse a V.Exa., me permita dizer, que eu não sabia o
que significava ou o que quer dizer SERASA. Eu dis
se que não sabia o significado da sigla. Então, ape
nas para simplificar, para ilustrar pela via metafórica
que eu não sei quais são as atividades exercidas pela
SERASA nas relações com as pessoas e com as em
presas. Não sei porque nunca tive nenhum interesse.
Portanto essa informação de que a SERASA era o ór
gão operacional do convênio, claro que conhecia.
Aqui eu disse por mais de uma vez que conhecia. Não

sei se exatamente no momento em que V.Exa. estava
aqui, ou V.Exa. chegou depois, eu fiz menção exata
mente de que é claro que eu sei o que é SERASA.
Agora, sobre o que faz SERASA fora desse contexto
eu não tenho o menor interesse de saber, portanto
não tenho informações nenhumas que pudesse
acrescentar sobre o assunto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Obriga
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Não havendo mais inscritos para o debate, concedo a
palavra ao nobre Relator, Deputado Gilberto Kassab.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB - Pre
zado Presidente, Deputados, Prezado Dr. Everardo
Maciel, antes de mais nada, cumprimentá-lo pela sua
presença e pela sua história dentro da vida pública
deste País. Evidentemente que, se nós falarmos em
instituição Câmara dos Deputados, foi aprovada uma
CPI, então a instituição Câmara dos Deputados, en
quanto perdurar esta CPI e as conclusões desta Co
missão, ela tem sérias dúvidas em relação ao funcio
namento do convênio, da relação da SERASA com a
Receita Federal. E aqui eu vou me permitir lembrar ao
senhor, até porque o senhor deve ter percebido pela
discussão dos debates, quais são os pontos principa
is onde membros da Comissão estão focando o seu
trabalho, para que a gente possa dirimir quaisquer
dúvidas ou até aprofundar os debates, para que te
nhamos a oportunidade de chegar às nossas conclu
sões. O primeiro ponto, e talvez um dos mais impor
tantes, é a questão do fornecimento das informações.
Não existe, da parte dos membros desta Comissão,
uma convicção no sentido de que exista efetivamente
- usando até expressão que o senhor mesmo usou 
o disciplinamento adequado do uso das informações.
As informações são cedidas, e é evidente que já ficou
muito caracterizado que elas são de domínio público,
mas, por outro lado, existem algumas dúvidas em re
lação à facilidade de se obterem essas informações.
O senhor bem aqui lembrou o caso de um ofício que
foi enviado da Receita do Estado do Paraná, onde
acertadamente, segundo a sua visão, a resposta foi
um "não", porém com a fundamentação inadequada.
E o que causa dúvidas nesta Comissão é porque
existe um banco de dados que é fornecido, seja
SERASA, sejam diversos outros serviços de informa
ções do País, e esse serviço é reconhecido por todos
e usado para que os serviços de informação e de pro
teção ao crédito sejam adequados no nosso País,
mas a empresa e as demais outras empresas que
existem no País, elas também prestam outros servi
ços que visam ao lucro. Então existe aqui a dúvida no
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sentido de detalhar mais essa relação, para que a
gente verifique a legalidade e a legitimidade do uso
dessas informações, legalidade e legitimidade que
afetam inclusive o regime tributário. Não quero aqui
entrar no mérito da questão, eu quero transmitir ao
senhor - o senhor deve ter percebido pelas questões
-, as dúvidas que existem de parte de todos os Depu
tados, ou quase todos. Agora, acrescentando essa
preocupação existente na Comissão, surge outra dú
vida: todas as informações que são repassadas à
SERASA ou outro serviço de proteção ao crédito,
nem todas elas são de domínio desse sistema da
SERASA ou de outros. Algumas não são, porque, por
exemplo, levantado aqui pelo Presidente agora há
pouco, nem todo cidadão tem conta corrente, mas ele
pode assinar a declaração de isento do Imposto de
Renda, e a informação dos seus dados vai para a
SERASA. É um dado que, teoricamente, ela não te
ria, e ela está recebendo a custo zero. O senhor pode
até, eventualmente, justificar e nos mostrar que é cor
reto que ela receba, para que ela tenha a informação,
no sentido global, de todas as informações e de todas
as pessoas a que a Receita tenha possibilidade de
acesso, mas o senhor há de convir que são informa
ções que ela não tinha, e ela recebe. Uma outra ques
tão que preocupa grande parte dos Deputados - está
aqui o Deputado Julio Semeghini, que não teve opor
tunidade de abordar, mas, em quase todas as exposi
ções e debates, ele aborda - é a questão da eficiên
cia do sistema. Alguns companheiros seus da Recei
ta, quando estiveram aqui, manifestaram desconheci
mento em relação à checagem, por parte da Receita,
do sistema de informatização da empresa. Questiono
eu: era necessário? Não era necessário? Eu acredito
que era necessário, haja vista que no convênio está
clara a necessidade de a SERASA manter o sigilo das
informações, e, evidentemente, isso através de um
sistema adequado de informática. Em função dessas
questões levantadas, o senhor acabou de mencionar
que não existe uma relação do Poder Público com a
iniciativa privada, até porque isso é uma empresa, no
sentido de remunerar as informações passadas.
Então, evidentemente que o resultado final do traba
lho desta Comissão, seja punindo, seja aperfeiçoan
do a questão do serviço de informações no País, vai
ser no sentido de direcionar, para que tenhamos uma
legislação adequada, aperfeiçoando ou criando uma
nova. Aqui já foi levantada a idéia de criação de uma
agência, a idéia de síntese de todo o processo numa
empresa estatal. Enfim, são questões que em breve
vão começar a ser levantadas, até porque os mem
bros desta Comissão começam daqui a pouco a che-

gar na fase final dos trabalhos, e essa passará a ser a
preocupação principal dos trabalhos. Então, ao invés
de fazer alguma pergunta ao senhor... Até porque,
propositadamente, eu sempre me reservo o direito de
perguntar por último, porque geralmente as pergun
tas se esgotam, até porque os membros desta Comis
são têm tido uma participação muito ativa, muito enri
quecedora, e acabam, vários deles, sobrepondo suas
perguntas e criando condições muito adequadas, mu
ito positivas para o andamento dos trabalhos desta
Comissão. Então, em função dessas observações
que eu acabo de fazer ao senhor, eu lhe consulto se
foi essa a sensação que o senhor sentiu em relação
às principais preocupações dos Deputados e se o se
nhor acredita que este deva ser o rumo dos nossos
trabalhos, porque o rumo dos nossos trabalhos está
sendo em cima desses aspectos que eu abordei. Falo
rumos dos trabalhos em relação não às minhas preo
cupações, nem às do Presidente, mas às de todos os
membros da Comissão. Qualquer que seja o convida
do ou o convocado, as coisas acabam girando em tor
no dessas preocupações, evidentemente sempre
acrescentando uma ou outra mais específica, em fun
ção do convocado ou do convidado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) - Dr.
Everardo.

O SR. EVERARDO MACIEL - Eu pretendo divi
dir em duas partes essa resposta. A primeira é falar
de 3 informações que para mim são importantes an
tes de se tirar uma conclusão. Faticamente, o convê
nio não existe mais, então nós estamos discutindo
uma coisa que não tem objeto, porque ele não existe
mais.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não exis
te mais?

O SR. EVERARDO MACIEL - Não, o convênio
foi esse. Foi denunciado em outubro do ano passado.
Então esse convênio não existe. Se está passando
ou não está passando ...

(Intervenção inaudível.)
O SR. EVERARDO MACIEL - Não, não, não,

hoje é pelo Banco Central. Então, faticamente, não
existe. O segundo ponto também a chamar a atenção
é a responsabilidade que têm os bancos, e, combina
do com o interesse que tem o Fisco e com o interesse
que tem o sistema bancário, portanto o Banco Cen
trai, de que as contas sejam autênticas. Portanto há
um interesse comum entre as partes para dizer que
esta conta tem que ser uma conta autêntica, de uma
pessoa que existe, de uma empresa que existe. Nós
estamos falando, portanto, de um número, se esse
número é realmente daquela empresa ou não é, se
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esse número é daquela pessoa ou não é. Então vem
o terceiro ponto, que é o dado transmitido. O dado
transmitido é essa informação, a serviço, portanto, do
interesse público, exatamente na linha dos ditames
constitucionais da economicidade e da eficiência.
Agora, feita essa observação, portanto falando sobre
esse caso específico, eu desloco novamente para o
foco da Comissão. Eu presumo - e repito um pouco
aqui do que mencionei - que talvez seja necessário
minimamente um exame aprofundado sobre isso que
vai para além da transmissão dessa informação e
para o caso, que é o uso de informações para produ
zir algum tipo de constrangimento, constrangimento a
pessoas ou a empresas, quer dizer, o uso dessa infor
mação. E também temos que encontrar agora um sis
tema de pesos e contrapesos, e verificar também o
quanto isso importa para o outro lado, que é para a hi
gidez do crédito, para que se tenha um crédito limpo,
porque no fundo isso termina custando mais para to
dos. Quando há algum tipo de questionamento sobre
o crédito, todos terminam pagando mais. Então, acer
tar o equilíbrio entre essas duas coisas é uma tarefa
que merece um exame especial. Na minha avaliação
- estou respondendo a V.Exa. -, merece um exame
especial, e aí, se for o caso, se for esse o convenci
mento dos senhores, então examinar e fazer uma
proposição de solução legislativa que estabeleça que
a regressa é esta, vai até aqui, não pode usar isso,
como responsabilizar, como não responsabilizar, por
que certamente isso está em legislação esparsa, en
tão falta alguma coisa que deva ser sistematizada,
que deva ser disciplinada. Era como, por exemplo, fa
lando sobre um assunto que eu já havia mencionado,
antes dessa Instrução Normativa nº 19. A Receita não
tinha regra para celebrar convênios. A Instrução 19
veio dizer o seguinte: a regra é esta. Porque antes
não havia. A Secretaria de Fazenda dizia: "Vamos ce
lebrar um convênio?". "Mas qual é o modelo? Como é
que se transfere a informação?" E lembrar que nesse
período houve um avanço muito grande de tecnolo
gia, particularmente da tecnologia utilizada pelo setor
público. Então, tudo isso é um conjunto de informa
ções que eu quero deixar claro aqui. Primeiro, sobre a
Receita, repito, estamos falando de um convênio que
não existe, sobre um assunto de interesse público, ou
seja, de uma conta bancária que tem que ter a auten
ticidade do interesse daquele que é responsabilizado
pela lei e do próprio interesse do Fisco, do sistema
bancário, de um dado transmitido que é uma informa
ção relativa a um número de inscrição. Portanto, se
alguém tem informações outras sobre situação finan
ceira, deve ter tirado de qualquer outro lugar, menos

daí, porque essa informação não é transmitida. Por
último, como eu já disse - estou repetindo -, estou
um pouco fugindo da convocação que me foi feita,
para oferecer esse tipo de gestão. Eu acho que é inte
ressante uma discussão desse tipo, à luz das infor
mações disponíveis. Muito obrigado a todos.

O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB 
Estou satisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Giacobo) 
Esta Presidência agradece ao Dr. Everardo Maciel.
Encerrando os trabalhos, não havendo mais inscritos,
convoco reunião a realizar-se na próxima quinta-feira,
dia 21 de agosto de 2003, às 10 horas, no Plenário 15
deste anexo, para realização de audiência pública
com os Srs. Cláudio Marçal Freire, Diretor de Protes
tos da Associação Nacional de Notários e Registrado
res do Brasil, ANOREG, e Léo Barros Almada, do
Instituto de Protestos de Títulos do Brasil, e posterior
deliberação de requerimentos. Agradeço a presença
de todos e declaro encerrada a reunião.

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 2-A, DE 2003

(Do Sr. Gonzaga Patriota e outros)

Acrescenta artigos 90 e 91 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
possibilitando que os servidores públicos re
quisitados optem pela alteração de sua lota
ção funcional do órgão cedente para o ór
gão cessionário; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade, contra os votos da De
putada Juíza Denise Frossard e dos Depu
tados Patrus Ananias e Luiz Couto (relator:
DEP. ROBERTO MAGALHÃES).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação

VOTO VENCEDOR

Na discussão da PEC n.º 02, de 2003, a emi
nente relatora, Deputada Denise Frossard, ofereceu
Parecer pela inadmissibilidade, sob o argumento prin
cipal de que o Ato das Disposições Transitórias não
são disposições permanentes, mas apenas destina
das a regular situações próprias das circunstâncias e
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transição de uma ordem institucional para uma outra
ordem de base constitucional.

Prevaleceu, no entanto, por maioria de votos,
nesta Comissão, o entendimento de que, o "Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, apesar de
ser texto autônomo, é texto Constitucional", conforme
lição do insigne PONTES DE MIRANDA em seus Co
mentários à Constituição de 1946, art. 36 do ADCT.

Efetivamente, nos seus comentários àquela Cons
tituição, PONTES DE MIRANDA argumenta, inclusive,
que as normas para a a~eração do ADCT devem ser as
normas previstas para as a~erações do corpo perma
nente da Carta (conf. Vol. VII, pág. 62, do "Comentário à
Constituição de 1946", edição Borsoi, Rio, 1960).

Outro argumento, igualmente constante do VOTO
EM SEPARADO do autor principal da PEC 02/2003, De
putado Gonzaga Patriota, é o número de Emendas
Constitucionais já promulgadas. modificando o ADCT da
Carta de 1988, em número não inferior a quatorze, inici
ando-se com a EC n.º 02, de 1992, que a~erou a data do
plebiscito sobre o sistema e a forma de governo, até a
EC n.º 37, de 2002, que prorrogou a Contribuição Provi
sória sobre Movimentação Financeira, CPMF.

Cumpre destacar que o ilustre Deputado Patrus
Ananias posicionou-se contra a admissibilidade da
PEC n.º 02, de 2003, argüindo violação ao art. 37, da
Carta, que trata dos princípios fundamentais da Admi
nistração Pública, os de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.

Todavia, a maioria que entendeu admissível a refe
rida PEC, manifestou-se no sentido de que o exame da
pertinência entre o texto da PEC n.º 02, de 2003, e o art.
37, da Carta, constitui matéria de mérito, a ser apreciada
pela Comissão Especial a ser constituída nos termos re
gimentais desta Casa Legislativa.

Este é o voto vencedor que apresentamos, pela
admissibilidade da PEC n.º 02, de 2003, em cumpri
mento da designação de relator para esse mister,
com a qual fomos honrados pelo douto Presidente
desta CCJA.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2003. 
Deputado Roberto Magalhães Relator designado
para emitir o Voto Vencedor

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, contra os votos dos Deputados Juíza Denise
Frossard, Patrus Ananias e Luiz Couto, pela admissi
bilidade da Proposta de Emenda à Constituição nº
2/2003, nos termos do Parecer do Deputado Roberto

Magalhães, designado Relator do Vencedor. Os De
putados Gonzaga Patriota e Patrus Ananias apre
sentaram votos em separado e o parecer da Deputa
da Juíza Denise Frossard, primitiva Relatora, passou
a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 

Vice-Presidentes, Alexandre Cardoso, Aloysio Nunes
Ferreira, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bispo Rodrigues, Bosco
Costa, Colbert Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira,
IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, João Campos, João Paulo
Gomes da Silva, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Mendonça Prado, Pastor Amarildo, Paulo Ma
galhães, Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Rubi
nelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa
Seixas, Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Wilson San
tos, Zenaldo Coutinho, Átila Lira, César Medeiros,
Coriolano Sales, Fernando de Fabinho, Gonzaga Pa
triota, Jairo Carneiro, José Pimentel, Luiz Couto, Ma
uro Benevides, Odair, Paulo Afonso, Paulo Lima, Re
ginaldo Germano, Wagner Lago, Washington Luiz,
Wellington Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2003.
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente

VOTO EM SEPARADO

I - Relatório

A presente proposta de emenda constitucional
pretende acrescentar dois artigos ao Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, com o escopo de per
mitir opção aos servidores públicos requisitados pela al
teração de sua lotação funcional do órgão cedente para
o órgão cessionário, conforme consta da ementa.

Sustenta, o nobre autor da proposta, que servi
dores requisitados em exercício há muitos anos em
outros órgãos públicos, necessitam de amparo, por
que estão fora das funções desempenhadas em seus
órgãos de origem.

A Secretaria-Geral da Mesa noticia, às fls. 7 dos
autos, a existência de número suficiente de signatári
os da Proposta, constando cento e setenta e quatro
assinaturas confirmadas.

11- Voto

O requisito constitucional e a formalidade regi
mental para apresentação da proposta foram obser
vados. Todavia, é meu entendimento que falta à pro
posta, permissa maxima venia, condições de admis
sibilidade.

---------,---_••....
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o Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as é da exclusiva e superior competência da Assem
bléia Constituinte. Nele não podem intervir os Poderes
Constituídos, sob pena de subversão de Poderes, o que
é intolerável em um Estado Democrático de Direito.

O Congresso Nacional não tem competência or
dinária ou extraordinária para acrescentar artigos e
parágrafos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. Nesse particular, cabe ao Congresso ex
pedir leis complementares ou ordinárias, em cumpri
mento ao que ficou estipulado no Ato. Mesmo assim,
não poderá tornar permanente aquilo que a Assem
bléia Constituinte determinou fosse transitório.

O processo legislativo não inclui emendas ao
Ato das Disposições Constitucionais. Este é um ato
normativo autônomo, com seu próprio articulado e
preciso objetivo, distinto da Constituição. Esta, é bom
que se relembre, começa no preâmbulo e termina no
artigo 250. Dentro desses limites é que estão situa
das as obras de doutrina e a jurisprudência.

As disposições constitucionais gerais integram
o texto constitucional. As disposições transitórias fica
ram fora do texto, por motivos óbvios. Logo, se estão
fora do texto constitucional, não podem ser objeto de
emendas ao texto constitucional. Perdoem-me aqui a
redundância, mas o que em literatura é um vício - a
redundância - em direito é uma virtude, já que força o
entendimento. A função reformadora do Congresso
Nacional cinge-se ao texto constitucional, consoante
inciso I, do artigo 59, da Constituição. Ir além desses
limites é enveredar pela inconstitucionalidade, abrir
precedente indesejável e antijurídico que pode colo
car em risco tanto o equilíbrio entre os Poderes, como
a integridade e a eficácia dos direitos fundamentais.

Desfarte, firme nos incisos 111 e IV, do art. 4º, da
Constituição Federal, sou pela inadmissibilidade da
Proposta de Emenda Constitucional nº 2, de 2003.

É como voto.
Sala da Comissão, 24 de setembro de 2003.

Deputada Juíza Denise Frossard

Relatora

Voto em separado

Analisando a admissibilidade da presente propos
ta de emenda à Constituição, observo, inicialmente, que
já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que os
direitos e garantias individuais não se exaurem no artigo
quinto da Constituição Federal, mas sim encontram-se
espalhados por toda a carta magna.

Nesse sentido manifesta-se Manoel Gonçalves
Ferreira filho: "A atual constituição brasileira, como as
anteriores, ao enumerar os direitos fundamentais,
não pretende ser exaustiva ao estabelecer os 77 inci
sos do art. 5l1 ." (Curso de direito constitucional, 18ª
edição, São Paulo: Saraiva, 1990, p.254.). No mesmo
sentido manifesta-se Rodrigo César Rebello Pinho:
"A relação extensa de direitos individuais previstas no
art. 52 da Constituição Federal não é taxativa, exausti
va. Eles existem em outras normas previstas na pró
pria constituição." (Teoria geral da constituição e dire
itos fundamentais, São Paulo: Saraiva, 2002, p.73).
Por fim, Alexandre de Moraes afirma que "Os direitos
e garantias expressos na constituição federal não ex
cluem outros de caráter constitucional decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, desde que
expressamente previstos no texto constitucional,
mesmo que difusamente. Neste sentido, decidiu o
STF (ADln nll 939-7/DF) ao considerar cláusula pé
trea, e conseqüentemente imodificável, a garantia
constitucional assegurada ao cidadão no art.150, 111,
b, da Constituição Federal." (Direito constitucional,
nona edição, São Paulo: Saraiva,2001, p.129).

Um importante direito individual, que inclusive é
basilar em um estado democrático, é o direito igualitá
rio de acesso aos cargos públicos. O art. 12da Consti
tuição Federal é expresso ao estabelecer que a Re
pública Federativa do Brasil é um Estado Democráti
co de Direito, que tem a cidadania como um dos seus
fundamentos. Ao contrário do que ocorria no passa
do, não há cargos públicos hereditários. Positivando
expressamente o direito individual de acesso aos car
gos públicos de forma impessoal e igualitária, já que
vivemos em um Estado Democrático de Direito e que
tem a cidadania como fundamento, o art.37, inciso 11,
da Constituição Federal é expresso no sentido de que
a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo.

É como decide o STF: "O postulado constitucio
nal do concurso publico, enquanto clausula integrali
zadora dos princípios da isonomia e da impessoalida
de, traduz-se na exigência inafastavel de prévia apro
vação em concurso público de provas, ou de provas e
títulos, para efeito de investidura em cargo publi
co."(STF, ADln nll 637-MC/MA, Relator: Min. CELSO
DE MELLO, j. em 19/03/1992)

Como se pode observar, a necessidade de con
curso público para o provimento de um cargo público
efetivo decorre de ser a cidadania - todos são iguais
perante a lei - um fundamento da República Federati
va do Brasil, que também se traduz no acesso iguali-
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tário aos cargos públicos. Caso se admita que alguém
pode ter um acesso privilegiado a um cargo público
efetivo, isto é, sem passar por um concurso público
de acesso a esse cargo, haverá uma estridente viola
ção à cidadania e ao direito individual de acesso igua
litário aos cargos públicos.

Em uma sociedade que se pretende republica
na, isto é, que pretende dar à coisa pública (res publi
ca) um tratamento de coisa pública, sem confundir o
patrimônio do Estado com o patrimônio do governan
te, é necessário buscar a efetividade dos princípios
constitucionais que realizam os objetivos republica
nos. Desse modo, o princípio republicano não se coa
duna com privilégios pessoais, mas sim procura efeti
var a igualdade entre as pessoas. Na República não
há cargos hereditários ou decorrentes de quaisquer
privilégios.

Feitas essas breves considerações, resta con
frontar a redação que se pretende dar ao dispositivo
constitucional por meio da presente proposta de
emenda com o núcleo imodificável da Constituição
Federal, elencado no art.60, § 4º, da Constituição Fe
deral.

Consta expressamente no inciso IV desse dis
positivo que os direitos e garantias individuais consti
tuem cláusula pétrea, não podendo ser modificados
por emenda à Constituição. Portanto, é de clareza so
lar que a presente proposta não pode ter seu mérito
sequer apreciado.

Mas não é só. Além das limitações materiais ex
plícitas constantes do mencionado rol do art.60, § 4º,
da Constituição Federal, devemos analisar também
as limitações materiais implícitas ao poder reforma
dor atribuído ao congresso nacional. É evidente que o
cerne, isto é, que os princípios basilares da Constitui
ção Federal, não podem ser modificados, pois se as
sim fosse teríamos, na verdade, uma outra Constitui
ção! A Constituição Federal de 1988 tem a cidadania
como um princípio basilar e tanto é assim que está
prevista no inciso 11 do art. 1º como princípio funda
mentai da República Federativa do Brasil. Caso alte
rado esse princípio, que norteia toda interpretação da
carta magna, teremos, em essência, uma Constitui
ção totalmente diferente da atual.

É evidente que o poder reformador não pode cri
ar uma nova Constituição, mas apenas reformar a
atual, nos limites por ela impostos. Por esse motivo, a
tentativa de se permitir que alguém ocupe um cargo
público sem ter prestado e sido aprovado em um con
curso público para esse cargo configura uma violação
ao princípio fundamental da cidadania, que não per
mite privilégios pessoais. Em outras palavras, em um

Estado Democrático de Direito, que tem a cidadania
como princípio fundamental, somente pode ser admi
tido o ingresso em um cargo público por meio de um
sistema que assegure a todos os cidadãos que pre
encherem os requisitos exigíveis uma isonômica pos
sibilidade de acesso. Esse sistema é o concurso pú
blico de provas ou de provas e títulos. Pretender o
acesso a um cargo público com fraude a esse siste
ma, ou seja, pretender o acesso a um cargo público
sem um concurso público para esse específico cargo
é algo que somente pode juridicamente ocorrer no
território brasileiro caso o Brasil tenha uma outra
Constituição, totalmente distinta da atual.

Por esses motivos, voto pela inadmissibilidade
da PEC nº 2/2003.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2003. 
Deputado Patrus Ananias Relator

VOTO EM SEPARADO
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Senhor Presidente
Senhoras e senhores membros
desta Comissão.
Não obstante todo o apreço e admiração que te

nho pela inquestionável capacidade técnica e pelo
notório saber jurídico da Deputada Denise Frossard
não posso, de maneira alguma, concordar com o seu
Parecer à PEC de minha autoria, ora em discussão.
Sua Excelência ao relatar a presente matéria opinou
pela sua inadmissibilidade, com o argumento de que
os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias
não são passíveis de emendamento por não fazer
parte do texto Constitucional, tratando-se de normas
autônomas. Trata-se, prezados colegas, de análise
equivocada da nobre Deputada.

Quando abordamos o poder de alteração Cons
titucional nos deparamos com limites que são sabia
mente impostos. O artigo 60 da Constituição Federal
define, com bastante propriedade, essas limitações.
O § 1º aborda os limites circunstanciais que veda o
emendamento da Constituição na vigência de inter
venção federal, de estado de defesa ou de estado de
sítio. Segundo Canotilho essas circunstâncias excep
cionais podem constituir ocasiões favoráveis à impo
sição de alterações constitucionais, limitando a liber
dade de deliberação do órgão representativo.

O mesmo artigo 60, em seu § 4º, contempla os
limites materiais, as chamadas cláusulas pétreas, ao
determinar que não será objeto de deliberação a pro
posta de emenda tendente a abolir a forma federativa
de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódi-
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co; a separação dos poderes e; os direitos e garantias
individuais.

Dessa forma contesto veementemente os argu
mentos apresentados pela Deputada Denise Fros
sard. As Disposições Constitucionais Transitórias são
também disposições constitucionais. Pontes de Mi
randa já comentava, de forma magistral, o artigo 36
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição de 1946:

"O Ato das Disposições Transitórias
apesar de ser texto autõnomo, é texto cons
titucional, sua interpretação, portanto, não
pode ser dissociada da do texto permanen
te".

Para fortalecer os meus argumentos, Senhor
Presidente, quero ressaltar que o ADCT da Constitui
ção em vigor já foi reiteradamente alterado, até mes
mo em dispositivos já exauridos na sua aplicabilidade.

Esta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação já foi, inclusive, palco de discussões acalo
radas sobre o assunto. Basta reavivar a memória,
principalmente nos debates da PEC 33 (Reforma da
Previdência) que redundou na Emenda Constitucio
nal nº 20, de 1998.

Não vislumbro, portanto, como poderá esta Dou
ta Comissão acatar o Relatório da Deputada Denise
Frossard, diante da fragilidade de sua justificativa.

O Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias foi drasticamente alterado desde a primeira
Emenda Constitucional Revisora, aprovada em 1994,
que acrescentou os artigos 71, 72 e 73 ao ADCT. A
partir daí as alterações e acréscimos de artigos pas
saram a ser corriqueiras. Vale ressaltar a EC nº 2, de
1992, que alterou a data do plebiscito sobre o sistema
de Governo; a EC nº 14, de 1996 que cria o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda
mentai e Valorização do Magistério; a EC nº 17, de
1997, que prorroga o Fundo Social de Emergência; a
EC nº 27, de 2000, que acrescenta o art. 76 ao
ADCT, instituindo a desvinculação de arrecadação de
impostos e contribuições sociais da União; a EC nº
29, de 2000 que acrescenta o art. 77 ao ADCT, visan
do assegurar os recursos mínimos para o financia
mento das ações e serviços públicos de saúde; a EC
nº 30, de 2000 que acrescenta o art. 78 ao ADCT, dis
ciplinando pagamento de precatórios; a EC nº 31, de
2000 que acrescenta os artigos 79,80,81,82 e 83 ao
ADCT, criando o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza e; por fim, a EC nº 37 de 2002, que acres
centa os artigos 84, 85, 86, 87 e 88 ao ADCT, prorro
gando a cobrança da CPMF.

No balanço final, Senhor Presidente, o ADCT
originalmente aprovado com 70 artigos hoje já conta
com 88 artigos. Não há que se falar, portanto, em imu
tabilidade de tais normas.

Posso até entender que a nobre Deputada Deni
se Frossard seja contra o mérito da matéria, mas à
CCJR não é cabível tal julgamento.

Era o que tinha a dizer, nobres colegas.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2003. 

Gonzaga Patriota PSB/PE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 39-A, DE 2003

(Do Sr. José Roberto Arruda e outros)

Estabelece o voto aberto nas Casas
Legislativas; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade (relatora: DEP.
JUíZA DENISE FROSSARD).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação

I - Relatório

A proposta de emenda à Constituição em epí
grafe pretende estabelecer o voto aberto nas delibe
rações das Casas Legislativas, mediante alteração
dos artigos 47,52,55 e 66 da Lei Maior. Vem apoiada
na melhor doutrina.

Na justificação é feito um suculento histórico do
voto secreto, ao longo do desenvolvimento de demo
cracia representativa à partir do final do século XVII.
São citados publicistas brasileiros como João Bar
balho, Carlos Maximiliano, Sampaio Dória e Pon
tes de Miranda, que exaltam as vantagens da vota
ção aberta, para que o povo saiba como procedem
seus representantes, uma vez que esses, quando er
ram, "o único castigo é a repulsa geral, e a falta de su
frágios quando pleiteiam a reeleição."

A proposição recebeu o apoiamento de 173 Se
nhores Deputados, cujos sinais autográficos foram
conferidos pela Secretaria-Geral da Mesa.

Compete a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pronunciar-se sobre a admissi
bilidade da proposta, nos termos do artigo 202, ca
put, do Regimento Interno.

Relatei
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ginaldo Germano, Wagner Lago, Washington Luiz,
Wellington Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2003.
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 236-A, DE 2003
(Do Sr. Chico Alencar)

Dispõe sobre o uso de frases, pala
vras, símbolos ou outro meio de comunica
ção pelos órgãos e instituições da Admi
nistração Pública Federal; tendo parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação deste e re
jeição da emenda apresentada na Comis
são (relator: Dep. Daniel Almeida).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Servço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11.

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público.

11- Voto

Com o apoiamento de mais de um terço dos
Membros desta Casa, a proposta de Emenda à Cons
tituição sob exame atende ao disposto nos artigos 60,
I, da Lei Maior e 201, I, da Regimento Interno.

Não se encontrando o País na vigência de Estado
de defesa ou de Estado de Sítio, atendida encontra-se a
exigência do art. 60 § 1º da Carta Política (art. 201, 11, do
RICD), relativamente às condições circunstanciais para
que se possa emendar a Lei Fundamental.

Não se cogita, igualmente, de ofensa ao "cerne
imodificável" da Constituição, vale dizer, não atinge
as cláusulas pétreas

A proposta, apenas, muda o procedimento de
votação congressual, de secreto para aberto, nos di
versos artigos que menciona. A questão, pois, da
conveniência e oportunidade dessa mudança cabe à
Comissão Especial.

Embora não caiba aqui apreciação de mérito, não
posso deixar de consignar que se trata, desenganada
mente, de um dos mais esperados instrumentos de aper
feiçoamento da instituição parlamentar brasileira.

Por tais fundamentos, sou pela admissibilidade
da Proposta de Emenda Constitucional nº 39, DE
2003.

É como voto.
Sala da Comissão, 25 de setembro de 2003. 

Deputada Juíza Denise Frossard Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela admissibilidade da Proposta de Emenda
à Constituição nº 39/2003, nos termos do Parecer da
Relatora, Deputada Juíza Denise Frossard.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 

Vice-Presidentes, Alexandre Cardoso, Aloysio Nunes
Ferreira, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bispo Rodrigues, Bosco
Costa, Colbert Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira,
IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, João Campos, João Paulo
Gomes da Silva, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Mendonça Prado, Pastor Amarildo, Paulo Ma
galhães, Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Rubi
nelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa
Seixas, Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Wilson San
tos, Zenaldo Coutinho, Átila Lira, César Medeiros,
Coriolano Sales, Fernando de Fabinho, Gonzaga Pa
triota, Jairo Carneiro, José Pimentel, Luiz Couto, Ma
uro Benevides, Odair, Paulo Afonso, Paulo Lima, Re-
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I - Relatório

O Projeto de Lei nº 236, de 2003, trata do uso de
expressões ou símbolos de qualquer espécie nos
imóveis ocupados pelos órgãos ou entidades da ad
ministração pública federal. Permite que sejam ex
postos ao público apenas os símbolos oficiais da
União, do Estado ou do Município em que estejam si
tuados, bem como símbolo oficial do próprio órgão.
Veda, ainda, de forma expressa, o uso por esses ór
gãos de frase, palavra, símbolo ou imagem cujo con
teúdo possa estimular a discriminação, o preconceito
ou a violência.

Na justificação do projeto, seu Autor invoca o
sentido pedagógico que tais símbolos encerram, re
fletindo a própria natureza do Estado, que se quer de
mocrático e não autoritário.

Apenas uma emenda foi apresentada durante o
prazo regimental observado para essa finalidade. De
autoria do ilustre Deputado Elimar Máximo Damasce
no, tal emenda tem por propósito estender às esferas
estadual e municipal as vedações que o projeto esta
belece em relação à administração pública federal.

11 - Voto do Relator

A administração pública rege-se pelos princípios
estatuídos pelo art. 37 da Constituição, dentre os quais
figuram o da legalidade e o da impessoalidade. O agen
te público, ao atuar nessa condição, é um representante
do ente estatal a que esteja vinculado. Qualquer ato ou
manifestação sua deve ter a lei por único e exclusivo
fundamento. Não pode o servidor pautar suas atitudes
no trabalho por opiniões ou preferências individuais.
Não pode tampouco fazer exibir, em seu local de traba
lho, símbolos ou frases que reflitam essas preferências
pessoais. Menos ainda quando tais frases ou símbolos
contenham qualquer estímulo à discriminação, ao pre
conceito ou à violência.

A proposição sob parecer trata exatamente des
te ~ipo de desvio de conduta de servidores públicos,
eVidenciado em episódios recentes como o citado na
justificação do projeto. A população não pode ser le
vada a pensar que as instituições criadas para ser
vi-Ia estejam agindo fora da lei, ou mesmo contra ela.
Os órgãos públicos não podem assemelhar-se a fac
ções de qualquer espécie, muito menos criminosas
imitando-lhes os símbolos grotescos. '

O respeito às instituições é obrigação da cida
dania. As autoridades e os servidores públicos em ge
rai devem zelar para que as instituições a que servem
não sejam maculadas por ações individuais ou de pe
quenos grupos. Entendo, por conseguinte, que o Pro-

jeto de Lei nº 236, de 2003, merece a aprovação des
te colegiado.

Quanto à emenda a ele oferecida, considero ser
recomendável rejeitá-Ia. O projeto sob exame restrin
ge-se, adequadamente, a disciplinar a matéria no âm
bito da administração pública federal, em respeito à
autonomia política e administrativa das demais esfe
ras de governo. Já a extensão preconizada pela
emenda feriria tais princípios.

Ante o exposto, submeto aos ilustres Membros
desta Comissão meu voto favorável ao Projeto de Lei
nº 236, de 2003, e contrário à emenda a ele oferecida.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2003. 
Deputado Daniel Almeida, Relator.

111 - Parecer Da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 236/03, e
rejeitou a emenda nº 01/03 apresentada na Comis
são, nos termos do parecer do relator, Deputado Da
niel Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Medeiros- Presidente, Sandro Mabel e Tarcísio

Zimmermann - Vice-Presidentes, Daniel Almeida, Di
mas Ramalho, Dr" Clair, Isaías Silvestre, Jovair Aran
tes, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo Rocha,
Pedro Corrêa, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin,
Washington Luiz, Ann Pontes, Eduardo Barbosa, Jú
lio Delgado, Laura Carneiro, Maria Helena e Rogério
Silva.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2003. 
Deputado Sandro Mabel, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI N.!! 483-a, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Altera o art. 588 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLTj tendo pare
cer da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela aprova
ção (relatora: DEP. LAURA CARNEIRO).

Despacho: Às comissões de trabalho
de administração e serviço público; e d~
constituição e justiça e de redação (art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
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I - Relatório

O Projeto de Lei nº 483, de 2003, de autoria do no
bre Deputado Carlos Nader, altera a redação de dispo
sitivo celetista relativo à conta corrente destinada a de
pósito de arrecadação de contribuição sindical.

É excluída a obrigação do Ministério do Traba
lho e Emprego de informar à Caixa Econômica Fede
ral sobre as ocorrências pertinentes à vida adminis
trativa das entidades sindicais.

Outrossim, é estabelecido que as entidades sin
dicais devem, se solicitado, apresentar a ata de pos
se da diretoria publicada no Diário Oficial do Estado
ou da União, por ocasião da movimentação da conta
destinada aos depósitos da contribuição compulsória.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

A proposição, conforme justifica o nobre autor,
garante maior liberdade sindical, evitando interferên
cia do Ministério do Trabalho e Emprego na movimen
tação da conta corrente destinada ao depósito da
contribuição sindical.

É excluída a obrigação do Ministério do Traba
lho e Emprego de informar à Caixa Econômica Fede
ral sobre a vida administrativa das entidades sindica
is. Tal exigência somente era compatível com o mo
delo sindical anterior à Constituição de 1988, que ad
mitia o controle e a ingerência do Estado na adminis
tração sindical.

A partir da adoção dos princípios de não interfe
rência e não intervenção do Poder Público na organi
zação sindical é inadmissível a manutenção da obri
gação mencionada.

Outrossim, deve ser lembrado que qualquer
conflito de representatividade entre entidades sindi
cais diversas não pode ser resolvido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego. Deve ser submetido à apre
ciação do Poder Judiciário que tem a competência
para dirimir esse tipo de litígio.

Cabe às entidades sindicais a apresentação da
documentação necessária para a movimentação de
conte corrente, incluída a ata de posse da diretoria do
sindicato, publicada no Diário Oficial do Estado ou da
União. Tal procedimento permite que a instituição
bancária confira os responsáveis pela movimentação
bancária.

Entendemos que a presente proposição repre
senta um avanço na organização sindical, afastando
o Estado da administração das entidades.

Assim, votamos pela aprovação do PL nº 483,
de 2003.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputada Laura Carneiro Relatora

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 483/03,
nos termos do parecer da relatora, Deputada Laura
Carneiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Medeiros - Presidente, Sandro Mabel e Tarcisio

Zimmermann - Vice-Presidentes, Daniel Almeida, Di
mas Ramalho, Dra. Clair, Isaías Silvestre, Jovair
Arantes, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo
Rocha, Pedro Corrêa, Ricardo Rique, Vanessa Graz
ziotin, Washington Luiz, Ann Pontes, Eduardo Barbo
sa, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Maria Helena e
Rogério Silva.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2003. 
Deputado Sandro Mabel Presidente em exercício

PROJETO DE LEI N2 696-A, DE 2003
(Do Sr. Zezéu Ribeiro)

Dispõe sobre o acesso à informação
de valor didático por alunos e professo
res nas áreas de engenharia e arquitetu
ra, e dá outras providências; tendo pare
cer da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela aprova
ção (relator: DEP. RICARDO RIQUE).

Despacho: Às Comissões de trabalho,
de administração e serviço público; de edu
cação e cultura; e de constituição e justiça e
de redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, II

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório

O projeto sob parecer tem como escopo permitir
que o meio acadêmico nas áreas de engenharia e ar
quitetura tenha livre acesso às informações mantidas
por órgãos e entidades da administração pública
acerca de obras executadas com o seu concurso.

Na justificativa de sua proposta, o ilustre autor
afirma que a proposição decorre de minuta preparada
pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB. Sua

--------------_._."....,~,_,....~ .....,".,.".-
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Excelência, mencionando o autor de proposição com
idêntico texto apresentada em legislatura anterior,
afirma que uma das mais nefastas disfunções verifi
cadas em nosso sistema de ensino decorre de uma
verdadeira inversão de valores, que faz a academia
correr atrás da novidade, ao invés de produzi-Ia.

Esgotado o prazo de emenda, não foram sugeri
das modificações ao projeto, que também merecerá
exame de mérito pela douta Comissão de Educação,
Cultura e Desporto.

/I - Voto do Relator

O projeto merece acolhida por motivo que não
parece ter ocorrido ao próprio autor, que a ele não se
referiu em sua justificativa. Trata-se do uso da prerro
gativa instituída pela proposição, que poderá servir
para ampliar o controle social sobre as obras públi
cas. De fato, alunos em início, meio ou fim de curso,
com o entusiasmo e o desprendimento típicos dos es
tudantes universitários, hão de ser, de forma natural,
fiscais das lamentavelmente freqüentes irregularida
des que marcam o setor das obras públicas.

Assim, não apenas pelo seu valor corno instrumen
to didático, mas por esse inesperado e oportuno viés,
vota-se favoravelmente ao projeto de lei sob parecer.

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2003. 
Deputado Ricardo Rique Relator

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 696103, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado Ricardo Rique.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Medeiros - Presidente, Sandro Mabel e Tarcisio

Zimmermann - Vice-Presidentes, Daniel Almeida, Di
mas Ramalho, Ora. Clair, Isaías Silvestre, Jovair
Arantes, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo
Rocha, Pedro Corrêa, Ricardo Rique, Vanessa Graz
ziotin, Washington Luiz, Ann Pontes, Eduardo Barbo
sa, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Maria Helena e
Rogério Silva.

Sala da Comissão, em 5 de novembro de 2003.
- Deputado Sandro Mabel Presidente em exercício

PROJETO DE LEI N2 1.21o-A, DE 2003
(Do Sr. Pastor Francisco Olímpio)

Acrescenta a redação da alínea "b"
do Artigo 22 da Lei n2 7.295, de 19 de de
zembro de 1984; tendo parecer da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação, com

substitutivo (relator: DEP. LUCIANO
CASTRO).

Despacho: Às Comissões de trabalho,
de administração e serviço público; e de
constituição e justiça e de redação (art. 54
RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 1.210/2003, de autoria do
Deputado Pastor Francisco Olímpio, objetiva, primor
dialmente, alterar a redação da alínea b do art. 2º da
Lei nº 7.295/1984, de forma a incluir as Organizações
Não-Governamentais (ONG's) no rol de entidades a
serem fiscalizadas pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal.

Na sua justificação, o autor argumenta que se
faz necessária a ampliação das atribuições do Poder
Legislativo no sentido de incluir a fiscalização do Ter
ceiro Setor, uma vez que as ONG's, apesar de possu
írem natureza jurídica diferente das Fundações, pres
tam elevados serviços à sociedade por meio de con
vênios com o Governo Federal.

No prazo regimental não foram oferecidas
emendas.

É o relatório.

/I - Voto do Relator

De acordo com o art. 70, caput e parágrafo úni
co, da Constituição Federal, cabe ao Congresso Na
cional, mediante controle externo, a responsabilidade
pela análise das prestações de contas de quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou ad
ministrem dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou que, em nome desta, as
sumam obrigações de natureza pecuniária.

Dessa forma, não há como se questionar o po
der/dever que tem o Congresso Nacional, perante a
sociedade brasileira, de fiscalizar o manuseio e a cor
reta aplicação dos recursos públicos, inclusive aque
les oriundos de subvenções e convênios, por parte de
quem quer que os receba, sem nenhum tipo de discri
minação, mesmo quando se tratarem de organiza
ções do Terceiro Setor (ONG's).

Nesse sentido, julgamos digno de apoio o proje
to de lei ora sob análise. Entendemos, entretanto,
propor-lhe substitutivo, a fim de que a norma tenha
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uma redação, em termos de técnica legislativa, mais
adequada e que individualize, de forma precisa, o tipo
de fiscalização a ser exercida quanto às ONG's.

Em face do exposto, votamos, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei nº 1.210/2003, na forma
do substitutivo em apenso.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2003. 
Deputado Luciano Castro Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI}
Nº 1.210, DE 2003

Altera a redação do art. 2º da Lei nº
7.295, de 19 de dezembro de 1984, para
incluir as Organizações Não-Governa
mentais no rol de entidades a serem fis
calizadas pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º da Lei nº 7.295, de 19 de dezembro de

1984, passa a vigorar acrescido da alínea c, confor
me a seguinte redação:

" Art. 2º .

c) quando se tratar de Organização
Não-Governamental, quanto a todos os re
cursos públicos federais recebidos a título
de subvenções, auxílios ou convênios.

....................................................."(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2003. 

Deputado Luciano Castro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto
de Lei nº 1.210/03, nos termos do parecer do relator,
Deputado Luciano Castro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Medeiros - Presidente, Sandro Mabel e Tarcisio
Zimmermann - Vice-Presidentes, Daniel Almeida, Di
masRamalho, Ora. Clair, Isaías Silvestre, Jovair Arantes,
Luiz Antonio, Fleury, Milton Cardias, Paulo Rocha, Pedro
Corrêa, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Washington
Luiz, Ann Pontes, Eduardo Barbosa, Júlio Delgado, Lau
ra Carneiro, Maria Helena e Rogério Silva.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2003. 
Deputado Sandro Mabel Presidente em exercício

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a redação do art. 2º da Lei nº
7.295, de 19 de dezembro de 1984, para
incluir as Organizações Não-Governa
mentais no rol de entidades a serem fis
calizadas pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 2º da Lei nº 7.295, de 19 de dezembro de

1984, passa a vigorar acrescido da alínea c, confor
me a seguinte redação:

" Art. 2º .

c) quando se tratar de Organização
Não-Governamental, quanto a todos os re
cursos públicos federais recebidos a título
de subvenções, auxílios ou convênios.

...................................................."(NR) .
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2003. 

Deputado Sandro Mabel, Presidente em exercício

PROJETO DE LEI Nº 1.320-A, DE 2003
(Do Sr. Bismarck Maia)

Dispõe sobre a criação de uma Uni
versidade Federal na Região Centro - Sul
do Estado do Ceará, na cidade de Iguatu;
tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público,
pela aprovação (relatora: DEP. MARIA
HELENA).

Despacho: Às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público; de
Educação e Cultura; de Finanças e Tributa
ção (Art. 54 RICO); e de Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório

O PL nº 1.320, de 2003, de autoria do nobre De
putado Bismarck Maia, tem por escopo autorizar o
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do
Centro-Sul do Ceará, situada na cidade de Iguatu, na
quela unidade da Federação, com a atribui~ão de m~

nistrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas dl-



Novembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 63277

versas áreas do conhecimento e promover a exten
são universitária.

O projeto prevê que a personalidade da institui
ção de ensino será adquirida a partir da inscrição de
seu ato constitutivo no registro civil das pessoas jurí
dicas, do qual será parte integrante seu estatuto apro
vado pela autoridade competente.

A implantação da Universidade Federal do Cen
tro-Sul do Ceará fica sujeita à existência de dotação
específica no orçamento da União e ao disposto na
Lei n° 9.962, de 22 de fevereiro de 2000, que regula o
regime de emprego público do pessoal da Administra
ção Federal, direta, autárquica e fundacional.

Em sua justificativa, o Autor alinha dados esta
tísticos e demográficos da região do centro-sul do Ce
ará, cujo polo é a cidade de Iguatu, para demonstrar
os benefícios econômicos e sociais que adviriam para
toda a região da criação do pretendido centro de ensi
no superior oficial naquela cidade.

O prazo para recebimento de emendas esgo
tou-se sem que nenhuma proposição desse tipo fos
se apresentada.

Concluímos o relatório.

11 - Voto da Relatora

A proposição é meritória e incontestes são os
argumentos apresentados pelo seu autor.

Não há dúvidas de que o Brasil se ressente de
iniciativas como a da presente proposta, no sentido
de fazer com que o ensino superior não se concentre
nas capitais e cidades maiores, mas se irradie por re
giões, como o interior do Ceará, desenvolvendo as
potencialidades locais e criando condições para evi
tar a evasão de jovens para outras localidades pro
porcionadoras de oportunidades.

Fazemos nossas as palavras do ilustre Deputa
do Bismarck Maia, quando afirma que lia criação de
uma universidade federal no Centro-Sul do Estado,
capaz de implementar o ensino e a pesquisa, e esti
mular a discussão democrática, é estratégica para o
Ceará". Sua implantação poderá, em curto espaço de
tempo, beneficiar cerca de 25 mil jovens, potenciais
discentes para essa Instituição de Ensino Superior,
que se encontram hoje na faixa etária de 15 a 24
anos.

Por outro lado torna-se importante salientar que
o Ensino Superior no Brasil tem se expandido enor
memente nas regiões sul, sudeste e em alguns esta
dos do centro-oeste, por meio das instituições de na
tureza privada. No entanto, o mesmo interesse não
ocorre nas regiões norte e nordeste, dada a escassez

de recursos da população para fazer face aos custos
dos estudos em uma instituição particular e, ainda
das dificuldades em se estruturar unidades de ensino
em lugares longinquos. Tal fato se agrava sobrema
neira no interior dos estados dessas regiões, onde a
circulação de renda é menor. Assim, cabe ao setor
público estatal abrir frentes para acolher a população
mais carente, ressaltando que o acesso ao conheci
mento é determinante para o desenvolvimento des
sas localidades.

Diante dessas considerações, nos posiciona
mos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei 1.320, de
2003.

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2003.
Deputada Maria Helena, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nQ 1.320/03,
nos termos do parecer da relatora, Deputada Maria
Helena.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Medeiros - Presidente, Sandro Mabel e Tarcisio

Zimmermann - Vice-Presidentes, Daniel Almeida, Di
mas Ramalho, Ora. Clair, Isaías Silvestre, Jovair
Arantes, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo
Rocha, Pedro Corrêa, Ricardo Rique, Vanessa Graz
ziotin, Washington Luiz, Ann Pontes, Eduardo Barbo
sa, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Maria Helena e
Rogério Silva.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2003. -
Deputado Sandro Mabel Presidente em exercício

PROJETO DE LEI N2 1.352-C, DE 2003
(Do Poder Executivo)
Mensagem n2268/03

Aviso n2628103 - SUPARlC. CIVIL

Altera o valor da pensão especial
concedida a Cleonice dos Santos Azeve
do pela Lei n2 7559, de 19 de dezembro
de 1986; tendo pareceres da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela
aprovação (relatora: DEP. THELMA DE
OLIVEIRA); da Comissão de Finanças e
Tributação, pela adequação financeira e
orçamentária (relator: DEP. JOSÉ
PIMENTEL); e da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: DEP. SIGMARINGA
SEIXAS).



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei nº
1.352-B/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Sigmaringa Seixas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Juíza Denise Frossard - Vice-Presidente no

exercício da Presidência, Alceu Collares, Alexandre
Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula,
André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antonio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Ben
tes, Bispo Rodrigues, Bosco Costa, Colbert Martins,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sarto
ri, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Michel Te-

I - Relatório

11 - Voto do Relator

Quanto a matéria objeto da proposição ora exa
minada, cabe a esta Comissão analisar os aspectos
de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regi
mentalidade e técnica legislativa, consoante o dispos-

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação
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Despacho: Às Comissões De Seguri- to na aliena "a", do inciso 111, do art. 32 do Regimento
dade Social E Família, De Finanças E Tribu- Interno da Câmara dos Deputados. A proposição está
tação (Art. 54 Ricd); E De Constituição E sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões, nos
Justiça E De Redação (Art. 54 RICO) termos do art. 24, inciso 11, do Regimento Interno da

Apreciação: Proposição Sujeita à Câmara dos Deputados.
Apreciação Conclusiva pelas Comissões - No tocante ao mérito da proposta, apesar de
Art. 24 II não ser dessa Comissão a competência de anali

sá-lo, parece-me correta a iniciativa do Poder Execu
tivo de alterar a pensão da Sra. Cleonice dos Santos
Azevedo, dando-lhe uma existência mais digna, haja
vista suas limitações físicas para realizar qualquer ati
vidade.

Assim, o Poder Executivo assume a responsa
bilidade do infortúnio ocorrido, dando à beneficiária
um aporte financeiro minimamente compatível com
os danos causados.

Quanto à constitucionalidade e legalidade, não se
observa objeção ao prosseguimento do exame da ma
téria. A técnica legislativa e redacional da proposta se
encontra em consonância com o que regula a Lei Com
plementar n.º 95, de 1998, alterada pela Lei Comple
mentar n.º 107, de 2001 que "dispõe sobre a elabora
ção, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do art. 59 da
Constituição Federal, e estabelece normas para a con
solidação dos atos normativos que menciona".

Ante o exposto, voto pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 1.352, de 2003.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2003. 
Deputado Sigmaringa Seixas, Relator.

o projeto de lei em epígrafe, de autoria do Poder
Executivo, propõe o reajuste da pensão especial con
cedida pela Lei nº 7.559, de 19 de dezembro de 1986,
a Cleonice dos Santos Azevedo, dos atuais R$
1.440,00 para R$ 2.500,00 a partir de janeiro de 2003.

O valor da pensão será reajustado na mesma
data e nos mesmos percentuais da remuneração dos
servidores públicos civis da União. A pensão não se
estenderá a eventuais sucessores da beneficiária, fi
cando extinta com o seu óbito.

Justifica o Poder Executivo que a beneficiária des
sa pensão foi vítima de um acidente ocorrido durante ins
trução de tiro realizada por tropa do Exército, em 18 de
outubro de 1985, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1986,
foi-lhe concedida pensão especial no valor de dois salári
os mínimos, elevada posteriormente para seis salários
mínimos, excluída a parcela referente ao décimo terceiro
salário, retroativos à data de ocorrência do acidente, con
forme Decisão Judicial.

O reajuste proposto implicará uma despesa anual
de R$ 32.500,00, à conta de Encargos Previdenciários
da União, recursos sob a Supervisão do Ministério da
Fazenda, absorvidos pela margem de dotação constan
te na Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que dis
põe sobre o orçamento do corrente ano.

A sra. Cleonice dos Santos Azevedo por não
possuir os membros superiores, necessita de ajuda
para a execução das mínimas tarefas do cotidiano e
sua família não tem condições financeiras de auxi
liá-Ia, conforme relato da assistente social do Ministé
rio da Fazenda, em visita domiciliar.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas.

É o relatório.



A iniciativa é das mais louváveis e merece ser
aprovada. Será um gesto de grande alcance, demons
trando o reconhecimento da Casa a quem a honrou,
quando exerceu o mandato legislativo. Estudioso bri
lhante dos problemas nacionais, o Prof. Florestan Fer
nandes ocupa lugar ímpar na memória nacional, ser
vindo de exemplo para as gerações futuras.

Diante do exposto, voto pela aprovação deste
Projeto de Resolução nº 99, de 2000, que denomina
"Plenário Florestan Fernandes" a sala de reuniões da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câ
mara dos Deputados.

Sala de Reuniões da Mesa, 7 de fevereiro de
2001. - Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Pre
sidente Relator.

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Se
nhores Deputados Michel Temer, Presidente, Herá
clito Fortes, 1º Vice-Presidente (Relator), Severino
Cavalcanti, 2º Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1º
Secretário, Nelson Trad, 2º Secretário, Jaques Wag
ner, 3º Secretário, e Efraim Morais, 4º Secretário, re
solveu aprovar o parecer do Relator pela aprovação
do Projeto de Resolução nº 99, de 2000, que denomi
na "Plenário Deputado Florestan Fernandes" a sala
de reuniões da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da Câmara dos Deputados.

Sala de Reuniões, 7 de fevereiro de 2001. 
Deputado Michel Temer, Presidente.

I - Relatório

O Projeto de Resolução n- 99, de 2000. de
iniciativa da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto. pretende dar o nome de "Plenário Depu
tado Florestan Fernandes" à sala de reuniões da
quele órgão técnico.
. . Na justificação apresentada, aduz-se que o ob
Jetivo central da proposição seria estabelecer, nas de
pendências da Casa. uma referência concreta, na for
ma de homenagem definitiva, a um homem que teria
marcado sobremaneira a Câmara dos Deputados
com sua competência e honradez.

O projeto foi distribuído, para exame de mérito, à
Mesa, que deu parecer no sentido de sua aprovação.

Após o encaminhamento da matéria a esta Co
mi~~ão de Constituição e Justiça e de Redação, para
analise dos aspectos de constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, foi apensado ao processo o
Projeto de Resolução nº 176, de 2001 , de iniciativa do
nobre Deputado Geddel Vieira Lima, que cuida de de
nominar de "Plenário Jorge Amado" a mesma sala de

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 99-A, DE 2000
(Da Comissão de Educação, Cultura e Desporto)

Denomina "Plenário Deputado Flo
restan Fernandes" a sala de reuniões da
Comissão de Educação, Cultura e Des
porto da Câmara dos Deputados; tendo
pareceres: da Mesa, pela aprovação des
te (relator: Dep. Heráclito Fortes); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa deste e do de
n2 176/2001, apensado (relator: Dep. Ale
xandre Cardoso).

Despacho: À Mesa e à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação
do Plenário
Publicação dos Pareceres da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados e da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

I - Relatório

Por este projeto "fica a sala de reuniões da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara
dos Deputados denominada Plenário Deputado Flo
restan Fernandes."

Na justificativa, é dito:

"O escopo da presente proposição é
estabelecer, nas dependências da sede da
Câmara dos Deputados, uma referência
concreta, na forma de homenagem definitiva
àquele que marcou sobremaneira esta Casa
com sua competência e honradez.

A brilhante carreira política e a contri
buição ímpar do intelectual Florestan Fer
nandes inscreveram seu nome de forma in
delével na História de nosso País, dispen
s~n~o maiores digressões sobre sua impor
tancla para todos nós".

É o relatório.
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mer, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paulo Pimenta, Ri- 11 - Voto do Relator
cardo Fiuza, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra Rosa
do, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente Arru
da, Wilson Santiago, Wilson Santos, César Medeiros,
Coriolano Sales, Heleno Silva, José Pimentel, Mauro
Benevides, Odair, Paulo Rocha, Reginaldo Germano,
Wagner Lago, Washington Luiz e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, em 18 de novembro de
2003. - Deputada Juíza Denise Frossard Presiden
te em exercício
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Resolução nº
99/2000 e do de nº 176/2001, apensado, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Alexandre Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Ana
nias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Aloysio Nunes Ferreira, André Za
charow, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrúbal Bentes, Bispo Rodrigues, Bosco Cos
ta, Colbert Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Campos, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Marcelo Ortiz, Maurício Quintel
la Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Professor Luizinho, Roberto Magalhães, Robson
Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa
Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wilson
Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo
Muniz, Colombo, Coriolano Sales, Fernando de Fabi
nho, Gonzaga Patriota, Jairo Carneiro, José Pimen
tel, Manato, Mauro Benevides, Odair, Reginaldo Ger
mano, Ricardo Barros, Washington Luiz e Zelinda No
vaes.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

11 - Voto do Relator

reuniões da Comissão de Educação, Cultura e Des- Tudo isto posto, devemos concluir nosso voto no
porto. sentido da constitucionalidade, juridicidade, regimentali-

É o relatório. d d boa e, a técnica legislativa e redação dos Projetos de
Resolução nºs 99, de 2000 e 176, de 2001.

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2003.
Deputado Alexandre Cardoso, Relator.A esta Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação compete pronunciar-se exclusivamente so
bre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade, técnica legislativa e redação dos
projetos em foco, nos termos referidos no despacho
de distribuição da Presidência, fundamentado no art.
54 da norma interna.

Ambas as proposições sob exame inserem-se
na competência legislativa da União, tratando de ma
téria pertinente às atribuições privativas da Câmara
dos Deputados, nos termos do art. 51, 111 e IV, da
Constituição Federal. Não havendo reserva de inicia
tiva legislativa sobre o tema, revela-se legítima a
apresentação dos projetos tanto por parte da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto quanto por par
te de parlamentar, abrigando-se na regra geral do ca
put do art. 61 da Constituição Federal.

Quanto aos aspectos de juridicidade e regimen
tal idade, nada há a se objetar. notando-se a adequa
ção do instrumento normativo utilizado - projeto de
resolução - ao disposto no art. 109, inciso li, do Regi
mento Interno da Casa.

A técnica legislativa e a redação empregadas
nos dos dois projetos revelam-se satisfatórias, aten
dendo ás prescrições gerais da Lei Complementar nº
95/98.

Finalmente, muito embora reconheçamos com
petir qualquer pronunciamento quanto ao mérito, gos
taríamos de registrado nosso apoio ao Projeto de Re
solução nº 99/200, uma vez que, não havendo como
ser aprovadas as duas proposições - ambas, sem dú
vida, de meritórios propósitos - parece-nos merecer
gozar da preferência da Casa aquela apresentada em
primeiro lugar.
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DEPUTADOS EM EXERCfclO

Roraima
Alceste Almeida - PMDB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PPS
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Amapá
Antonio Nogueira - PT
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PDT
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Hélio Esteves - PT
Janete Capiberibe - PSB
Valdenor Guedes - PSC

Pará
Anivaldo Vale - PSDB
Ann Pontes - PMDB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - PT
Jader Barbalho - PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Raimundo Santos - PL
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Atila Lins - PPS
Carlos Souza - PL
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PPS
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PPS
Anselmo- PT
Confúcio Moura - PMDB
Eduardo Valverde - PT
Hamilton Casara - PSDB
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Nillon Capixaba - PTB

Acre
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PL
Júnior Betão - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PFL
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL
Maurício Rabelo - PL

Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Antonio Joaquim - PP
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Luciano Leitoa - PSB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Paulo Marinho - PL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PP
Washington Luiz - PT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
Anfbal Gomes - PMDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSDB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
Eunlcio Oliveira - PMDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Leônidas Cristino - PPS
Manoel Salviano - PSDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Roberto Pessoa - PL
Rommel Feijó - PTB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piaul
Atila Lira - PSDB
B. Sá - PPS
Ciro Nogueira - PFL
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Paes Landim - PFL
Promotor Afonso Gil - PDT
Simplfcio Mário - PT

Rio Grande do Norte
Alvaro Dias - PDT
Carlos Alberto Rosado - PFL
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Iberê Ferreira - PTB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PMDB

Paralba
Adauto Pereira - PFL
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL



Lúcia Braga - PT
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco - PTB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PTB
Marcos de Jesus - PL
Mauricio Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
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Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
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Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
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Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz NonO - PFL
Maurfcio Quintella Lessa - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PT
Jorge Alberto - PMDB
Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL

Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PL
Reginaldo Germano - PFL
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Aracely de Paula - PL
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PSC
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos Willian - PSC
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Herculano Anghinetti - PP
Isafas Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PL
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Mário Assad Júnior - PL
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair - PT
Osmânio Pereira - PTB
Patrus Ananias - PT
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDB



Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgflio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB

Esplrito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Bispo Rodrigues - PL
Carlos Nader - PFL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PV
Dr. Heleno - PP
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PT
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PTB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Bittar - PT
José Divino - PM DB
Josias Quintal- PMDB
Juiza Denise Frossard - PSDB
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Lindberg Farias - PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Robledo Gasques - PRONA
Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT

Arnaldo Faria de Sá - PTB
Bispo Wanderval - PL
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotti - PFL
Durval Orlato - PT
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
IIdeu Araujo - PRONA
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano lica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PRONA
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvador limbaldi - PTB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PRONA
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
lulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Rogério Silva - PPS
Thelma de Oliveira - PSDB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santos - PSDB



Santa Catarina

Distrito Federal
Alberto Fraga - PTB
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bitlencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
AntOnio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PMDB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PDT
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo- PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Michelelto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odflio Balbinotli - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PMDB

Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMDB

Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMDB
João Pizzolatli - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - PSDB
Vignalti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Preito - PT
Alceu Collares - PDT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darclsio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcisio Zimmerrnann - PT
Veda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes

Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignalti

1 vaga

Jovino Cêndido

Inácio Arruda

Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes

Almir Sá
Heleno Silva

João Leão

Geraldo Thadeu
Raul Jungmann

Mário Heringer
Pompeo de Maltos

Professor Irapuan Teixeira

Darci Coelho
José Roberto Arruda

Kália Abreu

Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

2 vagas

Joaquim Francisco - vaga do
PFL

Pastor Reinaldo
Tatico

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PT

PFL

PMDB

PSB

Carlos Souza. vaga do PDT
Roberto Pessoa - vaga do PFL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Nelson Marquezelli

Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes

PL

PDT

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Renato Casagrande

(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PPS
B. Sá
Cezar Silvestri

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Álvaro Dias· vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PRONA

Edson Duarte
PSC

PV
Elimar Máximo Damasceno

Pastor Amarildo • vaga do
PSB

Zequinha Marinho - vaga do
PTB

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÕNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Átila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares Suplentes

Nelson Meurer
Nilton Baiano

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Alberto Fraga - vaga do
PMDB

Arnon Bezerra· vaga do
PSDB

João Lyra

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Otoni

Simplfcio Mário
Vignalti

Zico Bronzeado

Darcrsio Perondi
José Borba

José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
Rose de Freitas· vaga do

PSDB
Takayama

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues
Júlio Cesar
Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB

PFL

Adão Prelto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

José Carlos Elias

Josué Bengtson

Carlos Dunga

PT

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Carlos Mendes Thame
Helenildo Ribeiro Júlio Redecker
(Deputado do PP ocupa a vaga) Julio Semeghini

(Deputado do PP ocupa a vaga) (Deputado do PTB oC~~=a~

(Deputado do PMDB ocupa a (Deputado do PMDB ocupa a
vaga) vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Benedito de Lira· vaga do PSDB
Cleonêncio Fonseca· vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico - vaga do PFL
Érico Ribeiro
Francisco Turra
Leonardo Vilela· vaga do PFL
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias - vaga do PSB
Roberto Balestra· vaga do PC
doB
Romel Anizio - vaga do PSDB
Zé Lima - vaga do PFL
Zonta

Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
Kátia Abreu
Ronaldo Caiado
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela - vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Michelelto

Moraes Souza - vaga do PL

Odflio Balbinolti

Silas Brasileiro

Waldemir Moka
Zé Gerardo - vaga do PL

'''',,",,'-'''-------------------



Secrelário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo li. Térreo, Ala A. sala 55
Telefones: 318-6998318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CI~NCIAE TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1°Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)

PRONA

PCdoB
Perpétua Almeida· vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

PTB
Alberto Fraga. vaga do PMDB

Paslor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente - vaga do PP

Salvador Zimbaldi
PL

José Santana de Vasconcellos·

PTB

PT

Moreira Franco

Pastor Pedro Ribeiro
Wladimir Costa

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

Suplentes

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia· vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Paulo Delgado

PFL

Confúcio Moura

Mendes Ribeiro Filho

Rubinelli

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Wasny de Roure

César Bandeira
Clóvis Fecury

José Thomaz NonO
Machado

Milton Barbosa
Paulo Magalhães

Vic Pires Franco - vaga do PV
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

Almir Moura

Iris Simões
Ricardo Izar
Silas Câmara
1 vaga

Alexandre Santos - vaga do
PSDB Antonio Joaquim

Ricardo Barros José Linhares
Sandes Júnior Julio Lopes

~D::g~)dO do PMDB ocupa (Deputado do PTB ocupa a vaga)

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Jorge Bittar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Adelor Vieira
Edson Ezequiel· vaga do
PSB
Eduardo Cunha - vaga do
PP
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos - vaga do
PP

Ariosto Holanda
Car10s Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista
José Car10s Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio Gesar
Marcos Abramo - vaga do
PT
Murilo Zauilh • vaga do PT
Zelinda Novaes • vaga do
PT

José Priante

Takayama
Vieira Reis
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Titulares

1 vaga

Sarney Filho

Vanderlei Assis

Agnaldo Muniz

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Dr. Benedito Dias
Mário Negromonle

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

Coronel Alves
Humberto Michiles • vaga do

PFL

Jaime Martins

Eduardo Gomes
Hamillon casara

Nilson Pinto

Thelma de Oliveira· vaga do
PSB

Zenaldo Coutinho

PL

João Tota • vaga do PP
Mauricio Rabelo • vaga do PTB

PSB
Luciano Leiloa· vaga do PDT
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
1 vaga

PPS

PDT

Amauri Robledo Gasques

Davi Alcolumbre

PV
Edson Duarte

Átila Lins
Maria Helena· vaga do PMDB
Rogério Silva· vaga do PT

Carlos Souza

Luciano Castro· vaga do PFL

Miguel de Souza· vaga do
PSDB
Raimundo Santos

Janele Capiberibe
(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Josué Benglson
Ricarte de Freitas
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PSC
Valdenor Guedes· vaga do PP
Zequinha Marinho· vaga do
PTB

PSDB

Antonio Joaquim
Suely Campos. vaga do PFL

Zé Lima

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PP

Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Jader Barbalho

Rose de Freitas· vaga do
PSDB
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)



Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1° Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Juiza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

PT

PCdoB

Enéas

Sarney Filho

Perpétua Almeida

Ricardo Barros

Wagner Lago

Ivan Ranzolin

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Mattos
Itamar Serpa

Nicias Ribeiro

Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Bispo Wanderval
Carlos Mota

Heleno Silva - vaga do PTB
Pedro Irujo - vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Manato
Severiano Alves

Agnaldo Muniz
Rogério Silva

Gonzaga Patriota
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

PDT

PPS

PSDB

vaga)
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston • vaga do PSB

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Mauro Benevides

Odflio Balbinotti
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

PV

PRONA

PCdoB

Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

Marcelo Ortiz

Sérgio Miranda

Alceu Collares
André Zacharow

Colbert Martins
Júlio Delgado

IIdeu Araujo

PSB

PL

PSC
Pastor Amarildo - vaga do PSB Carlos Willian • vaga do PSB

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Paes
João Campos
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruda
Wilson Santos
Zenaldo Coutinho - vaga do PP

PP
Ricardo Fiuza
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
1 vaga

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão - vaga do PTB
Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Antonio Cruz
Edna Macedo
Roberto Magalhães

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PTB

Alexandre Cardoso

Mauricio Quintella Lessa

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX 318-2144

César Medeiros
Chico Alencar

Colombo
Fátima Bezerra

João Alfredo
José Pimentel

Luiz Couto
Odair

Paulo Rocha
Washington Luiz

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim
Reginaldo Germano· vaga do

PTB
Zelinda Novaes

(Deputado do PL ocupa a

B.Sá
Rogério Silva

André Zacharow

Davi Alcolumbre

Alexandre Cardoso

Renato Casagrande

vaga do PFL
Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho

Ricardo Rique - vaga do PSDB

PDT

PSB

IIdeu Araujo

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin - vaga do

PMDB

PV

(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PSC
Costa Ferreira - vaga do PFL

Pastor Amarildo • vaga do PSB
PSL

(Deputado do PSC ocupa a vaga)

PPS

PRONA

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior· vaga
do PMDB
Mauricio Rabelo
Paulo Marinho - vaga do
PSB
Pedro Irujo - vaga do PV
Raimundo Santos· vaga do
PT

Jamil Murad

João Mendes de Jesus·
vagado PDT

Vanderlei Assis

Luiza Erundina
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

André de Paula
Antonio Carlos Magalhães Neto
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Mendonça Prado· vaga do PP

Ney Lopes

Paulo Magalhães· vaga do PP
Robson Tuma

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Mauricio Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmaringa Seixas



Ann Pontes André Luiz
José Borba Max Rosenmann
Luiz Bittencourt Moacir Micheletto
Nelson Bornier • vaga do PSDB Silas Brasileiro· vaga do PP

PSDB

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1° Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1°Vice-Presidente: Terezinha Fernandes (PT)

Edson Duarte· vaga do PFL

Suplentes

Roberto Gouveia

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

Dr. Pinotti • vaga do PMDB

Eduardo Sciarra

Dr. Ribamar Alves

Chico da Princesa
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Jackson Barreto· vaga do
PPS

Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues - vaga do
PL

1 vaga

PP

PSDB

PMDB
Gustavo Fruet· vaga do PDT

Marcello Siqueira

Marinha Raupp
Wilson Santiago

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PCdoB

Inácio Arruda - vaga do PFL
Jandira Feghali

PL

Edison Andrino
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PPS

João Tota • vaga do PP

Paulo Gouvêa

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSB
Barbosa Neto· vaga do PMDB
Dr. Evilásio

Rogério Silva

Ronivon Santiago
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PTB
Joaquim Francisco· vaga do
PFL
Pastor Frankembergen • vaga do
PL

Ronaldo Vasconcellos

Tatico

Perpétua Almeida

1 vaga

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Maria do Carmo Lara • vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes· vaga do PFL
Simplfcio Mário
Terezinha Fernandes· vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro· vaga do PFL

PFL
Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga) José Roberto Arruda
(Deputado do PT ocupa a vaga) Luiz Carreira

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares

PT

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071 318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Daniel Almeida

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Dr. Rodolfo Pereira

Dimas Ramalho

1 vaga

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio

Ronaldo Dimas

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

Júnior Betão
PDT

Davi Alcolumbre

Hamilton Casara

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP
Celso Russomanno • vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PTB

Alex Canziani • vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas
Sandro Matos - vaga do PP

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe· vaga do PC
doB
Miguel Arraes • vaga do PSDB

PPS

PT
Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano Zica • vaga do PL
Luiz Alberto - vaga do PL
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PFL
Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSC
Renato Cozzolino • vaga do PFL

PV
Sarney Filho· vaga do PFL



PT

Presidente: Enio Bacci (PDT)
1°Vice-Presidente: Pompeo de Maltos (PDT)
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Lúcia Braga - vaga do PMDB
Luciana Genro

Tarcisio Zimmermann

PSC
Carlos Willian - vaga do PSB
Zequinha Marinho· vaga do

PTB

Assis Miguel do Couto
Jorge Bittar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PT

PFL

Rubens Otoni
Virgílio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
1°Vice-Presidente: Ronaldo Dimas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

Suplentes

André de Paula
Carlos Melles

Dr. Pinolti - vaga do PMDB
José Rocha

Machado· vaga do PC do B
Nice Lobão

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PFL

PMDB

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Átila Lira
Vicente Arruda

Yeda Crusius

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti

Nelson Proença

Edson Ezequiel
Fernando Lopes

Gastão Vieira

1 vaga

Antonio Carlos Magalhães
Neto

Nice Lobão
2 vagas

Alex Canziani
Ricarle de Freitas· vaga do

PL
Ronaldo Vasconcellos

Humberto Michiles

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Enio Bacci - vaga do PSB
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMN
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

S.PART.
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PDT

PP

Almeida de Jesus - vaga do
S.PART.

Giacobo

Reinaldo Betão - vaga do PDT
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL

PTB

PSB

Carlos Melles

Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro

PSDB

(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PPS
Lupércio Ramos· vaga do PT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB
Alceste Almeida· vaga do PL
Bernardo Ariston
Carlos Eduardo Cadoca
Fernando Diniz - vaga do PMN
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Bismarck Maia
Júlio Redecker • vaga do PPS
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

Delfim Netto
1 vaga

Enio Tatico

João Lyra - vaga do PMDB

1 vaga

Deley

1 vaga

Lincoln Portela
Paulo Gouvêa

Promotor Afonso Gil

Elimar Máximo Damasceno

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

1 vaga

Michel Temer
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)
(Deputado do PT ocupa a

vaga)
2 vagas

João Almeida
Léo Alcântara

2 vagas

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha - vaga do

PFL
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

1 vaga

PV

PP

PSDB

PRONA
Vanderlei Assis

Enio Bacci
Pompeo de Mattos - vaga do PL

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

PDT
Geraldo Thadeu

Leonardo Maltos

PPS

PL

André Luiz

Leandro Vilela

Nelson Trad - vaga do PTB

Sandra Rosado
2 vagas

José Linhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB
Marcus Vicente - vaga do PP

Pastor Reinaldo

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
1 vaga

Vicente Cascione

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Heleno Silva
Inaldo Leitão - vaga do PSDB
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PSB
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

Daniel Almeida· vaga do PSB

1 vaga



Adão Preito
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Virgflio Guimarães

Enio Tatico

José Carlos Elias

Francisco Dornelles

Roberto Balestra

Delfim Netto

Feu Rosa· vaga do PSDB

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Maltos
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Renato Cozzolino
Valdenor Guedes· vaga do

PP

Deley • vaga do PC do B

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

Aroldo Cedraz
Darci Coelho

Kátia Abreu· vaga do PMDB
Machado· vaga do PSB

Paulo Bauer
Rodrigo Maia

Vic Pires Franco· vaga do PL
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

PCdoB
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

PTB

PMDB

PSDB

PP

Cezar Schirmer
Fernando Lopes

João Correia· vaga do PT

Max Rosenmann
Paulo Afonso· vaga do PL
Pedro Novais
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Luiz Carlos Hauly

Veda Crusius

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignalti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales· vaga do PP
Eliseu Resende
Fábio Souto
Félix Mendonça· vaga do PTB
Luiz Carreira
Mussa Demes· vaga do PP
Onyx Lorenzoni • vaga do PTB

Pauderney Avelino

Roberto Brant

PT

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota • vaga do PSB

Itamar Serpa

Armando Monteiro· vaga do
PMDB
José Militão

PSC
Costa Ferreira· vaga do PFL

(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

Alice Portugal

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1°Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

Carlos Souza

Milton Monti

Jader Barbalho
Luiz Biltencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Colombo
Henrique Afonso

Undberg Farias
Maria do Rosário

Mariângela Duarte
Selma Schons

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Dr. Francisco Gonçalves
Kelly Moraes

Janete Capiberibe
Luciano Leitoa· vaga do

PDT
MaurIcio Quintella Lessa

Carlos Nader
Murilo Zauith

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Athos Avelino

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PL

PTB

Celcita Pinheiro
César Bandeira· vaga do PP

Clóvis Fecury

PFL

Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

Átila Lira· vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PT

PSDB

Gastão Vieira
João Matos
Marinha Raupp • vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Osvaldo Coelho· vaga do PSC

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

AntOnio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi· vaga do PFL
Ivan Valente· vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago. vaga do
PP

Paulo Marinho· vaga do PFL
PSB

(Deputado do PPS ocupa a vaga)

1 vaga

PPS
Rogério Te6fi1o· vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT

PP
(Deputado do PFL ocupa a vaga) Márcio Reinaldo Moreira

~~;~~tado do PMDB ocupa a Suely Campos. vaga do PFL

(Deputado do PT ocupa a vaga) Zé Lima
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

Severiano Alves

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1°Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
TItulares Suplentes



PCdoB

PRONA PSC

PMN
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

Jaime Martins
João Leão

1 vaga

1 vaga

José Militão

Romeu Queiroz

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Francisco Garcia· vaga do
PPS

1 vaga

Simão Sessim

PTB

PSB

PPS

PDT

Agnaldo Muniz

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Elaine Costa
Marcondes Gadelha· vaga do
PFL
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL
Jorge Pinheiro· vaga do PMN
Neucimar Fraga
Wellington Roberto

Pompeo de Mattos

(Deputado do PL ocupa a
vaga)1 vaga

1 vaga

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

Beto Albuquerque

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Giacobo • vaga do PPS

Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Luciano Castro· vaga do PFL
Reinaldo Betão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PDT

PPS

PSB

PL
João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Raul Jungmann

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

1 vaga

1 vaga

Professor Irapuan Teixeira
PV

Vanderlei Assis Zequinha Marinho· vaga do
PSB

Renato Cozzolino • vaga do
PFL

Jovino Cândido Marcelo Ortiz

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PP)
1° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Hennes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

2 vagas

2 vagas

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

Antonio Nogueira
Mauricio Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

Almerinda de Carvalho
Silas Brasileiro

1 vaga

Marcelo Guimarães Filho
3 vagas

PL
2 vagas

André Luiz· vaga do PPS
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PSDB
Eduardo Gomes
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Dr. Heleno· vaga do PSDB
Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa· vaga do PSDB
Leodegar Tiscoski

PTB

Carlos Mota
Mário Assad Júnior

PT
Ary Vanazzi
Babá
Devanir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro

PSB

Dr. Pinotti • vaga do PMDB
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PFL

PMDB

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1°Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão

Reginaldo Lopes

Alberto Goldman

Luiz Carlos Hauly

Walter Feldman

Alexandre Santos

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PMDB
Eduardo Cunha· vaga do PMN

Jorge Alberto
Maria Lucia

Nelson Bornier
Osvaldo Reis

PP

PSDB

PFL

PSC
Carlos Willian • vaga do PSB

PT
Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Herculano Anghinetti

José Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

Manoel Salviano
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
1 vaga

Almerinda de Carvalho
André Luiz
Anfbal Gomes· vaga do PT
Hermes Parcianello
João Magalhães. vaga do PTB
Mauro Benevides· vaga do
PSDB
Wladimir Costa

..... _.... ,...~•...."._...,..._-,--------------_._------



Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A. salas 121/122
Telefones: 318-7958318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PP)
1°Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

Luciano Leitoa Pastor Francisco Ollmpio
Luiza Erundina • vaga do PC do B

PPS
(Deputado do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
(Deputado do PSL ocupa a vaga) 1 vaga

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSC
Costa Ferreira· vaga do PFL

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do
PDT

PL

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1°Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

Miguel Arraes

Cláudio Magrão

Miguel de Souza

Sandro Mabel

PT

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a

vaga)Renildo Calheiros

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PSB
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PPS
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)

Eduardo Valverde
lriny Lopes

Luciano Zica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

PT

PSDB

PFL

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

Rornel Anizio • vaga do PMDB
Vadão Gomes - vaga do PC

doB
Aloysio Nunes Ferreira

Eduardo Paes - vaga do PFL
Gonzaga Mota

Itamar Serpa
Luiz Carlos Hauly

Serafim Venzon

Arlindo Chinaglia
Babá

Dr. Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

João Correia

Michel Temer

Nelson Trad· vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

André Luiz
Edison Andrino

Jefferson Campos. vaga do
PTB

Celso Russomanno

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista
João Carlos Bacelar

Vilmar Rocha

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PFL

PSDB

PMDB

Francisco Rodrigues
José Thomaz NonO
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Pastor Pedro Ribeiro
Tadeu Filippelli
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida
João Castelo
Vittorio Medioli - vaga do PT
Zulaiê Cobra

PP
Augusto Nardes - vaga do PFL

Edna Macedo
Nelson Marquezelli

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

José Carlos Araújo

José Roberto Arruda

André Luiz
José Divino

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

1 vaga

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Hamilton Casara· vaga do
PDT

Lobbe Neto
Manoel Salviano

Aroldo Gedraz
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos· vaga do
PTB
Paulo Bauer - vaga do PL
Robério Nunes

PP

PMDB
Josias Quintal· vaga do PSB
Marcello Siqueira

Moreira Franco

Rose de Freitas· vaga do PSDB
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro· vaga do PTB

Paulo Feij6 • vaga do PMDB

Sebastião Madeira
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Heleno· vaga do PSDB
Francisco Garcia· vaga do PPS
João Pizzolatti • vaga do PMDB

José Janene

Nelson Meurer
PTB

Osmânio Pereira - vaga do PSB
Salvador Zimbaldi - vaga do PDT
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)



PL
Coronel Alves João Paulo Gomes da Silva
Heleno Silva Mário Assad Júnior
Lincoln Portela Neucimar Fraga
Marcos de Jesus· vaga do
PMDB

PSB
Paulo Baltazar 2 vagas
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PPS
João Herrmann Neto Leônidas Cristino
Roberto Freire Lupércio Ramos

PDT
Neiva Moreira Enio Bacci

PCdoB
Inácio Arruda Aldo Rebelo

PRONA
Enéas Amauri Robledo Gasques

PV
Leonardo Mattos 1 vaga

PSC
Cabo Júlio - vaga do PSB

Zé Gerardo

Uncoln Portela
Sandro Mabel

Colbert Martins

~rico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Gonzaga Patriota
Renato Casagrande

Antonio Carlos Mendes
Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

PV

Carlos Sampaio

João Campos
Juiza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

PDT

PTB
Vieira Reis
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSDB

PPS
Dimas Ramalho

Pompeo de Mattos Neiva Moreira
PCdoB

(Deputado do PL ocupa a vaga) Perpétua Almeida
PRONA

Professor Irapuan Teixeira Elimar Máximo Damasceno

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PTB
Alberto Fraga - vaga do PMDB
Arnaldo Faria de Sá
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL
Carlos Souza - vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira· vaga do PSDB
João Tota - vaga do PP
Neucimar Fraga

PSB
Barbosa Neto - vaga do PMDB
Isafas Silvestre
Paulo Baltazar

Luis Carlos Heinze
Ricardo Fiuza

Ronivon Santiago

Pastor Frankembergen
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

PTB
Alberto Fraga - vaga do PMDB

Arnon Bezerra· vaga do PMDB

Jackson Barreto

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente· vaga do PP
Roberto Jefferson

Feu Rosa - vaga do PMDB
Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes· vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266 318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOL~NCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo li, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1° Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Unhares (PP)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet

Wasny de Roure

PFL
Abelardo Lupion
José Carlos Araújo
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

PMDB
Eliseu Padilha
João Magalhães· vaga do PTB
Mauro Lopes
Pastor Pedro Ribeiro - vaga do

Luiz Bassuma
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma Schons
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado

André Luiz
Fernando Diniz

Gilberto Nascimento
Leandro Vilela

Marcelo Ortiz

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Babá - vaga do PFL
Dr. Rosinha
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Dr. Pinotti
Laura Carneiro
Milton Barbosa
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

PSC

PT

PFL

Edson Duarte

Cabo Júlio - vaga do PT

Ora. Clair
Durval Orlato

Luci Choinacki
Maninha

Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza
1 vaga

Celcita Pinheiro
Félix Mendonça

José Mendonça Bezerra

José Rocha



Alice Portugal

Alceu Collares

Ariosto Holanda

Eduardo Barbosa
Sebastião Madeira

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Suplentes

AntOnio Carlos Biffi
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Mauricio Rands

Ann Pontes
Osvaldo Biolchi

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Herculano Anghinetti

Sandes Júnior

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

1 vaga

Júlio Delgado
Maria Helena· vaga do

PMDB
Rogério Silva· vaga do PSB

Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Seabra

Homero Barreto· vaga do PL

PDT

PL
Luciano castro· vaga do PSB

Medeiros

Ricardo Rique • vaga do PSDB
Sandro Mabel

PSB

Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
Jovair Arantes· vaga do PSDB
Luiz Antonio Fleury
Milton Cardias

PT

PP

PFL
Adauto Pereira
Moroni Torgan
Rodrigo Maia
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSDB
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)
1 vaga

Isafas Silvestre

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PPS

Cláudio Magrão

Dimas Ramalho· vaga do PDT

Dra. Clair
João Fontes· vaga do PFL
Lúcia Braga. vaga do PMDB
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmerrnann
Vicentinho • vaga do PMDB
Washington Luiz

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PCdoB
Daniel Almeida· vaga do PP
Vanessa Grazziotin

Presidente: Medeiros (PL)
1°Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2° Vice-Presidente: Tarcisio Zimmerrnann (PT)
3° Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares

Adelor Vieira

Alceu Collares
Dr. Hélio

Dr. Evilásio
Luiza Erundina

1 vaga

Silas Brasileiro

Waldemir Moka
1 vaga

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

João Campos

Juiza Denise Frossard

Walter Feldman
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
1 vaga

Ronaldo Caiado

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Alceste Almeida· vaga do PL
Almerinda de Carvalho

Sandra Rosado

João Caldas

Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL

PP
Benedito de Lira· vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

PSDB

Kelly Moraes

Rommel Feijó • vaga do PSDB

Suely Campos. vaga do PFL
PTB

Arnon Bezerra· vaga do PSDB
Fernando Gonçalves

Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

Milton Cardias
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
1 vaga

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Linhares

Nilton Baiano

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves

Homero Barreto

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa· vaga do
PSB
Rafael Guerra

Serafim Venzon

Thelma de Oliveira
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Carlos Mota
(Deputado do PRONA ocupa
a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB

PPS

Dr. Ribamar Alves
Pastor Francisco Olrmpio
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Manato
Mário Heringer

Athos Avelino
Geraldo Resende
Maria Helena· vaga do PMDB

PDT

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

1 vaga

PMDB
Benjamin Maranhão· vaga do
PL
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Saraiva Felipe
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)
2 vagas

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-8264/7016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

PCdoB
Jandira Feghali

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-7003/7004/7005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1°Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
2° Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PTB)
3° Vice-Presidente: Mariângela Duarte (PT)
Titulares Suplentes

Fátima Bezerra
PT

César Medeiros

Jamil Murad
PRONA

Elimar Máximo Damasceno·
vagado PP

Amauri Robledo Gasques •
vagado PL



Gilmar Machado
João Grandão
Lindberg Farias
Mariângela Duarte
Mauro Passos

PFL
Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PMDB
Alceste Almeida
Carlos Eduardo Cadoca

Marinha Raupp

(Deputado do PV ocupa a vaga)
PSDB

Fernando Ferro
Maninha

Neyde Aparecida
Orlando Desconsi

Zico Bronzeado

Claudio Cajado
Gerson Gabrielli

Jairo Carneiro
Laura Carneiro

1 vaga

Bernardo Ariston
Edison Andrino

Rose de Freitas· vaga do
PSDB

2 vagas

Cleuber Carneiro
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

Eliseu Padilha

Gilberto Nascimento - vaga do PV
Marcelino Fraga· vaga do PSDB
Mauro Lopes

Nelson Trad

Olavo Calheiros - vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

João Magalhães· vaga do
PTB

Leandro Vilela
Tadeu Filippelli

Zé Gerardo
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
1 vaga

Secretário(a): Flávio José Barbosa de Alencastro

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1° Vice-Presidente: Neuton Lima (PTS)
2° Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PP)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

PP

PTB

Professor Irapuan Teixeira

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PTB ocupa a

Almeida de Jesus
João Tota· vaga do PP

Maurrcio Rabelo

Sandro Mabel

Isaras Silvestre

1 vaga

Cezar Silvestri

Carlos Alberto Leréia
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó

Paulo Kobayashi

Vitlorio Medioli

Carlos Dunga

Iris Simões
Jonival Lucas Junior· vaga

do PMDB
Sandro Matos· vaga do PV

Silas Câmara· vaga do PFL
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

torico Ribeiro
Francisco Garcia - vaga do

PCdoB
Nilton Baiano

Wagner Lago. vaga do PDT
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Deley - vaga do PSDB
PV

1 vaga

PDT
Promotor Afonso Gil· vaga do
PSDB
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PRONA

PL

Átila Lins· vaga do PSB
LeOnidas Cristino

PSDB

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos·
vaga do PFL
Miguel de Souza - vaga do PFL
Milton Monti • vaga do PDT
Oliveira Filho· vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSB
Beto Albuquerque
Gonzaga Patriota· vaga do PC do
B
(Deputado do PPS ocupa a vaga)

PPS

Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

Affonso Camargo
Carlos Sampaio
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PDT ocupa a vaga)

PP

PTB
Fernando Gonçalves· vaga do
PFL
Neuton Lima

Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues - vaga do PL
Romeu Queiroz

Jamil Murad

Nelson Proença

Severiano Alves

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Almeida de Jesus

Milton Monti

Alex Canziani
Ricarte de Freitas

Herculano Anghinetli
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Mauricio Quintella Lessa
1 vaga

Hamilton Casara
Léo Alcântara

Thelma de Oliveira
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

PL

PSB

PPS

PCdoB
Alice Portugal
Daniel Almeida· vaga do PSB

PV

Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do
PL

Deley - vaga do PMDB

PT

PDT

Josué Bengtson
Ronaldo Vasconcellos

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatli
Julio Lopes

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Reinaldo Betão
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Geraldo Thadeu

Isalas Silvestre
Luciano Leitoa - vaga do PDT
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes

Paulo Kobayashi



PMDB

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N° 92.A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 54-A, DE
1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCiCIO QUE NÃO

TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO AMEDIDA QUE VAGAREM 05
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Nogueira (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Relator: Átila Lira (PSDB)
Titulares Suplentes

Jefferson Campos Adelor Vieira
Jorge Alberto 3 vagas
José Ivo Sartori
Leonardo Picciani

PSDB
Átila Lira Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa Itamar Serpa
Hamilton Casara Serafim Venzon
Helenildo Ribeiro lenaldo Coutinho

PP
Feu Rosa Nilton Baiano
Nélio Dias lé Lima
Sandes Júnior 1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
José Carlos Elias Ronaldo Vasconcellos

PL
Luciano Castro Medeiros
Sandro Mabel Welinton Fagundes

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Pastor Francisco Olfmpio

PPS
Júlio Delgado Agnaldo Muniz

PDT
Alceu Collares Pompeo de Mattos

PCdoB
Alice Portugal 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

PRONA
Vanderlei Assis· vaga do PFL

6 vagas
PT

PFL
Antonio Carlos Magalhães Nelo

José Roberto Arruda
3 vagas

Antonio Nogueira
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair
Tarcisio limmermann

João Carlos Bacelar
Laura Carneiro
Ney Lopes
(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)
1 vaga

Fernando Gabeira Ary Vanazzi
José Pimentel Ora. Clair
Maninha Henrique Fontana
Paulo Delgado Ivan Valente
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcisio limmermann Paulo Pimenta

PFL
Fábio Souto Paes Landim
José Thomaz NonO Robério Nunes
Marcos Abramo 3 vagas
Ney Lopes
Ronaldo Caiado

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro

PSDB
Alberto Goldman Aloysio Nunes Ferreira
Antonio Carlos Mendes Thame Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos Luiz Carlos Hauly
Yeda Crusius Nilson Pinto

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
Roberto Jefferson Arnon Bezerra

PL
Neucimar Fraga Humberto Michiles
Welinton Fagundes Paulo Marinho

PSB
Alexandre Cardoso Janete Capiberibe
Luiza Erundina Renato Casagrande

PPS
Nelson Proença Geraldo Resende

PDT
Severiano Alves Manato

PCdoB
Jamil Murad Inácio Arruda

PRONA
Vanderlei Assis Elimar Máximo Damasceno

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

vaga)

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".
Presidente: José Thomaz NonO (PFL)
1° Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2° Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

PT

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7058/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153



Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7062/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 347-A, DE

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRlpLlCE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares Suplentes

PCdoB

PV

Daniel Almeida

2 vagas

Alceste Almeida
João Correia

2 vagas

3 vagas

Mário Heringer

Vanderlei Assis

Milton Cardias
Pastor Reinaldo

Mauro Passos
5 vagas

Lupércio Ramos

Marcelo Guimarães Filho
4 vagas

Atila Lira
Helenildo Ribeiro
Paulo Kobayashi

Professora Raquel Teixeira

Heleno Silva
João Paulo Gomes da Silva

PT

PFL
Cleuber Carneiro
Corauci Sobrinho
Dr. Pinotti
Milton Barbosa
Vilmar Rocha

PMDB
Almerinda de Carvalho
Edson Ezequiel
Nelson Bornier
Pedro Chaves

PSDB
Alberto Goldman
Itamar Serpa
Nicias Ribeiro
Ronaldo Dimas

PP
Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra

PTB
Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PL
Bispo Rodrigues
Wellington Roberto

PSB
Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olfmpio

PPS
Leõnidas Cristino

PDT
André Zacharow

PCdoB
Jamil Murad

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8431/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL. ESTADOS, DF E MUNIClplOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:

Antonio Carlos Biscaia
Chico Alencar
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

1996, QUE "DÁ NOVA REDA.s:ÃO AO PARÁGRAFO 2° DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PRolBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Itamar Serpa (PSDB)
Relator: Isafas Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Marcelo Ortiz

Dimas Ramalho

2 vagas

Severiano Alves

PL
Inaldo Leitão - vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos

Raimundo Santos

PT

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro

Zenaldo Coutinho
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

Iriny Lopes
5 vagas

Ivan Ranzolin
2 vagas

Ann Pontes
Osmar Serraglio

2 vagas

Antonio Cruz
1 vaga

PDT

PPS

PSB

PTB

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto

José Thomaz Nonõ
Paes Landim

2 vagas

PSDB

PMDB

PSC
Carlos Willian • vaga do PSB

Jamil Murad

Sarney Filho

Cezar Silvestri

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
Wagner Lago - vaga do PDT

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad

Carlos Sampaio
JuIza Denise Frossard
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado

Coriolano Sales
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho



Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 534-A, DE

2002, QUE"ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPE~NCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

Secrelário(a): HeloIsa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-6874/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 544·A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6", 7", 8" E 9"
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Paulo Rubem Santiago
PFL

César Bandeira Abelardo Lupion
Coriolano Sales José Carlos Araújo
Dr. Pinotli (Deputado do PTB ocupa a vaga)
Félix Mendonça 2 vagas
Paulo Magalhães

PMDB
Benjamin Maranhão Edison Andrino
Cezar Schirmer Osmar Serraglio
Gilberto Nascimento Silas Brasileiro
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Bosco Costa
João Campos Helenildo Ribeiro
Zenaldo Coutinho Itamar Serpa
Zulaiê Cobra Vicente Arruda

PP
Dr. Heleno Érico Ribeiro
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Nelson Meurer 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Alberto Fraga· vaga do PFL
1 vaga Ricardo Izar

Romeu Queiroz
PL

Coronel Alves Humberto Michiles
Edmar Moreira Mauricio Rabelo

PSB
Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota
1 vaga 1 vaga

PPS
Júlio Delgado Dimas Ramalho

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer

PCdoB
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

3° Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT}
Titulares

PT
Angela Guadagnin
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcisio Zimmermann
Teima de Souza

PFL
André de Paula
Fábio Souto
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado

PMDB
Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento· vaga do PSB
Marcelo Castro
Max Rosenmann
Paulo Afonso

PSDB
Antonio Cambraia
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Yeda Crusius

PP
Benedito de Lira
José Linhares
Suely Campos

PTB
Kelly Moraes
Marcondes Gadelha

PL
Almeida de Jesus
Oliveira Filho

PSB
Luiza Erundina
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Athos Avelino

PDT
Mário Heringer

PCdoB
Jamil Murad

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

PT
Antonio Carlos Biscaia
Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde
Iara Bernardi
Mariângela Duarte

Suplentes

6 vagas

5 vagas

João Correia
Osvaldo Reis

Sandra Rosado
1 vaga

Carlos Alberto Leréia
JuIza Denise Frossard

Rafael Guerra
Walter Feldman

Antonio Joaquim
Zonta

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Fernando Gonçalves

Bispo Wanderval
Marcos de Jesus

2 vagas

Geraldo Resende

André Zacharow

Alice Portugal

IIdeu Araujo

Durval Orlato
José Mentor

Odair
Patrus Ananias

2 vagas

Ora. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Gustavo Fruet

PT
Orlando Fantazzini

5 vagas

PFL
Darci Coelho
Murilo Zauilh

3 vagas

PMDB
(Deputado do PPS ocupa a



PPS

2 vagas

Mário Heringer

Cezar Silvestri
Maria Helena· vaga do PMDB

PDT

Neuton Lima
1 vaga

João Correia
3 vagas

2 vagas

Jamil Murad

Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer

1 vaga

Davi Alcolumbre

Giacobo • vaga do PPS
Luciano Castro

Wellington Roberto

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Itamar Serpa

Viltorio Medioli

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PMDB

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
Zenaldo Coutinho

Leandro Vilela
Marcelo Castro
Paulo Afonso
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PSDB

PV

PP

PCdoB

PDT

PL

PTB

PPS

Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

Almir Moura
Reinaldo Betão

Eduardo Seabra
Iris Simões

PSB
Barbosa Neto - vaga do PMDB
Mauricio Quintella Lessa
1 vaga

Nelson Proença

Daniel Almeida

Enio Bacci

Murilo Zauith

1 vaga

vaga)
3 vagas

2 vagas

Mário Negromonte
2 vagas

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Carlos Mota
Chico da Princesa

Inaldo Leitão· vaga do PSDB
PSB

PTB

Mauro Lopes
Rose de Freitas· vaga do PSDB
Wilson Santiago
Zé Gerardo

PP

P$DB

PL

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinelti
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Custódio Maltos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Iris Simões
José Militão

João Tota • vaga do PP
Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Geraldo Thadeu

PV

PCdoB
Jamil Murad

Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

André Zacharow

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8431/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 574-A, DE 2002, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO ART. 29-A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS
PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS À RECEITA

CORRENTE liQUIDA DO MUNICipIO, DEFINIDA EM LEI
COMPLEMENTAR.

Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1° Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PFL)
2° Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Marcelo Castro (PMDB)
Titulares Suplentes

Leonardo Maltos
PSC

Carlos Willian - vaga do PSB Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7058/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2401, DE 2003, QUE "ESTABELECE

NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE
FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS - OGM E
SEUS DERIVADOS, CRIA O CONSELHO NACIONAL DE

BIOSSEGURANÇA - CNBS, REESTRUTURA A COMISSÃO
TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CTNBIO,

DISPÕE SOBRE A POLiTICA NACIONAL DE
BIOSSEGURANÇA E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS".

Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
1° Vice-Presidente: Darclsio Perondi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Kátia Abreu (PFL)
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Aldo Rebelo (PCdoB)
Titulares Suplentes

Jovino Cândido

Adão Preito
Anselmo

Assis Miguel do Couto
Orlando Desconsi

Selma Schons
Zé Geraldo

Aroldo Cedraz
Carlos Melles

José Carlos Araújo
Murilo Zauith

(Deputado do PPS ocupa a

PT

PFL

Leonardo Maltos

Fernando Ferro
João Grandão
José Pimentel
Josias Gomes
Luci Choinacki
Paulo Pimenta

Abelardo Lupion
Celcita Pinheiro
Kátia Abreu
Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado

Sarney Filho

6 vagas

Gervásio Silva
José Mendonça Bezerra

Osvaldo Coelho
2 vagas

PT

PFL

Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz

Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro
José Carlos Araújo
Mendonça Prado



vaga)
PMDB

oarclsio Perondi
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara
Nilson Pinto
Veda Crusius

PP
oilceu Sperafico
Leonardo Vilela
Luis Carlos Heinze

PTB
Oro Francisco Gonçalves
Iris Simões

PL
Chico da Princesa
Paulo Gouvêa

PSB

4 vagas

Ariosto Holanda
Helenildo Ribeiro

Júlio Redecker
Julio Semeghini

Augusto Nardes
Francisco Turra

11(aga

Alberto Fraga
Arnaldo Faria de Sá

Giacobo
Oliveira Filho

Mauro Benevides
Sandra Rosado

Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

Benedito de Ura
Cleonâncio Fonseca
Ricardo Fiuza

Armando Monteiro
1 vaga

Jaime Martins
Roberto Pessoa

Isaras Silvestre
MaurIcio Quintella Lessa

PSDB

PP

PTB

PL

PSB

PPS

Moraes Souza
Zé Gerardo

Átila Ura
Gonzaga Mata

João Castelo
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Márcio ReinaldO Moreira

Wagner Lago· vaga do PDT
Zé Lima

José Carlos Elias
1 vaga

Inaldo Leitão
Sandro Mabel

Eduardo Campos
1 vaga

PDT

PPS
Cezar Silvestri • vaga do PFL

Roberto Freire PRONA
Elimar Máximo Damasceno

Beto Albuquerque
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

Nelson Proença

2 vagas B.Sá

Álvaro Dias

Renildo Calheiros

Leônidas Cristino
PDT

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PCdoB

Inácio Arruda

Vanderlei Assis

Secretário(a): Wálbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo ti, Pavirnento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7062/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NAFORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDI:NCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE· SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETI:NCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO",

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PCdoB Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERlNTENDI:NCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA. SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPEra:NCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMOB)
2° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3° Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSOB)
Relator: Paulo Rocha (PT)
Titulares Suplentes

Oro Hélio

Aldo Rebelo
Vanessa Grazziotin • vaga do
PSB

Edson Duarte

Oro Rodolfo Pereira

Perpétua Almeida

PV
1 vaga

PT

Anselmo
Carlos Abicalil
Hélio Esteves
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes

PT

PFL

Antonio Nogueira
Eduardo Valverde

Nilson Mourão
Washington Luiz

Zé Geraldo
Zico Bronzeado

Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro

André de Paula
César Bandeira
Cleuber Carneiro
Fábio Souto
LuiZ Carreira

Jorge Alberto
Marcelino Fraga

PFL

PMDB

João Alfredo
Josias Gomes

Luiz Alberto
Mauricio Rands
Simpllcío Mário

Terezinha Fernandes

José Carlos Araújo
4 vagas

Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Lopes

OarciCoelho
KátiaAbreu
Murilo Zauith
Pauderney Avelino
Vic Pires Franco

Alceste Almeida
Asdrubal Bentes
Marinha Raupp
Osvaldo Reis

Hamilton Casara
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Wilson Santos

PMDB

PSDB

Clóvis Fecury
Francisco Rodrigues

3 vagas

Ann Pontes
Confúcio Moura
Wladimir Costa

1 vaga

Anivaldo Vale
Eduardo Gomes

João Castelo
Zenaldo Coutinho



~ _-.1. ~_' __._

PP PPS
Francisco Garcia
Ronivon Santiago
Suely Campos

Pastor Frankembergen
Silas Câmara

Zé Lima
(Deputado do PL ocupa a vaga)

1 vaga
PTB

Josué Bengtson
1 vaga

PL

Júnior Betão
PDT

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PCdoB
Alice Portugal

PV

1 vaga

Davi Alcolumbre

Daniel Almeida

Jovino Cândido

Luiz Carreira

Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
Vi/mar Rocha

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PT
Adão Pretto

Assis Miguel do Couto
DurvalOrlato

Guilherme Menezes
Lindberg Farias
Luciana Genro

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do PSB

Roberto Gouveia
PFL

PMDB

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Deley

Darci Coelho
Félix Mendonça· vaga do
PTB
GeNásio Silva
Murilo Zauith

Onyx Lorenzoni

Roberto Brant
Robson Tuma

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7555/318-7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIARIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
10 Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Deley

Vanessa Grazziotin

Rogério Silva

Davi Alcolumbre

Coronel Alves· vaga do PSB
João Tota • vaga do PP

Luciano Castro
Maurício Rabelo

PT

PV

Ary Vanazzi
Carlos Abicalil

César Medeiros
Ivo José

Lindberg Farias - vaga do PSB
PFL

por

PPS

PSB
(Deputado do PL ocupa a vaga)

1 vaga

PCdoB

Dr. Ribamar Alves
Janete Capiberibe

Perpétua Almeida

Dr. Rodolfo Pereira

Odair
Reginaldo Lopes
Vignatti
Zico Bronzeado

Humberto Michiles
Raimundo Santos

Átila Lins

Sarney Filho

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB

PSDB

Celcita Pinheiro
Marcelo Guimarães Filho
1 vaga

Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa

Lobbe Neto

Professora Raquel Teixeira

Julio Lopes
Zonta

Eduardo Seabra
Milton Cardias

Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

Isaías Silvestre

Luciano Leitoa· vaga do POT

Clóvis Fecury
Laura Carneiro

1 vaga

Ann Pontes
Darcísio Perondi

Rose de Freitas -vaga do PSDB
1 vaga

Thelma de Oliveira
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
1 vaga

PP
Ivan Ranzolin

Sandes Júnior
PTB

Elaine Costa
Homero Barreto

PL
Heleno Silva

Maurício Habelo
PSB

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Adelor Vieira
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Alberto Goldman
CustÓdio Mattos
Eduardo Barbosa
Veda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
1 vaga

Alberto Fraga· vaga do
PMDB

Arnaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves

Osvaldo Biolchi
4 vagas

PSDB
Anivaldo Vale

Sismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PP

Antonio Joaquim

Feu Rosa - vaga do PSDB

Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago
PTB

Jair Solsonaro

Marcondes Gadelha - vaga do
PFL

Ricardo Izar



PRONA

PCdoB

PRONA

PDT
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PCdoB
1 vaga

Pompeo de Mattos

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Júlio Delgado

2 vagas

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho· vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

Perpétua Almeida

Renato Casagrande
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PSB

Dimas Ramalho
PPS

PL
Carlos Mota
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Mauricio Rabelo

Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

Alice Portugal

Geraldo Thadeu

PL

PDT

Vicente Cascione

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Humberto Michiles
Mauricio Rabelo

Paulo Marinho· vaga do PFL
Wellington Roberto

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS

Jandira Feghali

Alceu Collares

L6Ônidas Cristino

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Marcus Vicente· vaga do PP
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Enéas Vanderlei Assis
PSL

João Mendes de Jesus· vaga do
PDT

IIdeu Araujo
PSC

Carlos Willian • vaga do PSB

Professor Irapuan Teixeira

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1°Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2° Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3° Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-6874/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLlTlCA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
Dra. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Mauricio Rands
Rubinelli

PFL
Coriolano Sales
Darci Coelho
Jairo Carneiro

Luiz Carlos Santos

Mendonça Prado
Paes Landim

PMDB
Bernardo Ariston
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
JuIza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira
Ricardo Fiuza
Wagner Lago. vaga do PDT
1 vaga

PTB

Iriny Lopes
Mariângela Duarte

5 vagas

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
2 vagas

Osmar Serraglio
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otoni

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Professora Raquel Teixeira

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Nilton Baiano

Jackson Barreto

César Medeiros
Colombo

João Alfredo
João Fontes

Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara

Simpllcio Mário
PFL

Antonio Carlos Magalhães Neto
Eduardo Sciarra

José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

Paulo Bauer
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho

Jorge Alberto
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira Reis

PSDB
Nicias Ribeiro
Rafael Guerra

Thelma de Oliveira
Vicente Arruda

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Nélio Dias
Ricardo Barros

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PTB
Edna Macedo



Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8782/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Mauricio Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PCdoB

PL

PSB

IIdeu Araujo

Jamil Murad

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar

Vic Pires Franco

Heleno Silva
Milton Monti

Raimundo Santos

Ary Vanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Philemon Rodrigues
1 vaga

Cláudio Magrão

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Gonzaga Mota
Veda Crusius

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PP

PRONA

PCdoB

Joaquim Francisco
José Chaves· vaga do PMDB
José Múcio Monteiro
Jovair Arantes· vaga do PSDB

PL

PPS

Almir Moura
Miguel de Souza
Paulo Marinho· vaga~ PFL
Sandro Mabel - .

'- PSB
. Luciano Leitoa· vaga do PDT

2 vagas

Júlio Delgado
Maria Helena· vaga do PMDB

PDT

Pompeo de Mattos

Dr. Ribamar Alves
Isalas Silvestre

Daniel Almeida

Professor Irapuan Teixeira

Carlilo Merss
Jorge Biliar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgllio Guimarães
Walter Pinheiro

PT

PMDB

PSDB

PFL

Antonio Cambraia
Eduardo Paes· vaga do PFL
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly

Narcio Rodrigues

Walter Feldman

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-7063/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgllio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

2 vagas

Átila Lins

Marcelo Ortiz

Inácio Arruda

Mário Heringer

José Múcio Monteiro
Neuton Lima

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

Paes Landim
1 vaga

Leonardo Vilela
Luis Carlos Heinze

Vadão Gomes

Jefferson Campos
Pastor Pedro Ribeiro

Takayama

2 vagas

Ariosto Holanda
Átila Lira

Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio

1 vaga

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

Almeida de Jesus
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

PV

PDT

PPS

PSC
Valdenor Guedes· vaga do PP

Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Agnaldo Muniz

Severiano Alves

Jovino Cândido

Renildo Calheiros

PT

PP

Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
VilmarRocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PFL

Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Paes
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Francisco Dornelles
Nelson Meurer
Roberto Balestra

PTB
Iris Simões Homero Barreto

Delfim Netto
Francisco Dornelles

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A AÇÃO CRIMINOSA DAS MILlclAS PRIVADAS

E DOS GRUPOS DE EXTERMINIO EM TODA A REGIÃO
NORDESTE".

Presidente: Bosco Costa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERClclO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUiÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N o 29, DE 1993

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PT
Antonio Carlos Biscaia - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Mendes Ribeiro Filho - vaga do PRESIDENTE

PFL
Moroni Torgan - vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): -
Local: CEDI
Telefones: 318.6814 - 318.6816

PCdoB

PT
4 vagas

Robson Tuma
2 vagas

3 vagas

Eduardo Barbosa
Nicias Ribeiro

1 vaga
PP

PFL

João Pizzolatti
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
PTB

PSDB

PMDB

João Alfredo José Pimentel
Luiz Alberto MaurIcio Rands
Luiz Couto Nelson Pellegrino

PFL
José Carlos Araújo Rodrigo Maia
Mendonça Prado 2 vagas
Reginaldo Gennano

PMDB
Josias Quintal Pastor Pedro Ribeiro
Marcelo Castro Sandra Rosado
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
Bosco Costa Carlos Sampaio
Helenildo Ribeiro João Campos
Vicente Arruda 1 vaga

PP
Benedito de Ura Nélio Dias
Mário Negromonte 1 vaga

PTB
Alex Canziani 2 vagas
Antonio Cruz

PL
Heleno Silva Almeida de Jesus
Marcos de Jesus Edmar Moreira

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

PDT
Promotor Afonso Gil Davi Alcolumbre

PCdoB
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
Vanderlei Assis Elimar Máximo Damasceno

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

Laura Carneiro
Marcos Abramo
Reginaldo Gennano

Josias Quintal
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros

Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: 318-8436/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Semeghini

Julio Lopes
Sandes Júnior

Suplentes

Guilherme Menezes

1 vaga

Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Reinaldo Betão

João Hernnann Neto

Pastor Francisco Olfmpio
1 vaga

1 vaga

Leonardo Mattos

Zequinha Marinho· vaga do
PTB

Vanessa Grazziotin

PL

PV

PT

PPS

PDT

PSC

PTB

Arnon Bezerra· vaga do PSDB

Enio Tatico
Pedro Fernandes

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PSB

Lupércio Ramos

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

André Zacharow

Sérgio Miranda

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

Edson Duarte

Romel Anizio

Annando Monteiro - vaga do
PMDB
José Militão
Nelson Marquezelli

Ronaldo Vasconcellos

Fernando Ferro



Alex Canziani Armando Monteiro
Ronaldo Vasconcellos Carlos Dunga

PL
Coronel Alves Bispo Wanderval
Medeiros Neucimar Fraga

PSB
1 vaga Paulo Baltazar

PPS
Júlio Delgado Lupércio Ramos

PDT
Dr. Rodolfo Pereira 1 vaga

PCdoB
Vanessa Grazziotin Jandira Feghali

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSC
Valdenor Guedes· vaga do PP

Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7067/7057/8780
FAX: 318-2182

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABIVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

Chico Alencar
PMDB

José Divino
PFL

Laura Carneiro
PSB

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

PDT
Mário Heringer (Deputado do PP ocupa a vaga)

PCdoB
Jandira Feghali Jamil Murad

Secretário(a): Silvio Souza da Silva
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7061/8361/8784/7070
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS POR
EMPRESAS E INSTITUiÇÕES PRIVADAS DE PLANOS DE

SAÚDE.
Presidente: Henrique Fontana (PT)
10 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. Ribamar Alves (PSB)
Titulares Suplentes

Suplentes
PT

Titulares

Josias Gomes
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Zico Bronzeado

Jandira Feghali
PCdoB

Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8428/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A "VERIFICAR, "IN
LOCO", AS CAUSAS DO INCf:NDIO E BUSCAR

CONHECIMENTO PARA QUE AS POLlTICAS PÚBLICAS
FEDERAIS POSSAM DESENVOLVER O ESTADO DE

RORAIMA".

Vanessa Grazziotin

PT
Terezinha Fernandes
Washington Luiz

PTB

PFL
César Bandeira
Corauci Sobrinho

PL

PMDB

Pedro Fernandes

Dr. Ribamar Alves

PSDB

Wagner Lago

Paulo Marinho

PP

PCdoB

PSB

Alexandre Cardoso

João Castelo

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER DIAGNÓSTICO
TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE COM O VEICULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VLS-1 E SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL
BRASILEIRO, PODENDO DESLOCAR-SE À BASE DE

ALCÂNTARA - MA, AO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL 
CTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS· SP, OU A QUALQUER

OUTRA LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESsARIO.
Coordenador: Corauci Sobrinho (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): -

Dr. Pinotti
Ney Lopes

Paes Landim

Asdrubal Bentes
Darcfsio Perondi

Silas Brasileiro

Almir Moura
Carlos Mota

João Grandão
Roberto Gouveia

2 vagas

Geraldo Resende

Luiz Carlos Hauly
Rafael Guerra

Walter Feldman

Alexandre Cardoso

Arnaldo Faria de Sá
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
José Unhares

Wagner Lago· vaga do PDT

PL

PT

PP

PPS

PSB

PTB

PFL

PSDB

PMDB

Dr. Ribamar Alves

Dr. Benedito Dias
Nelson Meurer

Roberto Jefferson
Silas Câmara

Colbert Martins

Bispo Wanderval
Mauricio Rabelo

Júlio Cesar
Laura Carneiro
Robson Tuma

João Castelo
Sebastião Madeira
Yeda Crusius

Luiz Bitlencourt
Max Rosenmann
Saraiva Felipe

Antonio Carlos Biscaia
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Henrique Fontana



COMISSÃO EXTERNA DESTiNADA A DISCUTiR A
FEMINIZAÇÃO DA POBREZA NO BRASIL.

Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a}: -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

PMDB
Alceste Almeida

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Pastor Frankembergen

PP
Suely Campos

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Vanessa Grazziotin

Titulares
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PT
Assis Miguel do Couto - vaga do PRESIDENTE
Fernando Gabeira - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Osmar Serraglio • vaga do PRESIDENTE

PFL
Eduardo Sciarra • vaga do PRESIDENTE

PTB
Alex Canziani • vaga do PRESIDENTE

PSDB
Luiz Carlos Hauly • vaga do PRESIDENTE

PP
Nelson Meurer· vaga do PRESIDENTE

Secretário(a}: -

PT
Iara Bernardi
Luci Choinacki

PFL
Celcita Pinheiro
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho
Ann Pontes

PSDB
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

PP
Suely Campos

PTB
Elaine Costa
Kelly Moraes

PSB
Janete Capiberibe
Luiza Erundina

PPS
Maria Helena

PCdoB
Alice Portugal

Suplentes

Perpétua Almeida

Secretário(a}: -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE A MORTE DO CHIN~S CHAN KIM
CHANG, DETiDO NO PRESIDIO ARY FRANCO, NO RIO DE

JANEIRO.
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 2 vagas
Chico Alencar

PFL
José Carlos Araújo 2 vagas
Laura Carneiro

PMDB
Josias Quintal Gilberto Nascimento
Vieira Reis Leandro Vilela

PSDB
Eduardo Paes Juiza Denise Frossard

PP
Dr. Heleno Wagner Lago

PTB
Elaine Costa 1 vaga

PL
Bispo Rodrigues Reinaldo Betão

PSB
Paulo Baltazar 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Dimas Ramalho

Secretário(a}: -

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTOA., ATINGINDO MUNIClplOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros· vaga do PRESIDENTE
Fernando Gabeira • vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bittencourt· vaga do PRESIDENTE
Nelson Bornier· vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos - vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos· vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes. vaga do PRESIDENTE

PSC
Renato Cozzolino • vaga do PRESIDENTE



PV
Deley • vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte· vaga do PRESIDENTE
Jovino Cândido· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Maltos • vaga do PRESIDENTE
Marcelo ürtiz • vaga do PRESIDENTE
Sarney Filho· vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): "

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUiÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS",

INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

PT
Iara Bernardi· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Gastão Vieira· vaga do PRESIDENTE

PFL
Paulo Magalhães. vaga do PRESIDENTE

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira· vaga do PRESIDENTE
Professora Raquel Teixeira· vaga do
PRESIDENTE

Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR AS
EMENDAS APRESENTADAS AO PROJETO DE LEI N° 3.285,

DE 1992, QUE "DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO E PROTEÇÃO
DA MATA ATLÂNTICA E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS".

Titulares Suplentes
PT

André lacharow

Secrelário(a): -

PDT
Manato

João Alfredo
Luciano lica
Mauro Passos
lezéu Ribeiro

Abelardo Lupion
Gervásio Silva
Luiz Carreira

Adelor Vieira
Max Rosenmann
Wilson Santiago

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Paes
Luiz Carlos Hauly

lonta
1 vaga

Jonival Lucas Junior
Ricardo Izar

Heleno Silva

Beto Albuquerque

Cezar Silvestri

4 vagas

PFL
Eduardo Sciarra

2 vagas

PMDB
Bernardo Ariston

lé Gerardo
1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Custódio Mattos
Walter Feldman

PP
Mário Negromonte

1 vaga
PTB

José Militão
Sandro Matos

PL
João Leão

PSB
Janete Capiberibe

PPS
Geraldo Thadeu



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TITULOS PUBLICADOS - 2002

TRANSPORTE METROPOLITANO: AUDII:NCIA
PÚBLICA

ISBN 85-7365-250-0

R$ 2,20

ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DO TERCEIRO
SETOR: SEMINÁRIO;"'_.-'1••"'"i.·...

I

ISBN 85-7365-253-5

R$ 2,20

IMAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A

POLmCA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO
E DOS RECURSOS HIDRlCOS

ISBN 85-7365-248-9

R$ 2,20

UTILIZAÇÃO DE TERRAS NO DISTRITO
FEDERAL: AUDII:NCIA PúBLICA

ISBN 85-7365-249-7

R$ 2,20

IV CONFERl:NClA DAS CIDADES: A CIDADE

ISBN 85-7385-240-3
R$ 4,40 ISBN 85-7365-266-7

R$ 3,30

Locais de venda: Mldia Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477f7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (61) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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