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JUSTIFICATIVA - PL 0022/2017 
Romeu Tuma nasceu em São Paulo, no dia 4 de outubro de 1931. Descendente de 

sírios, Romeu Tuma graduou-se Bacharel em Direto pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. 

Foi investigador e depois, delegado de polícia concursado da Polícia Civil do Estado de 
São Paulo. Ainda na Polícia Civil, foi diretor de Polícia Especializada, na Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo. 

Foi diretor geral do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) paulista de 1977 
a 1982. Em 1982, tornou-se superintendente da Polícia Federal no Estado de São Paulo, e em 
1985, torna-se diretor geral do órgão. 

Entre os anos de 1991 à 1994, o Senador Romeu Tuma ocupou a Vice-Presidência da 
Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), tendo passado a ocupar a Vice-
Presidência Honorária da mesma Organização a partir de 1994, quando assumiu uma cadeira 
no Senado Federal da República. 

Permaneceu dirigindo a Polícia Federal até 1992, quando também acumulou o cargo 
de Secretário da Receita Federal do Brasil. Como um homem e servidor público a frente de seu 
tempo, na Receita, instituiu a recepção de declarações do Imposto de Renda por meio digital. 

Foi assessor especial do governador de São Paulo entre 1992 e 1994, tendo a sua 
primeira eleição neste ano. Eleito senador por São Paulo, pelo PFL, obteve mais de 5,5 
milhões de votos e se afastou do Poder Executivo para cumprir seu primeiro mandato. 
Reelege-se senador em 2002, onde manteve o cargo de corregedor do Senado até 2010. 

Faleceu em 26 de outubro de 2010, aos 79 anos de idade, em São Paulo. 
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