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38262 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012

Ata da 134ª Sessão, Não Deliberativa,
em 1º de agosto de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Rodrigo Rollemberg, da Srª Ana Amélia,
dos Srs. Pedro Taques, Anibal Diniz e Jorge Viana

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 9 minutos e 
encerra-se às 18 horas e 39 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 
Deputados, as seguintes matérias:



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38263AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL2



38264 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 20123ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38265AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL4



38266 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 20125ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38267AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL6



38268 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 20127ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38269AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL8



38270 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 20129ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38271AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL10



38272 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201211ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38273AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL12



38274 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201213ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38275AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL14



38276 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201215ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38277AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL16



38278 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência comunica ao Plenário que, 
nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento 
Interno, os Projetos serão apreciados terminativamen-
te pelas Comissões competentes, podendo receber 
emendas perante a primeira ou única comissão do 

despacho pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos 
do art. 122, II, c, da referida Norma Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 
Deputados, as seguintes matérias:

17ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38279AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL18



38280 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201219ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38281AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL20



38282 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201221ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38283AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL22



38284 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201223ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38285AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL24



38286 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201225ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38287AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL26



38288 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201227ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38289AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL28



38290 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201229ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38291AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL30



38292 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201231ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38293AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL32



38294 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201233ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38295AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL34



38296 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201235ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38297AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL36



38298 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201237ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38299

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 
74 e 77, de 2012, vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A Presidência recebeu, da Câmara 
dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto 
Legislativo:

AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL38



38300 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201239ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38301AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL40



38302 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201241ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38303AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL42



38304 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201243ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38305AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL44



38306 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201245ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38307AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL46



38308 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201247ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38309AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL48



38310 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201249ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38311AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL50



38312 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201251ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38313AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL52



38314 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201253ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38315AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL54



38316 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201255ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38317AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL56



38318 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201257ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38319AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL58



38320 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201259ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38321AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL60



38322 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201261ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38323AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL62



38324 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201263ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38325AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL64



38326 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201265ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38327AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL66



38328 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201267ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38329AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL68



38330 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201269ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38331AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL70



38332 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201271ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38333AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL72



38334 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201273ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38335AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL74



38336 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201275ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38337AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL76



38338 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201277ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38339AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL78



38340 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201279ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38341AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL80



38342 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201281ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38343AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL82



38344 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201283ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38345AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL84



38346 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201285ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38347AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL86



38348 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201287ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38349AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL88



38350 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201289ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38351AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL90



38352 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201291ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38353AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL92



38354 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201293ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38355AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL94



38356 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201295ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38357AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL96



38358 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201297ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38359AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL98



38360 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201299ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38361AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL100



38362 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012101ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38363AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL102



38364 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012103ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38365AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL104



38366 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012105ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38367AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL106



38368 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012107ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38369AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL108



38370 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012109ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38371AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL110



38372 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012111ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38373AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL112



38374 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012113ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38375AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL114



38376 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012115ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38377AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL116



38378 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012117ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38379AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL118



38380 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012119ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38381AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL120



38382 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012121ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38383AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL122



38384 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012123ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38385AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL124



38386 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012125ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38387AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL126



38388 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012127ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38389AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL128



38390 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012129ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38391AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL130



38392 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012131ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38393AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL132



38394 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012133ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38395AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL134



38396 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012135ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38397AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL136



38398 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012137ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38399AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL138



38400 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012139ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38401AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL140



38402 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012141ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



Agosto de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 2 38403AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL142



38404 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012143ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Os Projetos de Decreto Legislati-
vo nºs 407 a 442, de 2012, em conformidade com 
o inciso III do art. 91 do Regimento Interno, serão 
apreciados terminativamente pela Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática, onde poderão receber emendas pelo prazo 
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, da 
Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado 
que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2012

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, Lei Orgânica da Assistência Social, 
para estabelecer a idade mínima de ses-
senta anos para fins de recebimento do 
benefício de prestação continuada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-

bro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada 
é a garantia de um salário-mínimo mensal à 
pessoa com deficiência e ao idoso com sessen-
ta anos ou mais que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção nem 
de tê-la provida por sua família. 
............................................................. ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
atende às pessoas idosas e com deficiência integran-
tes de famílias extremamente pobres. Faz parte do 
conjunto de ações da Assistência Social destinado a 
assegurar a provisão de uma renda mínima aos que 
dela necessitam.

Trata-se de um benefício no valor de um salário 
mínimo, pessoal, intransferível e de caráter não vitalí-
cio, inscrito entre os direitos assegurados na Constitui-
ção Federal de 1988, cuja base é a cidadania social, 
a dignidade e a qualidade de vida como princípios a 
ser garantido a todos em uma sociedade.

Por meio do pagamento do BPC, as pesso-
as idosas extremamente pobres podem enfrentar, 
com um mínimo de dignidade, as vulnerabilidades 
decorrentes da velhice agravadas pela insuficiência 
de renda. 

No entanto, há um grave equívoco atinente à re-
gulamentação do BPC, que urge ser solucionado. É 
que, no caso das pessoas idosas, a Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS) estabelece que apenas as 
pessoas com mais de 65 anos são elegíveis ao rece-
bimento do benefício. Esse critério de idade está em 
desacordo com o Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – que traz, já em seu art. 1º, 
a definição de pessoa idosa como sendo aquela com 
mais de 60 anos.

A disparidade entre o marco etário da Loas em 
relação ao Estatuto do Idoso é injustificável. Por isso, 
apresentamos este projeto de lei, cuja finalidade é 
resolver essa situação, que se apresenta como uma 
afronta às conquistas sociais da pessoa idosa.

Não se trata de distribuir aleatoriamente benefí-
cios financeiros, mas de fortalecer as premissas que 
fazem do Estatuto do Idoso a legislação específica 
para tratar dos assuntos relacionados à defesa do en-
velhecimento com dignidade. Ademais, a identificação 
da condição idosa aos 60 anos se coaduna com o en-
tendimento da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
que recomenda esse limite etário como critério para 
as políticas voltadas à proteção da velhice.

Além disso, o BPC gera efeitos positivos para 
além da situação específica de cada beneficiário. É 
que, ao tempo em que protege dos riscos sociais a 
população idosa e com deficiência em situação de ex-
trema pobreza, o BPC gera um retorno no crescimento 
econômico do País. Pelos cálculos do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (IPEA), para cada R$1,00 
despendido com o benefício, há um crescimento de 
R$1,32 no Produto Interno Bruto (PIB) e um aumento 
da renda familiar de R$2,20.

No que tange ao aspecto doméstico, estudo do 
Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate 
à Fome mostrou que aproximadamente 90% dos va-
lores recebidos por meio do BPC são utilizados na 
aquisição de alimentos e medicamentos. Tal aspecto 
revela a importância vital de que se reveste o BPC e, 
portanto, a iniquidade que se estabelece quando se 
exclui dessa proteção as pessoas idosas com idade 
entre 60 e 65 anos.
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Convicto de que o projeto que apresento con-
tribuirá para a efetiva justiça social, peço o apoio de 
meus Pares.

Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe sobre a organização da Assistência 
Social e dá outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte lei:

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

....................................................................................

CAPÍTULO IV
Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas

e dos Projetos de Assistência Social

SEÇÃO I
Do Benefício de Prestação Continuada

Art. 19. .......................................................................
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos 
ou mais que comprovem não possuir meios de prover 
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a fa-
mília é composta pelo requerente, o cônjuge ou com-
panheiro, os pais e, na ausência de um deles, a ma-
drasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e 
enteados solteiros e os menores tutelados, desde que 
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 
12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, 
considera-se: (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 
2011)

I - pessoa com deficiência: aquela que tem impe-
dimentos de longo prazo de natureza física, intelectual 
ou sensorial, os quais, em interação com diversas bar-
reiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade com as demais pessoas; (Redação dada 
pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - impedimentos de longo prazo: aqueles que 
incapacitam a pessoa com deficiência para a vida in-
dependente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 
(dois) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, 
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimentos de longo prazo de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condi-
ções com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei 
nº 12.470, de 2011)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manu-
tenção da pessoa com deficiência ou idosa a família 
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 
12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode 
ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 
no âmbito da seguridade social ou de outro regime, 
salvo os da assistência médica e da pensão especial 
de natureza indenizatória. (Redação dada pela Lei nº 
12.435, de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de 
longa permanência não prejudica o direito do idoso ou 
da pessoa com deficiência ao benefício de prestação 
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 6o A concessão do benefício ficará sujeita à 
avaliação da deficiência e do grau de incapacidade, 
composta por avaliação médica e avaliação social re-
alizadas por médicos peritos e por assistentes sociais 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

 § 6º A concessão do benefício ficará sujeita à 
avaliação da deficiência e do grau de impedimento 
de que trata o § 2o, composta por avaliação médica 
e avaliação social realizadas por médicos peritos e 
por assistentes sociais do Instituto Nacional de Segu-
ro Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, 
de 2011)

 § 7o Na hipótese de não existirem serviços no 
município de residência do beneficiário, fica asse-
gurado, na forma prevista em regulamento, o seu 
encaminhamento ao município mais próximo que 
contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, 
de 30.11.1998)

 § 8o A renda familiar mensal a que se refere o 
§ 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu re-
presentante legal, sujeitando-se aos demais procedi-
mentos previstos no regulamento para o deferimento 
do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 9º A remuneração da pessoa com deficiência 
na condição de aprendiz não será considerada para 
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fins do cálculo a que se refere o § 3o deste artigo. (In-
clído pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, 
para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza 
efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído
pela Lei nº 12.470, de 2011)
 Art. 21. ......................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa; e de Assuntos Sociais, 
cabendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – O projeto que acaba de ser lido será 
publicado e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Of.P/ nº 64/2012

Brasília, 9 de julho de 2012

Assunto: Reunião do Parlamento do Mercosul

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, comunico a Vossa Exce-

lência, conforme determina o art. 14, §§ 2º e 3º da 
Resolução nº 1-CN, de 2011, que participei dos tra-
balhos do Parlamento do Mercosul, realizados no dia 
2 de julho de 2012, em Montevidéu, no Uruguai. Em 
anexo, encaminho cópia do relatório das atividades 
desenvolvidas.

2. Por oportuno, informo que os Senadores Ana 
Amélia, Eduardo Suplicy e Antônio Carlos Valadares 
ficaram impedidos de comparecer às referidas reuniões 
em decorrência da impossibilidade de aterrissagem de 
aeronaves no aeroporto de Montevidéu, na noite do dia 
1° e madrugada do dia 2 de julho corrente.

3. Os referidos parlamentares embarcaram no 
voo JJ 8044, da Cia Aérea TAM, procedente de São 
Paulo, com destino a Montevidéu, que decolou às 
20h25 do dia 1º de julho. Devido ao forte nevoeiro 
que encobria o aeroporto de Carrasco, na cidade de 
Montevidéu, e prezando pela segurança da tripula-
ção e dos passageiros, após duas tentativas frustra-
das de aterrissagem, o piloto da aeronave, dadas as 
precárias condições meteorológicas, decidiu por não 
aterrissar em solo uruguaio, retornando o voo para 
a cidade de Porto Alegre – RS, no Brasil. Ao solicitar 
autorização para o pouso no aeroporto Salgado Fi-
lho, em Porto Alegre, o piloto foi informado pela torre 

que o aeroporto se encontrava fechado e, em caráter 
excepcional, seria autorizado o pouso somente para 
fins de reabastecimento.

4. Passadas duas horas da aterrissagem, os pas-
sageiros foram informados que o voo retornaria para 
São Paulo. Por volta das 4h da madrugada do dia 2 
de julho, a aeronave pousou no Aeroporto de Guaru-
lhos/SP. Após o desembarque, os passageiros foram 
informados que partiriam para Montevidéu apenas às 
9h25, no voo JJ 8046, com chegada prevista em Mon-
tevidéu para as 12h deste dia.

5. Sem outra opção para o embarque, os três 
parlamentares desistiram de comparecer às Reuniões 
do Parlamento tendo em vista o horário de chegada. 
A primeira reunião estava com início previsto para às 
10h, momento em que seria verificado o quórum de 
abertura. O atraso dos parlamentares prejudicou os 
trabalhos pois a delegação brasileira não alcançaria o 
quórum mínimo para dar início aos trabalhos.

6. Na oportunidade, renovo-lhe votos de estima 
e consideração.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente.

RELATÓRIO DA VIAGEM PARA A SESSÃO 
PREPARATÓRIA, SESSÃO ESPECIAL E

XXVIII SESSÃO ORDINÁRIA DO 
PARLAMENTO DO MERCOSUL 

MONTEVIDÉU – URUGUAI
2 de julho de 2012

Convocada pelo então Presidente do Parlamen-
to do Mercosul, Parlamentar Ignacio Mendoza, em 12 
de junho de 2012, a pretendida Sessão do Parlamento 
para o dia 2 de julho corrente foi atropelada pelos fatos 
intervenientes relativos à mudança abrupta do governo 
paraguaio e a subsequente sanção de suspensão do 
Paraguai do direito de participar dos órgãos do Mer-
cosul e das deliberações.

Na ocasião estava prevista a realização de Ses-
são Preparatória para o compromisso de parlamenta-
res argentinos e brasileiros; e eleição da Mesa Diretora 
do Parlamento do Mercosul. Na sequencia, estavam 
também previstas Sessão Especial para discussão e 
votação de modificações no Regimento Interno, e a 
XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento do Mercosul. 
Todas a serem realizadas na Sede do Parlamento do 
Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai.
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A delegação brasileira estava inicialmente com-
posta pelos seguintes parlamentares: Senadores 
Roberto Requião, Ana Amélia, Eduardo Suplicy, e 
Antônio Carlos Valadares; e Deputados Benedita da 
Silva, Dr. Rosinha, Newton Lima, André Zarcharow, 
Eduardo Azeredo, Antônio Carlos Mendes Thame, 
Mandetta, Augusto Coutinho, Paulo Freire, José Sté-
dile, Roberto Freire, Ribamar Alves, Nelson Padovani, 
e Paes Landim.

A composição da delegação ficou prejudicada 
pela impossibilidade de aterrissagem de aeronaves no 
aeroporto de Montevidéu no dia 1º de julho, passando, 
então, a ser constituída da seguinte forma: Senador 
Roberto Requião, Deputados Benedita da Silva, Dr. 
Rosinha, André Zarcharow, Eduardo Azeredo, Man-
detta, Paulo Freire, José Stédile, Roberto Freire, e 
Nelson Padovani

I – Jantar oferecido pelo Embaixador Ruy Pereira:
No dia 1º de julho às 20h30, a delegação bra-

sileira foi recebida para um jantar de trabalho ofere-
cido pelo Embaixador do Brasil junto à ALADI e ao 
Mercosul, Sr. Ruy Carlos Pereira, ocasião na qual se 
discutiu principalmente a questão do Paraguai, tendo 
sido corroborada a deliberação interna da Represen-
tação Brasileira no Parlamento do Mercosul de não 
aplicar quanto à seção paraguaia do Parlamento a 
sanção da suspensão, que foi adotada pelo Conse-
lho do Mercado Comum, em Mendoza, no dia 29 de 
junho último.

II – Café da manhã de trabalho:
No dia 2 de julho, das 8h às 9h, na sala de reuni-

ões do Hotel Four Points, a delegação brasileira reuniu-
-se com o Ministro Otávio Brandelli, representante do 
Embaixador Ruy Pereira, para discussão da conjun-
tura do Mercosul. Não houve apresentação por parte 
do diplomata, e apenas os parlamentares brasileiros 
retomaram a discussão sobre o tratamento a ser dado 
à seção paraguaia.

O debate começou em busca de uma posição 
única da delegação Brasileira sobre a participação 

dos paraguaios. Não havendo consenso, prevaleceu 
a idéia da realização de uma reunião informal com os 
parlamentares paraguaios.

III – Reunião no Parlamento do Mercosul:
Tendo em vista a situação, os procedimentos 

em Montevidéu não tiveram o desenrolar regimental 
habitual.

Primeiramente, funcionários da Representação 
Argentina chegaram na véspera da data marcada e 
comunicaram que os parlamentares argentinos não 
viriam porque a sua designação pelas Casas do Con-
gresso da República Argentina não havia ainda sido 
completada e também em protesto pelo ocorrido no 
Paraguai. Esse fato, por si só, já impediria a instalação 
da sessão do Parlasul.

No dia 2 de julho, às 10h, transcorreram duas 
reuniões paralelas, em salas auxiliares do Edifício 
Mercosul. Uma com a presença dos parlamentares 
paraguaios e de parlamentares de outros países que 
apoiam sua continuidade plena; e outra, com a pre-
sença dos parlamentares que optam por algum tipo de 
sanção ao Paraguai também no Parlamento.

Às 11h houve uma tentativa de instalação de 
sessão do Parlamento na Sala dos Plenários, e que 
foi levantada pela ausência da delegação argentina. 
Houve proposta para que a reunião se transformasse 
em Comissão Geral e continuasse a discussão, po-
rém a delegação brasileira não aceitou e a sessão foi 
levantada.

Às 11h30, reuniu-se um pequeno grupo de par-
lamentares em sala auxiliar. Brasil e Uruguai reafir-
maram seu apoio à decisão, tomada em Mendoza, na 
Argentina, durante Reunião do Conselho do Mercado 
Comum. Brasil propõe uma continuidade menos trau-
mática no Parlamento, enquanto os representantes 
uruguaios, nessa reunião, posicionaram-se pela sus-
pensão imediata do Paraguai.

Era o que tinha a relatar
Senador Roberto Requião, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Os ofícios que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 
66, de 2012 (nº 333/2012, na origem), da Senhora Pre-

sidente da República, que encaminha, em atendimento 
ao disposto no § 4º do art. 67 da Lei nº 12.465/2011, 
o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Pri-
márias referente ao 3º Bimestre de 2012.

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência recebeu da Excelentíssi-
ma Senhora Presidente da República, nos termos do 

§ 4º do art. 67 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 
2011, a Mensagem nº 82, de 2012-CN (nº 336/2012, 
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o 
Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Pri-
márias referente ao 3º Bimestre de 2012.

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 
1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação da matéria:

Leitura: 1º-8-2012
até 6/8 prazo para publicação e distribuição dos 

avulsos da matéria;
até 21/8 prazo para apresentação de relatório;
até 28/8 prazo para apresentação de emendas ao 

relatório; e
até 4/9 prazo para apresentação, publicação, 

distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO à 
Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 2 de agosto do corrente.

A mensagem vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-

co/PSB – DF) – A Presidência recebeu a Mensagem 
nº 314, de 2012, na origem, da Presidência da Repú-
blica, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei do 
Senado nº 209, de 2003 (nº 3.443/2008, na Câmara 
dos Deputados), consolidado com os dispositivos do 
Substitutivo da Câmara dos Deputados aprovados 
pelo Senado, que altera a Lei nº 9.613, de 3 de março 
de 1998, para tornar mais eficiente a persecução pe-
nal dos crimes de lavagem de dinheiro, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.683, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – O Senado Federal recebeu a Mensagem 
nº 338, de 2012, na origem, da Senhora Presidente da 
República, comunicando a sua ausência do País, no pe-
ríodo de 24 a 29 de julho, em viagem oficial a Londres, 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, por 
ocasião da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 338
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País no período de 24 a 29 de julho de 2012, em 
viagem a Londres, Reino Unido da Grã-Bretanha e Ir-
landa do Norte, por ocasião da Cerimônia de Abertura 
dos Jogos Olímpicos.

Brasília, 24 de julho de 2012. – Dilma Rousseff.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A Presidência recebeu a Mensagem 
nº 339, de 2012, na origem, da Presidência da Repú-

blica, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara nº 38, de 2012 (nº 7.784/2010, na Casa de 
origem), de iniciativa da Presidência da República, 
que cria cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS, Gratificações de 
Representação, Gratificações de Exercício em Cargo 
de Confiança devidas a militares e Gratificações de 
Representação pelo Exercício de Função, destinados 
ao Ministério da Defesa, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.691, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A Presidência recebeu os seguintes 
Avisos do Tribunal de Contas da União:

– nº 41, de 2012 (nº 826/2012, na origem), que 
encaminha cópia do Acórdão nº 1.766/2012-TCU, 
referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 23, de 2011, 
do Senado Federal (TC 000.048/2012-7); e
– nº 42, de 2012 (nº 832/2012, na origem), que 
encaminha cópia do Acórdão nº 1.790/2012-TCU, 
referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 15, de 2011, 
do Senado Federal (TC 032.683/2011-1).

São os seguintes os Avisos:

AVISO Nº 41, DE 2012

Aviso nº 826-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 11 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC 000.048/2012-7, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 11-7-2012, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente

AVISO Nº 42, DE 2012

Aviso nº 832-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 11 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, 

em atenção ao Ofício nº 1.823, de 11-10-2011, de autoria 
do Senador José Sarney, cópia do Acórdão proferido nos 
autos do processo nº TC 032.683/2011-1, pelo Plenário 
desta Corte na Sessão Ordinária de 11-7-2012, acom-
panhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Os Avisos, apensados aos processados 
das respectivas Resoluções, vão à Comissão de As-
suntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Con-
tas da União, o Aviso nº 805/2012, encaminhando cópia 
do Acórdão nº 1.685/2012, proferido nos autos do TC 
021.409/2009-3, bem como do Relatório e do voto que 
o fundamentam, com informações complementares ao 
Requerimento nº 1.300, de 2007, do Senador Alvaro Dias.

As informações foram juntadas ao processado 
do Requerimento nº 1.300, de 2007, e encaminhadas, 
em cópia, ao Requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/

PSB – DF) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, os Avisos nºs 857 a 865, de 2012, na origem, 
que se referem, respectivamente, às Resoluções nºs 28, 
30, 22, 27, 26, 25, 24, 29 e 23, de 2012, todas do Senado 
Federal, comunicando que foram autuadas e remetidas 
ao setor competente para as providências cabíveis.

São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 857-GP/TCU
Brasília, 24 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 1.546 (SF) de 19-7-2012, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo 
da Resolução nº 28/2012 (SF), que “’Autoriza o Estado 
da Paraíba a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Fundo Internacional de Desen-
volvimento Agrícola (FIDA), no valor total de até SDR 
16.064.876 (dezesseis milhões, sessenta e quatro mil, 
oitocentos e setenta e seis direitos especiais de saque)’ 
e a recomendação para que o Tribunal de Contas da 
União proceda ao acompanhamento da aplicação dos 
recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-021.427/2012-7, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
Aviso nº 858-GP/TCU

Brasília, 24 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 1.551 (SF) de 19-7-2012, por meio 

do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo 
da Resolução nº 30/2012 (SF) “’Autoriza o Estado do 
Rio de Janeiro a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com a Corporação Andina de 
Fomento (CAF), no valor total de até US$319,675,000.00 
(trezentos e dezenove milhões, seiscentos e setenta e 
cinco mil dólares norte-americanos)’, e a recomenda-
ção para que o Tribunal de Contas da União proceda 
ao acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº 021.496/2012-9, foi remetido à Secretaria-Geral de 
Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção 
das providências pertinentes

Atenciosamente, – Benjamin Zymler Presidente. 
Aviso nº 859-GP/TCU

Brasília, 24 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.528 (SF) de 19-7-2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU au-
tógrafo da Resolução nº 22/2012 (SF), que “’Autoriza 
o Estado do Tocantins a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$40.431.000,00 (quarenta milhões e quatrocentos 
e trinta e um mil dólares norte-americanos)’, e a re-
comendação para que o Tribunal de Contas da União 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recur-
sos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-021.410/2012-7, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
Aviso nº 860-GP/TCU

Brasília, 24 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.543 (SF) de 19-7-2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
autógrafo da Resolução nº 27/2012 (SF), que “’Auto-
riza o Município de Aparecida de Goiânia, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com a Corporação Andina de Fo-
mento (CAF), no valor de até US$35,000,000.00 (trinta 
e cinco milhões de dólares norte-americanos)’, e a re-
comendação para que o Tribunal de Contas da União 
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proceda ao acompanhamento da aplicação dos recur-
sos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-021.424/2012-8, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
Aviso nº 861-GP/TCU

Brasília, 24 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.540 (SF) de 19-7-2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
autógrafo da Resolução nº 26/2012 (SF), que “’Auto-
riza o Estado do Pará a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com a Agência de 
Cooperação Internacional do Japão (Jica), no valor de 
até y16.411.000.000,00 (dezesseis bilhões e quatro-
centos e onze milhões de ienes)’, e a recomendação 
para que o Tribunal de Contas da União proceda ao 
acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU com o processo 
nº TC-021.421/2012-9, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente. 
Aviso nº 862-GP/TCU

Brasília, 24 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.537 (SF) de 19-7-2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU au-
tógrafo da Resolução nº 25/2012 (SF), que “’Autoriza 
o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), no valor de até US$600.000.000,00 (seiscentos 
milhões de dólares norte-americanos)’, e a recomen-
dação para que o Tribunal de Contas da União proceda 
ao acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada.”

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-021.420/2012-2, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

Aviso nº 863-GP/TCU
Brasília, 24 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 1.534 (SF) de 19-7-2012, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo 
da Resolução nº 24/2012 (SF), que “’Autoriza o Estado 
do Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito 
externo com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
no valor de até US$480.000.000,00 (quatrocentos e 
oitenta milhões de dólares norte-americanos)’ e a re-
comendação para que o Tribunal de Contas da União 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recur-
sos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente autuado no TCU como processo nº 
TC-021.415/2012-9, foi remetido à Secretaria-Geral de 
Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção 
das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
Aviso nº 864-GP/TCU

Brasília, 24 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 1.549 (SF) de 19-7-2012, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo 
da Resolução nº 29/2012 (SF), que “’Autoriza o Estado 
do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da União, com a Cooperação Andina 
de Fomento (CAF), no valor de atéUS$ 100.000.000,00 
(cem milhões de dólares norte-americanos)’ e a reco-
mendação para que o Tribunal de Contas da União pro-
ceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos 
decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente autuado no TCU como processo nº 
TC-021.428/2012-3, foi remetido à Secretaria-Geral de 
Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção 
das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
Aviso nº 865-GP/TCU

Brasília, 24 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 1.531 (SF) de 19-7-2012, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo 
da Resolução nº 23/2012 (SF), que “’Autoriza a con-
tratação de operação de crédito externo, com garantia 
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da República Federativa do Brasil, entre a Companhia 
Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até US$130,556,650.00 (cento e trinta mi-
lhões, quinhentos e cinquenta e seis mil e seiscentos 
e cinquenta dólares norte-americanos), destinados 
a financiar parcialmente o ‘Programa de Expansão e 
Modernização do Sistema Elétrico da Região Metro-
politano de Porto Alegre e da Área de Abrangência do 
Grupo CEEE (Pró-Energia RS)”, e a recomendação 
para que o Tribunal de Contas da União proceda ao 
acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-021.414/2012-2, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Os Avisos nºs 857 a 865, de 2012, foram 
juntados aos processados das respectivas Resoluções.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 699, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 258 e seguintes do 

Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação con-
junta do Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2012, aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 151 e 505, de 2007; 99, 
177, 307, 692, 703, de 2011 e 9, de 2012, que já trami-
tam em conjunto, por versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP – RS)

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 700, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2012, com o 
Projeto de Lei do Senado nº 99, de 2011, por versa-
rem sobre a mesma matéria (restrições ao uso e à 
propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoóli-
cas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas).

Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A Presidência recebeu requerimento 
do Senador Renan Calheiros solicitando, nos termos 
do parágrafo único do art. 374, do Regimento Interno, 

a constituição de Comissão de Juristas com a finali-
dade de elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e 
Mediação, em 180 dias.

O referido requerimento será incluído em Ordem 
do Dia oportunamente.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A Presidência comunica ao Plenário 
que recebeu o Recurso nº 12, de 2012, interposto no 
prazo regimental, no sentido de que seja apreciado 

pelo Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 250, de 
2009, da Senadora Marisa Serrano, que altera a Lei 
nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, para permitir o 
acesso de estudantes oriundos de cooperativas edu-
cacionais aos benefícios do Programa Universidade 
para Todos (PROUNI).

É o seguinte o Recurso:

AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL302



38564 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A matéria ficará perante a Mesa du-
rante cinco dias úteis para recebimento de emendas, 
nos termos do art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.

Encerrou-se, no dia 17 de julho, o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 461, de 2009 – Complementar, do Senador 
Sérgio Zambiasi, que altera o art. 195 da Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, 
para permitir a certificação eletrônica notarial dos livros 
obrigatórios comerciais e fiscais, que farão a mesma 
prova que os originais para todos os efeitos jurídicos.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-

co/PSB – DF) –
Esgotou-se, no dia 17 de julho, o prazo previsto 

no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2011,
do Senador Eunício Oliviera, que concede isen-
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
para os veículos adquiridos por órgãos estadu-

ais, distritais ou municipais, quando destinados 
ao transporte escolar;
– Projeto de Lei do Senado nº 503, de 2011,
do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que deno-
mina Rodovia Presidente João Goulart a Rodo-
via BR-153;
– Projeto de Lei do Senado nº 510, de 2011,
da Senadora Angela Portela, que altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação – para dispor sobre 
o funcionamento de estabelecimentos públicos 
de educação infantil durante as férias escolares;
– Projeto de Lei do Senado nº 572, de 2011, do 
Senador Paulo Bauer, que altera a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), para obrigar as escolas de edu-
cação básica a identificar, no ato da matrícula, 
as pessoas autorizadas a ingressar no estabe-
lecimento de ensino para cuidar de assuntos de 
interesse do aluno.

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
966, de 2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre o 
Aviso nº 2, de 2012, da Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
que conclui pela apresentação dos Requerimentos
nºs 703 e 704, de 2012, de informações ao Ministro 
de Estado dos Esportes e ao Tribunal de Contas da 
União, respectivamente, e pelo posterior conhecimento 
e arquivamento da matéria. 

O Requerimento nº 703, de 2012, de informações 
ao Ministro de Estado dos Esportes, será encaminhado 
à Mesa para decisão. 

O Requerimento nº 704, de 2012, de informa-
ções ao Tribunal de Contas da União, será votado 
oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 967, 
de 2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre o Aviso 
nº 5, de 2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, que conclui 
pela apresentação dos Requerimentos nºs 705 a 711, 
de 2012, de informações e pelo conhecimento e pos-
terior arquivamento da matéria. 

Os Requerimentos nºs 705 a 711, de 2012, de in-
formações, serão encaminhados à Mesa para decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A Presidência recebeu do Presidente 
do Banco da Amazônia o Ofício nº 257, de 2012, na 
origem, que encaminha ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 20, § 4º, da Lei nº 7.827, de 27 de se-
tembro de 1989, cópia do Processo de Contas Ordi-
nárias do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte (FNO), referente ao exercício de 2011.

O expediente foi autuado da seguinte forma:
Ofício nº 42, de 2012-CN, que vai à Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
e será publicado em suplemento ao Diário do Senado 
Federal de 2 de agosto do corrente.

Ofício “S” nº 13, de 2012, que vai às Comissões de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle e de Desenvolvimento Regional e Turismo.

Um exemplar vai à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Nos termos do art. 120 da Resolução 
nº 1, de 2006 – CN, fica estabelecido o seguinte ca-
lendário para tramitação do Ofício nº 42, de 2012-CN:

Leitura: 1º-8-2012
Até 6/8 prazo para publicação e distribuição dos 

relatórios da matéria;
Até 21/8 prazo para apresentação de relatório;
Até 28/8 prazo para apresentação de emendas; e
Até 4/9 prazo para apresentação, publicação, 

distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO à 
Mesa do Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-

co/PSB – DF) – A Presidência recebeu o Aviso nº 43, 
de 2012 (nº 78/2012, na origem), do Banco Central do 
Brasil, que encaminha, em atendimento ao disposto na 
Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões 
do real referente ao segundo trimestre de 2012, as 
razões delas determinantes e a posição das reservas 
internacionais a elas vinculadas, bem como o relatório 
da execução da programação monetária.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 43, DE 2012

Aviso 78/2012-BCB
Brasília, 30 de julho de 2012

Assunto: Demonstrativo das emissões do real.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, de 

29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições para 
emissão do Real, a fórmula de apuração das emissões 
realizadas e as bases para o acompanhamento e con-
trole monetário, encaminho a Vossa Excelência o anexo 
demonstrativo das emissões referentes ao segundo tri-
mestre de 2012, as razões delas determinantes e a po-
sição das reservas internacionais a elas vinculadas, bem 
como o relatório da execução da programação monetária.

Atenciosamente, – Alexandre Antonio Tombini
Presidente.

Anexo: 1 documento; 15 páginas. 

AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL340



38602 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012341ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



38603 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL342



38604 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012343ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



38605 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL344



38606 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012345ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



38607 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL346



38608 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012347ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



38609 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL348



38610 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012349ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



38611 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL350



38612 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012351ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



38613 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL352



38614 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/

PSB – DF) – O Aviso nº 43, de 2012, vai à Comissão 

de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/

PSB – DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/14, 

de 2012 (nº 135/2012, na origem), do Instituto Nacio-

nal de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, 

encaminhando exemplar do Relatório de Atividades 

2009-2011 daquela Autarquia.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº S/14, DE 2012

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR – MDIC 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 
QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

Ofício nº 135/Presi
Rio de janeiro 6 de julho de 2012

Assunto: Relatório de Atividades 2009-2011

Senhor Presidente,
1. Cumprimentando-o cordialmente, tenho a grata 

satisfação de encaminhar, para conhecimento de Vos-
sa Excelência, exeplares do Relatório de Atividades 
2009-2011, desta Autarquia.

Respeitosamente – João Alziro Herz da Jornada, 
Presidente do Inmetro.
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – O expediente vai à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/

PSB – DF) – Sobre a mesa, expediente que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – O expediente que acaba de ser lido 
vai à publicação e será encaminhado à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Quero dar boas-vindas às Senadoras 
e aos Senadores, aos funcionários, servidores do Se-
nado Federal, neste primeiro dia de trabalho após o 
recesso parlamentar.

Como primeiro orador inscrito desta sessão, con-
cedo a palavra ao nobre Senador Sérgio Souza.

V. Exa. dispõe de 20 minutos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, servidores, 
caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, senhoras e senhores, hoje retoma os traba-
lhos o Senado Federal, 1º de agosto de 2012, portanto, 
aqui estamos novamente, Sr. Presidente, assumindo 
as nossas funções deliberativas no Senado Federal. 

Além da sessão plenária, neste exato momen-
to também acontece uma reunião da Comissão de 
Ciência e Tecnologia para tratar da crise da telefonia 
móvel no Brasil. Logo mais, estarei lá para debater, 
juntamente com o Ministro das Comunicações, Paulo 
Bernardo, esse tema. 

No último sábado, dia 28 de julho, foi comemora-
do o Dia do Agricultor. A data foi instituída no centená-
rio da criação do Ministério da Agricultura, em 1960, 
pelo Presidente Juscelino Kubitschek; ou seja, come-
moramos também o 152° aniversário do Ministério da 
Agricultura no Brasil.

Hoje, 1o de agosto, quando o Congresso Nacional 
retoma seus trabalhos, após o recesso parlamentar, 
venho à tribuna do Senado registrar meus parabéns 
a todos os agricultores do Brasil e, em especial, aos 
agricultores do meu Estado, o Paraná.

Faço isso em nome de três pessoas, em nome 
do Sr. Ágide Meneguetti, presidente da Faep – Fede-
ração da Agricultura do Estado do Paraná; em nome 
do Sr. João Paulo Koslovski, que é o presidente da 
Ocepar, e o faço também, Sr. Presidente, em nome do 
meu pai, Senador Pedro Taques, Sr. Jorge Proença de 
Souza. Completou agora, no dia 17 de junho, 70 anos, 
70 anos na agricultura. Agricultor familiar, morou no 
campo. Durante 69 anos e meio da sua vida, morou 
no sítio, numa propriedade rural. Há pouco mais de 
seis meses, mudou para a pequena cidade de Arapuã, 
no interior do Paraná. Eu mesmo fui agricultor familiar 
por quase 20 anos, desde que nasci até os meus 19 
anos, quando fui para a cidade fazer o serviço militar.

A agricultura do Brasil é especial. Nós temos fala-
do nas comissões e aqui da tribuna do Senado Fede-

ral que momento especial vive o Brasil, que momento 
especial vive a agricultura e fazendo comparações, por 
exemplo, de que o PIB do agronegócio cresceu, no ano 
de 2011, 5,7%. O agronegócio representa mais de 20% 
do PIB nacional, e o PIB nacional cresceu 2,7% em 
2011. Se retirarmos o PIB do agronegócio de dentro 
do PIB brasileiro, talvez o crescimento brasileiro fosse 
muito pequeno. Se tirarmos da balança comercial o PIB 
do agronegócio, as exportações brasileiras, o déficit na 
balança comercial superaria os US$50 bilhões. Que 
bonita é a nossa agricultura! 

Mas, Sr. Presidente, o agricultor já foi chamado 
pelos mais variados termos: camponês, lavrador, agri-
cultor de subsistência, pequeno produtor e agricultor 
familiar. De qualquer forma, em qualquer terminologia, 
trata-se de um trabalhador de coragem, que não se 
abate, falte chuva ou quando ela vem em demasia, 
quando chega o inverno, com geadas ou granizo, ou 
no sol escaldante do verão, deve sempre continuar 
firme e esperançoso trabalhando para garantir o seu 
sustento próprio, o de sua família, o do Brasil e – por 
que não? – do mundo. 

Nós brasileiros, que éramos importadores de ali-
mentos algumas décadas atrás, hoje somos o segundo 
maior produtor de alimentos. Que orgulho danado que 
dá de ser brasileiro!

O Brasil deve muito aos seus agricultores. Sen-
do assim, não podemos, em hipótese alguma, deixá-
-los no esquecimento. Devemos, sim, homenageá-los 
como aqueles que ajudam a pôr o alimento na mesa 
de todos os brasileiros, cuja atividade é cíclica, sujeita 
a variáveis complexas e aleatórias, e o seu resultado 
impacta de forma indiscriminada o conjunto da eco-
nomia brasileira.

Nós costumamos dizer, nobre Presidente, Sena-
dora Ana Amélia, lá no interior do Paraná, nos peque-
nos Municípios que dependem da agricultura, que se 
a agricultura vai bem, o comércio vai bem, a cidade vai 
bem, as pessoas vão bem. Assim, é imperioso constatar 
que os custos da produção no setor agrícola nacional, 
quando comparados aos nossos concorrentes mun-
diais, seguem muito elevados, o que, inevitavelmente, 
compromete nossa competitividade. Nossas estradas 
estão longe do ideal, nossas redes de ferrovia e hidro-
via são incipientes e nossos portos não atendem de 
forma satisfatória à demanda do setor.

Há pouco, eu conversava com um assessor. Ele 
disse que esteve em Pernambuco durante o recesso, 
no dia da greve da Anvisa, e viu uma frota de navios 
aportados na baía de Suape, esperando para carre-
gar ou descarregar no Porto de Suape, ao custo de 
US$25 mil a US$30 mil ao dia. No Porto de Parana-
guá, a fila chegou, recentemente, a mais de cem na-
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vios, ao custo de quase US$50 mil o navio. Trinta dias 
fica um navio atracado, para poder ser carregado, ao 
custo, minha gente, de quase US$1,5 milhão. Quem 
paga isso, não tenho dúvida, ou é o produtor ou é o 
consumidor brasileiro.

Mas, Sra. Presidente, mesmo para os pequenos 
agricultores, familiares e de subsistência, a elevação 
dos custos para produzir tem-se mostrado um grande 
obstáculo que merece nossa atenção. Isso sem falar 
nas dificuldades decorrentes das intempéries climáticas 
que, infelizmente, têm-se tornado mais frequentes nos 
últimos anos. Ao mesmo tempo em que temos assistido 
a longas secas no Sul do Brasil e no Nordeste, temos 
visto enchentes em várias regiões do País, como aquela 
que aconteceu recentemente na Região Amazônica.

Como representante de um Estado cujo papel da 
atividade agrícola é destacado na economia, eu não 
poderia deixar de saudar os agricultores do Brasil e, 
sobretudo, de estar atento permanentemente a todas as 
demandas urgentes desse setor. Ao longo desse pou-
co mais de um ano em que estou no Senado Federal, 
tenho procurado fazer isso e, com satisfação. Vejo que 
algumas dessas lutas já apresentam resultados positivos. 

Aliás, cumpre aqui destacar a atuação responsá-
vel e eficiente do Ministro Mendes Ribeiro à frente do 
Ministério da Agricultura, Sra. Presidente, na defesa dos 
interesses do setor. Também merece registro a atenção 
que vem sendo dada pela Presidente Dilma Rousseff, 
cujo principal exemplo foi o lançamento do Plano Safra 
2012/2013, com novidades importantes para a agricul-
tura brasileira. A principal delas, Sras. e Srs. Senado-
res, foi o atendimento de um pleito que, desde o início 
do ano, venho defendendo desta tribuna e também em 
audiências públicas na Comissão de Agricultura, junto 
com meus colegas daquela comissão, que é a redução 
das taxas de juros para as operações de crédito rural. 

O País vem assistindo, com grande satisfação, à 
queda consistente da taxa Selic e também à luta em-
preendida pelo Governo da Presidência Dilma para 
redução dos juros bancários cobrados do consumidor. 
Restava, portanto, darmos um tratamento semelhante 
ao setor tão essencial para a economia brasileira que 
contribui de forma expressiva para o saldo positivo da 
nossa balança comercial e que representa parte sig-
nificativa do PIB brasileiro.

Realizamos, Sra. Presidente, no âmbito da Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado 
Federal, por força de requerimento conjunto apresenta-
do pela Senadora Ana Amélia e por mim, uma audiên-
cia pública com a finalidade de discutir a redução das 
taxas de juros agrícolas. Assim, pudemos dar nossa 
contribuição para os debates acabarem por redundar 
numa redução, em média, de 1,25% das taxas de ju-

ros, comparadas às do Plano Safra do período anterior. 
Passamos de 6,75% para 5,5% ao ano e, em alguns 
casos, para 5% ao ano. 

Além da redução dos juros, o novo Plano Safra 
apresentou aumento total da verba de crédito agrícola 
em 7,5%, em relação ao Plano Safra de 2011/2012, sen-
do que a parcela do dinheiro que terá juros controlados 
pelo Governo – os juros subsidiados – cresceu 20% em 
relação ao Plano Safra anterior. Os juros caíram para in-
vestimentos, custeio e agricultura sustentável, e os limites 
de financiamento para o custeio da produção foram am-
pliados de R$650 mil para R$800 mil por produtor. Enfim, 
houve grandes avanços, que devem ser comemorados 
em homenagem ao Dia do Produtor, em 28 de julho.

Outro assunto relacionado ao setor agropecuário, 
Sra. Presidente, que mereceu nossa atenção e em que 
também já foi possível verificar avanços, refere-se à crise 
enfrentada pela suinocultura. Novamente, em decorrên-
cia de requerimento conjunto apresentado na CRA por V. 
Exa., Sra. Presidente Ana Amélia, e por mim – eu, como 
signatário –, realizamos uma grande audiência pública 
no Auditório Petrônio Portela, para discutir os problemas 
enfrentados pelos produtores de suínos no Brasil. E não 
só aqui, no Senado Federal, em audiência pública, mas 
também dentro dos Ministérios, percorremos corredores, 
conversando com ministros e debatendo essa crise, que 
verificamos que, cada vez mais, fica maior.

Inclusive, percorri o interior do meu Estado nes-
ta semana, passando pela região principal produtora 
de suínos do Paraná, a cidade de Toledo, no oeste 
paranaense, e ouvi de um amigo que esteve nessa 
audiência pública, o Berzoim, reclamações de que 
as medidas anunciadas pelo Governo ainda não che-
garam aos produtores. E assumi com ele e com toda 
a classe produtora o compromisso de verificar o que 
está acontecendo e por que, de fato, essas medidas 
anunciadas pelo Governo ainda não chegaram aos 
produtores de suínos brasileiros.

Sra. Presidente, na ocasião dessa audiência pú-
blica, foram apresentadas várias dificuldades, para as 
quais ainda temos de buscar soluções, mas pelo menos 
uma das demandas apresentados pelo setor, em um 
primeiro momento, foi contemplada. Trata-se da inclu-
são da suinocultura como segmento beneficiário dos 
dispositivos constantes da Medida Provisória nº 563, 
cuja finalidade é promover a desoneração da folha de 
pagamento dos setores envolvidos.

E não somente a suinocultura, mas também o se-
tor de aves. Novamente, na região oeste do Estado do 
Paraná, visitei uma importante cooperativa, que tem os 
seus produtos conhecidos no Brasil todo – a Copacol 
– na cidade de Cafelândia, grande produtora de aves. 
Ouvi deles também a preocupação com o setor, já que 
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este está na iminência de uma crise, principalmente 
pelo aumento exagerado do preço do milho e da soja, 
que, no último mês, está batendo todos os recordes.

A soja, no Brasil, está chegando a algo em torno 
de US$40,00 a saca de 60 quilos; já vimos contratos 
sendo firmados pelo Brasil afora na média de R$80,00. 
Que bom para o produtor rural! O milho, com contratos 
acima de R$30,00. Isso impacta diretamente no custo 
da produção de proteína animal, que tem na sua base 
o farelo de soja e também o milho.

Sra. Presidente, depois de amplas negociações 
nesta MP nº 563, com o Relator, Senador Romero 
Jucá, conseguimos viabilizar a aprovação de uma 
emenda parcial que atende de pronto a suinocultura 
e também o setor de avicultura nas soluções para o 
setor avícola e o setor de suinocultura, segmento que 
emprega centenas de milhares de pessoas por todo 
este nosso País.

Por fim, Sras. e Srs. Senadores, não poderia 
deixar de abordar a tramitação, votação e aprovação 
do Código Florestal. O meu pronunciamento hoje é 
para o agricultor brasileiro, em comemoração ao Dia 
do Agricultor. Inclusive, estive em uma comemoração 
no Sindicato dos Produtores Rurais em Nova Aurora, 
uma cidade do interior do Paraná, no dia 28, pela ma-
nhã, juntamente com centenas de produtores rurais.

Mas esta reflexão que trago agora sobre o Có-
digo Florestal tem o sentido de analisarmos a vida do 
produtor rural, daquele que mora no sítio, na cidade, 
mas que tem como atividade a agricultura. A tramita-
ção, votação e aprovação do Código Florestal é algo 
positivo para o setor rural do País, pois, a partir desse 
marco, enfim, poderemos levar segurança jurídica para 
a produção agropecuária brasileira.

O Senado Federal aprovou um texto equilibrado, 
que atentava para as necessidades de preservar e pro-
duzir, conservar o meio ambiente e produzir alimentos.

A Câmara rejeitou parte dessas novidades intro-
duzidas pelo Senado, o que levou a Presidente a vetar 
parcialmente a nova lei e a apresentar uma nova medi-
da provisória dispondo sobre os dispositivos vetados.

Ao final dos trabalhos do primeiro semestre, con-
seguimos aprovar o parecer do Relator, o Senador Luiz 
Henrique, da Medida Provisória nº 571, que trata das 
modificações feitas pela Presidente Dilma no Código 
Florestal. Lá estou eu, mais uma vez, como membro 
titular dessa Comissão, como era membro das comis-
sões por onde tramitaram antes aqui o Código Florestal. 
E não me furto ao debate, sempre em defesa do nos-
so produtor rural, em defesa da conservação do meio 
ambiente, mas em defesa da produção dos alimentos, 
em defesa de obtermos sempre um equilíbrio entre 
preservação, conservação e produção de alimentos.

A principal polêmica envolvendo a matéria que 
segue ainda em tramitação no Congresso Nacional é a 
definição e regulamentação das áreas de preservação 
permanente, que são as APPs, matas ciliares, encos-
ta de morros e também topo de morros. Entendo que 
estamos mais próximos de atingir uma solução que 
harmonize as divergências. Assim, poderemos, enfim, 
dar segurança aos nossos produtores, garantindo, de 
forma equilibrada e responsável, a produção de ali-
mentos e a conservação do meio ambiente.

Sras. e Srs. Senadores, depois de 152 anos do 
Ministério da Agricultura no Brasil, celebramos, no 
dia 28 de julho, o Dia do Agricultor. É impressionante 
constatarmos o tamanho que adquiriu o Brasil através 
da agricultura.

Concedo um aparte, com muita honra, ao Sena-
dor Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Sérgio, é apenas para cumprimentá-lo e associar-me ao 
discurso de V. Exa. Venho de um Estado que produz 31 
milhões de toneladas de grãos, e nós temos 29 milhões 
de cabeças de gado bovino. Mato Grosso hoje produz 
mais do que vinte Estados da Federação juntos. Isso 
mostra que o setor produtivo do nosso Estado é muito 
forte, e eu me associo a V. Exa. neste momento histórico 
do setor produtivo do nosso Estado – Estado no sentido 
técnico-jurídico de país. E o que nós precisamos, com 
essa discussão do Código Florestal – e V. Exa. bem 
fez essa referência –, é de segurança jurídica para que 
nós possamos conhecer as regras do jogo, para que 
possamos conquistar mercados internacionais. Agora, 
muito mais do que conquistar mercados internacionais, 
nós precisamos fazer com que essa riqueza do setor 
também seja socializada entre os que não fazem parte 
desse setor. E uma preocupação que eu agrego a este 
debate é a necessidade de nós pensarmos no que se 
denomina “pós-logística”. O que é essa pós-logística? 
Nós precisamos resolver a questão dos portos, das 
estradas, das ferrovias, das hidrovias, dos modais de 
transporte todos. Agora, precisamos preparar o povo 
da nossa terra para outra fase do setor produtivo. No 
Paraná, isso já é bem avançado, mas nós precisamos 
fazer com que esse avanço da indústria ligada ao se-
tor produtivo possa aumentar e, para isso, precisamos 
qualificar o cidadão para esse momento denominado 
pós-logística. Parabéns por seu discurso!

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Muito obrigado, Senador Pedro Taques.

Eu lia uma revista em que eram mostrados os 
maiores do setor agropecuário, os que mais cresceram, 
e agora vou fazer uma breve reflexão sobre a Embra-
pa – olho aqui e vejo o Senador Rodrigo Rollemberg.
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Uma das empresas que mais cresceram no se-
tor agropecuário foi a Embrapa de Brasília. De Brasí-
lia! E Brasília não é uma unidade federativa produtora 
de alimentos, mas ela concentra muito dessa Região 
Centro-Oeste, que tem aumentado em muito a produ-
ção, principalmente na eficiência.

Ouvi um dado trazido pelo Senador Blairo Maggi, 
recentemente, na Comissão de Agricultura. Ele disse 
assim: “Quando eu fui para o Mato Grosso, na déca-
da de 80, nós produzíamos 1,8 mil quilos de grãos 
por hectare. Hoje nós produzimos 10,6 mil quilos de 
grãos por hectare”. O que é que é isso? É eficiência, 
é o Brasil e a Embrapa.

Com muita honra concedo um aparte ao Senador 
Rodrigo Rollemberg.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Prezado Senador Sérgio Souza, também quero asso-
ciar-me ao seu pronunciamento, parabenizar V. Exa.. 
Eu e a Senadora Ana Amélia temos muitas vezes aqui 
reiterado a importância da Embrapa no cenário inter-
nacional, inclusive com alguns dados que demonstram 
como a inovação tecnológica, o desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico contribuiu não apenas para o au-
mento da produção e da produtividade, mas também 
da preservação ambiental. E nós aqui, em Brasília, 
temos o privilegio realmente de ter vários centros da 
Embrapa, que não são centros da Embrapa dedica-
dos apenas ao desenvolvimento da agricultura aqui no 
Distrito Federal, que é uma região territorial pequena, 
embora tenhamos uma agricultura de altíssima produ-
tividade. Mas hoje, como esses centros da Embrapa 
trabalham em rede, eles desenvolvem tecnologia para 
todo o Brasil. Nós temos aqui a Embrapa Cerrado, e 
hoje o local onde se mais produz alimentos no Brasil é 
exatamente no Cerrado brasileiro – está aqui um exem-
plo dessa extraordinária produção de Mato Grosso. Nós 
temos também aqui a Embrapa Recursos Genéticos, 
que é fundamental, ainda mais hoje com as técnicas 
de biotecnologia, é fundamental para garantir o au-
mento da produtividade. Temos a Embrapa Hortaliças; 
temos a Embrapa de Fusão Tecnológica; e temos uma 
Embrapa que tenho a honra de ter contribuído desde 
o início do seu nascedouro, ainda como Secretário de 
Ciência e Tecnologia para Inclusão Social do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, na condição de presidente 
do Fundo Setorial do Agronegócio, que é a Embrapa 
Agroenergia. E eu sempre digo que a agroenergia é 
o nosso pré-sal verde, é o nosso pré-sal sustentável. 
Portanto, nesse momento em que se comemora o Dia 
da Agricultura, nós não podemos deixar de render a 
nossa grande homenagem a todos os profissionais 
da Embrapa, que através do desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico, através do esforço desses recursos 

humanos, promoveram uma verdadeira revolução na 
agricultura brasileira. Parabéns a V. Exa.!

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Muito obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.

Um aparte ao Senador Tomás Correia, do nosso 
querido Estado de Rondônia.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Sena-
dor Sérgio Souza, sendo de Rondônia, eu não poderia 
deixar de aparteá-lo nesta tarde, quando V. Exa. trata 
exatamente de um tema que fala muito de perto ao in-
teresse do meu Estado. E quanto ao Código Florestal, 
com todos os defeitos e acertos, de qualquer maneira 
temos hoje em vigência o que já atende parcialmente 
aos interesses dos produtores. Hoje o que o produtor 
precisa e quer não é desmatar – em Rondônia, nós 
temos um projeto do Senador Raupp, que é o proje-
to do Desmatamento Zero – mas consolidar as áreas 
que já estão desmatadas. Não entendemos que seja 
razoável punir hoje as pessoas que desmataram por 
autorização e solicitação do governo da época. E nós 
entendemos que compatibilizar a produção com o inte-
resse ambiental é perfeitamente normal. O Governador 
Confúcio Moura estabeleceu no Estado um programa 
de financiamento de máquinas agrícolas para peque-
nos produtores com juro absolutamente zero e fez, em 
Ji-Paraná, um grande evento, com a participação de 
centenas de produtores rurais. Lá houve a comerciali-
zação de mais de R$300 mil em equipamentos agríco-
las. Depois, fez outro em Jaru com o mesmo objetivo. 
De sorte que hoje nós queremos modernizar a nossa 
produção em Rondônia, com menos desmatamento. 
Esse é o nosso objetivo. Tenho certeza de que esse 
entendimento é o melhor e não a punição, a metralha-
dora na cara do produtor, como se fez no passado e 
até há poucos dias. De sorte que este é o aparte que 
concedo a V. Exa., cumprimentando-o pelo tema que 
aborda e desejando que possamos ainda ter algumas 
mudanças no Código Florestal, que tramita tanto na 
Câmara quanto no Senado.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Muito obrigado, Senador Tomás Correia.

Para concluir, Sra. Presidente, com a ação da Em-
brapa... Senador Rodrigo Rollemberg, no meu Estado 
do Paraná, há também a Embrapa Soja e a Embrapa 
Florestas. A Embrapa Soja é em Londrina e a Embrapa 
Florestas, na região metropolitana de Curitiba.

Com a ação da Conab e o esforço de todos os 
servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e também do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário, a capacidade de produzir alimentos 
do País vem se afirmando a cada dia.

(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) 
– Com a manutenção do crescimento da população 
mundial e também dos consumidores mundiais, ganha 
importância a produção de alimentos.

O bordão do Governo Federal é “País rico é país 
sem miséria”. Pois, sem miséria, é povo sem fome. Povo 
sem fome passa pelo agricultor brasileiro produzindo 
alimentos de forma sustentável, equilibrada e crescente.

É a nossa responsabilidade como Congresso 
Nacional lutar por isso, Sra. Presidente.

Então, eram essas as minhas homenagens ao 
produtor rural brasileiro.

Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr. 
Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Mesa associa-se também às homenagens, Se-
nador Sérgio Souza, e também entende que a grande 
homenagem que especialmente o Poder Executivo e 
esta Casa podem oferecer aos produtores rurais que 
fazem a riqueza do País é atender às principais deman-
das do setor, que está enfrentando crises sucessivas, 
seja o problema do endividamento, seja, como agora, 
o descompasso sobre preços em relação à soja, que 
melhorou para o produtor, mas para quem consome, 
que são os criadores de suínos ou de aves, aumen-
tou – o preço da ração. Então, é preciso um equilíbrio 
nessa relação de mercado.

Vamos esperar que o Governo faça a sua par-
te, homenageie o agricultor, atendendo-o. E o senhor 
sabe, como disse no início do seu pronunciamento – 
eu vinha ouvindo pela Rádio Senado –, é de família 
de pequenos agricultores e conhece bem as dores de 
um agricultor.

Portanto, se o Governo agir com rapidez, aten-
derá às demandas desse setor tão relevante para o 
País em geração de renda, de emprego, de tecnologia, 
como foi citado o caso da Embrapa.

Parabéns, e a Mesa, portanto, associa-se às ho-
menagens ao Dia do Agricultor.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
RS) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 181, de 2012, da Liderança do PMDB, o Senador 
Tomás Correia para integrar as seguintes Comissões:
TITULAR SUPLENTE
CAE CCJ
CE CMA
CRE CRA
CI
CCT

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 181/2012
Brasília, 1º de agosto de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Tomás Correia para 
integrar as seguintes comissões em vaga anteriormente 
ocupada pelo Senador Valdir Raupp:
TITULAR SUPLENTE
CAE CCJ
CE CMA
CRE CRA
CI
CCT

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Feita a comunicação, convido para fazer uso 
da palavra, como orador inscrito o Senador Rodrigo 
Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Prezada Presidenta, Senadora Ana Amélia; 
prezados Senadores; prezado Senador Tomás, a quem 
dou as boas-vindas ao Senado; prezadas Senadoras; 
prezados representantes da imprensa; telespecta-
dores da TV Senado; ouvintes da Rádio Senado, é 
com muita alegria que assumo a tribuna na tarde de 
hoje para manifestar minha satisfação, como brasilei-
ro, de ter visto a homenagem que o Comitê Olímpico 
Internacional prestou ao Brasil através da figura da 
ex-Senadora e ex-Ministra Marina Silva, que, de cer-
ta forma, representando todos nós, brasileiros, empu-
nhou a bandeira dos anéis olímpicos na abertura das 
Olimpíadas em Londres.

Faço esse registro e manifesto minha alegria e 
minha satisfação pelo que representa a história de 
vida da Senadora Marina Silva e pela importância da 
causa que ela abraçou e que cada vez mais se torna 
importante, eu diria até fundamental, não apenas em 
âmbito interno, mas também internacionalmente.

A trajetória da ex-Ministra Marina Silva é uma 
trajetória parecida com a do Presidente Lula. É uma 
pessoa que nasceu muito pobre, que nasceu na re-
gião Norte do País, que, junto com a região Nordeste, 
é uma das regiões a que o desenvolvimento ainda não 
chegou, especialmente nas áreas mais distantes. Ela 
só teve oportunidade de ser alfabetizada aos 16 anos 
de idade, mas soube, com muito esforço, vencer todos 
os obstáculos e conseguiu ser reconhecida como lide-
rança popular naquele Estado do Acre, como lideran-
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ça que defendia e defende os povos da floresta e que 
veio representar esses povos da floresta no Senado 
Federal. Isso não é pouca coisa, especialmente num 
País em que os pobres têm poucas oportunidades e 
em que essas oportunidades ainda são mais difíceis 
para as mulheres.

Quero registrar, embora possamos eventualmente 
ter algum tipo de discordância em relação a determi-
nadas posições assumidas pela ex-Senadora Marina 
– e ninguém é dono da verdade –, que, num ambiente 
democrático como aquele em que vivemos, é muito 
importante o diálogo, a interação entre ideias. Mas o 
que considero fundamental é a importância da causa 
levantada, da bandeira levantada, a bandeira do de-
senvolvimento sustentável, a bandeira da preservação 
do meio ambiente. Reconheço isso no gesto do Comi-
tê Olímpico Internacional ao convidar a ex-Senadora 
Marina para portar aquela bandeira.

O Brasil vem se tornando, cada vez mais, uma 
referência internacional em desenvolvimento sustentá-
vel. Somos um País com imensa diversidade biológica, 
com imensa diversidade cultural, e temos condições 
de, efetivamente, inaugurar uma nova forma de desen-
volvimento no mundo.

O mundo todo tem um olhar diferenciado sobre 
o Brasil, o que aumenta a nossa responsabilidade, o 
que faz com que tenhamos de aprender com os erros 
já cometidos pelos países desenvolvidos, para que 
possamos promover uma nova forma de desenvol-
vimento que gere inclusão social, que gere melhoria 
da qualidade de vida para todos os povos que vivem 
neste País, mas garantindo para as futuras gerações 
uma qualidade de vida igual ou melhor do que a que 
desfrutamos hoje.

É importante ressaltar que esta bandeira, a ban-
deira do meio ambiente, cada vez mais, ganha apoio 
nacional, com a sensibilidade do País para a importân-
cia das questões ambientais. Recentemente, o próprio 
Senado demonstrou isso numa pesquisa realizada 
durante a Rio+20. Essa preocupação tem feito evoluir, 
avançar o nosso setor produtivo, cada vez mais pre-
ocupado em aliar os altos índices de produtividade à 
proteção ambiental.

Há pouco, falávamos da Embrapa, do esforço que 
a Embrapa vem desenvolvendo nos últimos anos para 
garantir uma produção com menor impacto ambiental 
e algumas tecnologias, como a integração lavoura, 
pecuária e florestas e como o plantio direto, o que é 
fruto dessa preocupação e dessa pressão exercida 
pela opinião pública nacional no sentido de que preci-
samos efetivamente desenvolver meios e formas mais 
sustentáveis de produção no nosso Brasil.

Portanto, quero registrar, como Senador do Par-
tido Socialista Brasileiro do Distrito Federal, a nossa 
profunda alegria, a minha alegria como Senador, a 
minha alegria como cidadão brasileiro, como cidadão 
brasiliense, de ver uma mulher assumir essa posição. 
Cada vez mais, as mulheres atingem outro sinal de 
avanço na política, na democracia brasileira. Há um 
protagonismo cada vez maior exercido pelas mulheres 
nas diversas áreas de atuação.

Vemos essa homenagem a uma mulher brasilei-
ra, a uma mulher do povo brasileiro, a uma mulher que 
venceu na vida com muitas dificuldades e que exerceu 
sempre com muita dignidade o seu mandato de Sena-
dora, a sua missão de Ministra. Essa homenagem o 
mundo prestou ao Brasil através da figura da Ministra 
Marina Silva.

É importante registrar também alguns feitos da 
ex-Ministra Marina Silva, como a redução do desmata-
mento da Amazônia, processo que foi iniciado na ges-
tão da Ministra Marina, que teve continuação na gestão 
do Ministro Carlos Minc e que, agora, tem continuação 
na gestão da Ministra Isabella. Essa é uma conquista 
nacional, é resultado de uma consciência cada vez 
maior da necessidade de reduzirmos o desmatamen-
to e de haver formas mais inteligentes de promover o 
desenvolvimento sustentável.

Ressalto ainda seus esforços na aprovação da 
Lei da Mata Atlântica e da criação do Serviço Flores-
tal Brasileiro.

Portanto, temos muitos motivos, Senador Aloysio 
Nunes, para prestar homenagens, para render home-
nagens à Ministra Marina pelo que ela representa na 
causa ambiental e na causa social brasileira.

Ouço, com muita alegria, V. Exa..
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – Meu querido amigo Senador Rollemberg, V. Exa. 
faz um pronunciamento muito oportuno nesta reaber-
tura dos nossos trabalhos. Concordo com V. Exa. na 
exaltação que faz de muitas das virtudes da Ministra 
Marina como Ministra do Meio Ambiente, de muitas 
coisas positivas que ela fez no Governo e, sobretudo, 
do valor simbólico do seu engajamento na luta em de-
fesa do meio ambiente. Por isso, Senador Rollemberg, 
confesso que fiquei chocado ao tomar conhecimento 
das declarações do Ministro Aldo Rebelo ao estranhar 
o fato de a Ministra Marina Silva ter participado da ce-
rimônia de abertura das Olimpíadas e ao fazer uma 
ironia mal colocada. E a ironia mal colocada é grosse-
ria. Ironia é uma arma difícil de ser manejada. Quando 
se erra a mão, ela descamba para a grosseria, e foi 
uma grosseria. E mais: gerou uma confusão entre o 
que é o Brasil, o povo brasileiro, com suas conquistas, 
com seus problemas, com os vários personagens que 
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participaram de suas lutas e com os avanços obtidos 
ao longo das décadas da nossa história, e o que são 
as idiossincrasias do grupo que está no poder hoje. 
Desse modo, ao me associar ao pronunciamento de 
V. Exa. no elogio das boas virtudes e das boas quali-
dades da Ministra Marina Silva, eu também gostaria 
de fazer essa observação sobre a total impropriedade 
e os maus modos do Ministro, que, de outra forma, é 
um homem tão cortês, mas que não estava nos seus 
melhores dias quando fez essa declaração.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Aloysio Nunes.

Ouço, com muita alegria, o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-

dor Rodrigo, quero concordar com V. Exa. e dizer que 
precisamos separar uma questão de governo de uma 
questão de Estado. Ali, naquele momento, a Senadora 
Marina Silva estava fazendo uma representação não 
de um governo, mas estava fazendo a representação 
de um Estado, cujo componente pessoal recebe o 
nome de povo. A sua presença ali se deu em razão 
de sua história. Concordo com a defesa da Senadora 
Marina Silva pelo desenvolvimento sustentável. Inde-
pendentemente da defesa ou não das posições dela, o 
povo brasileiro se fez presente naquele acontecimento. 
Nós temos de sempre nos recordar de uma lição que 
aprendemos no primeiro ano, na primeira aula de uma 
Faculdade de Direito: o Estado não se confunde com 
o Governo; o Governo é temporal, e o Estado é espa-
cial, o Estado não tem tempo, é perene em razão da 
natureza do seu povo. Parabéns pela sua fala e pela 
lembrança desse acontecimento!

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Registro a importância dessa bandeira, a impor-
tância de a representação brasileira ser feita através de 
uma mulher, de uma mulher de origem simples, de uma 
mulher que vem de uma região excluída, como a região 
Norte do País, e que vem da região da floresta, defen-
dendo os povos da floresta, tão esquecidos neste País. 
Portanto, quero registrar a importância disso. Foi exata-
mente essa importância que me fez feliz como brasileiro.

Quando a ex-Senadora Marina afirma ter sentido, 
na abertura dos Jogos Olímpicos, a mesma emoção de 
quando foi alfabetizada, ela revela a força de um povo 
que se sente incluído, a honra de representar a Nação 
brasileira na cerimônia e a nossa dívida com milhões 
de pessoas que ainda vivem na obscuridade iletrada.

Quero registrar ainda a frase proferida pela ex-
-Senadora Marina Silva quando questionada se poderia 
usar isso no seu futuro político. Ela disse: “Não que-
ro usar aquele espaço como um espaço destinado a 
uma causa como um bem privado”. Em suas próprias 
palavras, disse: “Eu gostaria que isso fosse um bem 

para o meu País, que fosse um legado, e um legado 
não pode ser apropriado por uma só pessoa”.

Isso mostra a grandeza de alma da Senadora 
Marina, que, muito justamente, muito oportunamente, 
foi homenageada, homenageando todos os brasileiros 
na abertura das Olimpíadas.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia Bloco/PP – RS) 

– A Presidência designa o Deputado Laurez Moreira, 
em substituição ao Deputado Pastor Eurico, para in-
tegrar, como titular, a Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização – CMO, conforme 
Ofício nº 121, de 2012, da Liderança do Partido So-
cialista Brasileiro – PSB, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of./B nº 121/12
Brasília, 17 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Laurez Moreira (PSB – TO) para a vaga de 
titular da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização, em substituição ao Pastor Euri-
co (PSB – PE).

Atenciosamente, – Deputado Givaldo Carimbão,
Líder do PSB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia Bloco/PP – RS) 
– Convido para fazer uso da palavra como orador, pela 
Liderança do PDT, o Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
Liderança.) – Sra. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. 
Senadores, cidadãos que nos acompanham pela Agên-
cia Senado, tenho acompanhado, Sra. Presidente, as 
notícias que revelam a decisão do Ministro Dias Toffo-
li de participar do julgamento da Ação Penal n° 470, 
processo que julgará os acusados por crimes relacio-
nados ao famigerado mensalão do primeiro governo 
do Presidente Lula.

Estarrecido com essa possibilidade, Senador 
Aloysio, não pude deixar de lembrar um curto poema 
escrito no século XVIll por François Andrieux., intitula-
do O Moleiro de San-Souci, que revela os primórdios 
do Estado de direito alemão, bem como a importância 
da autonomia do Poder Judiciário e da independência 
judicial perante os reis, déspotas e governantes.

Conta a história que Frederico II, o Grande, Rei 
da Prússia, filósofo, amigo de Voltaire, construiu o 
Palácio de Sans Souci, que existe até hoje, na região 
onde havia um antigo moinho.

Com a perspectiva de expansão do Palácio, Sra. 
Presidente, o rei entendeu que o moinho precisava ser 
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removido para dar lugar a novos aposentos. Todavia, o 
moinho pertencia a um moleiro que, chamado pelo rei 
para ouvir a decisão que determinava a sua remoção, 
recusou de forma veemente tal possibilidade. Naquele 
moinho, havia trabalhado o pai do moleiro, e ele disse 
isso a Frederico II, o Grande. E, naquele moinho, o 
moleiro disse ao rei que desejaria que seus filhos tam-
bém trabalhassem. O rei se irritou, e, então, o moleiro 
respondeu: “Ainda há juízes em Berlim”. O rei aceitou 
a resposta e permitiu que o moleiro ali permanecesse.

A resposta do moleiro, Sra. Presidente, revela algo 
de suma importância para todos nós que vivemos em 
democracias constitucionais: o processo de desvincu-
lação da justiça do poder real, ou seja, a desvinculação 
dos juízes em relação às forças políticas dominantes. 
Ela expressa, com todo vigor, a importância do prin-
cípio da legalidade, que, ao determinar a substituição 
da vontade do rei pela vontade da lei, mostra que os 
juízes não devem obediência a autoridades políticas, 
mas apenas ao Direito e à Constituição. Mais do que 
isso: ela manifesta a confiança de que há quem zele 
pela lei, independentemente da condição dos indiví-
duos, de seu partido, de seu grupo de amigos e de 
suas ideologias.

Por isso, a Constituição de 1988, em seu art. 95, 
estabelece aos juízes as garantias de vitaliciedade, ina-
movibilidade e irredutibilidade de subsídios. Tudo isso, 
Senador Aloysio, existe em nossa ordem jurídica para 
garantir a isenção e imparcialidade nos julgamentos; 
para concretizar o mandamento constitucional inscrito 
no art. 5°, de que todos são iguais perante a lei e para 
repelir qualquer juízo de exceção, conforme o próprio 
art. 5°, inciso 37.

Mais ainda, Srs. Senadores: a cláusula do devi-
do processo legal, prevista no inciso 54 do art. 5º da 
Constituição, impõe que o julgamento seja feito por 
um juiz sem comprometimento com as partes e com 
o objeto da causa, o que chamamos de imparcialidade 
ou capacidade subjetiva.

Assim, para que haja um julgamento justo, ou 
seja, um julgamento sem excessos nem insuficiên-
cia, é imprescindível – repito: é imprescindível – que 
o juiz esteja em situação plena de isenção de ânimos. 
E o devido processo legal não apenas funciona como 
garantia dos réus, mas é a cláusula que assegura à 
sociedade que o Direito será bem cumprido.

Ora, Srs. Senadores, no momento em que o 
Procurador-Geral da República oferece a denúncia 
penal, e ela é recebida, a Constituição exige que seja 
cumprido o devido processo em todos os seus termos, 
direito estruturante da República que os cidadãos es-
peram que seja observado.

Srs. Senadores, no momento em que o Procura-
dor-Geral da República, a partir de amanhã, começar 
a ler o seu relatório, o seu parecer sobre o famigerado 
escândalo do mensalão, nesse instante, quem falará 
pela boca do Procurador-Geral da República será a 
sociedade brasileira, porque ele representará, naquele 
instante, a defesa da sociedade brasileira.

Muito bem, em contrapartida, caso o magistrado 
verifique que, no caso a ser apreciado, existam fatores 
que maculem sua isenção ao decidir, o Direito deter-
mina que ele tem o dever – repito: o Direito determina 
que ele tem o dever – de se declarar impedido ou sus-
peito, a depender da situação concreta. 

É assim que deve funcionar o Poder Judiciário em 
uma democracia. É assim que se constrói uma verda-
deira República. No entanto, essa viga mestra do Es-
tado de direito é colocada em xeque, Srs. Senadores. 
É vilipendiada, quando um Ministro da mais alta Cor-
te de Justiça da Nação, ante tantos motivos para sua 
suspeição, insiste em permanecer atuando no caso.

Sabemos. Srs. Senadores, que nunca um julga-
mento será 100% neutro ou imparcial. Aliás, a neutrali-
dade é um preconceito da Revolução Francesa em face 
dos seus juízes, que faziam parte de um Estado que 
não aquele a que pertencia a burguesia. Essa neutrali-
dade, como nós todos sabemos, não existe, tendo em 
vista que a natureza humana não a permite. Todos nós 
temos história, convicções, preconceitos, ideologias. 
Como seres existenciais, não podemos saltar para fora 
do nosso mundo vivido e julgar a partir de um olhar 
indiferente aos nossos valores. Dentro de cada um de 
nós existe um ser, e esse ser possui uma força incon-
trolável que Freud denomina de inconsciente. Nós não 
podemos controlar essa força. 

Todavia, os compromissos assumidos pelo Minis-
tro Dias Toffoli em sua carreira pregressa, bem como 
as circunstâncias específicas do julgamento da ação 
penal do mensalão, mostram, data vênia, para usar o 
“juridiquês” – data vênia, com todo respeito, com toda 
licença –, que ele não reúne condições mínimas para 
julgar com isenção.

Com efeito, há pelo menos três fatores objetivos 
e incontroversos que comprovam o que acabei de di-
zer. Primeiro, grande parte da carreira advocatícia do 
Ministro Dias Toffoli foi atrelada à sua atuação como 
advogado do Partido dos Trabalhadores, principal Par-
tido político envolvido no escândalo. Existe alguma má-
cula em ser advogado de partido político? É óbvio que 
não. Essa é uma atividade lícita e imprescindível para 
a administração da Justiça, nos termos do art. 133 da 
Constituição da República. De todos os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, mesmo entre os indicados 
pelo ex-Presidente Lula, Toffoli é o que teve maior mili-
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tância e proximidade ideológica com o Partido dos Tra-
balhadores. Isso é um pecado? Absolutamente! Aliás, a 
Constituição exige que o cidadão, ou ao menos assim 
deseja, tenha uma participação político-partidária. Isso 
faz parte da democracia, é bom, e nós queremos ren-
der homenagens ao Ministro Toffoli em razão de sua 
militância político-partidária, que não pode ser crimi-
nalizada. É algo importante para a democracia. E ele 
teve uma especial relação com os líderes do chama-
do “núcleo político” do mensalão. E aqui me utilizo de 
uma expressão do Procurador-Geral da República em 
suas alegações finais e no memorial apresentado na 
semana passada ao Supremo Tribunal Federal. Repito: 
além de especial relação com os líderes do chamado 
“núcleo político” do mensalão, ou seja, os líderes do PT 
que formaram o epicentro do escândalo. Por exemplo, 
o ex-Ministro José Dirceu, o Deputado José Genoíno 
e o ex-Tesoureiro Delúbio Soares.

Sabendo que uma decisão condenatória pode 
comprometer a história de seu antigo Partido – mais 
uma vez, quero render homenagens pela participa-
ção político-partidária do Ministro –, o Ministro teria 
condições subjetivas para bem apreciar as provas 
levantadas? Teria ele condições psicológicas – e nós 
estamos a tratar de capacidade subjetiva ou imparciali-
dade – para enfrentar a verdade, que pode manchar a 
história do Partido do qual ele fez parte a vida toda? É 
preciso lembrar que os ditos empréstimos que levaram 
ao mensalão serviram para saldar dívidas financeiras 
e políticas do PT com seus aliados.

Segundo motivo: o Ministro Dias Toffoli era homem 
de confiança do ex-Presidente Lula e do ex-Ministro 
José Dirceu. Este último réu no processo do mensalão, 
tendo sido Assessor Jurídico da Casa Civil, quando o 
Ministro era o José Dirceu, que o Procurador-Geral da 
República dá o nome de líder da quadrilha, e Advo-
gado-Geral da União do governo Lula. Ora, não há de 
se esperar que a confiança fosse recíproca? Se as-
sim não fosse, ele não teria sido nomeado Advogado-
-Geral da União.

Muito bem, sinceramente, chega a ser desumano, 
Sra. Presidente, que o Ministro Toffoli participe desse 
julgamento. Isso compromete o seu psicológico, o seu 
emocional.

Um terceiro e último motivo: até o ano de 2009, 
o Ministro Dias Toffoli era sócio, em escritório de ad-
vocacia, da Sra. Roberta Maria Rangel, atualmente, 
ao que consta, sua namorada. A Sra. Roberta Maria 
Rangel trabalhou na defesa de outros acusados do 
mensalão, quais sejam, o Professor Luizinho, então 
Líder do governo na Câmara, e o ex-Deputado Paulo 
Rocha. Em relação a esses réus, entendo que, para 
além de mera suspeição, que é de ordem íntima, de 

foro íntimo, que se encontra na economia do seu psi-
cológico, configura-se situação de impedimento legal, 
pois o art. 134 do Código de Processo Civil determina 
que o juiz não pode atuar no processo quando houver 
cônjuge ou parente consanguíneo, ou afim, em linha 
reta ou colateral até segundo grau, postulando como 
advogado.

Por certo, Sra. Presidente, a postulação não é 
atual, mas o fato de ter trabalhado anteriormente no 
caso em favor dos réus pessoa tão próxima ao magis-
trado contamina de maneira irreversível a sua decisão.

Muito bem. Como se isso não bastasse, o Código 
de Processo Penal determina, no seu art. 252, de ma-
neira expressa, com clareza ímpar, com clareza solar 
de meio-dia, o seguinte: “O juiz não poderá exercer a 
jurisdição no processo em que:

I – tiver funcionado seu cônjuge ou parente, como 
defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, au-
toridade policial, auxiliar da Justiça ou perito”.

Sra. Presidente, todos nós sabemos que, hoje, o 
conceito de cônjuge não mais se restringe à coabita-
ção. Não mais se restringe à coabitação! Os chama-
dos casais modernos moram em casas separadas, e 
a Constituição permite isso, num conceito mais pós-
-constitucional, num conceito de uma nova entidade 
familiar, sem a necessidade de coabitação, e isso signi-
fica o que o latinório dá o nome de more uxorio. Todos 
nós sabemos que hoje, repito, o conceito de cônjuge 
não mais se restringe à coabitação ou à exigência do 
casamento formal. O próprio Supremo Tribunal Fede-
ral reconheceu na união homoafetiva que isso não é 
necessário. Quando se trata de proteção aos direitos 
fundamentais e às garantias processuais, sabe-se que 
a noção de cônjuge se estende às pessoas que vivem 
em união estável ou companheirismo.

Assim, tendo em vista que a imparcialidade do 
magistrado é garantia própria do devido processo legai, 
resta evidente que não cabe, nesse caso, interpretação 
restritiva e inadequada da palavra cônjuge.

Por isso, concordo com o jornalista Josias de 
Souza quando afirma que: “Nunca antes na história 
centenária do Supremo um ministro carregou na bio-
grafia tantas razões para declarar-se impedido de atuar 
num processo”. Ainda assim, as notícias dão conta de 
que ele atuará. É preciso, então, voltar à história de O
Moleiro de Sans-Souci.

A existência de juízes em Berlim faz lembrar que, 
mesmo antes da Revolução Francesa, já reluzia em 
toda a Europa o compromisso com um Judiciário in-
dependente. E essa independência é essencial, é pilar 
central do Estado de direito.

Quando a politização da Justiça se faz presen-
te, a República não vai bem, Sra. Presidente. Quando 
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forças políticas poderosas e dominantes impõem, ain-
da que de forma velada, a presença de um ministro 
no julgamento de caso tão polêmico e com inúmeras 
consequências para o processo democrático, o Esta-
do de direito é ferido de morte, e o absolutismo, hoje 
travestido de coronelismo, retoma todo o seu poder.

Por isso, é preciso ter coragem e dizer com todas 
as letras – e vou dizer: a existência de motivos de sus-
peição e de impedimento, ainda que inerentes ao foro 
íntimo – a suspeição –, implica o dever de o magistrado 
se declarar como tal e de não participar do julgamento. 
A República não admite que o magistrado, de forma 
discricionária, decida se pode ou não participar, pois 
o Direito, nesse caso, não lhe assiste. Cabe, então, 
a S. Exa., o respeitável Ministro Dias Toffoli, cumprir 
seu juramento de zelar pela Constituição e declarar-se 
suspeito e impedido para participar desse julgamento. 
Se não o fizer, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 
poderá tomar uma decisão nesse sentido.

A Nação brasileira precisa que haja juízes não 
em Berlim; precisa que haja juízes na Suprema Corte. 

Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Pedro Taques.
De fato, é uma situação importante. Considero, 

aliás, o julgamento do século, ou um julgamento his-
tórico, esse que deveria começar hoje no Supremo 
Tribunal Federal, chamado “julgamento do mensalão”.

Convido a fazer uso da palavra o Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, como orador inscrito. (Pausa.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Fora do microfone.) – Posso trocar com 
o Roberto?

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Em permuta com o Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
tem a palavra o Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senadora Ana Amélia, lembro-me de uma anedota 
que circulou na Internet há algum tempo, quando aque-
le artista que interpretava, nos filmes americanos, o 
Super-Homem havia morrido e o Bush havia ganhado 
a eleição dos Estados Unidos. A pergunta que circulava 
na Internet era a seguinte: o Super-Homem morreu, 
o Bush ganhou a eleição e o que será de nós agora, 
sem ninguém que nos proteja? 

Tenho visto também, Senador Pedro Taques, de 
forma recorrente, o reclamo dos juízes em relação à 
sua segurança, à segurança dos magistrados e dos 
promotores que agem, com correção e dureza, contra 
os responsáveis, fundamentalmente, pelo crime orga-
nizado no País. Mas eu pergunto: e dos juízes, quem 
pode nos defender? Como ficamos nós em relação 

a erros e arbitrariedades judiciais? A quem recorrer? 
Bom, temos uma instância que foi urdida aqui, no 
Senado da República, aliás, por minha iniciativa, no 
primeiro mandato de Senador, que depois foi modifi-
cada, tendo sido transformado o projeto no Conselho 
Nacional de Justiça. 

Eu acabo de protocolar, no Conselho Nacional de 
Justiça, uma reclamação dirigida ao Exmo. Sr. Presi-
dente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Carlos 
Ayres Britto. A minha reclamação tem a seguinte espe-
cificação: 01/08/2012; 14h40, o horário; número 15.855.

Vamos a ela, Presidente Pedro Taques. Dias 
desses, falei sobre as jabuticabas aqui, no plenário do 
Senado, essa singularíssima mirtácea que, como os 
nossos liberais, só dá no Brasil. Hoje, trago ao Senado 
mais uma peculiaridade, um caso único especialíssimo. 
Esse caso tão ímpar faz parte de uma reclamação que 
estou encaminhando ao Presidente do Conselho Na-
cional de Justiça, o Ministro Carlos Ayres Britto. Afinal, 
o Super-Homem já morreu, pelo menos o artista que o 
interpretava; a quem, então, vamos recorrer?

Trata-se de um erro crasso, cometido contra este 
Senador pelo Judiciário paranaense, equivocadamente, 
legitimado pela figura processual do trânsito em julgado. 
Recorro ao Conselho Nacional de Justiça para reparar 
o erro, evitar prejuízos à minha imagem e uma lesão 
financeira desproporcional e verdadeiramente onerosa 
ao meu patrimônio.

Os fatos são estes: no dia 6 de dezembro de 
1994 – lá se vai mais de uma dezena de anos –, o 
Juiz Sérgio Arenhart entrou com uma Ação Ordinária 
de Indenização contra mim, por fatos ocorridos quatro 
anos antes, em 1990, na minha primeira campanha 
eleitoral para o Governo do Paraná. 

Condenaram-me a pagar ao Juiz uma indeniza-
ção absurda de 720 salários mínimos.

Ambas as partes apelaram. De minha parte, 
pedi a redução do valor da condenação. O Juiz, entre 
outros pedidos, requereu a publicação do inteiro teor 
da decisão em diversos jornais. Às minhas expensas, 
vê-se claramente.

A minha reclamação foi aceita, reduzindo-se o 
valor da indenização pela metade. E, aparentemen-
te, acatou-se também o pedido de não se publicar a 
sentença. No entanto, no curso da execução judicial, 
verificou-se um erro do que estava sendo executado.

Vou falar sobre o erro, mas, antes, sobre a origem 
desse pedido de indenização contra a minha pessoa, 
então candidato ao Governo do Paraná, eleição que, 
aliás, venci com facilidade.

Eu fiz algumas acusações sérias e duras contra 
o meu concorrente. Eu achava que ele não deveria 
assumir o Governo do Paraná, tal era o seu compor-
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tamento. De repente, não mais que de repente, vejo 
na televisão que o meu programa havia sido, por de-
terminação judicial, retirado do ar. 

Tudo bem. Isso é comum no processo eleitoral. 
Mas no lugar do meu programa um determinado juiz 
havia determinado, havia imposto a publicação, com 
imagem e sonoridade, do seu despacho, onde assumia 
uma postura radicalmente contra a minha candidatura. 
Censurava-me por censurar o meu adversário. Dizia 
que eu não podia colocar os argumentos que havia 
colocado em relação à candidatura do meu adversário, 
que mais adiante derrotei com facilidade.

Isso causou indignação ao meu Partido. E o ad-
vogado do PMDB faz uma reclamação ao Conselho 
Superior da Magistratura do Paraná. Cometeu um 
erro o advogado do Partido, porque o Juiz atuava na 
Justiça na condição de Juiz Federal, e a competência 
não seria nunca do Conselho Superior da Magistra-
tura do Paraná.

O Conselho arquivou a reclamação, mas meu 
advogado foi muito duro nos termos dessa reclama-
ção. Ele disse o que pensava do Juiz e da sua atitude, 
retirando do ar o programa do PMDB e determinando 
que fosse colocada no ar a sua censura por escrito, 
agredindo a minha candidatura.

Muito bem. Arquivado o processo, o Juiz entra 
com uma ação por danos morais contra mim pelo que 
o advogado tinha dito em juízo. E essa ação contra 
danos morais, a qual eu, pessoalmente, não prestei 
muita atenção, não prestei atenção alguma, tal o absur-
do da sua natureza, da sua origem, acaba originando 
uma sentença de condenação que me é levada por 
um oficial de Justiça.

A sentença me determinava a pagar esses sete-
centos e tantos salários mínimos e a publicar o acór-
dão, não a ementa, mas o acórdão de 28 páginas nos 
jornais que haviam comentado o assunto.

O jornalista da Folha de S.Paulo, por exemplo, 
o editorialista Newton Rodrigues, em três ou quatro 
linhas no seu editorial, se refere à partidarização do 
Judiciário do Paraná, atacando uma candidatura.

Eles, então, determinam, no acórdão, que essas 
28 laudas fossem publicadas na Folha de S.Paulo.
Uma página da Folha de S.Paulo, suficiente para essa 
publicação, custa, na tabela, acredito eu, R$450 mil.

Bom, a imprensa local divulgou essa excrescên-
cia judicial. Eis que, então, o Desembargador Antonio 
Noronha entra em contato comigo por telefone e diz: 
“Governador – eu já era governador então, foi mais de 
quatro anos depois –, essa sentença publicada, esse 
acórdão não existe. Eu participei desse julgamento. 
Nós não lhe condenamos a publicar sentença alguma 
porque não poderíamos condená-lo à reparação de 

uma provável ou possível ofensa que não teria sido 
feita por V. Exa. e, seguramente, essa não é a senten-
ça que votamos”. 

Através do meu advogado, fiz um pedido ao Pre-
sidente do Tribunal de Justiça para que fosse revisto 
esse erro material. Não um erro judicial, um erro ad-
ministrativo na lavratura do acórdão. 

O Presidente convoca, então, os três desem-
bargadores que participaram da votação. E os três 
desembargadores retificam o acórdão dizendo que 
não tinham votado aquilo que foi publicado. Resolvi-
do administrativamente o problema. Mas o Juiz e seu 
advogado recorrem ao STJ. 

Bom, volto ao texto do meu pronunciamento, uma 
vez que expliquei a origem do absurdo. Um acórdão 
que não foi votado é um acórdão inexistente, e não há 
prazo de prescrição para erro material em processo 
judicial de natureza alguma.

Então, qual foi o erro do acórdão? Ao contrário do 
que constou no acórdão sobre o julgamento do caso, 
a 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça não me con-
denou a publicar a íntegra da sentença. 

Alertado, então, como já descrevi, por desembar-
gadores que participaram do julgamento, o Presidente 
do Tribunal de Justiça requereu a remessa dos autos 
ao Tribunal. As provas de que houve erro na lavratura 
do acórdão são incontestáveis. Os desembargadores 
Antonio Lopes de Noronha e Cordeiro Cleve, Revisor 
e Vogal, respectivamente, por ato de ofício, demonstra-
ram o equívoco. E o próprio Relator, Desembargador 
Newton Luz, retificou parte do dispositivo anteriormente 
proferido. Não havia mais dúvida de que o acórdão não 
correspondia à votação dos três desembargadores.

Quer dizer, a retificação do acórdão é prova mais 
que suficiente desse erro que me causa tantos pre-
juízos.

Como se não bastasse a retificação do dispositivo 
do acórdão, promovida pelos três desembargadores 
que julgaram a apelação, o desembargador Antônio 
Lopes de Noronha, em mais dois julgados, manifestou-
-se contrário à condenação imposta a mim.

Reafirmando: a 6a Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Paraná, tendo percebido o equívoco – va-
mos chamar isso de equívoco na tribuna do Senado 
–, constatando que eu não fora condenado a mandar 
publicar a íntegra da decisão, por ato de ofício, com a 
mesma formação originária, com os mesmos desem-
bargadores, retificou a decisão primitiva.

Essa é a verdade. E essas são as provas da 
verdade.

É por isso que eu reclamo hoje ao Conselho 
Nacional de Justiça – uma vez que o Super-Homem 
já morreu, não tenho mais a quem recorrer. Peço ao 
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Conselho Nacional de Justiça que tome medidas ad-
ministrativas em relação ao Tribunal de Justiça do Pa-
raná, ou ao Superior Tribunal de Justiça, para que seja 
sanado equívoco tão claro.

O que diz a lei sobre as atribuições do CNJ? 
Prescreve que compete a ele o controle da atuação 
do Poder Judiciário; que cabe a ele receber e conhe-
cer reclamações contra membros ou órgãos do Poder 
Judiciário.

Logo, não há dúvida quanto à legitimidade da 
reclamação que faço ao Conselho, reclamação contra 
– vamos chamar assim – “erros cometidos por órgãos 
e membros integrantes do Poder Judiciário”.

A Constituição confere poderes ao CNJ para atuar 
e restabelecer a ordem jurídica quando evidenciados 
equívocos administrativos na prestação da Justiça. No 
caso que relatei, o erro administrativo – vamos nova-
mente chamar assim – é cristalino. E um erro dessa 
monta vicia todos os procedimentos posteriores e ma-
cula o perfeito ordenamento jurídico.

O erro de redação – vamos chamar assim – fla-
grado e corrigido de ofício pelos desembargadores é 
fato indiscutível da inexistência de minha condenação.

É de conhecimento que não faz parte das atri-
buições do CNJ a reversão de questões processuais. 
Ocorre que a mera lavratura do acórdão não é um ato 
judicial em si, mas sim um ato administrativo e que 
pode e deve ser corrigido a qualquer tempo.

Concluindo:
1. Há comprovação de equívoco – vamos chamar 

assim – na lavratura do Acórdão da 6a Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Paraná.

2. Há um acórdão retificador que corrige o erro, 
reconhecendo-o expressamente.

3. O acórdão retificador foi lavrado pelos mes-
mos desembargadores que assinaram o acórdão que 
continha o erro.

4. Um dos desembargadores, o Desembargador 
Antônio Lopes de Noronha, demonstrou em outras 
oportunidades que o resultado do Acórdão 5.712 não 
correspondia com o julgamento ocorrido e que o re-
clamante, este Senador, não pode ser prejudicado por 
um equívoco administrativo do Tribunal de Justiça do 
Paraná. Equívoco administrativo, vamos novamente 
chamar assim o fato ocorrido.

5. Estamos diante de um erro administrativo ma-
terial, que foi corrigido administrativamente, e não de 
um erro judicial.

6. A mera lavratura do acórdão não é um ato judi-
cial, mas sim um ato administrativo, podendo ser corrigi-
do a qualquer tempo, pois erro material não prescreve.

Enfim, somente o Conselho Nacional de Justiça, 
através de sua Corregedoria, poderá verificar os fatos 

narrados e tomar as medidas corretivas que entender 
necessárias.

É o que espero e é no que confio.
Porque, cá entre nós, eu não posso confiar no 

Super-Homem, até porque o ator que o interpretava 
já morreu. 

É claro que o Judiciário precisa ser defendido das 
quadrilhas organizadas, mas quem defende o cidadão 
do erro judicial? Vamos chamar assim, de erros judiciais. 

Acabei de protocolar essa reclamação, sob o nú-
mero 01/08, de 2012, às 14 horas e 40 minutos, sob 
o número 15.855, para, dirigida diretamente ao Exmo. 
Sr. Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Mi-
nistro Ayres Britto.

Os meus advogados, como havia nessa sentença 
uma pena de mora no cumprimento da publicação, pro-
videnciaram, com amigos e às expensas deles mesmos, 
a publicação desse acórdão absurdo. Não a ementa, 
um acórdão de vinte e tantas páginas. E eu estava 
condenado a uma multa diária pela não publicação. 

Então, supondo que não haja justiça no País, 
que o CNJ não tenha eficácia e eficiência nenhuma 
na correção de um processo desses, a não publicação 
poderia me acarretar um prejuízo extraordinariamente 
maior ao longo do tempo, ao longo da discussão de um, 
dois, três, quatro anos, uma vez que essa sentença, 
para ser prolatada, e esse resultado absurdo, para che-
gar às minhas mãos, levaram mais de 20 anos. Então, 
estou eu nas mãos do Conselho Nacional de Justiça. 

E requeiro a V. Exa., Presidente Pedro Taques, 
a transcrição integral, não do pedido, que já foi enca-
minhado ao CNJ, mas deste meu pronunciamento, 
para que seja encaminhado ao Conselho Nacional 
de Justiça, ao seu Presidente e aos seus membros. E 
dispenso qualquer envio para o Super-Homem, uma 
vez que falecido já está.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SENADOR ROBERTO REQUIÃO

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Senadores, dias desses, falei sobre as jabutica-
bas, essa singularíssima mirtácea que, como os nossos 
liberais, só dá no Brasil. Hoje, trago ao Senado mais 
uma peculiaridade, um caso único, especialíssimo. Esse 
caso tão ímpar faz parte de uma reclamação que estou 
encaminhando ao presidente do Conselho Nacional da 
Justiça, o ministro Carlos Aires Brito.

Trata-se de um erro crasso cometido contra este 
senador pelo judiciário paranaense, equivocadamente 
legitimado pela figura processual do trânsito em julgado. 
Recorro ao CNJ para reparar o erro, evitar prejuízos 
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à minha imagem, e uma lesão financeira despropor-
cional e verdadeiramente onerosa ao meu patrimônio.

Os fatos são estes.
No dia seis de dezembro de 1994, o juiz Sérgio 

Arenhart entrou com uma Ação Ordinária de Indeniza-
ção contra mim, por fatos ocorridos quatro anos antes, 
em 1990, na minha primeira campanha eleitoral para 
o Governo do Paraná.

Condenaram-me a pagar ao juiz uma indeniza-
ção absurda de 720 salários mínimos! Setecentos e 
vinte salários mínimos!

Ambas as partes apelaram. De minha parte, pedi 
a redução do valor da condenação. O juiz, entre outros 
pedidos, requereu a publicação do inteiro teor da deci-
são, em diversos jornais. Às minhas expensas, vê-se.

Minha reclamação foi aceita, reduzindo-se o va-
lor da indenização pela metade. E .aparentemente, 
acatou-se também o pedido de se publicar a sentença.

No entanto, no curso da execução judicial, verifi-
cou-se erro no que estava sendo executado.

Qual o erro?
Ao contrário do que constou no Acórdão sobre o 

julgamento do caso, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Paraná, não me condenou a publicar a ín-
tegra da sentença. Alertado por desembargadores que 
participaram do julgamento, o presidente do Tribunal 
de Justiça requereu a remessa dos autos ao Tribunal.

As provas de que houve erro na lavratura do 
Acórdão são incontestáveis.

Os desembargadores Antônio Lopes de Noronha 
e Cordeiro Cleve, revisor e vogai respectivamente, por 
ato de ofício, demonstraram o equívoco. E o próprio 
relator, desembargador Newton Luz, retificou parte do 
dispositivo anteriormente proferido.

Quer dizer, a retificação do Acórdão é prova 
mais que suficiente desse erro que me causa tantos 
prejuízos.

Como se não bastasse a retificação do dispositivo 
do Acórdão, promovida pelos três desembargadores 
que julgaram a Apelação, o desembargador Antônio 
Lopes de Noronha, em mais dois julgados, manifestou-
-se contrário à condenação imposta a mim.

Reafirmando: a 6ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Paraná, tenho percebido o equívoco, cons-
tatando que eu não fora condenado a mandar publicar 
a íntegra da decisão, por ato de ofício, com a mesma 
formação originária, com os mesmo desembargado-
res, retificou a decisão primitiva.

Essa é a verdade. E essas são a prova da verdade.
É por isso que eu reclamo ao Conselho Nacional 

de Justiça. Peço ao CNJ que tome medidas adminis-
trativas em relação ao Tribunal de Justiça do Paraná, 
para que seja sanado equívoco tão claro.

Que diz a lei sobre as atribuições do CNJ? Pres-
creve que compete a ele o controle da atuação do Poder 
Judiciário; que cabe a ele receber e conhecer reclama-
ções contra membros ou órgãos do Poder Judiciário.

Logo, não há dúvida quanto à legitimidade da 
reclamação que faço ao Conselho, reclamação contra 
“erros cometidos por órgãos e membros integrantes 
do Poder Judiciário”.

A Constituição confere poderes ao CNJ para atuar 
e restabelecer a Ordem Jurídica, quando evidenciados 
equívocos administrativos na prestação da Justiça. 
No caso que relatei, o erro administrativo é cristalino. 
E um erro dessa monta vicia todos os procedimentos 
posteriores e macula o perfeito ordenamento jurídico.

O erro de redação flagrado e corrigido de ofício 
pelos desembargadores é fato indiscutível da inexis-
tência de minha condenação.

É de conhecimento que não faz parte das atri-
buições do CNJ a reversão de questões processuais. 
Ocorre que a mera lavratura do acórdão não é um ato 
judicial em si, mais sim administrativo e que pode e 
deve ser corrigido a qualquer tempo.

Concluindo:
1. Há comprovação de equívoco na lavratura do 

Acórdão da 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Paraná.

2. Há um Acórdão Retificador que corrige o erro, 
reconhecendo-o expressamente.

3. O Acórdão retificador foi lavrado pelos mes-
mos desembargadores que assinaram o Acórdão que 
continha o erro.

4. Um dos desembargadores, o desembarga-
dor Antônio Lopes de Noronha, demonstrou em ou-
tras oportunidades que o resultado do Acórdão 5712 
não correspondia com o julgamento ocorrido e que o 
Reclamante, este senador, não pode ser prejudicado 
por um equívoco administrativo do Tribunal de Justiça 
do Paraná.

5. Estamos diante de um erro administrativo, 
que foi corrigido administrativamente, e não de um 
erro judicial.

6. A mera lavratura do Acórdão não é um ato ju-
dicial, mas sim administrativo, podendo ser corrigido 
a qualquer tempo, pois erro material não prescreve.

Enfim, somente o Conselho Nacional de Justiça, 
através de sua Corregedoria, poderá verificar os fatos 
narrados e tomar as medidas corretivas que entender 
necessárias.

É o que espero. É no que confio.
Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, a 
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Parabéns pelo discurso, Senador Requião. V. 
Exa. será atendido na forma regimental.

Falará, pela Liderança do PP, S. Exa. a Senado-
ra Ana Amélia. 

V. Exa. tem o tempo regimental. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Li-

derança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presiden-
te desta sessão, Senador Pedro Taques; Senadores, 
Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, servidores desta Casa, 
nós retomamos as atividades legislativas deste semes-
tre. Penso que boa parte dos nossos companheiros, 
companheiras, dos servidores, das pessoas que pre-
cisaram de alguma maneira fazer deslocamento para 
os seus Estados, de usar novamente o aeroporto de 
Brasília, verificaram, Senador Tomás Correia, que as 
escadas rolantes não funcionam. Faz meses. O senhor 
está recém-chegado aqui, Senador, na suplência do 
nosso grande Líder Senador Valdir Raupp, represen-
tando Rondônia. E há meses que a escada rolante do 
aeroporto da Capital Federal não funciona. Meses! E 
parece que a justificativa é apenas uma peça. Esse é 
um detalhe de uma infraestrutura que faz amargar e 
sofrer usuários de um serviço público pelo qual nós pa-
gamos taxas aeroportuárias elevadas para termos uma 
boa administração, para recebermos um bom serviço.

Da mesma forma, hoje, precisando de um servi-
ço profissional, a pessoa só pôde chegar ao trabalho 
em Brasília às 11 horas, depois de ter apanhado um 
ônibus na cidade satélite de Planaltina e chegar até 
aqui, ao Plano Piloto. Ficou trancada durante, eu di-
ria, três horas dentro de um ônibus, de pé, sofrendo 
da coluna e tendo problemas de saúde. Além disso, 
havia senhoras grávidas, mas nem a civilidade e a ci-
dadania respeitam para ceder-lhes o lugar. De novo 
um problema de logística e de falta de respeito para 
com o cidadão. Tudo isso aqui, nas barbas do poder, 
junto da Capital Federal, onde tudo se decide.

Felizmente, hoje está havendo aqui no Senado 
Federal uma audiência pública para debater um outro 
problema que é a questão da telefonia. E eu faço toda 
essa referência para dizer que eu preciso resgatar e 
homenagear a iniciativa da OAB do Rio Grande do 
Sul, sob a presidência do seu líder, Claudio Lamac, 
porque foi lá que começou o movimento de, pela via 
judicial, reclamar o direito do cidadão que comprou 
um serviço e que não era atendido, sem a cobertura 
daquilo que se pagava para se ter a devida cobertura. 
Só depois que a OAB do Rio Grande do Sul tomou 
essa iniciativa em defesa dos consumidores é que 
a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, 
acordou para o problema e entrou em ação, gerando, 

então, uma decisão nacional que está agora também 
sendo discutida na Comissão de Ciência e Tecnologia 
e que interessa ao cidadão. 

E tudo isso faz o quê? Acordar e lembrar o mau 
funcionamento ou de um funcionamento débil, fragiliza-
do das agências reguladoras, Senador Aloysio Nunes 
Ferreira. V. Exa. teve, digamos, a iniciativa oportuna e 
louvável de solicitar uma audiência pública ao Tribu-
nal de Contas da União para que nós examinássemos 
aqui a situação das agências. E olhe que as duas mais 
bem avaliadas, na visão do Tribunal de Contas, eram 
exatamente a Anatel e a Aneel, energia elétrica e te-
lecomunicações. Mas ela estava, parece, desacompa-
nhando ou não estava atenta aos problemas da área 
de telecomunicações. E por isso a OAB do Rio Grande 
do Sul tomou a iniciativa lá, e aí a Anatel acordou e 
tomou essas decisões. 

Felizmente, o Senado também está debatendo, 
na Comissão de Ciência e Tecnologia, essas questões 
com o Ministro das Comunicações Paulo Bernardo.

É importante também reconhecer não só a ques-
tão da oferta do serviço, mas ver o lado das empresas 
operadoras, porque, para terem torres, elas precisam 
de licença das administrações dos Municípios. Ora, se 
a balbúrdia jurídica de autorização de meio ambiente, 
de áreas de todos os tipos, fiscal, não concede a eles, 
às empresas operadoras, como vão executar aqueles 
investimentos que estão programados? Então, não 
adianta a empresa se comprometer com aquilo se as 
condições factuais não permitem que o façam. 

Estou dando apenas um panorama da nossa re-
tomada para dizer que temos pela frente desafios enor-
mes com Copa do Mundo, com Copa das Confedera-
ções, com Olimpíadas, mas precisamos urgentemente 
trabalhar e investir na infraestrutura deste nosso País.

Aliás, uma prova dessas deficiências foi vista 
agora na paralisação dos caminhoneiros. Nos últimos 
três dias, uma greve paralisou a distribuição de merca-
dorias, causando atraso nas viagens de muitos brasi-
leiros, transtornos nos deslocamentos até de pessoas 
doentes nas principais estradas do País. Greves são 
legítimas e não temos regulamentação sobre o que é 
serviço essencial ou não para determinar os limites 
dessas paralisações. O problema é que a greve é o 
último recurso de uma categoria que faz a paralisação 
para chamar a atenção do Governo.

A greve dos caminhoneiros paralisou 80% da ca-
tegoria dos motoristas de cargas e, mais do que isso, 
foi um movimento, Sras. e Srs. Senadores, que serviu 
para mostrar, mais uma vez, o quanto o País é refém 
do sistema de rodovias. As estradas brasileiras são o 
principal meio de transporte de mercadorias e passa-
geiros. Setenta por cento das cargas que cruzam o 
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Brasil utilizam as rodovias para atingir o destino final, 
seja nos mercados de distribuição interna, seja nos 
portos, para exportação.

Nas últimas décadas, deixamos de criar alternati-
vas a esse modal de transporte, o rodoviário, que nem 
sequer mantemos em boas condições. Mais de 74% 
das rodovias apresentam problemas, e 40% das estra-
das são consideradas ruins ou péssimas. Em tempo de 
greve, o transporte de alimentos perecíveis é um dos 
setores mais prejudicados. Durante a paralisação de 
sete dias dos caminhoneiros, a indústria avícola, por 
exemplo, registrou problemas no transporte de ração 
para a criação de frangos e também no transporte de 
animais vivos para a agroindústria.

E mais: segundo a Associação Gaúcha de La-
ticinistas e Laticínios, os produtores de leite do Rio 
Grande do Sul contabilizaram prejuízos de mais de 
R$6 milhões por dia, pois foram impedidos de realizar 
a entrega do leite às indústrias. Na região noroeste 
do meu Estado, o Rio Grande do Sul, produtores de 
leite das cidades de Ibirubá e Ijuí tiveram de jogar o 
leite fora para equacionar o problema de espaço nos 
reservatórios das propriedades.

Esta greve iniciou-se como forma de protesto 
contra a mudança na legislação da jornada de trabalho 
dos caminhoneiros. A Lei nº 12.619, sancionada pela 
Presidenta Dilma Rousseff, estabelece que, a cada 
jornada de trabalho, o motorista de caminhão precisa 
ter 11 horas de descanso, e, a cada quatro horas tra-
balhadas, ou seja, a cada quatro horas que ele dirige, 
o motorista precisa descansar meia hora. Mas aí de 
novo: o Governo deveria fazer as paradas de repouso 
para os motoristas, responsabilidade do Poder Público.

Agora, com o final do movimento, acertado pelo 
Ministro dos Transportes Paulo Passos, o Governo e 
os motoristas vão discutir a melhor forma de aplicar 
essa lei.

O Governo Federal pediu prazo até 8 de agosto 
para negociar e mais 30 dias para concluir os traba-
lhos de revisão para a aplicação dessa Lei. Espero 
que não seja necessária uma nova greve para que a 
solução venha.

Os caminhoneiros querem maior prazo para a im-
plementação da Lei n° 12.619 e argumentaram que as 
rodovias brasileiras não têm infraestrutura adequada 
para que as novas regras sejam cumpridas.

Segundo reportagem do jornal Zero Hora, de 
Porto Alegre, na ocasião da aprovação da lei, a Pre-
sidenta Dilma Rousseff vetou o artigo que previa a 
construção desses postos de descanso.

As novas regras – eu entendo – vieram para a 
proteção dos motoristas de caminhões e também dos 

outros motoristas de usam as rodovias – aliás, nós 
também.

Os números de acidentes nas estradas brasilei-
ras, resultado de longas horas de trabalho e agravado 
pelo uso de drogas para manter o motorista alerta, são 
muito grandes. É uma lei correta e precisa ser aplica-
da, mas volto a dizer: precisaríamos ter um sistema 
rodoviário onde os motoristas pudessem trabalhar em 
melhores condições e com locais onde poderiam parar 
para o descanso.

Hoje, o que temos é uma malha rodoviária pre-
cária, quase arcaica, se comparada com outros paí-
ses, sem locais de repouso, sem policiais rodoviários 
suficientes para a fiscalização e sem a garantia de o 
mínimo de segurança. É mais uma lei boa para um 
País cheio de imperfeições e necessidades, e eu diria 
até: uma lei até perfeita.

Foi uma greve que mostrou uma das principais 
deficiências do nosso Pais. A logística brasileira, como 
disse no início deste pronunciamento, é um dos fato-
res que emperram o crescimento econômico e en-
carecem nossos produtos no mercado interno e no 
mercado externo.

Mas o problema causado pela greve dos cami-
nhoneiros não é isolado. Outras greves, Presidente Pe-
dro Taques, principalmente no serviço público federal, 
estão causando enormes prejuízos ao País, e não só 
prejuízos econômicos.

O movimento de paralisação dos professores 
universitários já completou mais de três meses e pa-
rece não estar próximo do fim. A proposta do Governo 
Federal anunciada na semana passada não foi aceita 
por boa parte das universidades. Mesmo que as ativi-
dades fossem retomadas hoje, o ano letivo universitá-
rio só deve acabar no ano que vem, um claro prejuízo 
para todos os alunos e também para os servidores e 
para os próprios professores. Além dos professores, 
os técnicos administrativos das universidades federais 
estão em greve desde 11 de junho.

Em algumas universidades, a paralisação dos ser-
vidores também atrapalha o calendário, já que serviços 
como o lançamento de notas e matrículas começam 
a ficar comprometidos. E olha que os professores são 
apenas um dos 29 setores do funcionalismo paralisa-
dos neste momento; 29 setores do setor público estão 
paralisados por greves. 

Muitas categorias de servidores mantêm a greve 
porque o Governo Federal decidiu suspender as ne-
gociações, que devem ser retomadas somente a partir 
de 13 de agosto, e o Ministério do Planejamento ainda 
não apresentou uma proposta às categorias que es-
tão paralisadas. E hoje, quando o calendário aponta, 
Senador Pedro Taques, o que V. Exa. falou há pouco, 
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o julgamento do mensalão, um dos mais importantes 
processos já julgados no nosso País, os funcionários 
do Judiciário anunciaram o início de uma paralisação. 
A greve deve iniciar “casualmente” por Brasília e deve 
se estender ao seu Estado, Mato Grosso, e também 
a São Paulo.

A mobilização é legítima, mas acontece num pe-
ríodo de muita tensão. O próprio Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal disse que não espera o prédio do 
Supremo Tribunal Federal cercado de grevistas e sob 
o som ensurdecedor de buzinas e apitos, justamente 
quando os Ministros estarão decidindo o destino de 38 
réus acusados de diferentes crimes, como lavagem de 
dinheiro, formação de quadrilha, corrupção passiva e 
ativa, peculato, evasão de divisas e gestão fraudulen-
ta, e com possibilidade de penas que podem resultar 
em até 76 anos de reclusão. É um processo de mais 
de 50 mil páginas, uma pilha de 234 volumes, que já 
provocou a quebra de um recorde na Justiça brasileira, 
e V. Exa. sabe do que estou falando.

Estou concluindo, Sr. Presidente. Aliás, sobre 
recordes, o Ministro Ricardo Lewandowski, respon-
sável pela revisão desse relatório do mensalão, que 
é de autoria do Ministro Joaquim Barbosa, se tornou 
detentor do título de o mais demorado trabalho de re-
visão de um processo no Supremo Tribunal Federal, 
porque foram consumidos mais de 190 dias nesse 
processo de revisão.

A mídia convencionou admitir o Mensalão como 
o julgamento do século. Quero apenas acrescentar 

que o Mensalão é a chance que os brasileiros têm de 
retomar o respeito pelas instituições públicas. O Ju-
diciário cumprindo o seu papel julgará quem usou os 
cofres públicos em benefício próprio. O mínimo que a 
opinião pública e a sociedade esperam é um julgamento 
justo e com consequências. O pior dos mundos será 
a impunidade. Personagens importantes da Repúbli-
ca estarão no banco dos réus. Tenho certeza de que 
o Governo respeitará a independência do Supremo 
nesse histórico julgamento, e o Legislativo, uma das 
partes também envolvidas nesse escândalo, precisa, 
de uma vez por todas, mostrar o verdadeiro papel de 
legislar de forma independente e madura, em busca 
da defesa da democracia e do interesse da sociedade, 
com transparência e muita responsabilidade.

Peço, Sr. Presidente José Sarney, a quem saú-
do pela presidência desta sessão, agora substituindo 
o Senador Pedro Taques, a transcrição nos Anais do 
Senado Federal do artigo do jornalista Elio Gaspari a 
propósito desse processo, sob o título “O Supremo e a 
Olimpíada”, publicado hoje no jornal Folha de S.Paulo
e também no jornal O Globo.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª 
SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º, 
do Regimento Interno.)

423ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



38685 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL424



38686 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012

Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o Sr. 
Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presi-
dente.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco/PTB 
– PI) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Tem V. Exa. a palavra, pela ordem.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco/PTB 
– PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Estou en-
trando com requerimento de voto de aplauso, neste 
momento da Olimpíada de Londres, para a nossa atleta 
do Piauí, a única atleta do Brasil até este momento a 
ganhar uma medalha de ouro, que é a nossa judoca 
Sarah Menezes.

Seu currículo destaca que foi 11 vezes campeã 
brasileira; tetracampeã sul-americana; campeã pan-
-americana; campeã do Mundialito Júnior de Judô, em 
Berlim; terceira colocada da Copa do Mundo de Judô, 
em Budapeste; foi atleta reserva da Seleção Brasilei-
ra de Judô, que representou o Brasil nos Jogos Pan-
-Americanos do Rio de Janeiro, e atualmente é titular 
da Seleção Brasileira.

Treinando no Piauí, não precisou sair do Piauí 
para estar preparada e ganhar a medalha de ouro. 
Pela primeira vez, uma judoca brasileira conquistou a 
medalha de ouro.

Quero que este voto seja extensivo a seus pais, 
Sr. José Rogério e a Dona Olindina, e principalmente 
ao seu treinador, Expedito Falcão, que hoje também 
compõe o grupo de treinadores da Seleção Brasileira 
de Judô.

É uma prova de determinação, de força de vonta-
de, de garra e de esforço próprio. Ela suplantou todas 
as dificuldades para representar o Piauí, representar 
o Brasil e conquistar essa grande vitória para o nos-
so País.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exa. será atendido.

Congratulações de todos nós ao Piauí. Nós, bra-
sileiros, estamos muito felizes com a vitória da atleta 
piauiense Sarah Menezes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 712, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos 
anais do Senado Voto de Aplauso à judoca piauiense 
Sarah Menezes.

Justificação
Sarah Menezes, com apenas 22 anos de idade, 

já possui um relevante e vitorioso currículo na história 
do judô piauiense e brasileiro.

É até este momento a única atleta brasileira a 
conquistar a medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de 
Londres 2012 e a primeira judoca do Brasil a alcançar 
o 1º lugar em Jogos Olímpicos.

Além disso, Sarah Menezes foi 11 vezes Cam-
peã Brasileira; Tetra Campeã Sul-Americana; Campeã 
Pan-Americana; Campeã do Mundialito Júnior do Judô, 
em Berlim; 3ª colocada na Copa do Mundo de Judô 
em Budapeste; foi atleta reserva da Seleção Brasilei-
ra de Judô que representou o Brasil nos Jogos Pan-
-Americanos do Rio de Janeiro; e atualmente, é atleta 
titular da Seleção Brasileira de Judô.

Neste caminho de lutas e vitórias estão juntos 
com Sarah, seus maiores apoiadores que também 
merecem nosso aplauso: seus pais José Rogério e 
Olindina Menezes e seu treinador Expedito Falcão.

Por estas razões, a judoca Sarah Menezes é me-
recedora desta homenagem por esta Casa.

Sala das Sessões, de agosto de 2012. – Senador 
João Vicente Claudino, PTB – PI.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 

revisão do orador.) – Se me permite, Sr. Presidente José 
Sarney, o Senador José Claudino do Piauí expressa 
um sentimento, de fato, de todos nós, conforme V. Exa. 
salienta. Pudemos acompanhar, felizmente, pelos meios 
de comunicação, pela TV Record, mas todas as demais 
emissoras retransmitiram, esta bela vitória da judoca 
Sarah Menezes, que, com a sua baixa estatura mostrou 
ser simplesmente uma mulher de extraordinário valor, 
força, habilidade, capacidade e também a forma com 
que agiu e sentiu a vibração de todos os brasileiros 
na forma de segurar a sua medalha, representando o 
povo do Piauí e todos nós. Acho que é um exemplo 
maior para todos os atletas brasileiros. 

Eu queria ressaltar um aspecto tão belo das Olim-
píadas que se realizam ali em Londres, um exercício 
de consagração, de solidariedade entre os povos do 
mundo. As Olimpíadas, Presidente José Sarney, Sena-
dor José Claudino e Ana Amélia, representam um dos 
marcos maiores de aproximação dos povos para que 
haja a paz no mundo, para que não haja mais guerras. 
Esse é um feito extraordinário dos Jogos Olímpicos. 
Queremos muito que o Brasil possa, daqui a quatro 
anos, realizá-los de uma maneira tão bela quanto ali, 
por exemplo, estão sendo realizados, inclusive, com a 
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cerimônia tão bonita que emocionou o mundo, a aber-
tura dos Jogos Olímpicos de Londres.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Tomás Correia.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, exatamente 
hoje, dia 1º de agosto, comemora-se o primeiro cen-
tenário da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré do meu 
Estado, o Estado de Rondônia. 

Essa monumental obra, que teve início em 1907 
e entrou em operação em 1912, ainda hoje tem uma 
história repleta de lendas e mistérios, o que é perfei-
tamente compreensível, pois essa obra foi uma ver-
dadeira epopeia. O sonho de se construir uma ferrovia 
contornando o trecho encachoeirado do Rio Madeira 
surgiu em 1870, na época do Império, quando Dom 
Pedro II concedeu a concessão de construir essa difícil 
ferrovia ao coronel americano George Church. Essa 
primeira tentativa de construir uma ferrovia em plena 
selva amazônica não foi exitosa, pois, além de pouco 
capital disponível, ocorreram muitas mortes, resultando 
no abandono da obra. 

Oito anos depois, em 1878, aconteceu a segunda 
tentativa. Dessa vez a obra fica a cargo de uma cons-
trutora também americana, a P&T Collins, pertencen-
te aos irmãos Phillips e Thomas Collins. Apenas sete 
quilômetros da ferrovia foram construídos e também 
a obra foi abandonada. Alguns trabalhadores dessa 
empresa tiveram de mendigar esmola em Belém para 
voltar aos seus países de origem. 

Somente após o Tratado de Petrópolis, celebrando 
entre o Brasil e a Bolívia, em 1903, esse sonho passa 
a se concretizar. Nesse Tratado, o Brasil se compro-
metia a construir uma ferrovia ultrapassando o trecho 
encachoeirado do Rio Madeira. Em troca, o Brasil re-
ceberia as terras que hoje compõem o Estado do Acre, 
que antes era pleiteado pela Bolívia.

Aí fica a indagação, Sr. Presidente: por que a 
Bolívia queria uma ferrovia em terras brasileiras? A 
resposta é simples: para poder chegar ao oceano e 
escoar a sua produção de borracha, a única riqueza da 
região. Essa era a forma mais viável que eles tinham 
de chegar ao Oceano Atlântico. Para isso, bastava ul-
trapassar o trecho encachoeirado via férrea e depois 
chegariam ao oceano, passando pelas cidades de 
Manaus e Belém.

Na época, essa foi uma das maiores e mais di-
fíceis obras do mundo. Tanto que quando o grande 
magnata Percival Farquhar, detentor dos direitos de 
construção, disse que venceria o desafio de construir 
a ferrovia, foi chamado de louco. Afinal já haviam ten-
tado construí-la duas vezes e fracassaram.

As dificuldades eram muitas. Podíamos dizer que 
aquela região era considerada o “fim do mundo”. Uma 
terra inóspita, totalmente desconhecida, cujo único 
meio de acesso era através do Rio Madeira. O único 
povoado que existia era uma pequena vila chamada 
Santo Antônio que pertencia ao Mato Grosso.

Farquhar requisitou trabalhadores em 25 portos 
espalhados pelo mundo. Essa grandiosa obra con-
tratou, durante cinco anos, mais de 20.000 trabalha-
dores, oriundos de 52 países. Pouco mais de 6.000 
trabalhadores morreram durante as construções. São 
heróis anônimos que iniciaram a construção desse 
grande e pujante Estado de Rondônia. Uma terra to-
talmente desconhecida e com doenças tropicais que 
só existiam naquela região: malária, febre amarela, 
impaludismo, beribére e outras, como se não bas-
tasse uma natureza selvagem com índios, cobras, 
onças, jacarés etc.

Para conter o número de óbitos, foi construído 
o primeiro hospital de doenças tropicais do mundo, o 
Hospital da Candelária. Em 1910, Percival Farquhar 
solicitou que o médico sanitarista Oswaldo Cruz fosse 
a Porto Velho para conhecer e orientar aos médicos, 
uma solução para reduzir as doenças. Após 20 dias 
na região, Oswaldo Cruz, fez um rol de recomenda-
ções, o que diminuiu consideravelmente o número 
de mortes.

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi naciona-
lizada em 10 de julho de 1931, quando o Presidente 
Getúlio Vargas, nomeou, através do Decreto 20.200, 
o primeiro diretor brasileiro da ferrovia, Aluizio Pinhei-
ro Ferreira.

A ferrovia teve sua desativação decretada pelo 
Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, atra-
vés do Decreto nº 58.501, de 25 de maio de 1966. A 
desativação foi gradativa e, somente seis anos depois, 
ela foi desativada definitivamente.

Após 60 anos de glórias transportando passagei-
ros e principalmente a única riqueza da região, a bor-
racha, os trens da lendária Madeira-Mamoré apitaram 
pela última vez. Muitas lágrimas, muitas saudades... 
A ferrovia se despedia da população, não sendo um 
acontecimento isolado em Rondônia, pois foi o Brasil 
que abriu mão das suas ferrovias em troca da opção 
pela malha rodoviária.

Destaco aqui, nobres Srs. Senadores e Sena-
doras, o Sr. Charles Nathaniel Shockness, que de-
sembarcou na região em 1910, com sua esposa, a 
Sra. Catherine Thomas Shockness, para trabalhar na 
construção da estrada de ferro. Tiveram dez filhos, e 
alguns deles trabalharam na ferrovia, como os irmãos 
Dionísio, Silas e Paulo.
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Dionísio Shockness começou a trabalhar nas 
oficinas da Madeira-Mamoré com 12 anos ajudando o 
pai. Ele exerceu diversos cargos na Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré até chegar ao elevado posto de ma-
quinista. Hoje, com 90 anos de idade, fala com orgulho 
do tempo em que conduzia os trens, ora com carga, 
ora com passageiros.

Sr. Presidente, informo, ainda, que o Sr. Dio-
nísio Shockness é membro do PMDB, desde o 
tempo da ditadura, época em que o partido era 
apenas o MDB.

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré representa 
o marco da colonização daquela região. Não é exage-
ro dizer que a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é a 
“mãe” do Estado de Rondônia. Através dela surgiu a 
cidade de Porto Velho, o Território e, finalmente, o Es-
tado de Rondônia.

Em 2005, a Rede Globo, em conjunto com o Ca-
nal Futura, produziu e exibiu a minissérie Mad Maria, 
com a finalidade de retratar a “incrível e impossível” 
construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A 
minissérie contou com o primeiro time de atores da 
emissora e foi filmada nas cidades de Porto Velho e 
Guajará-Mirim. Lembro que a chamada na programa-
ção da Globo sobre a minissérie era: “Uma das mais 
fantásticas páginas da História do Brasil”.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
não há como falar em integração nacional, sem contar 
a história da Madeira-Mamoré. Não há como contar a 
história de Rondônia sem falar na Madeira-Mamoré. 
A estrada foi desativada, mas a sua história não pode 
ser esquecida.

Esquecê-la seria negar a luta do povo brasileiro, 
e de Rondônia em particular, pela integração nacional. 
A Madeira-Mamoré mudou a nossa geografia e cons-
truiu a nossa história.

Estou certo de que, ao lembrar a história da Ma-
deira-Mamoré, podemos trazer à discussão a retoma-
da da nossa malha ferroviária. Para isso, não nos falta 
geografia. Muito menos história. Esse é um assunto 
que deveria ocupar lugar de destaque nos debates do 
Senado Federal. Afinal, aqui é a casa da Federação. 
Aqui é a casa da integração.

O Brasil, com tamanhos contrastes, com tantas 
histórias locais, ainda assim, manteve-se inteiro na sua 
história e na sua geografia. Quem sabe uma discussão 
sobre a Madeira-Mamoré, principalmente no momento 
em que se debate tanto a integração entre os países 
da América do Sul, possa reforçar, também, a discus-
são sobre a retomada efetiva da nossa malha ferro-
viária. Um bom começo, nesse mesmo debate, pode 
ser a nossa Ferrovia Transcontinental, que partirá do 
litoral norte fluminense, passará pelo meu Estado de 

Rondônia, nas cidades de Vilhena e de Porto Velho, 
e alcançará a fronteira com o Peru, na localidade de 
Boqueirão.

Lembro aqui que o Senador Valdir Raupp foi o 
relator, no Senado Federal, da Medida Provisória n° 
427, de 2008, cujo objetivo maior residiu na moderniza-
ção do modal ferroviário brasileiro, remodelou a Valec 
e incluiu Rondônia no sistema ferroviário nacional, no 
traçado da Estrada de Ferro 354.

O Brasil, sendo umas das principais econo-
mias do mundo, precisa dispor de malha ferroviária 
compatível com a posição que ocupa no cenário 
internacional e favorecer as populações do Norte e 
do Centro-Oeste, integrando-as ao grande impulso 
de desenvolvimento econômico e social pelo qual o 
País está passando.

Espero que esta data, portanto, quando come-
moramos o centenário da Madeira-Mamoré, não seja 
tão somente um motivo de homenagens, embora tão 
merecidas, mas que ela seja um marco para retomar-
mos a discussão sobre a nossa integração nacional e 
internacional, sem perder de vista a nossa fiel opção 
pela democracia e pela soberania do povo brasileiro.

Os trens da história da Madeira-Mamoré não po-
dem ser desativados jamais!

Quero aqui, ao encerrar, Sr. Presidente, dizer que 
assim foi a colonização do nosso Estado. Também na 
linha telegráfica de Rondon e, depois, na colonização 
na década de 70, os trabalhadores, os produtores rurais 
que foram à Rondônia e enfrentaram as mais adver-
sas dificuldades, a começar pela falta de saneamento 
e de saúde. Foram os colonizadores que, na verdade, 
trouxeram ao nosso Estado o nosso desenvolvimento 
de hoje e o nosso crescimento econômico.

Então, queria, neste momento, fazer esta ho-
menagem à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e, de 
modo muito especial, àqueles mais de 6 mil cidadãos 
que morreram em sua construção.

Deixo aqui a minha palavra de homenagem nesta 
feliz data, que é exatamente hoje, 1º de agosto de 2012, 
data em que a nossa Estrada completaria 100 anos.

Meu muito obrigado a esta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente Sarney.
Muito obrigado Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, por permuta com o Senador Roberto 
Requião.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, para mim, é uma feliz 
circunstância ocupar a tribuna no momento em que V. 
Exa. preside a sessão do Senado, porque isso me dá 
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a ocasião de agradecer, mais uma vez, publicamente 
desta vez, a imensa honra com que V. Exa. me distin-
guiu ao me designar para integrar a Comissão desti-
nada a dar parecer ao projeto de lei do novo Código 
Penal Brasileiro, que vai atualizar e reformar o Código 
Penal de 1940 e unificar neste movimento de codifi-
cação, cuja importância V. Exa. tão bem ressaltou no 
momento em que recebeu da Comissão de Juristas, 
designada por V. Exa., o anteprojeto. Esse projeto de 
lei permitirá também trazer para o Código Penal mais 
de uma centena de tipos penais que constam de leis 
extravagantes, de leis esparsas.

O meu tema, hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Senadores, é o da segurança pública.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Antes de V. Exa. entrar no seu tema,...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – ...eu queria dizer que apenas fizemos justiça 
para melhorar e honrar a Comissão com seus conhe-
cimentos e, sem dúvida alguma, em favor do Direito 
Penal brasileiro.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa 
sua manifestação é mais um estímulo para que eu 
me dedique e dê tudo aquilo de que sou capaz – que 
é pouco, mas a vontade é muita – para fazer um bom 
trabalho e corresponder à confiança de V. Exa..

Nesse mês de julho, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, São Paulo registrou um aumento no número de 
homicídios dolosos, que são os homicídios praticados 
com a intenção de matar. Esse é um dado iniludível, 
mas que deve ser, no meu entender, apreciado no 
contexto geral, dentro do conjunto de dados que ca-
racterizam a situação da segurança pública do Estado 
de São Paulo.

No meu entender, esse dado, o aumento do nú-
mero de homicídios, merece preocupação, não pode 
ser tratado ligeiramente, mas é minha convicção de que 
a forma de combater esse surto, de voltar ao nível de 
homicídios verificado anteriormente – dez casos para 
cada 100 mil habitantes – e, mais ainda, de avançar-
mos no rumo da redução significativa do número de 
homicídios verificados em São Paulo é a continuidade, 
com os aprimoramentos que sempre se fazem neces-
sários, da linha que vem sendo seguida pelo Governo 
de São Paulo na área da segurança pública, ao con-
trário do que alguns preconizaram. Inclusive, determi-
nado procurador da República, ávido de publicidade 
e completamente ignorante das regras funcionais do 
seu mister, que busca os holofotes obstinadamente e 
que, por causa disso mesmo, recebeu uma dura con-

denação do Conselho Nacional do Ministério Público, 
sugeriu que era preciso mudar toda a cúpula da Polícia 
Militar de São Paulo, numa atitude insolente. Como eu 
dizia, ele desconhece as regras mais elementares de 
competência das suas atribuições.

Creio eu, Sr. Presidente, que temos de prosseguir 
na linha de uma política de segurança pública que vem 
dando excelentes resultados. E não sou eu quem faz 
essa afirmação. É preciso que se verifique um dado 
que foi divulgado muito recentemente, que é o Mapa 
da Violência de 2012, divulgado no dia 14 de julho do 
mês anterior, há 15 dias.

Esse Mapa da Violência foi elaborado em con-
junto pelo Instituto Sangari e pelo Ministério da Justi-
ça do nosso País. E São Paulo, pelos dados que esse 
estudo traz, é o Estado que mais reduziu o número de 
homicídios entre os anos 2000 e 2010.

Eu sei e o Senado todo sabe que V. Exa., digamos, 
obstinadamente, dedica-se ao estudo e à proposta de 
soluções para a redução desse crime mais terrível, que 
é suprimir a vida de alguém. Nesse sentido, os juristas, 
no estudo que entregaram a V. Exa., dizem que não há 
homicídio simples. O homicídio é sempre uma coisa 
gravíssima. É a morte de alguém, é um drama para a 
família, é a interrupção dos sonhos.

Enfim, o Governo de São Paulo, entre 2000 e 
2010, conseguiu reduzir em 67% o número de homi-
cídios praticados no nosso Estado. O indicador saltou 
de 42,2 por 100 mil habitantes para 13,9 por 100 mil 
habitantes, em dez anos. E se nós prosseguirmos na 
análise dos dados que são agora da Secretaria de 
Segurança Pública de São Paulo, veremos que esse 
número, hoje, está abaixo de 10 homicídios por cada 
100 mil habitantes.

Quero lembrar que as Nações Unidas conside-
ram que a violência é endêmica quando esse índice 
está acima de dez. Pois São Paulo conseguiu reduzi-
-lo para abaixo de dez, numa queda de 67%, repito, 
entre o ano 2000 e o ano 2010.

Nesse período, São Paulo passou então do quarto 
pior no ranking da violência no nosso País para o ter-
ceiro melhor do País, situado apenas atrás de Santa 
Catarina e do Piauí.

Se nós levarmos em conta apenas a capital de 
São Paulo, os resultados são ainda mais animadores. 
A cidade de São Paulo, de acordo com o Mapa da 
Violência, tem a menor taxa entre todas as capitais 
brasileiras. A menor. A redução foi de 64,8 por 100 mil 
habitantes para 13 por 100 mil habitantes. Portanto, 
79% nesse período, quase 80% a redução do número 
de homicídios na capital de São Paulo, a maior cidade 
do Brasil, uma das maiores cidades do mundo. Isso 
não é pouca coisa, sobretudo se compararmos com a 
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média nacional. Na média nacional, o número de ho-
micídios por 100 mil habitantes foi de 26,7 em 2000; 
em 2010, de 26,2. Uma redução mísera de 2,3%. São 
Paulo, então, tem o índice de violência, medido pelo 
número de homicídios em cada 100 mil habitantes, que 
corresponde à metade da média nacional. 

Se compararmos com outros Estados, vere-
mos, por exemplo, que, nesse período, no Estado de 
Alagoas, esse índice aumentou 160%; no Estado do 
Ceará, 79%; no Paraná, 86%; no Rio Grande do Sul, 
18%; em Mato Grosso, 31%; na Bahia, 303% – esse 
foi o aumento do número de homicídios no Estado 
da Bahia entre 2000 e 2010 –; em Sergipe, em 33%. 
No Rio de Janeiro, houve uma redução de 48%, mas, 
ainda assim, o índice do Rio de Janeiro de 26,2 ho-
micídios por 100 mil homicídios é mais que o dobro 
do de São Paulo. 

O Governo Federal chegou a anunciar a criação 
de um programa chamado Pronasci, com a destinação 
de recursos para os Estados e Municípios aprimorarem 
as suas polícias. Aliás, essa é uma mera modificação 
de nomes, pois esse programa já existia desde o Go-
verno Fernando Henrique. Já existia no Governo de 
V. Exa., Senador Sarney. Sempre existiu. Os números 
do Pronasci para o Estado de São Paulo, infelizmente, 
são minguados. Nós recebemos 18 milhões em 2007; 
em 2008, 43 milhões. Ficamos animados. Em 2009, 3 
milhões; em 2010, 4 milhões; em 2011, zero; em 2012, 
até agora, zero.

Eu quero dizer ao Senado que, se não fossem 
os números de São Paulo, os números da violência 
no Brasil teriam, realmente, explodido. Seriam muitos 
piores que os acabrunhantes números que nós exi-
bimos hoje. Vinte e seis homicídios por cada 100 mil 
habitantes é o número brasileiro. 

Além disso, Sr. Presidente, há a política de segu-
rança do Estado de São Paulo, que implica aprimora-
mentos tecnológicos, coordenação entre a Polícia Civil 
e a Polícia Militar, equipamentos, armas, viaturas, novas 
formas de organização que liberam os policiais de ativi-
dades burocráticas para colocá-los na investigação ou 
na repressão ao crime. A Polícia de São Paulo prende 
criminosos. E não considero, não vejo políticas de se-
gurança que se resumam apenas à análise sociológica 
da criminalidade – geralmente análises preconceitu-
osas, análises de resultados duvidosos ou altamente 
contestados. Por exemplo, afirma-se que a redução 
do número de homicídios está diretamente ligada ao 
nível de emprego. Não é verdade. Não é verdade. No 
caso da Bahia, por exemplo, aumentou o número de 
homicídios em 303%, como disse, em dez anos. No 
entanto, o emprego naquele Estado aumentou, como 
aumentou no Nordeste em geral. 

O que é verdade, Sr. Presidente, é que há as con-
dições sociais onde o crime ocorre, mas a Polícia tem 
que investigar, identificar os criminosos, responsabili-
zá-los e prendê-los. E a polícia de São Paulo prende 
criminosos. Prende.

Nós temos, no nosso Estado, 40% da popula-
ção carcerária brasileira, enquanto a população de 
São Paulo é de 22% do total da população brasileira. 
Ou seja, a Polícia de São Paulo faz o seu trabalho; e 
é um trabalho que é reconhecido por instâncias inter-
nacionais insuspeitas. 

Por exemplo, a Unicef, examinando os números 
que medem a violência contra crianças e adolescen-
tes, aquela faixa da população cuja idade vai de zero 
a 19 anos, enalteceu o trabalho do Governo de São 
Paulo, quando constatou que houve 2.991 ocorrências 
no ano 2000 e, no ano 2010, 651 ocorrências, ou seja, 
uma redução de 78%; que houve, em São Paulo, uma 
redução de mortos nessa faixa, em que a violência 
causa uma verdadeira epidemia no Brasil. Nesse pe-
ríodo, ela foi de 76%.

Ouço o aparte do nosso querido Colega, Sena-
dor Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza-
do Senador Aloysio Nunes Ferreira, são muito impor-
tantes as ponderações que V. Exa. faz hoje com res-
peito à preocupação com a violência em nosso Estado, 
na Grande São Paulo. V. Exa. registra algo que vinha 
sendo muito positivo. Inclusive, reconheço os méritos 
do Governo do Estado de São Paulo, do Governador 
Geraldo Alckmin e José Serra, anteriormente, porque 
houve, de fato, a evolução positiva de diminuição da 
criminalidade violenta e, em especial, dos assassina-
tos na Grande São Paulo e no Estado de São Paulo 
num período de aproximadamente dez anos. Os da-
dos indicam e o Governador Geraldo Alckmin mostra 
a sua preocupação com o aumento muito significativo 
da violência, da criminalidade e de assassinatos de 
diversas naturezas. O número de assaltos tem sur-
preendido, de violência e de morte de pessoas. Todos 
nós fomos surpreendidos com a violência em relação 
a um italiano que, há dois dias em São Paulo, certo 
de encontrar uma nova oportunidade de trabalho, de-
pois de, na Itália, passar por um período longo de de-
semprego, chegando em São Paulo, no segundo dia, 
acabou sendo vítima de um assalto por rapazes de 
motocicletas, e levou um tiro fatal. No último domingo, 
por outro lado, cerca de 400 pessoas estiveram no Par-
que Ibirapuera em uma manifestação contra a morte 
de pessoas como o publicitário de 38 anos, Ricardo 
Prudente de Aquino, que foi objeto de perseguição por 
viaturas policiais por dez minutos no bairro de Alto de 
Pinheiros. Eis que os policiais avaliaram, na hora em 
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que se aproximaram do carro dele, que o celular seria 
uma arma e desferiram tiros fatais. Isso provocou uma 
comoção muito grande. O próprio Governador Geraldo 
Alckmin pediu desculpas e imediatamente anunciou 
que haverá a devida indenização, mas a família e os 
amigos de Ricardo estão preocupados. Tivemos aqui 
um diálogo a respeito dos procedimentos da PM. Quero 
transmitir que tenho o maior respeito pela Polícia Mili-
tar de São Paulo, pela corporação, onde tenho muitos 
amigos, mas há ocasiões em que as pessoas, não sei 
por que, acabam realizando atos que ultrapassam o 
bom senso e geram violência e indignação, como nes-
se caso. Aproveito a oportunidade para transmitir a V. 
Exa. que, com respeito aos episódios do Pinheirinho, 
que datam de janeiro, faz mais de sete meses, visitei 
algumas vezes o Comandante da PM, Álvaro Camilo, 
e o novo comandante da PM, pois estou no aguardo 
do relatório rigoroso, da apuração rigorosa anunciada 
pelo Governador Geraldo Alckmin a respeito daqueles 
episódios. Estive lá por duas vezes, visitando o Coman-
dante Camilo e, agora, o novo comandante e, inclusive, 
o novo corregedor da PM, antes o antigo corregedor, 
e eles me informaram que, como um dos exames foi 
encaminhado a um laboratório nos Estados Unidos, 
até hoje não se completou o relatório conclusivo de 
possíveis abusos de procedimentos da PM. Esse exa-
me refere-se a um dos episódios apenas, à morte de 
uma pessoa, para saber exatamente. Mas eu quero 
aqui transmitir essa mensagem, porque gostaria que 
aquele relatório fosse concluído de forma mais isenta. 
Podemos dialogar a respeito das conclusões daquilo 
que o Governador mencionou. Ele determinou uma 
apuração rigorosa dos fatos, de tudo o que aconteceu. 
Então, gostaria de assinalar o caso. Mas quero tam-
bém agradecer a V. Exa. Informaram-me, há pouco, do 
conhecimento que teve da contribuição do Sr. Jacques 
Nicolas Billaud-Varenne, em 1792, três anos depois da 
Revolução Francesa. V. Exa. aqui me transmitiu que ali 
esse senhor fez uma colaboração em defesa de uma 
sistemática para que houvesse uma renda básica para 
todos, criada a partir de um fundo formado por todos 
aqueles que tivessem herança – salvo engano, dariam 
uma contribuição. Pois bem, por que cito isso a pro-
pósito da questão da violência? Eu tenho a convicção 
de que, no dia em que for instituída a renda básica 
de cidadania de maneira incondicional e universal, 
estaremos colaborando muito para a diminuição da 
criminalidade violenta em nosso País. Cumprimento 
V. Exa. pela maneira como apresenta aqui a evolução 
e a análise de dados que a todos preocupam, relati-
vos ao aumento da violência em nosso Estado e em 
nosso País. Obrigado.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.

Sr. Presidente, peço a indulgência de V. Exa. Eu 
não quis interromper o aparte do Senador porque en-
riquece o meu discurso...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu já concedi os cinco minutos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não, eu agradeço. 

Eu agradeço a ocasião da intervenção do Sena-
dor Suplicy para, em primeiro lugar, dizer a S. Exa. o 
seguinte: eu espero realmente que, um dia, nós pos-
samos ter no Brasil o mesmo sistema de apoio a todo 
cidadão, a renda básica de cidadania que se pratica 
no Estado do Alasca. Mas sou obrigado a constatar, 
Sr. Presidente, que, infelizmente, no Nordeste brasi-
leiro, onde há o maior contingente de beneficiários 
do Bolsa Família, os índices de violência não diminu-
íram. Em alguns Estados explodiram. Volto a trazer à 
colação o Estado da Bahia, onde, aliás, a Polícia faz 
greve durante meses, meses e meses. Lá, os dados 
sobre a violência mostram que o trabalho precisa ser 
muito aprimorado. 

Em segundo lugar, quero também dizer ao Se-
nador Suplicy que casos dramáticos que ocorreram, 
como o que S. Exa. cita, do publicitário, são absoluta-
mente indesculpáveis, absolutamente indesculpáveis. 
Eu não quero diluir esse caso na numerologia das es-
tatísticas, porque cada caso é uma morte, cada caso 
tem de provocar a nossa indignação. Agora, quero 
dizer também que a Polícia de São Paulo considerou 
esse caso como deve considerá-lo, ou seja, como um 
crime. Os policiais que cometeram esse crime foram 
presos. Foram libertados agora por um habeas cor-
pus que conseguiram junto ao Tribunal de Justiça de 
São Paulo, mas há um processo contra eles, e eles 
serão demitidos da Polícia Militar, depois de um rito 
sumário de averiguação de responsabilidades, rito 
sumário instituído, aliás, pelos governos do PSDB 
em São Paulo.

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo 
é muito atuante, muito rigorosa e muito isenta. E eu 
tenho aqui números. Tenho que voltar aos números. 
Entre 2007 e 2012, 1.704 policiais militares foram 
presos, e 1.242 foram demitidos. Entre policiais civis, 
nós tivemos também, nesse período, 636 presos e 
674 demitidos.

De modo que a Polícia de São Paulo não é, de 
modo algum, complacente com esse tipo de com-
portamento. Pelo contrário: na nossa Academia, nas 
nossas Academias, na Academia de Polícia Civil e na 
Academia de Polícia Militar de São Paulo, Academia 
do Barro Branco – que é uma das melhores faculdades 
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do País, uma das melhores escolas de terceiro grau do 
País –, aquilo que se ensina aos policiais é o respei-
to aos direitos humanos, o respeito à vida, o respeito 
à lei. E aqueles que se desviam desse caminho são 
inapelavelmente punidos.

É esse o dado que tenho e que V. Exa. também 
conhece e aprecia, creio, tanto quanto eu.

Ouço o aparte de V. Exa., nobre Senador, V. Exa. 
que nos deliciou há pouco com a lembrança tão opor-
tuna de um episódio de que aos poucos o Brasil vai se 
esquecendo, que é a construção da estrada de ferro 
Madeira–Mamoré e da figura heroica de Rondon.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira, só dizer a V. Exa. que 
participei recentemente, em Porto Velho, de um debate 
sobre violência no Brasil lá com o Ministério Público, 
Secretaria de Segurança. E São Paulo foi mencionado 
como um Estado referência no combate à criminalidade. 
Então, eu queria só fazer esse registro, porque todos 
que estavam participando do debate reconheceram 
que São Paulo vem desenvolvendo um grande trabalho 
na área de segurança pública. E dizer que o combate 
ao crime, à impunidade, enfim, nós temos que pensar 
também no sistema penitenciário brasileiro.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É outro drama.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Esse 
é que é o maior problema, na minha maneira de ver, 
porque os presídios estão superlotados, há inúmeros 
mandados de prisão a serem cumpridos, os presídios 
são escolas aperfeiçoadas do crime, não recuperam os 
criminosos, há um índice muito grande de reincidência 
de pessoas que são presas e que voltam a delinquir. 
De sorte que, ao pensar no combate à criminalidade, 
tem que se pensar também numa estrutura adequada 
do sistema penitenciário brasileiro. Agradeço a V. Exa. 
e o saúdo também pela sua indicação para o Código 
Penal, em que certamente vai contribuir bastante.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador. V. Exa. traz 
um tema que eu gostaria de abordar bastante sumaria-
mente, que é crucial, que é a importância do sistema 
penitenciário brasileiro, um sistema caótico e falido na 
grande maioria dos Estados. Mesmo no Estado de São 
Paulo, nós temos problemas gravíssimos de superlota-
ção de presídios, apesar dos investimentos que fazemos 
na construção de presídios, enfrentando resistências 
políticas de adversários políticos do Governo. A todo 
o momento em que o Governador pretende construir 
um presídio num determinado Município, esses ad-
versários mobilizam a sociedade, mobilizam a opinião 
pública, os vereadores, o prefeito contra a construção 
do presídio. Mas é preciso construir.

Não pensem, Srs. Senadores, que o fato de ter-
mos um sistema penitenciário deficiente como temos 
deva ser pretexto para deixarmos de punir crimes gra-
ves com pena de prisão. Vejo que há certa tendência 
liberalizante, com a qual eu não concordo, de, diante 
da situação caótica do sistema penitenciário, em vez de 
se construírem presídios em número e em qualidade, 
com oportunidade para os presos trabalharem, para 
se ressocializarem, estudarem, presídios de mulheres 
adequados à condição feminina, presídios onde se pos-
sam separar criminosos por grau de periculosidade, 
em vez de se fazer um esforço, buscam-se soluções 
legislativas que consistem, digamos, em generalizar 
uma espécie de perdão judicial para crimes que, no 
meu entender, deveriam continuar sendo punidos com 
pena de prisão. Mas esse é um assunto que será ob-
jeto da Comissão de que faço parte, honrado pela de-
signação do Presidente Sarney.

Mas, Sr. Presidente, eu quero apenas concluir, 
dizendo que fiz este discurso não para dizer que, em 
matéria de segurança pública, São Paulo seja um mar 
de rosas, mas para me contrapor a uma onda quase 
que histérica, desencadeada em grande parte, também, 
por razões políticas eleitorais imediatas, contra uma 
política de segurança que colocou o Estado de São 
Paulo, como V. Exa. diz, na vanguarda da luta contra 
o crime no nosso País.

Sei que é preciso melhorar muito. Dez homicídios 
por cem mil habitantes é muito. Nos Estados Unidos, 
são 5; na Grã-Bretanha, 5,4; no Brasil, 26. É demais! 
São Paulo, com 10, está entre os menores, mas é muito 
ainda. Mas nós devemos prosseguir numa linha que, 
no meu entender, tem dado bons resultados.

E peço, para concluir, que V. Exa., Sr. Presiden-
te, conceda-me a transcrição, nos Anais do Senado, 
de uma Carta ao Povo de São Paulo subscrita pelo 
Comandante-Geral da Polícia Militar de São Paulo, o 
Coronel Roberval Ferreira França, que faz a defesa da 
Polícia Militar de São Paulo, não apenas elencando as 
suas ações no combate ao crime, mas também a ex-
traordinária presença da Polícia Militar de São Paulo 
no apoio à comunidade, no atendimento às pessoas, 
no resgate de vítimas de acidentes e de calamidades, 
que faz com que a Polícia Militar de São Paulo seja 
uma instituição querida e estimada pelo nosso povo.

Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso IBGE 
e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exa. será atendido nos termos regimentais.

Antes de conceder a palavra ao Senador Paulo 
Bauer, eu queria registrar e agradecer a presença, nas 
nossas galerias, dos aprendizes de administração que 
estão assistindo à nossa sessão.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, eminente Senador José Sarney, Sras. 
Senadoras e Srs. Senadores, meu prezado Líder, Se-
nador Alvaro Dias, é um grande prazer reencontrá-los 
todos na data de hoje, quando reiniciamos os trabalhos 
do Senado Federal após o recesso parlamentar e que 
certamente serão muito produtivos no semestre que 
se inicia, apesar de termos, por ser natural, o período 
eleitoral que vivenciará o País, e que já vivencia o País, 
no âmbito municipal, algumas interrupções. Mas isso, 
com certeza, não tirará, não eliminará, não diminuirá 
a importância dos nossos trabalhos, tampouco a im-
portância das decisões que tomarmos aqui em favor 
e em benefício do País e de nossa gente.

Eu observei, nos últimos dias, várias menções, 
nos grandes jornais e nos grandes telejornais do País, 
a respeito do ingresso da Venezuela no Mercosul. A 
notícia do ingresso daquele país no âmbito do Mer-
cosul tomou conta das redações de todos os meios 
de comunicação e teve o merecido destaque a partir 
da fala e da manifestação, inclusive, da Presidente da 
República, a eminente Senhora Dilma Rousseff, que 
disse ao Brasil e ao mundo que tal providência era de 
alta importância para a economia do Mercosul, para 
a economia da América Latina como um todo e prin-
cipalmente para o Brasil. 

Eu não posso e não tenho o propósito de aqui 
fazer qualquer restrição ao ingresso da Venezuela, já 
que aquele país foi convidado a ingressar no Mercosul 
e o seu ingresso foi precedido de uma votação e de 
uma manifestação do Congresso Nacional brasileiro. 
Portanto, tanto o Senado Federal quanto o Congresso 
Nacional do nosso País, em outra oportunidade, já se 
manifestaram favoravelmente ao ingresso da Venezuela 
no Mercosul. O congresso do Paraguai fazia restrições 
ao ingresso, e como qualquer novo membro a integrar o 
bloco precisa da unanimidade e do consenso dos países 
integrantes, a Venezuela precisou aguardar o dia em 
que o congresso do Paraguai viesse a se manifestar.

Ocorre que o Paraguai vivenciou um momento 
político inédito, sui generis, diferente, quando o con-
gresso daquele país, tanto a câmara quanto o senado 
decidiram pelo impeachment e pelo afastamento do 
presidente paraguaio. Todos aqui se lembram que vários 
foram os discursos e as manifestações nesta tribuna de 
vários Senadores, alguns se manifestando a favor da 

decisão do congresso paraguaio, outros questionando 
essa decisão. Mas, enfim, eu pessoalmente aqui estive 
para dizer que a soberania do Paraguai precisava ser 
respeitada e a decisão do congresso paraguaio merecia 
ser analisada de forma mais isenta, menos apaixona-
da, menos ideológica do ponto de vista político pelas 
autoridades e pelas lideranças do nosso País. 

Vimos ao final que a decisão dos presidentes 
que integram o Mercosul, até a entrada da Venezue-
la, decidiram pelo afastamento do Paraguai das deci-
sões e das reuniões do Mercosul. Assim procederam 
os presidentes do Uruguai, da Argentina e do Brasil, 
a pretexto de que o Paraguai não estava vivendo um 
momento democrático.

Senador Aloysio Nunes Ferreira, V. Exa., que 
acabou de usar da tribuna, com certeza, teve acesso 
a informações, pôde tomar conhecimento de noticias. 
O Senador Alvaro Dias, inclusive, esteve em Assunção. 
Eu procurei me informar e quero comunicar a todos os 
brasileiros, ao Governo brasileiro, a todas as lideranças 
do meu País que o Paraguai vai muito bem, obrigado.

O Paraguai está com seu governo, democratica-
mente escolhido depois do processo de impeachment
dentro da regra legal paraguaia, funcionando. O gover-
no do Paraguai está encaminhando aquele país para o 
desenvolvimento, para a solução dos seus problemas, 
para uma gestão pública transparente.

É evidente que, por essa razão e pela tranquili-
dade que se observa na vida do povo paraguaio, não 
poderíamos, no meu ponto de vista – é nesse sentido 
que aqui me manifesto – ver publicadas na imprensa 
nacional manifestações de júbilo das autoridades bra-
sileiras pelo ingresso da Venezuela sem ter permitido 
que o Paraguai retornasse à mesa de decisões do 
Mercosul. Afastou-se o Paraguai porque dito foi, pelos 
Presidentes dos demais países, que lá não se cumpria 
um regime de nível democrático adequado e, no mo-
mento em que o povo paraguaio está absolutamente 
convencido de que a solução dada pelo Congresso 
paraguaio foi adequada e o governo que hoje está lá 
atende às necessidades do povo, os governantes dos 
países que excluíram o Paraguai decidem pelo ingres-
so da Venezuela, e o Paraguai continua de castigo.

Eu não considero e não entendo ser adequada 
essa providência. Volto a dizer: nada contra o ingresso 
da Venezuela. Se temos restrições ao governante da 
Venezuela, se temos restrições às formas políticas de 
gestão da Venezuela, essa é outra questão. Também 
devemos respeitar a soberania daquele país, mas 
simplesmente decidir pelo ingresso da Venezuela e 
manter o Paraguai afastado como está é, no meu pon-
to de vista, inclusive como membro do Parlasul, uma 
providência equivocada, que mereceria e precisaria 
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merecer uma reanálise não só do Itamaraty, mas tam-
bém do Governo brasileiro e de todos nós que temos 
a intenção e o desejo de ver a harmonia econômica, o 
desenvolvimento econômico-social e, principalmente, 
a integração política dos países que formam o bloco 
do MERCOSUL, necessariamente carente de ações 
e de atitudes que o fortaleçam, e não atitudes que o 
diminuam, como esta que vimos e que presenciamos 
em relação ao episódio paraguaio e que até hoje traz 
prejuízos, no meu ponto de vista, para as relações bi-
laterais, principalmente no caso do sul do Brasil, de 
onde eu venho.

Santa Catarina, nós sabemos, é um Estado que 
tem muitos negócios com o Paraguai; temos muitos ca-
tarinenses que vivem naquele país; nós temos neces-
sidade de produtos agrícolas, principalmente o milho, 
daquele país para manter e fomentar a nossa agroin-
dústria, e, obviamente, essa quebra, essa ruptura que 
houve nas relações bilaterais por conta do afastamento 
do Paraguai do Mercosul, das decisões do Mercosul, 
no meu ponto de vista, prejudica e dificulta o avanço 
das nossas relações comerciais e da consolidação do 
Mercosul como bloco econômico, como reunião de for-
ça econômica dentro do contexto mundial.

Esta era uma observação.
V. Exa, Senador Aloysio, me pede um aparte. 

Com muito prazer, ouço seu aparte.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – Senador Paulo Bauer, eu estou com V. Exa. na 
análise que faz sobre as condições em que a Vene-
zuela foi admitida no Mercosul. Eu creio que esse foi 
um episódio triste para a diplomacia brasileira. Triste 
porque não se respeitou a letra de um tratado interna-
cional, de tratados internacionais. O Brasil tem exce-
lentes relações com seus vizinhos. O Brasil, inclusive, 
é dependente, do ponto de vista energético, de muitos 
de seus vizinhos, inclusive do Paraguai, sobretudo do 
Paraguai. Um país que tem esse grau de integração, de 
interdependência, precisa ser absolutamente aferrado 
à letra dos tratados. Segurança jurídica nas relações 
internacionais é algo absolutamente indispensável num 
país que pretende ter com seus vizinhos relações de 
intercâmbio cada vez mais intensas e que as têm hoje. 
Ora, o Brasil desrespeitou os tratados constitutivos do 
Mercosul, porque o Paraguai não foi excluído do bloco; 
o governo do Paraguai é que foi suspenso da partici-
pação de decisões do Mercosul. Mas ele é membro 
do Mercosul; não foi excluído. Sendo membro, um 
novo país não poderia ter sido admitido no bloco sem 
a sua concordância. Essa é a letra do tratado, um tra-
tado que, aliás, obriga os governantes brasileiros, um 
tratado que hoje faz parte, por ter sido aprovado pelo 
Congresso Nacional, faz parte da legislação brasileira. 

Por isso é que o Senador Alvaro Dias e eu batemos 
nas portas da Procuradoria da República para a apu-
ração de responsabilidade e a responsabilização dos 
governantes, das pessoas, inclusive da Presidente da 
República, que foram responsáveis por esse ato ma-
nifestamente ilegal. V. Exa. fala das relações do Brasil 
com o Paraguai, dos brasileiros que moram no Para-
guai, dos interesses econômicos, da relação de depen-
dência energética. Tudo isso é valiosíssimo, mas nada 
disso parece preocupar a Presidente. O que interessa 
à Presidente é a venda de 30 aviões da Embraer para 
a Venezuela. Os brasiguaios, os brasileiros que estão 
lá, a dependência do Brasil da energia de Itaipu, nada 
disso é tão importante quanto os 30 aviões da Embra-
er. Quer dizer, é um economicismo reles, que passa 
por cima da letra dos tratados internacionais e que, 
no meu entender, constitui um atentado grave contra 
a ordem jurídica. Muito obrigado.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Agra-
deço a V. Exa. o aparte que me faz, que enriquece a 
minha manifestação.

Faço apenas uma observação, Senador Aloysio: 
essa compra de aviões do Brasil pela Venezuela até 
parece aquela história da refinaria de petróleo que a 
Venezuela ia instalar no Nordeste brasileiro e ficou 
apenas na falácia. É muito fácil anunciar intenções e 
desejos; difícil é materializá-los. E, no momento em 
que a Venezuela ingressa no Mercosul e se faz uma 
solenidade política, até para contemplar o Presidente 
da Venezuela com fotografias que ele deverá utilizar na 
sua campanha para a reeleição naquele país – a sua 
quarta reeleição, se não me engano –, com certeza, 
é muito simpático ele dizer ao Brasil – e, certamente, 
ainda existem brasileiros que acreditam nessas coisas 
– que vai comprar 30 aviões do País e isso vai ser um 
alto negócio. É lamentável que assim seja.

Ouço um aparte do nobre Senador Alvaro Dias, 
meu Líder.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 
Paulo Bauer, meus cumprimentos a V. Exa. Eu lembro 
também outro fato, na esteira do que V. Exa. aborda: a 
Venezuela não colocou até agora um centavo sequer 
na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernam-
buco. A Venezuela tornou-se sócia do Brasil, mas a 
parte que lhe correspondia das despesas até agora 
não se debitou na conta da Petrobras. Portanto, V. Exa. 
tem razão ao duvidar das promessas de Hugo Chávez. 
Aliás, ontem, aqui em Brasília, quem esteve em Brasília 
pôde perceber, Senador Aloysio Nunes, um esquema 
de segurança pomposo; passava-se a impressão de 
que estava em Brasília o maior estadista do universo. 
Valorizaram extraordinariamente a presença desse 
pseudolíder latino-americano e que, lastimavelmente, 
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coloca o Governo brasileiro a seu reboque, inclusi-
ve passando pelas portas largas da ilegalidade para 
chegar até o seu novo palanque, que é o Mercosul. O 
novo palanque de Hugo Chávez. O Senador Aloysio 
já fez referência à violação a tratados internacionais: 
Tratado de Assunção, art. 32; Tratado de Viena. Razão 
pela qual protocolamos a representação para que se 
apurem responsabilidades. Creio que o comportamento 
do Brasil em relação ao Mercosul e Venezuela e Para-
guai compromete a sua ação diplomática. É claro que 
o Mercosul fica reduzido a um palanque a serviço de 
Hugo Chávez a partir de agora. Um bloco econômico 
que não se consolidou e que agora abre as portas para 
a Venezuela, para atender, obviamente, interesses de 
natureza política, comprometendo, inclusive, relações 
extremamente importantes com um país amigo, como 
o é o Paraguai. Estive lá, como disse a V. Exa., e veri-
fiquei que a população aprovou a mudança, e não há 
por que o Governo brasileiro arvorar-se em defensor 
da democracia no Paraguai, adotando como pretexto 
um processo de impeachment que, para a Suprema 
Corte daquele país, foi legal e transparente, para afastar 
o Paraguai do Mercosul, a fim de que pudesse ingres-
sar a Venezuela. Portanto, os meus cumprimentos a V. 
Exa. pelo pronunciamento que faz.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Agradeço, nobre colega e Senador Alvaro Dias, e in-
corporo sua manifestação ao meu pronunciamento, 
acrescentando ainda que nós efetivamente precisaría-
mos de uma nova postura política quando tratamos de 
assuntos tão sérios como a integração econômica no 
nosso continente, como o fortalecimento do Mercosul 
como bloco econômico. 

Nós temos grandes problemas. Agora, a Argenti-
na resolveu fazer algumas concessões aos olhos dos 
brasileiros. Mas não são concessões, não. Eles, na 
verdade, tinham deixado de nos contemplar com pro-
vidências meramente burocráticas, que eram da natu-
reza do negócio da relação internacional e comercial. 
De repente, exportadores brasileiros que tinham feito 
negócios, tinham resolvido vendas para empresas, 
para importadores argentinos se viram impedidos de 
despachar sua mercadoria.

O Governo brasileiro, Senador Aloysio, silenciou 
absolutamente em relação a esse assunto. O Itama-
raty não fez nenhum trabalho em relação a isso. Não 
se viu ninguém tomar a posição e defender a indústria 
brasileira. Não se viu nenhuma autoridade do Governo 
Federal dizer: “Venham cá, empresários lesados pelo 
governo da Argentina, que resolveu, da noite para o 
dia, estabelecer barreiras burocráticas para impedir o 
ingresso naquele país de produtos brasileiros que foram 
vendidos segundo regras preestabelecidas”.

De repente, a Presidente da Argentina chega a 
Brasília para participar da solenidade de ontem, aqui 
já registrada por mim, e é vista como uma grande ami-
ga do Brasil. Nós sabemos que o seu governo passa 
por dificuldades. Nós temos que ser solidários com as 
dificuldades, se a conversa for transparente, se hou-
ver entendimentos bilaterais. Por que não? O Brasil 
também já viveu os seus difíceis momentos. Mas, de 
repente, ela coloca óbices, coloca obstáculos demo-
cráticos que dificultam a vida do empresário brasileiro, 
principalmente no sul do País. Dezenas, centenas de 
empresários ficaram com os estoques retidos, sem 
faturamento, indo a bancos tomar empréstimo para 
poder manter os negócios ativos.

Nada se faz, nada se diz, e a Sra. Cristina Kir-
chner, um dia, resolve abrir de novo as fronteiras do 
seu país para o ingresso das mercadorias, reduz as 
exigências burocráticas e é recebida em Brasília com 
banda de música para bater palma para Hugo Chávez, 
que passa a ingressar no Mercosul. Isso, sem dúvida 
nenhuma, Senador Eduardo Suplicy, é relação interna-
cional de alto nível. Isso é coisa simplista, isso é coisa 
sem nenhuma expressão, sem nenhuma grandeza, no 
meu ponto de vista.

Nós precisaríamos... Eu não sou contra... Vol-
to a dizer que cada país tem a sua autonomia, a sua 
soberania, mas nós, o maior país do Mercosul, deve-
ríamos ter uma postura mais firme, mais altiva, mais 
de comando, de liderança nesse processo. Para quê? 
Para fortalecer o bloco, com a Venezuela participan-
do, sem dúvida alguma. Não tenho restrição alguma 
à participação da Venezuela e de nenhum outro país. 
Entretanto, enquanto um entra, o outro fica de castigo. 
E fica de castigo, Senador Eduardo Suplicy – volto a 
dizer -, quando todos os grandes e eminentes jorna-
listas, os formadores de opinião daquele país estão se 
manifestando agora, com todas as condições democrá-
ticas e de governo restabelecidas, a favor da decisão 
do Congresso de afastamento do Presidente Lugo. 
Não há mais, no Paraguai, força política que questione 
aquela decisão. E o Presidente Lugo está até em cam-
panha, dentro das regras. Aceitou a decisão, porque 
ele reconhece seus erros, com toda a certeza, dentro 
das expectativas que criou, que foram frustradas pelo 
não atendimento dos seus projetos e das notícias que 
dava ao povo paraguaio.

De qualquer forma, quero dizer a V. Exas. que é 
um tema que cabe ser discutido no Senado. O Senado 
é a Casa do Estado brasileiro. E nós devemos ter uma 
postura de defesa e de preocupação com o Estado 
brasileiro, nós temos que pensar no País, nós temos 
a responsabilidade de alertar as autoridades gover-
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namentais, sejam do Executivo, sejam do Judiciário, 
quando verificamos que alguma coisa não está correta.

Por isso mesmo me manifesto e ouço, com mui-
to prazer, o nobre Senador Eduardo Suplicy, que com 
certeza encontrarei, na noite de hoje, lá na Embaixada 
da Suíça, ele que também integra o Grupo Parlamentar 
Brasil-Suíça, que presido aqui, no Congresso Nacio-
nal, para comemorarmos, naquele estabelecimento 
diplomático, a data nacional da Suíça, que hoje é co-
memorada em todo o mundo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza-
do Senador Paulo Bauer, cumprimento-o pela iniciativa 
de liderar essa confraternização entre os Parlamentares 
da Suíça e do Brasil. Sinto-me honrado de participar 
dessa reunião, que tão positiva tem sido, proporciona-
da por V. Exa. Gostaria de dizer da minha expectativa 
com respeito à evolução do Mercosul. Considero mui-
to positivo que tenha ingressado a Venezuela no Mer-
cosul e, se possível, que mais e mais países venham 
a ingressar. Eu aqui expressei a minha preocupação 
com respeito à forma tão rápida com que o Presiden-
te Fernando Lugo foi destituído, ainda que tenha sido 
definido pelo Senado que a Câmara ou o Parlamento, 
o Congresso Nacional paraguaio, pudesse tão rapida-
mente, em apenas de um dia para o outro e num julga-
mento que pouco possibilitou a um governante eleito 
diretamente pelo povo defender-se – no meu entender, 
adequadamente – e encontrar aquilo que ocorre em 
nosso País e em outros países. Isso foi algo que efe-
tivamente nos preocupou. Mas é importante – avalio 
– que especialmente o Brasil fez questão de que não 
houvesse sanções econômicas ao Paraguai, em decor-
rência da suspensão da participação do Paraguai no 
Mercosul. E avalio que seja bem-vinda a reflexão que 
V. Exa. nos convida a todos a fazer no Senado, para 
propiciar que o quanto antes possa a democracia no 
Paraguai ser plenamente restabelecida com a maior 
legitimidade possível. O fato de o ex-Presidente Lugo 
estar participando de campanha e que as eleições se-
jam marcadas é algo positivo. Então, espero que em 
breve essa situação venha a ser normalizada, inclusive 
com benefícios para os brasileiros, como os de San-
ta Catarina, que interagem tanto com os paraguaios.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Muito 
obrigado. Agradeço o aparte de V. Exa. e a atenção de 
todos os Srs. Senadores e Senadoras que se encontram 
na sessão e também nos seus respectivos gabinetes.

Tenho o firme propósito, sempre que estiver em 
discussão algum tema relacionado ao Mercosul, de aqui 
me manifestar, analisando a situação, as consequên-
cias, a importância das decisões, mas principalmente 
me manifestando na direção de que o Brasil ocupe 
uma posição de liderança, mas não de liderança ide-

ológica; de liderança política, de liderança econômica, 
de liderança social, coisa que efetivamente nos cabe 
fazer, porque queremos vizinhos fortes e fortalecidos, 
para que o Brasil, enfim, consiga com isso ter uma 
grande relação de negócios, uma relação econômica 
com os seus vizinhos que seja proveitosa tanto para 
eles quanto para nós.

Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, o Sr. 
José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal 
Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Paulo Bauer.

Agora, com a palavra, como orador inscrito, o 
Senador Eduardo Suplicy, a quem eu convido para 
ocupar a tribuna.

Senador Suplicy, enquanto V. Exa. se dirige à tri-
buna, aproveito para informar – pelo que gostaria de 
pedir o seu apoio – que estou requerendo a apresen-
tação de um voto de aplauso à judoca Sarah Menezes, 
piauiense de apenas 22 anos, por haver conquistado a 
primeira medalha olímpica da história do judô feminino 
brasileiro em uma olimpíada.

A judoca brasileira Sarah Menezes fez história na 
tarde do dia 28, um sábado, nos Jogos Olímpicos de 
Londres. A piauiense venceu a romena Alina Dumitru, 
campeã há quatro anos em Pequim, por um vasari e 
um yuko de vantagem, e conquistou a medalha de ouro 
do judô na categoria ligeiro, até 48 quilos. Com apenas 
22 anos, a competidora registrou a primeira vitória fe-
minina da modalidade na história do País.

Com o controle do duelo, Sarah aplicou dois 
golpes e conseguiu a vantagem para obter a inédita 
vitória feminina e que também quebra um longo jejum 
do judô, esporte que mais deu medalhas ao País em 
jogos olímpicos. O ouro de Sarah Menezes é o primeiro 
em 20 anos. O último atleta nacional a subir no lugar 
mais alto do pódio havia sido Rogério Sampaio, em 
Barcelona, em 1992.

Parabenizo a atleta pela brilhante e extraordinária 
vitória e, por ocasião do importante resultado alcan-
çado, emocionando e orgulhando a todo o povo brasi-
leiro, peço aos meus Pares que aprovem este voto de 
aplauso que ora proponho ao Senado da República.

Senador Suplicy, aproveitei a ocasião do seu 
pronunciamento para tornar pública essa intenção de 
requerer esse voto de aplauso a nossa judoca, meda-
lhista olímpica, Sarah Menezes.

Muito obrigado por sua atenção.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Concedo agora a palavra ao Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Gostaria de poder assinar o requerimento juntamente 
com V. Exa.

Já no início da tarde, há cerca de uma hora, quan-
do o Senador João Vicente Claudino também teceu 
cumprimentos à Vanessa Araújo, eu tive a oportuni-
dade já de me manifestara a respeito, mas agradeço 
se puder ter a oportunidade de ir com V. Exa. assinar 
o requerimento.

Aproveito a oportunidade para também cum-
primentar todos os atletas que têm contribuído tanto 
para que o Brasil possa obter um ótimo resultado nas 
Olimpíadas, inclusive os nossos queridos Neymar, 
Ganso e outros que hoje alcançaram mais uma im-
portante vitória.

Hoje eu não pude assistir, mas, no último sábado, 
a vitória na partida contra a Bielorrússia, que tem uma 
excelente equipe, fez-nos vibrar, sobretudo, inclusive, 
pelo o desempenho do nosso querido Neymar, que 
estava simplesmente fantástico.

Minha solidariedade ao requerimento de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Eu que agradeço, Senador Suplicy. Será com 
grande honra que receberei a sua assinatura para que, 
conjuntamente, apresentemos esse requerimento.

Obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT– SP) – 

Caro Presidente desta sessão neste instante, Sena-
dor Anibal Diniz, quero hoje falar sobre a questão da 
transparência em dois aspectos: um, relativo à divul-
gação da remuneração e os supersalários dos funcio-
nários públicos; o outro diz respeito à transparência do 
financiamento das campanhas eleitorais por todos os 
partidos políticos e pelos candidatos.

Um dos assuntos que tem dominado as man-
chetes dos principais noticiários brasileiros, nestes 
últimos meses, é a divulgação da remuneração e os 
supersalários dos funcionários públicos, inclusive no 
dia de hoje.

O jornal Folha de S.Paulo, de 30 de julho, 
aborda o tema em matéria principal, intitulada “Le-
gislativos estaduais escondem seus salários”. Diz 
a Folha que “nenhuma das 26 assembléias nem a 
Câmara do Distrito Federal são transparentes com 
seus vencimentos”:

A que permite maior detalhamento dos dados 
é a de Santa Catarina, mas o sistema de bus-
cas exige que seja digitado o nome do servi-
dor para que se tenha acesso a seu salário -o 
que inviabiliza a identificação de vencimentos 
fora do padrão. 
A divulgação dos salários de maneira indi-
vidualizada é prevista pela Lei de Acesso à 
Informação, que entrou em vigor há cerca de 
dois meses. 
Apesar disso, ao menos em São Paulo o 
Legislativo está impedido por uma decisão 
provisória do Tribunal de Justiça de divulgar 
as informações em um documento único. Na 
sentença, o desembargador Corrêa Vianna 
cita “a preservação do direito à vida privada 
e à intimidade”.

Aqui em Brasília, o Ministro Carlos Ayres Britto, 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu, 
no dia 10 de julho, duas liminares da Justiça do Distrito 
Federal que impediam a divulgação da remuneração 
dos servidores públicos federais de forma individuali-
zada nas três esferas de poder. O Ministro Ayres Brit-
to tomou a decisão com fundamento nos princípios 
constitucionais do acesso à informação pública e da 
publicidade dos atos da Administração.

Diz o Ministro que o princípio da publicidade, 
“para além da simples publicidade do agir de toda a 
Administração Pública, propicia o controle da atividade 
estatal até mesmo pelos cidadãos”.

Eu me associo à decisão tomada pelo Ministro 
Ayres Britto, pois não se trata de preservação da vida 
privada e da intimidade, como pondera o Desembar-
gador Corrêa Vianna, uma vez que todas as pessoas 
sabem que os ministros, os parlamentares, os desem-
bargadores, os funcionários antigos do Senado ou da 
Câmara dos Deputados ganham bem, percebem ven-
cimentos próximos do limite imposto pelo teto remune-
ratório constitucional, que hoje está em R$26.723,13 
(vinte e seis mil, setecentos e vinte e três reais e treze 
centavos).

Nenhum funcionário público terá sua privacida-
de devassada pela divulgação de sua remuneração. 
A questão não é essa! O povo, que paga os seus 
impostos, tem o direito de saber como e de que ma-
neira é aplicado o seu dinheiro. Sem ir muito longe, 
o povo é o patrão do servidor público e, como tal, é 
justo que saiba quanto paga pelos serviços de seus 
empregados.

O problema, na verdade, é outro: é o pagamento 
de supersalários a servidores públicos num País como 
o nosso em que mais de 50 milhões de pessoas têm 
renda mensal abaixo R$140,00 (cento e quarenta re-

AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL438



38700 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012

ais), sendo que destes, 16 milhões não percebem mais 
que R$70,00 (setenta reais) por mês.

O sítio eletrônico Congresso em Foco postou, 
após pesquisa realizada nas páginas eletrônicas dos 
diversos órgãos do Poder Público, uma matéria na qual 
afirma que “os desembargadores são os que mais 
recebem salários acima do teto”. Citando exemplo 
do Tribunal de Justiça do Amazonas, a reportagem 
informa que todos os desembargadores receberam 
acima do teto remuneratório constitucional no mês 
de junho passado, sendo que a média foi de R$57,2 
mil por magistrado. Uma desembargadora chegou 
a receber mais de R$79 mil e duas juízas de direito 
tiveram um rendimento líquido acima dos R$100 mil 
em um mês!

O Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo o 
Congresso em Foco, no mesmo mês de junho passa-
do, pagou a seus desembargadores, em média, mais 
de R$48 mil de remuneração líquida mensal. Alguns 
desembargadores chegaram a receber mais de R$34 
mil somente de salário-base. Um desembargador pau-
lista teve como remuneração líquida, no mês, aproxi-
madamente, R$56 mil.

O armário escuro gera o mofo! Esse é o proble-
ma grave que devemos enfrentar: o pagamento de su-
persalários, ou seja, de remuneração acima do limite 
estabelecido pela Constituição da República, a mais 
de 3.900 servidores públicos, conforme um primeiro 
levantamento feito pelo site Congresso em Foco.

A justificativa para o pagamento desses altos sa-
lários reside, a meu ver, numa interpretação descabida 
do texto da Constituição Federal, feita por alguns mem-
bros da Administração e por magistrados, de primeira 
e segunda instâncias, que advogam que o abono de 
permanência, o adicional por exercício de função em 
outros órgãos, as gratificações, as indenizações, as 
diárias, ou seja, tudo que se convencionou chamar 
de “penduricalhos”, não deveriam ser abarcados pelo 
limite estabelecido pelo inciso XI do art. 37 do Texto 
Constitucional.

Ora, a interpretação dada por esses poucos 
é imprópria porque o dispositivo constitucional que 
impõe o subsídio mensal do Ministro do Supremo 
Tribunal Federal como teto remuneratório diz, clara-
mente, que a determinação abrange “a remuneração 
e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e em-
pregos públicos” e “os proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, percebidos, cumulativamente 
ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qual-
quer outra natureza”.

Assim, caro Presidente, Senador Anibal Diniz, 
é preciso que se obedeça ao que está escrito cla-
ramente posto na Constituição. Esse desrespeito à 

Constituição somente se explica porque, em nosso 
País, a interpretação das normas constitucionais 
não é realizada por um tribunal constitucional, mas 
por membros do Poder Judiciário, que são partes in-
teressadas no desfecho das decisões. “O órgão en-
carregado de fazer respeitar a Constituição não pode 
ser assimilado por um dos poderes que ele controla”, 
explica Louis Favoreu.

Considero como apropriado que, não só os ven-
cimentos mensais, mas todo o dinheiro do Tesouro 
depositado pelo Estado na conta corrente do servidor 
público, relativo a diárias de alimentação e pousada, 
horas extras, gratificações, adicionais, vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza devem ser, 
obrigatoriamente, publicizados pelo órgão público 
pagador a toda a sociedade brasileira, da maneira 
mais transparente possível e com fácil acesso, sem 
qualquer burocracia.

Venho me batendo pela transparência na divul-
gação dos salários dos servidores públicos há muito 
anos. Quando fui o Presidente da Câmara Municipal 
da Cidade de São Paulo, nos idos de 1989 e 1990, 
tornei pública a remuneração de todos os servidores 
da Casa e a respectiva repartição onde cada um tra-
balhava. Alguns funcionários questionaram que isso 
poderia lhes causar prejuízos e riscos e outros até 
me ponderaram que suas ex-mulheres iriam saber 
quanto eles ganhavam. Ora, as ex-mulheres têm o 
direito de saber.

À época do fato, solicitei aos constitucionalis-
tas José Afonso da Silva e Goffredo da Silva Telles 
que opinassem sobre a questão. Ambos foram unâ-
nimes em afirmar em seus pareceres que a Cons-
tituição da República determina a publicidade de 
todos os atos da Administração e, portanto, saber a 
remuneração de cada funcionário, paga pelo povo, 
é direito do povo.

Em 1991, eleito Senador...
Quero até registrar que há cerca de dois ou três 

meses, o Presidente José Police Neto e a Mesa da 
Câmara Municipal de São Paulo resolveram publicar, 
em que pesem novamente objeções dos servido-
res, a remuneração de todos os servidores daquela 
Casa. Inclusive telefonei para ele e conversei, achei 
muito positivo e relembrei os episódios aqui citados. 
Quero também avaliar como positivo que a presente 
administração municipal de São Paulo, do Prefeito 
Gilberto Kassab, relaciona pela Internet a remunera-
ção, hoje, de todos os servidores públicos municipais 
de São Paulo.

Em 1991, eleito Senador, apresentei, no dia 7 
de março, bem no início de meu primeiro mandato, o 
Projeto de Resolução nº 7, assinado também pelos 
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Senadores Chagas Rodrigues, José Paulo Bisol, Al-
fredo Campos, Fernando Henrique Cardoso, Nelson 
Wedekin, Mário Covas, Pedro Simon e Maurício Corrêa, 
portanto, por inúmeros Senadores dos mais diversos 
partidos, que determinava a publicação, no Diário do 
Senado Federal , de relação anual, contendo o nome 
de cada servidor, seu cargo e respectiva remunera-
ção bruta, tudo agrupado por unidade de lotação. O 
projeto não recebeu qualquer emenda, mas ficou sob 
análise da Comissão Diretora da Casa por mais de 6 
anos, sendo arquivado em 30 de janeiro de 1997, ao 
término da 49ª Legislatura.

Em abril de 2002, voltei à carga, reapresentando 
o mesmo projeto, que, dessa feita, recebeu a deno-
minação de Projeto de Resolução nº 13. A matéria, 
que tinha como justificativa dar maior transparência 
às atividades do Senado, particularmente aquelas 
que envolviam gastos com bens, pessoal e serviços, 
prescrevia, no seu art. 3º, que as compras efetuadas 
pela Casa seriam tornadas públicas, mensalmente, 
por meio do Diário do Senado. Esta parte passou a 
acontecer através do Portal de Transparência do Sena-
do. O PRS nº 13, de 2002, que recebeu voto favorável 
do Senador José Maranhão, Relator na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, não foi incluído em 
pauta, até ser arquivado em 22 de janeiro de 2007, ao 
final da 52ª Legislatura.

Não contente com a decisão da Casa de não 
colocar o tema da transparência em discussão, apre-
sentei outra vez – Senador Anibal Diniz, V. Exa. sabe 
que, quando acredito em algo, vou até o fim e insisto 
para valer –, pela terceira vez, em 2009, o Projeto de 
Resolução nº 24, de 2009, que, ainda em tramitação, 
determina a publicação de todas as compras e de to-
dos os contratos efetuados pelo Senado, bem como 
dos nomes dos funcionários efetivos e comissionados, 
com a respectiva remuneração bruta.

Esse Projeto de Resolução nº 24, de 2009, foi 
distribuído para instrução da CCJ e da Comissão Di-
retora. Na Comissão de Constituição e Justiça, teve 
aprovado o relatório do Senador Antonio Carlos Júnior, 
com três emendas, em outubro de 2009. Na Comissão 
Diretora, entretanto, permanece desde então, aguar-
dando emissão de parecer.

Avalio como teria sido bom para a imagem do 
Senado e para o bem do serviço público se uma des-
sas matérias tivesse sido aprovada! Quantos desvios, 
quantos atos secretos, quantas disparidades salariais 
seriam evitadas se apenas um desses projetos tivesse 
sido aprovado!

Ao terminar esta parte do pronunciamento, reforço 
meu pedido ao Presidente José Sarney, aos membros 
da Comissão Diretora do Senado e à própria Vice-

-Presidenta, Senadora Marta Suplicy, para que a Casa 
acompanhe o modelo dos Tribunais Superiores, que já 
postaram no Portal da Transparência a remuneração 
nominalmente individualizada de magistrados e servi-
dores. Na linha do que vem orientando a administração 
implementada por esta Comissão Diretora, o Senado 
precisa dar, no mais curto prazo possível, mais essa 
resposta de transparência ao nosso País.

Quero registrar que avaliei como positivo que o 
Governador Geraldo Alckmin tenha agora dado pu-
blicidade à remuneração de todos que trabalham no 
âmbito do Governo do Estado. Hoje, ainda, a Folha 
de S.Paulo registra que ao menos dez secretários e 
funcionários que ocupam conselhos estatais do Go-
verno de São Paulo tiveram, em junho, rendimentos 
acima do teto constitucional de R$26,7 mil. Os valo-
res incluem salários pagos pelo Governo, jetons pela 
participação no conselho de empresas estatais vin-
culadas ao Estado e verbas esporádicas. Será que 
isso constitui interpretação correta do Texto Constitu-
cional? Acho que isso tem que ser mais bem exami-
nado, inclusive pela responsabilidade do Governador 
Geraldo Alckmin. 

O maior valor pago em junho foi para o Secretá-
rio da Fazenda, Andrea Calabi, com R$86,556 
mil, de acordo com o que revelou ontem o jor-
nal Agora, do Grupo Folha, que edita a Folha. 
Calabi acumula ganhos como Secretário e no 
conselho de estatais do Estado. A maior remu-
neração, de R$39.186, veio de jetons e de sua 
participação nos lucros da Cesp (Companhia 
Energética de São Paulo).
O Secretário de Energia, José Aníbal, que já 
tem direito a R$26,7 mil como Deputado Fede-
ral licenciado, também acumulou R$27.990 da 
Cesp e mais R$5.598 da Emae, outra estatal 
ligada ao Governo [...].
No total, Aníbal teve direito a R$60,2 mil em 
junho.

Já o Secretário de Transportes, Saulo de Castro 
Abreu Filho, R$35.313, porque tem uma parte que re-
cebe como Procurador de Justiça. 

O Congresso em Foco, por sua vez, revela que o 
Congresso Nacional pagou – isso na Folha de hoje – 
a pelo menos 158 servidores, em julho, “vencimentos 
líquidos acima do teto constitucional de R$26,7 mil. 
Desse total, 155 são funcionários da Câmara e outros 
três estão lotados no Senado. As Casas somam mais 
de 26 mil servidores”. 

Ora, avalio que isso precisa ser objeto de maior 
atenção.

AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL440



38702 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012

Eu quero, ainda, Sr. Presidente, estamos nós dois 
agora – o Senador Jorge Viana também –, eu pergunto 
a V. Exa. porque quero dar entrada hoje a um projeto 
também relacionado à prestação de contas, à trans-
parência em tempo real pelos candidatos, partidos e 
coligações durante a campanha eleitoral, e aprecia-
ria muito se V. Exa. pudesse me conceder 5 minutos 
para esta finalidade e V. Exa., na hora de falar, eu me 
disponho a presidir com toda generosidade, além dos 
dois que eu preciso.

Eu, aqui, dou entrada, Sr. Presidente, a projeto 
de lei para dar ao §4º do art. 28 da Lei 9.504, de 30 
de setembro de 1997, a seguinte redação: 

Os partidos políticos, as coligações e os can-
didatos são obrigados, durante a campanha 
eleitoral, a divulgar, pela rede mundial de com-
putadores [...] diariamente, relatório que dis-
crimine, em sítio criado pela Justiça Eleitoral 
para esse fim, os recursos em dinheiro ou 
estimáveis em dinheiro que tenham recebido 
para financiamento da campanha eleitoral, os 
nomes dos doadores com os respectivos valo-
res doados e os gastos que realizaram. (NR)
Art. 2o Dê-se ao art. 25 da Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, a seguinte redação:
Art. 25
§ 1º A sanção de suspensão do repasse de 
novas quotas do Fundo Partidário, por desapro-
vação total ou parcial da prestação de contas 
de candidato, deverá ser aplicada de forma 
proporcional, pelo período de 1 (um) mês a 
12 (doze) meses, ou por meio do desconto, no 
valor a ser repassado, da importância aponta-
da como irregular.
§ 2º O candidato que não cumprir o disposto 
no § 4º do artigo 28 [...] terá seu registro cas-
sado. (NR)
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação observado o disposto no art. 16 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 4, de 1993.

Quero ressaltar que essa diretriz é a que propo-
nho a todos os partidos políticos, porque isso poderia 
ser realizado voluntariamente. Então, avalio que inclu-
sive o Partido dos Trabalhadores possa dar o exem-
plo, ainda mais diante do importante julgamento que 
se iniciará amanhã, no Supremo Tribunal Federal, a 
respeito da questão relativa aos recursos que são re-
cebidos e utilizados durante as campanhas eleitorais, 
pelos partidos e candidatos. 

A rede mundial de computadores constitui ins-
trumento tecnológico que produziu grande revolução 

na comunicação de massa e que também propiciou 
ao cidadão exercer vigilância sobre os atos dos admi-
nistradores públicos.

Falta, no entanto, estender ao processo eleitoral a 
divulgação dos fatos relativos às campanhas eleitorais, 
dentre os quais a prestação de contas dos candida-
tos, que denota grande motivo de preocupação para 
a legitimidade da representação política.

Em 2002, o Deputado Chico Alencar, então mem-
bro do PT do Rio de Janeiro, numa reunião do Diretório 
Nacional, sugeriu que o Partido colocasse na Internet, 
em tempo real, as receitas e despesas feitas por todos 
os candidatos. Infelizmente, a direção do PT, na época, 
não concordou, pois entendeu que esse procedimento 
só seria eficaz se valesse para todos os partidos po-
líticos e poderia causar, digamos, inibição de alguns 
contribuintes.

Sendo assim, pretendo, por meio deste Projeto, 
que agora reapresento, promover a alteração da Lei 
Eleitoral para prever o uso da rede mundial de com-
putadores para divulgar, em tempo real, diariamente, 
a prestação de contas dos candidatos, partidos e co-
ligações durante a campanha eleitoral.

Caso esse Projeto seja aprovado, o eleitor po-
derá acompanhar, diariamente, em tempo real, por 
intermédio da rede mundial de computadores, a pres-
tação de contas da campanha eleitoral de cada can-
didato, seja do dispêndio realizado ou da captação de 
recursos financeiros, bem como de outras formas de 
contribuição material e contribuições, obviamente, do 
Poder Público, de pessoas físicas e pessoas jurídicas 
do setor privado.

O conhecimento dessas informações propicia-
rá ao eleitor avaliar a compatibilidade dos recursos 
financeiros que recebem os candidatos e os gastos 
que realizam durante a campanha eleitoral com o ob-
jetivo de divulgar e promover a sua candidatura. Desse 
modo, pode o cidadão ter os esclarecimentos quanto 
ao comportamento de cada candidato em termos de 
compromisso com a verdade e a dimensão da influên-
cia do poder econômico em sua candidatura.

Trata-se, portanto, de atender o disposto na nor-
ma constitucional introdutória – art. 1º, inciso II – da 
Carta Magna de 1988, que inclui a cidadania entre os 
cinco princípios fundamentais do Estado brasileiro, cujo 
regime democrático pressupõe que todo o poder ema-
na do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos, conforme impõe o parágrafo único do mesmo 
art. 1º do mencionado Texto Constitucional.

O Projeto vai ao encontro do que dispõe a Cons-
tituição Federal, ao tratar dos direitos políticos, cujo art. 
14, § 9º, ressalta a probidade administrativa, a morali-
dade para o exercício do mandato, considerada a vida 
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pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade 
das eleições contra a influência do poder econômico 
ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego 
na administração direta ou indireta, como exigências 
que devem ser observadas pelo legislador ordinário 
na elaboração da norma eleitoral.

Esse Projeto também pretende punir com a per-
da do registro eleitoral o candidato que não tiver suas 
contas disponibilizadas na rede mundial em tempo 
real. Creio ser esta a única forma de conseguir que 
esse tipo de prestação de contas seja efetivamente 
realizado.

Cabe ressaltar que, em agosto de 2005, apresen-
tei proposição com esse mesmo objetivo – o Projeto de 
Lei do Senado nº 283/2005 –, qual seja, a instituição 
da prestação de contas em tempo real, pelos candi-
datos durante a campanha eleitoral. Foram designa-
dos Relatores, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, os Senadores José Maranhão, em 2006, 
e Marco Maciel, em 2009. Entretanto, como o Projeto 
não foi apreciado pela CCJ, ele foi arquivado ao final 
da 53ª Legislatura, em janeiro de 2011, em função do 
disposto no art. 332 do Regimento Interno do Sena-
do Federal.

Diante do exposto, considero que, nesta Legis-
latura, com o assunto mais amadurecido pela socie-
dade brasileira, esse Projeto tenha boa acolhida entre 
todos os Senadores, uma vez que é do interesse de 
todos os brasileiros o fortalecimento da democracia, 
mediante o aperfeiçoamento do nosso processo elei-
toral, especialmente quanto à ampla publicidade da 
origem e aplicação dos recursos financeiros pelos 

candidatos, partidos e coligações, durante as cam-
panhas eleitorais.

Senhor Presidente, Senador Anibal Diniz, quero 
dizer que isso é perfeitamente factível. A prova disso 
é que eu procedi dessa forma aqui proposta, quando 
candidato ao Senado, em 2006. Registrei no meu sítio 
eletrônico pessoal todas as contribuições de pessoas 
físicas e jurídicas, e, obviamente, as contribuições 
públicas que o partido recebeu foram abertas e trans-
parentes, de tal forma que, a cada dia, e antes da 
realização das eleições, puderam os eleitores, espe-
cialmente os que acompanhavam a minha campanha, 
que foi das que, por número de votos obtido, menos 
gastou no Brasil inteiro...

Felizmente, na ocasião, em outubro de 2006, 
pude obter a confiança de 8.896.807 votos, 48% dos 
votos no Estado de São Paulo; 51,37% na cidade onde 
moro, São Paulo.

Proponho ao querido ex-Ministro Fernando Ha-
ddad, nosso candidato a Prefeito de São Paulo, que 
tome a iniciativa nessa mesma direção como exemplo, 
inclusive, à luz do importante julgamento que começa 
a se realizar amanhã no Supremo Tribunal Federal.

Imagino que possam os Ministros fazer recomen-
dações, e uma delas exatamente na direção do que 
aqui proponho para o meu próprio Partido e para os 
demais partidos políticos.

Muito obrigado, Senador Anibal Diniz. 
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Suplicy.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 

será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e encaminhado à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa o Senador Tomás Correia, 
como membro suplente, em substituição ao Senador 
Valdir Raupp, para integrar a comissão mista destina-
da a proferir parecer à Medida Provisória nº 574, de 
2012, conforme o Ofício nº 183, de 2012, da Lideran-
ça do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
o PMDB, do Senado Federal, que vem assinado pelo 
Líder do PMDB no Senado, Senador Renan Calheiros.

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 183/2012
Brasília, 1º de agosto de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Tomás Correia para 
integrar, como Suplente, a Comissão Mista com a fina-
lidade de analisar a Medida Provisória nº 574/2012, em 
vaga anteriormente ocupada pelo Senador Valdir Raupp.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Se-
nhora Presidenta da República, nos termos do § 3º 
do art. 9º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho 
de 1999, alterado pelo art. 1º da Lei Complementar nº 
136, de 25 de agosto de 2010, a Mensagem nº 83, 
de 2012, do Congresso Nacional (nº 323, de 2012, 
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional 
os textos da proposta da Política de Defesa Nacional, 
da Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de 
Defesa Nacional.

A matéria será publicada em suplemento ao Di-
ário do Senado Federal  de 2 de agosto do corrente.

A Mensagem vai à Comissão Mista de Controle 
das Atividades de Inteligência.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos com o envio de uma cópia da Mensagem e de um 
exemplar do Livro Branco de Defesa Nacional.

Passo, agora, a Presidência dos trabalhos ao 
Senador Jorge Viana.

O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Quero, antes de mais nada, cumprimentar to-
dos que me acompanham pela Rádio e TV Senado,
e também dizer que, hoje, no primeiro dia de trabalho 

aqui, no Senado Federal, temos uma árdua agenda 
pela frente, mesmo num período de eleições, as tão 
importantes eleições municipais.

Mas, neste momento, passo a palavra ao orador 
inscrito, Senador Aníbal Diniz, do PT do Acre.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Jorge Viana, digno companheiro 
de bancada do nosso Estado do Acre.

Eu gostaria de registrar, neste pronunciamen-
to, o anúncio da adesão da Venezuela no Mercosul, 
o Mercado Comum do Sul, o bloco de livre comércio 
que já reunia Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai, 
país que está suspenso do bloco desde o final de ju-
nho em virtude da destituição do poder do então pre-
sidente Fernando Lugo, mas, tão logo tenha a situação 
democrática do país normalizada, certamente voltará 
a tomar seu assento no Mercosul.

Com o ingresso da Venezuela, o Mercosul pas-
sa a ter mais peso econômico e uma maior dimensão 
comercial.

Saúdo, portanto, o presidente da Venezuela, Hugo 
Chávez, por essa conquista e cumprimento os chefes 
de Estado dos países membros do bloco pela acerta-
da decisão de incluir a Venezuela como país-membro.

É esperada, a partir de agora, o fortalecimento 
de dois temas fundamentais para o nosso Planeta, que 
são a segurança energética e a segurança alimentar. 
A expectativa é incentivar, em conjunto com os demais 
países do Mercosul, a instalação de mais indústrias 
e fortalecer o desenvolvimento de produtos agrícolas.

A Venezuela, como sabemos, possui uma das 
maiores reservas de petróleo do mundo. Sua incorpora-
ção torna o Mercosul economicamente mais robusto e 
também detentor de uma maior dimensão geopolítica.

O bloco comercial passa a ter uma população 
de quase 300 milhões de habitantes, o que represen-
ta 70% da população da América do Sul; além de um 
território de 12,7 milhões de quilômetros quadrados, 
também cerca de 70% da área da América do Sul.

Terá, ainda, uma economia ainda mais signifi-
cativa: um Produto Interno Bruto de cerda de US$3,3 
trilhões, ou cerca de 80% do PIB sul-americano.

O Mercado Comum do Sul, criado em 1991 para 
estimular o livre comércio na região, vive hoje impor-
tantes mudanças.

O processo de adesão da Venezuela corria des-
de 2006, mas sem resultados práticos devido ao não 
cumprimento dos prazos para se adequar às normas 
do bloco e adotar a Tarifa Externa Comum (TEC).

Agora, queremos reforçar que estamos otimistas 
em relação aos desdobramentos da decisão de inte-
grar a Venezuela ao bloco.
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Esperamos contar com o bom senso e o bom 
entendimento entre os países membros para que os 
acordos sejam respeitados e para que as tomadas de 
decisões sejam sempre as mais favoráveis à integra-
ção e às negociações comerciais, sem a tônica de um 
viés político de conflito com a comunidade internacional 
ou a manutenção perene de medidas protecionistas.

O Brasil tem atualmente a presidência pró-tempo-
re do Mercosul e deverá trabalhar, juntamente com os 
demais países, para o andamento rápido do processo 
formal necessário para as metas de incorporação efe-
tiva da Venezuela.

Juridicamente, o ingresso venezuelano no Mer-
cosul deverá ocorrer a partir da segunda quinzena de 
agosto, mas já foi sinalizada a intenção de que o país 
possa obter a adequação dos produtos comercializa-
dos com os códigos adotados no Mercosul até o final 
deste ano de 2012.

A partir daí, o livre comércio na região, a libera-
lização, que oficialmente tem prazo final para ocorrer 
em quatro anos, poderá ser antecipada para 2013.

Teremos então, na prática, a primeira expansão 
de membros plenos do Mercosul. Poderá ser um grande 
passo para a nossa integração regional e, principalmen-
te, representar um novo fôlego para o futuro da região.

Dessa forma, eu registro aqui meus cumprimentos 
à Presidente Dilma e aos demais chefes de estados que 
deliberaram pela entrada da Venezuela no Mercosul.

Ainda neste pronunciamento, eu gostaria tam-
bém de anunciar que hoje, na Comissão de Ciência 
e Tecnologia e Comunicação, nós aprovamos reque-
rimento proposto inicialmente pelo Senador Eduardo 
Braga – e que teve também as assinaturas em apoio 
do Senador Walter Pinheiro, do Senador Sérgio Sou-
za, a minha e a de outros integrantes da comissão – 
fazendo convocação ao Ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo, juntamente com os dirigentes de em-
presas que operam telefonia móvel no Brasil para que 
estejam aqui na próxima quarta-feira, dia 8 de agosto, 
na Comissão de Ciência e Tecnologia, numa audiência 
pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente, 
Fiscalização e Controle – será uma audiência conjunta 
porque teve também a assinatura do Presidente Ro-
drigo Rollemberg –, exatamente para que o Governo 
Federal apresente uma estratégia para a superação 
desses problemas todos vividos pelos usuários de te-
lefones móveis em todo o Brasil. 

Em todos os Estados temos recebido reclama-
ções a respeito da qualidade dos serviços prestados. 
É chegado o momento de ouvir qual a estratégia dos 
dirigentes das empresas de telefonia móvel para a su-
peração desses entraves e, ao mesmo tempo, quais 
medidas estão sendo preparadas pelo Governo no 

sentido de exigir o cumprimento do que foi acordado 
com essas operadoras. 

O requerimento foi aprovado hoje na Comissão 
de Ciência e Tecnologia, e a audiência pública se rea-
lizará no próximo dia 8, às 9 horas da manhã, horário 
normal da comissão.

Eu gostaria de registrar também, Sr. Presidente e 
telespectadores que nos prestigiam nesse momento – 
agora tratando especificamente do Acre, uma questão 
que nos é muito cara – que no último final de semana, 
cumprimos uma agenda na cidade de Xapuri, a terra 
de Chico Mendes. 

Xapuri é uma cidade que se notabilizou no Brasil 
e no mundo a partir da presença desse líder seringueiro 
ambientalista que chamou a atenção do mundo com seu 
exemplo de vida, com um alerta para a importância da 
defesa da floresta e dos povos que vivem na floresta.

Exatamente na cidade de Xapuri nós participa-
mos, na última sexta-feira, da inauguração de toda 
uma estrutura física de ampliação e modernização da 
usina de beneficiamento de castanhas, da Usina de 
Beneficiamento de Castanha Chico Mendes, em Xa-
puri, que é administrada pela Cooperacre – Coopera-
tiva Central de Comercialização Extrativista do Estado 
do Acre. Essa usina foi modernizada pelo Governo do 
Estado dentro do preceito simbólico de fazer valer os 
princípios de valorização do extrativismo defendidos 
por Chico Mendes na década de oitenta. Foram in-
vestidos, para modernização da usina, mais de R$2,5 
milhões, através de uma parceria entre o Governo do 
Estado e a Cooperacre.

Vale ressaltar, Senador Jorge Viana, que esse 
trabalho de fortalecimento do extrativismo foi algo que 
teve início durante seu governo, a partir de 1999, com 
uma lei de incentivo de produção de borracha e tam-
bém outras leis específicas de incentivo à produção 
de castanha. Através desse trabalho de governo ao 
longo dos anos, hoje nós temos uma realidade muito 
interessante: a Cooperacre hoje é a segunda maior ex-
portadora do Acre; apenas a indústria de compensados 
está à frente dela. A segunda maior exportadora é a 
Cooperacre, que é uma cooperativa formada por mais 
de 2 mil membros e que tem, aproximadamente, 250 
trabalhadores com carteira assinada. Está na presi-
dência dela o Sr. Manoel da Gameleira e na gestão um 
excelente executivo, que é filho do Projeto Seringueiro. 
Um garoto que foi alfabetizado pelo Binho, pelo Fábio, 
no Projeto Seringueiro, lá nos seringais de Xapuri, hoje 
é o executivo número um da Cooperacre. Ele fez facul-
dade e mais duas pós-graduações em Administração 
de Empresa. Eles estão dando uma verdadeira aula.

Devo confessar aqui, diante da TV Senado e do 
plenário do Senado da República, que tive uma verda-
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deira aula de gestão a partir desse trabalho realizado 
pela Cooperacre em Xapuri. Hoje podemos dizer, sem 
sombra de dúvidas, que Xapuri se transformou no en-
dereço do extrativismo da castanha no Brasil. Por que 
afirmo isso? Porque no passado toda nossa castanha 
ou era exportada, in natura, para Belém, ou era vendi-
da, também in natura, para a Bolívia. 

Hoje, as indústrias da Cooperacre estão absor-
vendo toda a castanha coletada no Acre e ainda estão 
importando do Pará e de parte da Bolívia. Ou seja, nós 
nos transformamos, a partir desse trabalho da Coope-
racre, um trabalho competente, que tem essa parceria 
firme do Governo do Estado, conseguimos transformar 
Xapuri e o Estado do Acre como um todo no endereço 
da castanha do Brasil.

Com isso, os extrativistas passam agora a ter uma 
indústria que garante a compra de sua produção por 
um preço mais justo e passam a ter uma indústria com 
maquinário de qualidade, que dá qualidade também 
ao produto final. Para nós, para os produtores, para a 
população do nosso Estado, isso é muito importante.

Na cerimônia, a filha do líder seringueiro Chico 
Mendes, Elenira Mendes, destacou que a nova usina 
de beneficiamento de castanha representa um momen-
to especial para a família do líder seringueiro, marca 
um novo tempo de crescimento e um novo desenvol-
vimento para os cooperados e para os extrativistas. 
E vale ressaltar que, além de Elenira Mendes, que é 
filha de Chico Mendes, estavam lá presentes também 
o Sandino Mendes, filho de Chico Mendes, e a Ilzamar 
Mendes, esposa de Chico Mendes, assim como lideran-
ças religiosas locais e um grande público formado por 
trabalhadores, por cooperados e por clientes, digamos 
assim, os seringueiros, os castanheiros que comer-
cializam a sua produção para a Cooperacre e para a 
Usina de Beneficiamento de Castanha Chico Mendes.

Dessa forma, o Estado do Acre reforça que é 
possível, sim, aliar o desenvolvimento sustentável ao 
desenvolvimento econômico dos pequenos produtores. 
O Acre tem trabalhadores que se uniram e acreditaram 
na produção da castanha, acreditaram na borracha, na 
produção de frutas, na industrialização, e hoje, como 
resultado, temos a Cooperacre, com 250 empregos di-
retos, de carteira assinada, numa atividade com forte 
potencial econômico e crescente.

Parabenizo, portanto, o trabalho da Cooperacre, 
que hoje é a segunda maior exportadora do Acre, mas 
já tem o objetivo, com a diversificação da produção, 
de se tornar a maior exportadora do Acre em poucos 
anos. E essas atividades todas estão transformando 
o Acre, como já disse, no endereço do extrativismo da 
castanha do Brasil.

Só para concluir a respeito deste assunto, Sena-
dor Jorge Viana, a presença do Governador Tião nesse 
ato, mostrando a importância da continuidade de um 
projeto, é algo também muito simbólico. Tivemos, lá 
atrás, em 1999, esse trabalho começado por V. Exa., 
quando foi Governador, de 1999 até 2006; depois, ti-
vemos quatro anos de muito foco nesse trabalho com 
o Governador Binho, que também deu atenção muito 
especial ao fortalecimento do extrativismo da borracha, 
da castanha, da certificação das atividades, principal-
mente da atividade de manejo florestal. O objetivo era 
de que todas as madeiras utilizadas nas marcenarias 
e todo o complexo industrial tivessem o selo, a certifi-
cação, exatamente para provar que eram extraídas de 
maneira ambientalmente corretas. E, agora, com o Go-
vernador Tião Viana, a gente tem a continuidade desse 
projeto, com o mesmo DNA, com a mesma perspectiva 
de fortalecer o extrativismo e ampliá-lo. É um projeto 
ousado de produção de muitas florestas plantadas e, 
a partir da multiplicação das áreas plantadas, utilizar 
a recuperação de áreas degradadas com o plantio de 
vastas áreas de florestas. 

Isso tudo faz parte de um projeto que V. Exa. 
iniciou lá atrás, quando Governador, e que tem con-
tinuidade hoje. E a gente se orgulha muito de poder 
falar isso ao povo do Acre e a todo o povo brasileiro. 
a partir do plenário do Senado, e dar o testemunho 
de um projeto que está dando certo, justamente por-
que procura associar o desenvolvimento sustentável 
à melhoria de qualidade de vida do nosso povo, que 
é o grande objetivo do nosso fazer político.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exa. 
me permite?

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Eu ouço 
com atenção o Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 
cumprimentá-lo, Senador Anibal Diniz, por aqui trazer 
a relevância da experiência tão bem sucedida da co-
operativa de trabalhadores extrativistas da borracha e 
da produção de produtos decorrentes da exploração 
da riqueza da floresta amazônica, sempre de maneira 
a combinar a preservação da floresta com o desen-
volvimento do bem-estar de todos que ali vivem e tra-
balham. Até gostaria de pedir a V. Exa. que nos conte 
um pouco mais da experiência tão significativa que V. 
Exa. aqui nos traz sobre a cooperativa. Agradeço se 
puder nos informar quando e com quantas pessoas 
ela se iniciou, se há diversas organizações cooperati-
vas ou se é uma apenas em todo o Estado do Acre e 
como se descentraliza a sua administração? Vou fazer 
diversas perguntas para que V. Exa. nos brinde com a 
informação: aproximadamente, quantas pessoas hoje 
participam das formas cooperativas que existem no 
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Acre? Além das cooperativas na área do extrativismo, 
seja no governo do nosso querido agora Presidente 
da sessão, Senador Jorge Viana, seja no governo do 
Senador Tião Viana, há outros segmentos caracteriza-
dos pelas formas cooperativas de produção? Agradeço 
a V. Exa. porque acho isso muito útil. V. Exa. sabe o 
quanto o governo do Presidente Lula antes e, agora, 
o Governo da Presidenta Dilma têm estimulado as for-
mas cooperativas de produção. E o fizeram por meio 
do trabalho tão positivo que o Secretário de Economia 
Solidária, Sr. Paulo Singer, no âmbito do Ministério 
do Trabalho, agora com a responsabilidade do Minis-
tro Brizola Neto, de estímulo às formas cooperativas 
de produção. V. Exa. tem ciência de que o Prof. Paulo 
Singer, na USP, foi quem iniciou a incubadora de coo-
perativas, justamente para estimular a sua criação. E 
outras instituições de ensino superior, como a própria 
Escola de Administração Pública e de Empresas, da 
Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, também tem 
sua incubadora de cooperativas. Então, agradeço se 
puder nos brindar com essas informações.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obriga-
do, Senador Suplicy, por sua contribuição e por suas 
indagações, que acabam conferindo maior importância 
ainda a este pronunciamento.

Em primeiro lugar, eu gostaria muito que o nosso 
ex-Presidente Lula, nosso presidente de honra do Par-
tido dos Trabalhadores, estivesse nos assistindo neste 
momento, exatamente porque tenho certeza de que 
uma das agendas que ele vai cumprir no Acre, quando 
puder nos brindar com sua visita, será nessa Coopera-
tiva Chico Mendes, de Xapuri, porque ele também foi 
parte desse processo, porque passou lá em sua Ca-
ravana da Cidadania – antes disso, já havia passado 
em Xapuri – e foi dos mentores dessa organização a 
partir de Xapuri, que resultou no fortalecimento des-
se projeto político do Acre que vem dando tão certo.

Com relação às cooperativas, há no Acre uma 
central de cooperativas e distribuição em várias coo-
perativas de vários segmentos. Existem cooperativas 
de serviços, cooperativas por atividades afins. Então, 
nós vamos encontrar muitas organizações de serin-
gueiros, de trabalhadores rurais, de sindicatos. Essas 
cooperativas têm uma forma própria de se conduzi-
rem. É claro que cada uma delas tem, digamos, a sua 
orientação, e vamos buscando sempre aquelas que 
procuram maior excelência.

O que eu posso afirmar é que, de todas as coo-
perativas do Acre, a que tem a experiência mais ma-
dura em termos de resultado é a Cooperacre. Eu falo 
isso com muito orgulho, Senador Suplicy.

Lá atrás, Chico Mendes criou o Projeto Serin-
gueiro. Também fez parte do Projeto Seringueiro o ex-

-Governador Binho, que, recém-saído da faculdade de 
História, foi para dentro de Xapuri, para os seringais 
de Xapuri trabalhar junto com Chico Mendes. E, dos 
diversos alfabetizados pelo Projeto Seringueiro, eis que 
um se tornou hoje o executivo da Cooperacre, Manoel 
Monteiro. Esse jovem já fez duas pós-graduações e hoje 
está dando uma verdadeira aula de gerenciamento. Eu 
tenho certeza de que o Prof. Paul Singer ficaria muito 
orgulhoso de conhecer essa experiência, chegar lá, 
ver planilhas, ver quais são os passos que ele está 
dando. Por exemplo, esses R$2,5 milhões investidos 
agora na ampliação da planta da empresa foram re-
cursos conveniados com o Governo do Estado, mas 
não foram repassados do Governo do Estado para a 
cooperativa. O que a cooperativa pagaria de imposto 
ela pôde converter em investimento, com base numa 
lei estadual que permite que aquilo que seria pago de 
imposto possa ser deduzido, desde que sejam con-
vertido em investimentos para o fortalecimento da 
indústria. Então, a planta industrial, nesse momento, 
recebeu um investimento de R$2,5 milhões a partir da 
geração de dividendos da própria cooperativa. A coo-
perativa, em 2011, teve uma movimentação superior 
a R$30 milhões.

E isso é muito significativo para a economia local.
Então nós estamos trabalhando com algo que 

é muito interessante: mostrar que onde há uma ação 
executiva, onde há um trabalho de administração com-
petente, os resultados vêm. E nós queremos que esse 
exemplo da Cooperacre possa se multiplicar em mui-
tos outros experimentos de cooperativas no Estado do 
Acre e em outros lugares do Brasil, porque no fundo 
queremos a melhoria de vida dos trabalhadores. E, 
dessa maneira, os cooperativados conseguem dar 
muito mais valor à castanha, à borracha, à polpa de 
frutas – eles estão trabalhando com o processamento 
de polpa de frutas também.

E o próximo passo da cooperativa, que já tem fi-
nanciamento para a aquisição de maquinário, é o plan-
tio de florestas. Eles vão entrar também no programa 
de florestas plantadas, justamente para diversificar, 
já pensando nas futuras gerações. Eles darão esse 
passo agora exatamente pensando nas gerações que 
vão suceder esse experimento que está acontecendo 
com tanto sucesso.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E 
quantos trabalham lá atualmente?

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – São 250 
empregados de carteira assinada. Cooperativados, são 
mais de dois mil integrantes. Inclusive todos eles cien-
tes de que todos os dividendos gerados com a ação 
da cooperativa estão sendo revertidos em benefícios. 
Hoje eles têm equipamentos, caminhões, instalações 
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físicas, numa demonstração de que se trata de um 
empreendimento de absoluto sucesso.

Concluindo a minha participação nesta sessão 
de hoje, Senador Jorge Viana e Senador Suplicy, fico 
muito feliz em fazer esse relato do que aconteceu na 
nossa agenda lá em Xapuri. Tenho certeza de que essa 
experiência da Cooperacre vai se multiplicar em muitos 
outros empreendimentos cooperativados do Acre e de 
outros lugares do Brasil. Esse modelo, esse exemplo do 
que está acontecendo é algo que poderá trazer muitos 
resultados importantes para o nosso País.

Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-

mita, Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Por favor.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – AC) – Gosta-

ria de, dadas as suas palavras, encaminhar a V. Exa. o 
livro que conta a história da cooperativa dos vendedo-
res autônomos, os vendedores ambulantes do Parque 
Ibirapuera, uma história tão bonita que, em doze anos, 
registra como eles conseguiram superar enormes difi-
culdades. E foi graças à forma cooperativa. É um livro 
que tem o prefácio do Prof. Paul Singer, que diz que 
ficou comovido ao ouvir as histórias das 106 pessoas 
que foram entrevistadas pela autora Mônica Dallari. 
Eu o encaminho a V.Exa., porque se casa inteiramente 
com o entusiasmo com que V. Exa. fala a respeito das 
formas cooperativas de produção.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Anibal, parabéns pelo pronunciamento. 
Quero lhe agradecer as palavras elogiosas, cumpri-
mentar também o Senador Suplicy e dizer-lhe que tive 
o privilégio, sim, de logo no começo da Cooperacre 
receber o Sr. Manoel – os manoeis – e passar a ele 
a responsabilidade de gerir as usinas de castanha.

Era obviamente uma operação de risco, porque a 
Cooperacre começava com nada; apenas com aquilo 
que todo bom empreendedor deve carregar para que 
tenha sucesso: integridade, disposição para trabalhar, 
pessoas sérias. E o resultado é extraordinário, depois 
desses anos todos.

O nosso governo construiu as fábricas de cas-
tanha, com ajuda do Governo Federal. Tínhamos um 
sério problema na gestão delas, e a Cooperacre foi um 
achado. Hoje, ela é uma referência de gestão. E agora 
estão conseguindo, com os seus recursos, ampliar a 

sua capacidade de produção, de processamento. Ela, 
que congrega um conjunto de dezenas de cooperati-
vas hoje, de fato, é uma referência, porque ela está 
trabalhando em escala; e trabalha absolutamente vin-
culada às regras do mercado, sem perder de vista o 
propósito que está na essência da cooperativa, que é 
compartilhar os ganhos, os desafios e as conquistas.

Mas, eu queria, antes de passar a Presidência a 
V. Exa. e também ter a oportunidade de usar a tribuna, 
fazer a leitura de um projeto de conversão que acaba 
de chegar à Mesa Diretora do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Senado Federal recebeu o Ofício n° 1.390/2012,
do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo 
à apreciação desta Casa o Projeto de Lei de Con-
versão n° 19, de 2012, que altera as Leis n°s 12.096, 
de 24 de novembro de 2009; 12.453, de 21 de julho 
de 2011, para conceder crédito ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 
9.529, de 10 de dezembro de 1997; 11.529, de 22 de 
outubro de 2007, para incluir, no Programa Revitaliza 
do BNDES, os setores que especifica; 11.196, de 21 
de novembro de 2005; 7.972, de 22 de dezembro de 
1989; 12.666, de 14 de junho de 2012; 10.260, de 12 
de julho de 2001; 12.087, de 11 de novembro de 2009; 
7.827, de 27 de setembro de 1989; 10.849, de 23 de 
março de 2004; e 6.704, de 26 de outubro de 1979; 
as Medidas Provisórias n°s 2.156-5, de 24 de agosto 
de 2001, e 2.157-5, de 24 de agosto de 2001; dispõe 
sobre financiamento às exportações indiretas; autori-
za a União a aumentar o capital social do Banco do 
Nordeste do Brasil S. A. e do Banco da Amazônia S. 
A.; autoriza o Poder Executivo a criar a Agência Bra-
sileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias 
S. A. (ABGF); autoriza a União a conceder subvenção 
econômica nas operações de crédito do Fundo de De-
senvolvimento da Amazônia (FDA) e do Fundo de De-
senvolvimento do Nordeste (FDNE); autoriza a União 
a participar de Fundos dedicados a garantir operações 
de comércio exterior ou projetos de infraestrutura de 
grande vulto; revoga dispositivos das Leis n°s 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, 10.865, de 30 de abril 
de 2004, e 12.545, de 14 de dezembro de 2011; e dá 
outras providências (proveniente da Medida Provisória 
n° 564, de 2012).

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão 
n° 19, de 2012, que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para 
apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de 
sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da 
Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 15 
de agosto.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de 7 de 
agosto, terça-feira.

Senador Anibal, por gentileza, V. Exa. pode pre-
sidir, para que eu possa chegar até a tribuna?

O Sr. Jorge Viana deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, como orador inscrito, o Senador 
Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Anibal, Senador Suplicy, meus caros que nos assistem 
pela TV Senado, pela Rádio Senado, nos acompa-
nham pela Internet, é um prazer enorme estar aqui no 
primeiro dia de trabalho do Senado Federal, neste se-
gundo semestre do ano, que é o nosso segundo ano na 
Casa, e eu queria, antes de qualquer coisa, mais uma 
vez, cumprimentar o Senador Anibal, o Governador 
Tião Viana, a Cooperacre, o Bira, Prefeito da Xapuri, 
cumprimentar todos que lutam por um Acre que seja 
referência de desenvolvimento sustentável a partir de 
um entendimento construído a duras penas, ao longo 
de anos, com perdas de figuras como Chico Mendes, 
com uma luta que começou junto Marina, com Binho, 
e que tive o privilégio de também estar. Sempre enten-
demos que a floresta deve ser vista como um patrimô-
nio nacional, um patrimônio de todo o povo; mais que 
isso, ainda ser vista também como um ativo econômico 
importante, capaz de, quando manejada e usada de 
forma inteligente, ajudar a construir um mundo melhor, 
um Acre melhor, um Brasil melhor. É isso que estamos 
procurando fazer no Acre. 

A Cooperacre é um ícone de sucesso, é um 
exemplo de como pessoas simples, fazendo coisas 
que, aparentemente, não são complexas, mas fazen-
do com amor, com carinho, com cuidado podem pro-
mover grandes transformações na vida de um povo e 
na economia de um Estado. A Cooperacre, com o Sr. 
Manoel à frente, com um conjunto de cooperados e de 
outras cooperativas, hoje nos ajuda a promover o que 
nós, orgulhosamente, chamamos de desenvolvimento 
sustentável, um desenvolvimento que o mundo busca 
e que o Brasil precisa encontrar. 

Eu queria então, Senador Anibal, portanto, cum-
primentar a Cooperacre, o governo do Estado, o Go-
vernador Tião Viana e dizer que estou muito conten-
te de ver que um trabalho que começamos – que foi 
aprofundado pelo Governador Binho – é levado adiante 
agora pelo Governador Tião Viana. É um processo de 
industrialização do Acre com base florestal. Isso é um 
sonho antigo, que dividi com Gilberto Siqueira, com 
colegas da Funtac, do Latemac lá atrás, há mais de 
20 anos, e que agora se materializa e ganha escala e 
vira referência para o Brasil e para o mundo.

Mas, estou aqui, hoje, também para, de certa 
forma, prestar contas, dizer que temos um semestre 
diferenciado porque temos eleições daqui a dois me-
ses. Temos também uma agenda do País que não é 
fácil, tendo em vista a crise econômica mundial que, 
de alguma maneira, se reflete também na economia 
brasileira, mas a obrigação nossa, aqui no Senado, 
no Congresso, é de trabalhar para fazer com que esta 
Casa possa se aproximar da agenda de interesse do 
povo brasileiro e do País. 

O Senado tem uma tarefa agora com esse tra-
balho que começamos hoje aqui, que é pôr fim a esse 
debate do novo Código Florestal. O novo Código Flores-
tal precisa de uma decisão, uma decisão equilibrada, 
uma decisão que possa ajudar a tirar da insegurança 
jurídica os produtores do nosso País, especialmente 
os que trabalham na agropecuária, mas também possa 
dar a tranquilidade que todos nós buscamos, de que 
o Brasil vai seguir tendo, na legislação ambiental, na 
proteção das florestas, uma referência para o mundo. 

E é claro que o debate vai ser retomado agora 
com a chegada do Senador Luiz Henrique, nosso Re-
lator, com o Deputado Bohn Gass. O clima é de certo 
tensionamento na Comissão Mista que aprecia a ma-
téria, mas eu acredito que o bom senso vai prevalecer, 
precisa prevalecer para que o Brasil saia ganhando e 
isso possa ocorrer agora nos meses de agosto e de 
setembro. 

Também está aqui sendo apreciada uma matéria 
em que estou me envolvendo diretamente. Promovi 
dois seminários no Acre no recesso, agora, um em Rio 
Branco e outro em Cruzeiro do Sul, sobre as mudanças 
no Código Penal. Foi criada uma comissão especial, 
a comissão especial fez um trabalho e esse trabalho 
está nas mãos de 11 Senadores. Tenho a honra de ser 
um dos componentes dessa comissão temporária que 
vai trabalhar o anteprojeto, que hoje tem 544 artigos e 
que incorpora mais de 130 leis vigentes no País. 

É uma matéria da maior importância. Estamos 
falando do Código Penal. O Brasil hoje é um País que 
deveria se envergonhar do número de homicídios; são 
50 mil homicídios por ano no Brasil. Mas vale aquilo 
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que a população simples comenta: os mortos, nesses 
homicídios, a grande maioria é de pobres; são pesso-
as mestiças, jovens que moram nos rincões do Brasil. 

E aí, lamentavelmente, é uma verdade dura, mas, 
como verdade, tem que ser colocada: lamentavelmente, 
isso não está na preocupação nem mesmo da grande 
imprensa, não está na preocupação da agenda das 
instituições do nosso País. E o Senado Federal tem 
uma oportunidade. Porque se a vida não tem valor ne-
nhum, o que mais vai ter valor neste País? 

O Brasil tem 3% da população mundial, mas 12% 
dos assassinatos ocorrem aqui no nosso País, 75% 
deles com arma de fogo. E agora, como a violência 
voltou a ficar forte em São Paulo, no Rio de Janeiro, 
ela voltou para a pauta da grande imprensa, voltou 
a fazer parte do noticiário, ainda timidamente. Mas 
quando ela está crescendo no Norte e no Nordeste, 
ela fica fora da pauta.

Eu vejo espaços enormes dos maiores e mais 
importantes noticiários do Brasil sendo gastos para 
atender às vezes interesses escusos, interesses dis-
farçados. E o Brasil precisando ter, nesses veículos 
de comunicação, colaboradores para que o País pos-
sa sair dessa situação vergonhosa. Não tem sentido.

Se somarmos todos os conflitos armados no 
mundo, as mortes que acontecem nesses conflitos 
não chegam nem perto das mortes que estamos ten-
do todos os anos em nosso País.

Agora mesmo, na Síria, um ano e meio de con-
flito, lamentável conflito, uma guerra civil, menos de 
20 mil assassinatos, porque lá não é uma guerra, são 
assassinatos que a gente conta todo o dia. No Brasil, 
são 50 mil por ano. E essa situação vergonhosa pas-
sa despercebida.

Na década de 1980, era metade disso, agora é o 
dobro, e esse não é um tema prioritário como notícia, 
como informação. 

Felizmente, faço parte do Senado Federal, que 
agora criou uma comissão que está tratando desse 
assunto. E eu espero sinceramente que este ano pos-
samos dar uma resposta ao País, fazendo a reforma 
do Código Penal.

Não é fácil, mas volto a repetir: se a vida não tem 
valor, o que pode ter valor neste País? Hoje, para uma 
pessoa ficar presa por 10 anos por ter matado alguém, 
tem que matar quatro, tem que assassinar quatro pes-
soas. Aí, depois de matar quatro pessoas, ela vai ficar 
presa 10 anos, porque todo o aparato legal do nosso 
País é sempre para proteger quem matou. A vítima, a 
viúva, as crianças desamparadas sem pai, essas não 
têm lei nenhuma, proteção nenhuma. Os bandidos, es-
ses sim, têm um lugar especial no presídio para suas 
visitas íntimas, todo um aparato de cuidado. Isso tudo 

está estabelecido na lei. E os que foram vitimados, 
aos milhares, no nosso País, esses não têm nenhum 
tipo de amparo. E isso quem estabelece é o Código 
Penal. A pena mínima, no Brasil, para quem comete 
um homicídio, é de 6 anos. Só que ela vem acompa-
nhada de outra lei que diz que se o réu for primário 
vai cumprir só um sexto da pena. Mas se também ti-
ver algum desenvolvimento dentro do presídio não vai 
cumprir pena nenhuma. Assim começa a impunidade, 
o descaso com a vida, Senador Correia. 

Acho que está mais do que na hora. Vou me sentir 
muito útil ao meu País, ao meu Estado, se de alguma 
maneira, como Senador, ajudar a mudar esse quadro 
vergonhoso. Se o Brasil trata assassinos como algo 
banal, com privilégios, na maioria dos países do mun-
do, quem tira a vida de alguém fica décadas na cadeia. 
E o que acontece? O número de homicídios é muito 
menor. Aqui no Brasil, são 26 assassinatos para cada 
grupo de 100 mil. Sabe quantos são no Chile? Menos 
de dois. Na Argentina são menos de seis; no Uruguai 
são menos de cinco; no Brasil são 26 assassinatos 
para cada grupo de 100 mil. Não vou falar no Japão, 
que é menos de um. Mas vá tirar a vida de alguém 
nos Estados Unidos, em algum país da Europa, no 
Japão. Sabe quando é que se sai da cadeia? Nunca, 
na maioria deles. Aqui não. A pessoa faz a conta. Vou 
sair, vou beber, estou com um problema com alguém 
e vou resolver. Tenho vinte e poucos anos, vou ficar 1 
ano preso, 2 anos preso. E assim, pobre mata pobre, 
e o descaso segue campeando neste País. 

É com satisfação que ouço o aparte de V. Exa., 
Senador.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Se-
nador Jorge Viana, quero cumprimentá-lo por abor-
dar esse tema. Quero dizer que a reforma do Código 
Penal é, sem dúvida, um bom caminho, mas não é só 
isso. Precisamos avançar em outros pontos também. 
Temos um sistema carcerário nacional extremamente 
estrangulado. Pedi um estudo – e estou para receber 
os dados – para saber quantos mandados de prisão 
estão em aberto no Brasil. Tenho a impressão de que 
temos mais condenados soltos do que presos, dada a 
ineficiência do sistema de segurança pública no Brasil. 
Entendo que o combate à criminalidade começa pelo 
Código Penal, é verdade, mas precisamos pensar em 
estruturar os órgãos de segurança, as polícias esta-
duais, a Polícia Federal, equipando-as com viaturas, 
com salários condignos, com instrumentos modernos 
de investigação, para que se possa efetivamente haver 
um combate mais eficiente da criminalidade. 

A reforma do Código Penal, que é de 1940, já é 
um bom caminho, é um indicativo fundamental. Para-
benizo V. Exa. por debater esse assunto e levar o de-
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bate para audiência pública no Estado do Acre – sal-
vo engano. E se souber da data terei o maior prazer 
de participar, porque é um assunto que me interessa 
bastante. Saúdo V. Exa., cumprimento o Senador Jorge 
Viana pelo tema que aborda nesta tarde. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Con-
vido, agradeço e assim gostaria de compartilhar com 
V. Exa., que assume um mandato nesta Casa, a ideia 
de fazermos um em Rondônia. Concordo com as pa-
lavras de V. Exa. de que é um conjunto de ações que 
devemos ter como prioridade com educação, um país 
mais justo e igual, diminuir as diferenças regionais, uma 
série de medidas. Agora, tenho defendido uma atitude 
que devemos tratar com um pouco mais de atenção: 
a valorização da vida.

Para se ter uma ideia, são 45 assassinatos para 
cada grupo de 100 mil, é o Estado mais violento da 
Amazônia. O Acre é o menos violento hoje e são 19, 
com um problema: antes de ser governador no Acre, 
no final da década de 80 e início de 90, eram 50 as-
sassinatos para cada grupo de 100 mil no Acre, só 
que não era no Acre mas em Rio Branco, porque ti-
nha esquadrão da morte e crime organizado instalado. 
Eram 50 assassinatos e em Alagoas hoje são 70 para 
cada grupo de 100mil. No Japão, 1; no Chile, menos 
de 2; na Argentina, 5; no Uruguai, 5. Que país é esse? 

Agora houve um aumento de mais de 40% na 
violência em São Paulo e agora virou assunto de novo. 
Acho que uma questão central é a vida. Se fizermos 
isso, se deixarmos bem claro – e por isso sou ampla-
mente favorável de termos uma mudança forte nesse 
aspecto da pena mínima e máxima de homicídios no 
Brasil, para crimes hediondos no Brasil, se fizermos 
isso certamente o crime vai deixar de compensar. Hoje, 
compensa; é o que temos ouvido.

O assassino do jornalista no Maranhão está em 
uma reportagem da revista Veja assumindo 49 crimes. 
Ele fala que começou a matar aos 14 anos e agora 
está com 25 anos. No final, ele diz que agora estava se 
preparando para migrar para ser traficante. Ele ia dei-
xar de matar a tiros e iria matar de maneira silenciosa 
com o tráfico de drogas. Boa parte dos assassinatos, 
dos pobres, têm envolvimento com bebida e droga e 
numa situação em que a pessoa que mata fica presa 
um ano, seis meses, dois, três anos e está fora! E vol-
ta às ruas? E ele fala, no final da reportagem: “agora, 
que conheço as leis brasileiras! Tem progressão de 
pena!” Quem matou mais de 40 pessoas falando isso! 
“Vou para o presídio, estou pensando estudar Direito, 
daqui a alguns anos volto à vida normal”, está escrito 
na revista, frase dele. 

Um indivíduo que tira a vida de 40 pessoas não 
pode ter mais vida normal, tem que pagar caro por ter 

feito isso. Aliás, se tirar a vida de um, tem que pagar 
caro... Qual o outro jeito para salvar a vida de 50 mil 
pessoas por ano, por ano? Cinqüenta mil assassina-
tos por ano.

Volto a repetir, na Síria, em um ano e meio de 
guerra, está todos os dias no Jornal Nacional e em 
todos os veículos de comunicação, em um ano e meio 
foram 17 mil assassinatos. Na Síria, um ano e meio. 
No Brasil são 50 mil assassinatos por ano e ninguém 
fala nada! Não é notícia porque é pobre morrendo, é 
pobre matando. Isso é uma vergonha! Quem vai se 
levantar contra isso?

V. Exa. trouxe uma questão: o Acre é o Estado 
que tem maior resolução de inquéritos. O Brasil esta-
beleceu uma meta, no Ministério da Justiça, no nosso 
Governo. Sabe o que aconteceu? Dos quase 200 mil 
inquéritos que existiam soltos no Brasil, fizeram um 
mutirão para resolver e 90% deles foram arquivados 
porque não tinha como prender ninguém, pegar nin-
guém, foi mal formado, como disse V. Exa. V. Exa. tra-
balha nessa área, tem uma história nessa área, mas 
acho que tem que ser feito algo imediatamente. Tem 
um processo todo, um conjunto de medidas, mas tem 
uma delas que acho fundamental: valorização da vida.

Ouço agora o Senador Suplicy.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Só 

queria convidar V. Exa. para a audiência pública no Es-
tado de Rondônia. Vamos organizar com muita honra. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/ PT – AC) – Vamos 
organizar e fazer em Rondônia. Chamamos o Senador 
Pedro Taques, que é um dos proponentes, fazemos um 
debate para ouvir a sociedade de Rondônia. V. Exa. 
está como um dos organizadores. Eu vou estar junto 
com o Senador Pedro Taques como membro da Co-
missão. Obrigado, Senador.

Senador Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Jorge Viana, quero compartilhar a pre-
ocupação de V. Exa. com respeito ao grau tão grande 
de criminalidade violenta em nosso País, o número de 
roubos, de assassinatos, de mortes... E gostaria de, 
mais uma vez, compartilhar que eu acredito que, cla-
ro, a definição de penas é algo importante, o Código 
Penal será muito importante, mas, ao mesmo tempo, 
é fundamental que nós aprendamos com as lições da 
história da humanidade. Lições de pessoas como o 
grande humanista que foi canonizado santo pela Igreja 
Católica em 1935, Thomas Morus, e foi colocado como 
o grande patrono dos políticos e dos governantes no 
ano 2000, por João Paulo II. E eu me refiro a essa his-
tória mais uma vez, porque V. Exa. traz o tema. Lá no 
livro Utopia, no livro I, há um diálogo entre um cardeal 
arcebispo, um viajante português, Rafael Hitlodeu – Hi-
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tlodeu, em grego, significa “o contador de histórias” –, 
e outro personagem que era o Thomas Morus. Rafael 
Hitlodeu até, segundo conta o escritor Eduardo Bueno, 
historiador, havia estado no Brasil. Naufragou junto com 
Américo Vespúcio, andou pelas capitanias hereditárias, 
passou um tempo em Fernando de Noronha e parece 
ter influenciado bastante Thomas Morus na sua obra. 
E eis que, então, eles ali discutiam o tema relacionado 
ao que V. Exa. traz, a pena de morte, dizendo que ela 
não havia colaborado para diminuir, uma vez instituída 
no início do século XVI, ao tempo de Henrique VIII, na 
Inglaterra, a criminalidade violenta, as mortes, os rou-
bos, os assassinatos, os assaltos. Eis que então Rafael 
Hitlodeu pondera: muito mais eficaz do que infligir es-
ses castigos horríveis a quem não tem outra alternativa 
senão a de se tornar primeiro um ladrão para aí ser 
transformado em cadáver é você assegurar a sobrevi-
vência das pessoas. Foi com base nessa reflexão que 
o espanhol Juan Luis Vives escreveu De Subventione 
Pauperum Sive de Humanis Necessitatibus. É por essa 
razão que eu tenho a convicção de que, quando insti-
tuirmos uma renda básica de cidadania incondicional 
para todos... Outro dia, ainda conversei com pessoas 
no Centro de Detenção Provisória, tanto de Vila Inde-
pendência quanto de Osasco, onde havia 768 lugares e 
2.850 presos. Dialoguei com eles, inclusive sobre esse 
tema. Ali, pessoas que cometeram crimes deram-me 
bastante razão. Eis porque precisamos logo colocar 
em prática a renda básica no Acre e em todo o Brasil.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obriga-
do, Senador Suplicy. V. Exa. tem razão. Também com-
pactuo, não sou favorável a enfrentar violência com 
violência. Isso não dá certo, mas sou amplamente fa-
vorável a tratar bandido como bandido, com a dureza 
necessária, e excluí-lo da sociedade.

Um dos maiores problemas do nosso sistema 
prisional é misturar pessoas que têm de pagar uma 
dívida cara e dura com a sociedade com pessoas que 
cometeram falhas. Vivem no mesmo espaço. Isso não 
funciona. Aquele que era para acertar uma falha, um 
erro absolutamente compreensível, que quer acertar 
suas contas com a sociedade é misturado com bandi-
dos, com aqueles que não têm conserto, que merecem 
a pena máxima, a pena dura. Essa mistura não funciona.

Estou falando também na condição de alguém 
que vivia em um Estado que era refém do banditismo, 
que vivia na ilegalidade, que vivia refém do esquadrão 
da morte. Eram cinquenta assassinatos por grupo de 
cem mil por ano. Agora, é o Estado que tem menos 
homicídios da região Norte.

Isso é real! O Acre era o mais violento do Brasil e 
agora é o menos violento da região Norte. Está com os 
indicadores de homicídios abaixo da média nacional, 

graças a um trabalho que começou lá atrás; graças à 
ação das nossas polícias, graças à ação de políticas 
públicas implementadas pelo Governador Binho Mar-
ques e agora levadas adiante pelo Governador Tião 
Viana. Isso é fato!

Agora, no Acre, nós acabamos com a situação: 
autoridades reféns dos bandidos, cadeia que não segu-
rava ninguém, ninguém era preso, as pessoas ficavam 
na cadeia para acobertar os crimes, saiam, matavam e 
voltavam! Isso nós acabamos! Estabelecemos uma lei 
para todos, firmeza, dureza. O melhor de tudo: a Polícia 
matava muita gente, e muitos policiais morriam. Os po-
liciais, graças a Deus, não estão mais sendo vitimados, 
nem estão vitimando ninguém. A lei está funcionando.

Mas precisamos de um auxílio, uma mudança 
na legislação.

Hoje, seis anos de pena para quem comete um 
homicídio é pena nenhuma porque, junto com os seis 
anos, vem uma outra dizendo: “Olha, cumpre só um 
sexto da pena”. Significa um ano. Uma vida vale um 
ano de prisão? É isso que vale? Não pode valer um 
ano. São dois anos, três anos.

Vou pegar o exemplo de um país como a Finlândia, 
um país em que o povo mais lê, que tem um padrão 
de vida elevado. Mas posso comparar com a Bolívia, 
um país que tem dificuldades econômicas. São bem 
menos violentos que o nosso, com uma diferença: na 
Finlândia, se matar uma pessoa, meio século de ca-
deia; depois se começa a discutir se vai sair ou não. 
Ninguém mata ninguém, pensa muitas vezes antes de 
cometer um crime. 

Aqui no Brasil, um ano, quando muito. Se tiver 
um bom advogado, fica poucos meses. E, se tiver um 
advogado melhor ainda, não vai preso nenhuma vez, 
se tirar a vida. E volto a repetir: para ficar preso mes-
mo dez anos tem que matar quatro pessoas, e isso é 
uma vergonha. E eu, como Senador, como legislador, 
como membro da Comissão da Reforma do Código 
Penal pretendo dar minha contribuição. E só tem um 
jeito: ouvir a sociedade, dialogar com ela, ouvir as pes-
soas que conhecem do assunto, para que possamos 
ter uma lei que seja justa, mas que mude essa situa-
ção vergonhosa.

Por fim, quero só dizer também que vamos ter 
debates importantes, e vou me referir a eles em uma 
próxima oportunidade.

Senador Anibal Diniz, que preside, Senadora Ana 
Rita, é bom revê-la, seja bem-vinda.

Muito obrigado pela tolerância de V. Exa. na presi-
dência, Senador Anibal Diniz, e eu agradeço a oportu-
nidade de me expressar neste primeiro dia de trabalho 
do Senado Federal.

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana. Devo 
cumprimentá-lo pelo belíssimo pronunciamento e di-
zer que o mesmo assunto trouxe ao Plenário hoje o 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, que fez um agrade-
cimento especial ao Senador Sarney pela indicação 
para compor essa Comissão, e o Senador Sarney fez 
questão de frisar que procurou trabalhar com as pes-
soas que melhor poderiam contribuir com esse novo 
Código Penal.

Então, o fato de V. Exa. estar representando o 
Acre aqui na construção desse parecer, desse relató-
rio, juntamente com os demais senadores, é algo que 
dignifica muito a política acriana e a brasileira. Por isso, 
V. Exa. está de parabéns. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado. Eu também acompanhei o Senador Pedro 
Taques na proposição junto ao Presidente do Sena-
do, Senador Sarney. Fiquei muito feliz pela indicação, 
e acho que, como bem V. Exa. frisou, nós, acrianos, 
temos, de alguma maneira, não uma autoridade, mas 
uma experiência de vida, de políticas públicas que en-
frentaram o crime organizado, desmontaram o crime 
organizado e acabaram com o esquadrão da morte. 
E isso significou paz, mais vidas salvas no Acre. E 
essa experiência do Acre eu espero trazer agora para 
esta nova missão, compondo esta comissão de onze 
Senadores e Senadoras que vai apreciar o novo Có-
digo Penal.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana. 
Agora, com a palavra, como oradora inscrita, a 

Senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Anibal, Srs. Senadores aqui presen-
tes, Senadoras, primeiro quero parabenizar o Senador 
Jorge Viana pelo seu pronunciamento, trazendo para 
esta tribuna o debate de um tema que muito nos pre-
ocupa: a questão da segurança pública no nosso País.

Com certeza, a discussão do novo Código Pe-
nal nos possibilitará fazer um bom debate sobre o 
tema, e podermos avançar na legislação no sentido 
de contribuir na redução da violência que tanto atinge 
a população brasileira, seja das áreas urbanas, seja 
do interior do nosso País. Realmente, é um tema que 
nos preocupa muito.

Também me inscrevi aqui, hoje, Sr. Presidente, 
não para fazer um pronunciamento, mas apenas para 
fazer um registro. E é com muita tristeza, infelizmente, 
iniciando este segundo semestre no Senado, que faço 
um registro triste.

Como é do conhecimento de V. Exas., encontra-se 
em andamento, no Congresso Nacional, a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a 
Mulher, cujo objetivo é a apuração de denúncias de 
omissão do Poder Público com relação à aplicação de 
instrumentos instituídos em Lei para proteger a mulher 
em situação de violência. Cabe-me, na CPMI, desem-
penhar a missão de relatora.

Digo isso, Sr. Presidente, Senador aqui presente, 
para expressar o meu mais profundo pesar, revolta e 
tristeza com o assassinato praticado contra uma ser-
vidora desta Casa, a Sra. Cristiane Yuriko Miki, que 
trabalhava na Secretaria-Geral da Mesa, cometido por 
seu ex-companheiro no dia 25 de julho, agora, este 
mês, véspera, inclusive, do meu aniversário.

A morte de Cristiane ilustra dramaticamente como 
a violência atinge todas as mulheres, independente-
mente de cor, idade ou classe social. 

É inaceitável que, ainda hoje, nós mulheres fi-
quemos sujeitas a todo tipo de violência, inclusive a 
de morte, por supostos descontroles, ciúmes ou qual-
quer outro motivo que a razão masculina tente impor.

É necessário que o Estado brasileiro tome em 
sério a violência contra a mulher e realize ações de 
prevenção da violência de gênero, com campanhas 
para mudar a cultura de violência machista e que puna 
os agressores. Seria importante também que o Sena-
do tomasse iniciativas de campanhas de prevenção à 
violência contra mulheres.

Aqui está a nossa grande assessora, colabora-
dora, servidora desta Casa, a Dra. Claudia Lyra, que 
tinha a Cristiane como sua colaboradora de primeira 
hora, prestando serviços importantes para esta Casa 
e que, infelizmente, teve a sua vida ceifada.

Conforme disse o Senador Jorge Viana, o assas-
sinato de pessoas hoje está virando coisa cotidiana, 
como se tirasse a vida de qualquer formiguinha que 
passe pela nossa frente. Infelizmente, isso está aconte-
cendo e contra as mulheres é muito grave, porque são 
seus companheiros e ex-companheiros que estão lhes 
tirando as vidas. O Brasil, hoje, está em oitavo lugar, 
num ranking de mais de 80 países, em assassinatos 
de mulheres praticados pelos seus companheiros e 
pelos seus ex-maridos.

Portanto, encerro esta breve manifestação, afir-
mando votos de profundo pesar e solidariedade à fa-
mília da Servidora Cristiane Yuriko Miki, extensivos aos 
servidores e às servidoras desta Casa, em especial 
aos da Secretaria-Geral da Mesa.

É com tristeza que faço este registro, em nome 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para que, 
lamentavelmente, fique marcado nos anais desta Casa 
o assassinato de Cristiane. Esperemos que outra si-
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tuação como esta não aconteça, nem aqui, nem em 
qualquer outro lugar.

Sabemos que temos também fatos semelhantes 
a este na Câmara Federal, bem como em outros se-
tores da sociedade e em outros órgãos públicos. Mas, 
enfim, a violência contra a mulher não pode acontecer 
em lugar algum, em classe social alguma.

É preciso realmente que a legislação seja cum-
prida e que os agressores sejam de fato punidos, con-
forme prevê a nossa lei.

Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de deixar 
registrado aqui, manifestando, mais uma vez, os nos-
sos votos de profundo pesar e solidariedade à família, 
às servidoras e aos servidores desta Casa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senadora Ana Rita.
Esta Mesa compartilha do sentimento de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:

Of. nº 71/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 10 de julho de 2012

Senhor Presidente José Sarney,
Com meus cordiais cumprimentos e em consonân-

cia ao entendimento manifesto pelo Bloco Parlamentar 
União e Força do Senado Federal, em recente reunião 
com seus membros, dirijo-me a Vossa Excelência a 
fim de propor a indicação do nobre Senador Eduardo 
Amorim para a relatoria da Medida Provisória nº 574, 
de 2012, que se encontra nesta Casa.

Ressalto a Vossa Excelência que a referida Me-
dida Provisória “Estabelece medidas para estimular o 
pagamento de débitos relativos ao Programa de For-
mação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, de 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas autarquias e fundações; altera o 
art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, para 
prorrogar a vigência da redução a zero das alíquotas 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS 

incidentes na importação e sobre a receita decorrente 
da venda no mercado interno das massas alimentícias 
que menciona”.

Portanto, considerando o sistema de rodízio entre 
os partidos para a escolha de relatorias das medidas 
provisórias, tão sabiamente adotados por Vossa Exce-
lência, rogo a especial atenção do eminente Presidente 
no sentido de que o pleito apresentado seja acatado, 
de modo que o Bloco Parlamentar União e Força tam-
bém possa dar sua contribuição na discussão dessa 
relevante matéria.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço, colocando-me à 
disposição.

Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do Bloco Parlamentar União e Força.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, declara-
mos esta sessão encerrada, convocando outra para o 
horário regimental desta quinta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 39 mi-
nutos.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
JOSÉ SARNEY

1º-8-2012
quarta-feira

12h Recebe o Deputado Jacques Chagnon, Pre-
sidente da Confederação Parlamentar das Améri-
cas, acompanhado do Senador Mexicano Carlos 
Jiménez, Senador Rodrigo Rollemberg e Deputa-
da Maninha

Sala de Audiências
16h Ordem do Dia

Plenário
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Ata da 135ª Sessão, Não Deliberativa,
em 2 de agosto de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Roberto Requião, Jorge Viana, 
Eduardo Suplicy e Sérgio Souza

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 20 mi-
nutos e encerra-se às 16 horas e 40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. Sob a proteção de Deus e a assessoria da 
Cláudia.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência comunica ao Plenário 
que a Mesa do Senado Federal, em sua 6ª Reunião, 
realizada no dia 10 de julho passado, deliberou sobre 
as seguintes matérias:

Pelo deferimento dos Requerimentos nºs 
167, 253, 288, 307, 314, 390, 399, 433, 454, 456, 
464, 465, 466, 480, 483, 484, 485, 486, 503, 512, 
540, 541, 575, 579, 580, 581 e 607, de 2012,
de informações, nos termos de seus relatórios;

– Com a aprovação do Requerimento nº 
512, de 2012, fica sobrestada a tramitação dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 1 e 283, de 2011,
até o recebimento das informações solicitadas.

Pela aprovação do parecer favorável ao 
Projeto de Resolução nº 46, de 2011.

– Foram lidos anteriormente os Parece-
res nºs 996 e 997, de 2012, da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte e da Comissão 
Diretora, referentes ao Projeto de Resolução 
nº 46, de 2011. A matéria será incluída em 
Ordem do Dia oportunamente.

Pela aprovação do parecer, com altera-
ções, ao Projeto de Resolução nº 7, de 2004,
e rejeição dos Projetos de Resolução nºs 65, 
2003 e 4, de 2004, que tramitam em conjunto;

– Foram lidos anteriormente os Parece-
res nºs 994 e 995, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão 
Diretora, referentes aos Projetos de Resolução 
nºs 65, 2003; 4 e 7, de 2004. As matérias serão 
incluídas em Ordem do Dia oportunamente.

Pela aprovação do parecer favorável ao 
Projeto de Resolução nº 1, de 2010-CN, nos 
termos do Substitutivo apresentado.

– Tendo em vista que a matéria encontra-
-se instruída pelas Mesas da Câmara dos De-
putados e do Senado Federal, a matéria será 
incluída, oportunamente, em Ordem do Dia 
de Sessão Conjunta do Congresso Nacional.

Pela aprovação dos Requerimentos nºs 
504, 505, 510, 592, 651, 655 e 656, de 2012,
de tramitação conjunta, de matérias abaixo 
relacionadas, agrupadas da seguinte forma:

– O Projeto de Lei do Senado n° 9, de 
2009, passa a tramitar em conjunto com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 151 e 505, de 
2007 e nºs 99, 177, 307, 692 e 703 de 2011; 
e 9, de 2012, e vão às Comissões de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informá-
tica; de Assuntos Econômicos; de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 

e Controle; e de Assuntos Sociais, cabendo a 
esta última a decisão terminativa;

– As Propostas de Emenda à Consti-
tuição nºs 13, de 2011; 13, de 2006; 18, de 
2009, e 92, de 2011, passam a tramitar em 
conjunto e vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania;

– As Propostas de Emenda à Consti-
tuição nºs 2, de 2003; e 2, de 2006, passam 
a tramitar em conjunto e vão à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania;

– O Projeto de Lei da Câmara nº 113, 
de 2011, e o Projeto de Lei do Senado nº 
393, de 2011, passam a tramitar em conjunto 
e vão à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, em 
decisão terminativa; 

– Os Projetos de Lei do Senado nº 91, 
de 2003; e 271, de 2008, passam a tramitar em 
conjunto e vão às Comissões de Serviços de 
Infraestrutura; Constituição, Justiça e Cidada-
nia; Assuntos Econômicos; Direitos Humanos 
e Legislação Participativa; e Assuntos Sociais, 
cabendo a esta última decisão terminativa; e

– O Projeto de Lei da Câmara nº 139, 
de 2010; e o Projeto de Lei do Senado nº 
28, de 2012, passam a tramitar em conjunto e 
vão às Comissões Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle; de Ci-
ência, Tecnologia, Comunicação e Informática; 
e Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo 
a esta última decisão terminativa.

Serão cumpridas as decisões da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência comunica que os Proje-
tos de Lei do Senado n°s 9, de 2009, 151 e 505, de 
2007; 99, 177, 307, 692 e 703 de 2011; e 9, de 2012,
vão à Mesa, em virtude de solicitação de tramitação 
conjunta com o Projeto de Lei do Senado n° 139, de 
2012, conforme Requerimentos n°s 699 e 700, de 
2012, lidos na sessão de ontem.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência autuou, por solicitação 
do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização, o Ofício nº 43, de 2012-
CN (nº 229/2012, na origem), da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste, que “Encaminha o 
Relatório de Resultados e Impactos – Exercício 2011, 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordes-
te – FNE, o Parecer Conjunto nº 13/SFRI/SUDENE/
MI, de 28/06/2012, e a Resolução CONDEL nº 53, de 
13/07/2012, que aprovou o referido relatório”.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) –

Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 2-8-2012
Até 7/8 prazo para publicação e distribuição dos 

avulsos da matéria;
até 22/8 prazo para apresentação de relatório;
até 29/8 prazo para apresentação de emendas 

ao relatório; e
até 5/9 prazo para apresentação, publicação, 

distribuição e votação do relatório e encaminhamento 
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada em Suplemento ao Di-
ário do Senado Federal de 3 de agosto do corrente.

O Ofício retorna à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – A Presidência recebeu os Ofícios n°s 
653/P e 656/P, de 18 de julho último, do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal comunicando que aquela 
Corte, em Sessão Plenária realizada em 29 de junho 
de 2012, proferiu decisão nos autos das Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade nºs 4430 e 4795, cujas cer-
tidões de julgamento foram encaminhadas em anexo.

São os seguintes os ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Será feita a devida comunicação à Câ-
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu, da Presidência 
da República, as seguintes Mensagens:

– nº 345, de 2012, na origem, que restitui 
os autógrafos do Projeto de Lei nº 1, de 2012-
CN, que abre ao Orçamento da Seguridade 
Social da União, em favor de órgãos dos Pode-
res Legislativo e Judiciário, do Ministério Públi-
co da União e do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, crédito especial no valor 
global de cem milhões de reais, para o fim que 
especifica, e dá outras providências, sanciona-
do e transformado na Lei nº 12.697, de 2012;

– nº 346, de 2012, na origem, que restitui 
os autógrafos do Projeto de Lei nº 2, de 2012-
CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Integração Nacional, 
crédito especial no valor de noventa milhões 
de reais, para o fim que especifica, sanciona-
do e transformado na Lei nº 12.698, de 2012;

– nº 347, de 2012, na origem, que restitui 
os autógrafos do Projeto de Lei nº 4, de 2012-
CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor de Operações Oficiais de Crédito, 
crédito suplementar no valor de um bilhão, tre-
zentos e cinquenta e cinco milhões de reais, 
para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente, sancionado e transfor-
mado na Lei nº 12.699, de 2012; e

– nº 348, de 2012, na origem, que restitui 
os autógrafos do Projeto de Lei nº 16, de 2012-
CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e 
da Integração Nacional, crédito suplementar 
no valor global de noventa e três milhões, qua-
renta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete 
reais, para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente, sancionado e trans-
formado na Lei nº 12.700, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 207, 
de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos 
membros daquele Órgão técnico do inteiro teor do Aviso 
nº 37, de 2012, e recomendando o seu arquivamento.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 207/2012/CAE
Brasília, 3 de julho de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

36ª Reunião Ordinária, a Comissão de Assuntos Econô-
micos, realizada em 3 de julho, foi dado conhecimento 
à Comissão do Aviso nº 37, de 2012 (nº 738-Seses-
-TCU-Plenário), de 20 de junho de 2012, do Tribunal 
de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão 
proferido nos autos do processo nº TC-032.630/2011-
5, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária 
de 20-6-2012, bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentam. O Acórdão em questão é referente ao 
acompanhamento da operação de crédito autorizado 
pela Resolução nº 12 de 2011 desta Casa. O expe-
diente foi encaminhado aos membros da Comissão 
por meio do Of. CAE nº 28/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhado ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O Aviso nº 37, de 2012, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O primeiro orador inscrito é o Senador 
Eduardo Suplicy.

Senador, com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Presidente desta sessão, Senador Roberto 
Requião, prezado Senador Jorge Viana, queridos bra-
sileiros e brasileiras, em primeiro lugar, quero regis-
trar o diálogo telefônico que mantive hoje cedo com o 
Governador Geraldo Alckmin, de São Paulo, quando 
disse a ele que estava no aguardo da rigorosa apu-
ração que ele determinou sobre os episódios havidos 
por ocasião da ocupação da área do Pinheirinho pela 
Polícia Militar e pela Guarda Metropolitana de São José 
dos Campos, em 22 de janeiro.

Como foram registrados diversos abusos come-
tidos, ele disse que iria determinar rigorosa apuração 
de todos os episódios, alguns dos quais eu tive a 
oportunidade de relatar aqui. Também tive oportuni-
dade de conversar com o Comandante-Geral da PM 
e o Corregedor-Geral da PM. Ambos me disseram que 
estava demorando um pouco por causa de um laudo 
que precisaria ser feito, e esse laudo seria feito nos 
Estados Unidos da América.

No entanto, já estamos em agosto e já são pas-
sados mais de seis meses daqueles episódios. O novo 
comandante da PM me disse que o Governador esta-
va solicitando aquele relatório. Pois bem! O Governa-

643ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



39020 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012

dor me disse que tomará as providências. Agradeço, 
portanto, a atenção do Governador Geraldo Alckmin.

Disse também a ele que quero conhecer o rela-
tório para registrar o que de fato foi apurado e quais 
as medidas que o Governador Geraldo Alckmin está 
tomando a respeito.

Ressalto que muitas daquelas famílias que fo-
ram retiradas da área do Pinheirinho, mais de 1,5 mil, 
tiveram vários dos seus bens inteiramente destruídos, 
bem como suas residências ali construídas e, até ago-
ra, não houve uma solução habitacional por parte do 
Governo municipal de São José dos Campos. É im-
portante aqui registrar um apelo ao Prefeito Eduardo 
Cury e ao próprio Governador Geraldo Alckmin, para 
verificar a quantas anda, a fim de termos um balanço 
completo de todos aqueles episódios.

Aproveitei a oportunidade para transmitir ao Go-
vernador Geraldo Alckmin que, de 14 a 16 de setembro 
próximo, haverá, na cidade de Munique, na Alemanha, 
o 14º Congresso Internacional da Rede Mundial da 
Renda Básica.

A Ministra Tereza Campello foi convidada para, 
na abertura, fazer a chamada keynote lecture, uma 
exposição principal, a respeito do balanço de todo o 
Programa Brasil sem Miséria, da evolução dos progra-
mas sociais, dos programas de transferência de renda, 
da eventual perspectiva da renda básica de cidadania 
no Brasil, conforme a Lei nº 10.835, de 2004.

Fui, inclusive, convidado para fazer a apresenta-
ção dessa lei por ocasião do evento, na qualidade de 
co-presidente de honra da Basic Income Earth Network.

Na oportunidade, será importante também que 
tenhamos o relatório sobre convênio assinado, em 
agosto do ano passado, no Palácio dos Bandeirantes, 
pela Presidenta Dilma Rousseff, a Ministra Tereza Cam-
pello e o Governador Geraldo Alckmin. Desde então, 
seria feita a busca ativa, e o Governo do Estado de São 
Paulo se encarregaria de completar o que faltasse para 
cada família beneficiária do Programa Bolsa Família 
que não tivesse, pelo menos, uma renda mensal de 
R$70,00, como um direito de todos os paulistas – isso, 
na cooperação Governo Federal/Governo estadual.

Mas, Sr Presidente, sempre que represento o 
Senado em missão internacional, faço aqui um breve 
relatório de minha viagem.

A última foi realizada a Curaçao, na semana pas-
sada, nos dias 26 e 27, ocasião em que fui convidado 
para apresentar, perante a Comissão de Economia do 
Parlatino, um projeto de lei para ser acoplado ao Pro-
jeto de Lei Macro que a Deputada Maria Soledad Vela, 
do Equador, apresentou também, ambos no sentido 
de se constituírem num modelo para que os 23 países 
da América Latina e das Antilhas da América Central 

possam apresentar a seus respectivos Parlamentos 
e, de tal maneira, seguirem o exemplo do Brasil, para 
apreciarem e, se possível, aprovarem um projeto de lei 
para instituir uma renda básica de cidadania em todos 
os países da América Latina e do Caribe.

E quero aqui informar que, após uma hora e meia 
de apresentação da proposição, seguiram-se os deba-
tes com os Senadores e Deputados, dentre os quais 
estavam Deputados do Chile, do Uruguai, da Bolívia, 
de Aruba, de Curaçao, da Venezuela, do México; do 
Brasil, estavam os Deputados Mendes Thame e o nos-
so ex-colega aqui no Senado, hoje Deputado Eduardo 
Azeredo, de Minas Gerais. Ambos participaram dos 
debates de uma maneira positiva.

Nessa reunião presidida pelo Deputado venezue-
lano Rodrigo Cabezas, da Comissão de Economia, após 
os debates em que todos se manifestaram favoravel-
mente, houve a apresentação da minha proposta. Por 
consenso de todos, então, o Presidente Rodrigo Cabe-
zas designou uma comissão de três parlamentares, o 
próprio Rodrigo Cabezas, a Deputada Maria Soledad 
Velas e eu, para redigir uma proposta conclusiva que 
leve em conta tanto a Lei Macro apresentada pela De-
putada Maria Soledad Vela e o projeto que apresentei.

E peço, Sr Presidente, que sejam inseridos como 
parte de meu pronunciamento tanto o Projeto de Lei 
Macro da Renda Básica para o Parlatino, proposto pela 
Deputada Maria Soledad Vela, do Equador, quanto a 
minuta de projeto de lei que eu apresentei para todos 
os países da América Latina seguirem o exemplo do 
Brasil com as respectivas justificações.

O projeto prevê que será instituída, em cada país, 
a renda básica de cidadania, o direito de todos os re-
sidentes em cada país e estrangeiros residentes há 
cinco anos ou mais, não importando a sua condição 
socioeconômica, de receberem a cada ano, se possível 
em parcelas iguais e mensais, um benefício monetá-
rio de igual valor para todos, suficiente para atender 
as despesas vitais de cada pessoa com alimentação, 
educação, saúde e moradia, considerando para isso 
o grau de desenvolvimento do país e as possibilida-
des orçamentárias. E isso poderá ser financiado pela 
criação de um fundo de cidadania que poderá levar 
em consideração, por exemplo, uma proporção dos 
recursos oriundos da concessão de serviços públicos 
e de obras públicas, permissão e autorização para 
prestação de serviço público; uma proporção dos re-
cursos oriundos da autorização ou concessão das ati-
vidades de pesquisa e lavras de recursos minerais e 
aproveitamento de potenciais hídricos; uma proporção 
dos recursos oriundos da contratação, com empresas 
estatais ou privadas, da realização das atividades de 
pesquisa, lavra, refino, importação, exportação, trans-
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porte de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos; 
50% da renda oriunda dos imóveis pertencentes ao 
Estado, que pertencem ao povo, outros bens, direitos 
e ativos do Estado, bem como crédito, transferência e 
repasses; rendimentos de qualquer natureza, doações, 
contribuições etc. 

Enfim, poderá sempre, de qualquer fonte de ri-
queza gerada numa comunidade, num Estado, num 
país, ser formado um fundo, que vai, com o tempo, ser 
suficiente para pagar uma renda básica de cidadania. 

Sr. Presidente, Senador Roberto Requião, no 
domingo passado, quando assistia à missa dominical, 
mais uma vez fiquei impressionado com o Evangelho 
de Jesus Cristo segundo São João, justamente sobre 
a multiplicação dos pães e dos peixes, assim como a 
Oração dos Fiéis, que foi impressa pela Arquidiocese 
de São Paulo e distribuída a todas as igrejas do Muni-
cípio. Ali há uma excelente defesa da proposição que 
foi aprovada pelo Congresso Nacional e também para 
que, no Governo da Presidenta Dilma – isso foi em 
fevereiro de 2010 –, se tenha a transição do Progra-
ma Bolsa Família para a Renda Básica de Cidadania. 

Inclusive, eu fiquei contente de saber que, na Con-
venção do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo, 
ao ser apreciada a proposta de diretrizes de governo 
do candidato Fernando Haddad, foi colocado que tam-
bém por etapas e em cooperação com o Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff caminharemos na direção 
da Renda Básica de Cidadania. 

Ora, da mesma maneira que o Bispo da Namíbia, 
Zephaniah Kameeta, observou sobre a experiência 
de mais de três anos da vila de Otjivero, na Namíbia, 
que faz lembrar aquele milagre, pois quando Jesus foi 
alertado por seus discípulos, do outro lado do mar da 
Galileia, em Tiberíades, que após a longa pregação as 
cinco mil pessoas que o escutavam estavam cansadas 
e com fome e ante a informação de que havia apenas 
cinco pães e dois peixes, prezado Senador Randolfe Ro-
drigues, Jesus não disse a cada um: “Você parece que 
tem fome e você, não. Você fica aqui nessa fila; você, 
não.” Ele simplesmente sentou-se no chão, abençoou 
os pães e os peixes; deu graças, e distribuiu a todos.

Ora, naquela vila de Otjivero, as mil pessoas que 
lá habitam receberam cada uma US$100 da Namíbia 
ou R$23 por mês a partir de janeiro de 2009.

Como uma modesta demanda por bens e serviços 
começou a existir, algumas pessoas passaram a pro-
duzir verduras, legumes e frutas; outras, o pão; outras, 
tijolos; outras, tecidos e roupas. O empreendedorismo 
aumentou, o nível de atividade e emprego se elevou; 
a desistência escolar das 350 crianças – cuja escola 
eu fui visitar – baixou de 40% para zero; a criminalida-
de diminuiu 42%; e os habitantes pediram a mim, em 

fevereiro de 2011, quando ali os visitei, que eu fosse 
transmitir às autoridades do país que a experiência 
pioneira de Otjivero, situada a 100 quilômetros da ca-
pital Windhoek, deveria ser estendida a todo o país. 

Ora, justamente como a oração dos fiéis, coloca-
da na missa de domingo, no livreto O Povo de Deus,
em São Paulo, depois do Evangelho, que foi lido e co-
mentado pelo padre no sermão da igreja: 

Irmãos e irmãs, elevemos com gratidão 
nossas preces ao Pai que nos dá o pão do Céu 
e nos providencia o pão de cada dia para que 
não faltem forças para a luta nesta vida nem 
a esperança na vida eterna. Rezemos juntos: 
Dai-nos, Senhor, o pão de cada dia.

E ai vêm as seis orações:
1º.Olhai a vossa Igreja para que assuma 

com o maior empenho a missão que brota da 
eucaristia.

2º.Iluminai os governantes para que se 
afastem da corrupção e promovam uma vida 
digna a todos.

3º. Saciai os que têm fome e sede de 
justiça.

4º. Fortalecei os desanimados e alegrai 
os tristes com o pão da vida. 

5º.Ajudai-nos a encontrar força na euca-
ristia para lutar pelos que não têm sequer o 
alimento de cada dia.

6º. Multiplicai a partilha entre as nações 
para que a humanidade viva com mais alegria.

Seguem-se as preces da comunidade. E o sa-
cerdote então diz: “Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por 
Cristo Nosso Senhor.” E todos: “Amém”.

Ora, Sr. Presidente, Senador Roberto Requião, 
que melhor defesa justamente aqui da renda básica de 
cidadania? Portanto, a diretriz que foi aprovada pela 
convenção nacional do Partido dos Trabalhadores em 
fevereiro de 2010 e em maio e junho últimos, na con-
venção municipal do Partido dos Trabalhadores, quando 
foi aprovada a candidatura de Fernando Haddad, de 
fazer de São Paulo um exemplo pioneiro da renda bási-
ca de cidadania, em cooperação com o objetivo maior 
da Presidente Dilma Rousseff de erradicar a pobreza 
absoluta e assegurar liberdade e dignidade a todas as 
pessoas, está plenamente de acordo com essa boni-
ta oração dos fiéis e com o Evangelho de São João.

Sr. Presidente, Senador Roberto Requião, eu 
gostaria, de uma maneira consistente com o que aqui 
disse na minha conclusão, de prestar uma homena-
gem ás mulheres africanas, e vou ler aqui o breve texto 
enviado por Daniel Campos, poeta, escritor e jorna-

645ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



39022 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012

lista, porque o dia 31 de julho foi o dia consagrado às 
mulheres africanas. 

Um dia para as mulheres africanas.
Os 86.400 segundos que compõem este 

dia são poucos para celebrar a importância e 
refletir sobre os dramas da mulher africana. Im-
possível dizer quantos dias seriam necessários 
para pensar, lutar e chorar pelo holocausto si-
lencioso das mulheres africanas. Mulheres que 
caminham com suas belezas e encantos pelas 
dores da fome, da indiferença e do machismo.

Quantos quilômetros seus pés descalços 
percorrem diariamente em busca de paz? Uma 
caminhada marcada por guerras civis, Aids, ex-
clusão social, tráfico de mulheres, mutilações, 
destruição ambiental, secas, malária, burcas, falta 
de direito ao voto, à instrução e à propriedade.

Mulheres subjugadas e discriminadas 
pelos estrangeiros e pelos seus. Mulheres que 
sofrem um abuso sexual a cada 27 segundos 
na África do Sul. São 130 milhões de mulhe-
res, africanas em sua maioria, vivendo com o 
clitóris e os lábios vaginais parcialmente ou 
inteiramente removidos. Um dia é pouco para 
discutir os limites entre cultura e barbárie.

Um dia é um estímulo para o mundo olhar 
a mulher africana para além de estereótipos, 
tais como apelo sexual, exotismo e passivi-
dade. Um dia em favor da compreensão, do 
entendimento e da solidariedade. Um dia para 
expor a realidade dessas filhas da tragédia, es-
posas da falta de amor, mães da continuidade 
e também da tentativa de mudança.

A mulher africana leva nas costas o caçu-
la amarrado com pano, pela mão arrasta outra 
criança e, no ventre, carrega a esperança de 
que aquele seja herdeiro de uma nova África. 
Sonha que, um dia, as mãos de seus filhos não 
estejam vazias de comida e repletas de fuzis.

Um dia para aplaudir essas mulheres que, 
mesmo enfrentando todas as dificuldades, têm 
conquistado espaço no acirrado mercado de 
trabalho e de poder africano, destacando-se 
em todos os planos, das artes à guerra, ga-
nhando Prêmios Nobel.

Se hoje muitos se espantam com as his-
tórias, responsabilidades e atuações dessas 
mulheres, antes da colonização europeia elas 
reinavam. Um dia para relembrar da Rainha 
Hatshepsut, que se autoproclamou faraó no 
Egito; da Rainha de Sabá e de sua jornada de 
mistérios junto ao Rei Salomão; de Cleópatra, 
outra rainha negra – [ainda que representada 

pela Elizabeth Taylor no filme Cleópatra, mas 
era rainha negra] –, que se suicidou quando 
perdeu o controle do Egito.

Um dia para trazer à tona a resistência 
da mulher africana personificada nas várias 
rainhas Candace, palavra etíope para chefe-
-de-estado, que guerrearam contra Nero e 
Alexandre, o grande. Um dia perfeito para se 
enredar nas lendas das grandes rainhas guer-
reiras que, depois da morte, foram transforma-
das em orixás, como lansã e Obá.

Um dia para ver essas mulheres como o 
começo de tudo, visto que o esqueleto humano 
mais antigo encontrado é de uma mulher africa-
na com 3,5 milhões de anos – uma Eva negra.

Hoje, dia 31 de julho, Dia Internacional da 
Mulher Africana, é uma oportunidade especial 
para discutir e reconhecer o papel de todas as 
mulheres africanas, guerreiras acima de tudo, 
na reconstrução da África.

E, aqui, concluo, Sr. Presidente, tenho a convic-
ção de que o dia em que for instituída a renda básica 
de cidadania também na África, não apenas na Namí-
bia, na África do Sul, mas em toda a África, teremos 
condições de dignidade e liberdade para a mulher, 
inclusive a africana. 

Muito obrigado, Presidente Roberto Requião.
Gostaria de encaminhar a V. Exa. o exemplar do li-

vro que será lançado sábado que vem, às 10h, no Museu 
de Arte Moderna, no Parque Ibirapuera, ao lado do pré-
dio da Bienal. A História dos Doze Anos da Cooperativa 
dos Vendedores Autônomos do Parque do Ibirapuera, o
passo a passo de uma história de sucesso, com o pre-
fácio do Secretário de Economia Solidária, Paul Singer, 
com a colaboração de Ildeana Vivian Vieira e de outros 
especialistas na área jurídica. É um livro da escritora e 
jornalista Mônica Dallari, que encaminho a V. Exa. e tenho 
certeza de que será um estímulo às formas cooperadas 
de produção (Fora do microfone).

Muito obrigado.
DOCUMENTOS EM ESPANHOL A QUE 

SE REFERE O SR. SENADOR EDUARDO SU-
PLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO AGUAR-
DANDO TRADUÇÃO PARA POSTERIOR PU-
BLICAÇÃO NA ÍNTEGRA.

Matérias referidas:
– Proyecto de Ley Macro de Renta Básica para 

El Parlatino Propuesta Maria Soledad Vela – Ecuador;
– XVII Reunion de La Comisión de Asuntos Eco-

nômicos, Deuda Social Y Desaroollo Regional.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I do Regimento Interno

.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Blo-
co/PMDB – PR) – Com a palavra, pela Liderança do 
PSOL, S. Exa. o Senador Randolph Frederich, por 
cinco minutos.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr. Presidente Roberto Requião, em especial pela so-
lenidade do chamamento a esta tribuna.

Eu queria agradecer aos colegas que também 
entenderam minha inscrição pela Liderança do Partido 
Socialismo e Liberdade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, aqueles 
que nos assistem pela TV Senado e os que nos ouvem 
pela Rádio Senado, trago à tribuna minha preocupação 
com o início do processo eleitoral na capital do meu 
Estado, a cidade de Macapá.

Primeiro, é importante destacarmos o evento, 
neste segundo semestre, das eleições em 5.563 Mu-
nicípios brasileiros. É no Município, é na cidade, cuja 
origem remonta à antiguidade, ao termo grego polis,
derivado de um termo que está diretamente vincula-
do ao sentido de cidade, que é o termo “cidadão”, que 
ocorre, concretamente, materialmente, a vida dos bra-
sileiros e das brasileiras.

A política, então, desde o nascedouro, é a alma 
da cidade. Se a alma da cidade for obscura, a cidade, 
assim, será mal cuidada, mal administrada, vilipendia-

da, roubada, abandonada. Do contrário, quando a po-
lítica é reta, cumpre o devido papel de política, desde 
Aristótoles, a luta pelo bem comum, a cidade como 
espelho cristalino desse devido papel, desse modus
operandi, ordena-se e se ergue em políticas públicas e 
em serviços bem prestados a todos os seus habitantes.

Nós temos avançado no sentido de cidade e na 
constituição de instrumentos de defesa da coisa públi-
ca no Brasil para aqueles que vão disputar as eleições 
para prefeito e para vereador nesses mais de cinco mil 
Municípios brasileiros neste semestre que se inicia.

É importante que a disputa nas cidades seja 
pautada pelo debate político, pelo debate dos proble-
mas da cidade. Quero dizer que, no caso específico 
de Macapá, é importante que o debate lá seja pautado 
pela realidade: há 23 Unidades Básicas de Saúde na 
capital do Estado e 72 escolas públicas, mas muitas 
dessas Unidades Básicas de Saúde estão fechadas 
por causa da irresponsabilidade de seu governante.

É importante, ao debatermos Macapá, sabermos 
que Macapá é uma das poucas capitais, um dos poucos 
locais do Brasil em que ainda padecemos com crian-
ças fora da escola, chaga que conseguimos resolver 
na maioria das cidades brasileiras. É importante, ao 
debatermos Macapá, sabermos que lá existem 4.835 
servidores municipais sem que haja política nenhu-
ma de valorização. É importante sabermos que, dos 
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398.204 habitantes de Macapá, 11,8% são crianças de 
0 a 5 anos. Essas crianças, a ampla maioria, não têm 
acesso à creche, enquanto as mães são condenadas 
a não trabalhar para ter de manter os filhos em casa.

É uma cidade que, lamentavelmente, tem padecido 
da incapacidade no acesso aos recursos federais. Então, 
é uma cidade em que mais de 97% de sua população 
percorrem ruas totalmente esburacadas, sem nenhuma 
condição de saneamento básico. Somos um dos últimos 
domicílios, somos uma das últimas cidades do País que 
padecem do menor índice de saneamento básico.

Esses são os problemas da cidade de Macapá, 
capital do Estado do Amapá. São esses os problemas. 
E, em relação ao Amapá, estou me referindo a Macapá, 
porque acho que são esses os problemas que devem ser 
debatidos na eleição municipal deste ano naquela cidade.

Lamentavelmente, as primeiras semanas de campa-
nha têm sido pautadas por ataques baixos, vis, buscando 
interferir na intimidade dos candidatos, na intimidade fa-
miliar dos candidatos, trazendo o debate para o esgoto 
da baixaria pessoal e deixando de tratar os verdadeiros 
problemas de Macapá e das outras cidades do Estado 
do Amapá. Vítima desse tipo de ataque por parte de 
setores conhecidos nacionalmente, o nosso candidato 
à Prefeitura de Macapá foi atingido há duas semanas.

Mas não para aí. Anteontem, a minha assessoria 
descobriu uma armação que estava em curso, sendo 
montada para nos atingir. A armação incluía a divulgação 
em Macapá, na periferia da cidade e em alguns órgãos 
de comunicação, de documentos forjados com o intuito 
criminoso de fazer alguma relação nossa com os esque-
mas criminosos montados no Estado. Em decorrência 
disso, ontem, apresentei queixa na Polícia Civil e, assim 
que chegar, apresentarei queixa na Policia Federal. Os 
documentos, assim que forem apreendidos, serão sub-
metidos, com certeza, a uma perícia minuciosa.

Mais que isso, os responsáveis pela tentativa de 
calúnia, de difamação e de desvio do foco das elei-
ções de Macapá serão responsabilizados. Senador 
Jorge Viana, esses senhores que nós conhecemos 
muito bem têm agentes do crime tanto nas nascentes 
do rio como na desembocadura dos rios amazônicos. 
V. Exª enfrentou isso no Estado do Acre e conhece 
isso muito bem. Esses agentes do crime no Amapá 
são de conhecimento público, já foram indiciados pela 
Polícia Federal, já foram presos em operações da Po-
lícia Federal. A única forma que têm de construírem 
campanhas eleitorais é essa, através do ataque à in-
timidade, através de práticas caluniosas, através de 
armações para levar ao esgoto da lama em que eles 
estão metidos, ao esgoto da lama fétida em que eles 
estão metidos, as pessoas honestas, decentes e de 

bem. Conosco isso não funcionará! Conosco, quero 
aqui advertir, fracassarão.

Nós, reitero, fizemos a denúncia sobre a possível 
armação às autoridades públicas do Estado do Amapá 
e às autoridades públicas federais e temos a notícia 
da instauração de investigação sobre os documentos 
caluniosos cuja produção estava em curso.

Tenho a certeza de que, não só em Macapá e nas 
cidades do Amapá, mas também nas cidades de todo o 
País, o povo decidirá soberanamente o destino dos seus 
governos municipais, pautado unicamente pela verdade 
da conduta dos seus agentes públicos, pela verdade da 
conduta dos seus agentes políticos. Nós – repito – ti-
vemos importantes conquistas para que a escolha dos 
agentes públicos fosse pautada a partir dos critérios 
do que significa ser candidato. Candidato vem do latim: 
aquele que é cândido, aquele que é limpo, aquele que 
é puro. Foi por isso que, no Senado Federal e na Câ-
mara dos Deputados, aprovamos a Lei Complementar 
nº 135, de 2010, a famosa Lei da Ficha Limpa. Foi por 
isso que o Supremo Tribunal Federal, com a conhecida 
sabedoria daquela egrégia Corte, decidiu que essa Lei 
já se aplicará para as eleições de 2012. Foi por isso 
que conquistamos – e avançamos – instrumentos da 
transparência pública dos atos dos governantes, como, 
por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, a Lei da 
Transparência e muitos outros instrumentos.

Vivemos em uma sociedade com amplo acesso 
à informação. Embora, às vezes, a informação seja 
deturpada, o acesso democrático à informação cons-
cientiza as pessoas e faz com a verdade chegue pri-
meiro e com que a mentira, em alguns momentos, seja 
deflagrada com antecedência.

Portanto, espero que, na capital do meu Estado, 
nas cidades do meu Estado, as eleições sejam pauta-
das pelo enfrentamento desses problemas, pelo debate 
desses problemas.

Tem de se debater, nas eleições municipais deste 
ano, o drama do problema da corrupção. A corrupção 
não é um detalhe no País. A corrupção, a dilapidação 
do patrimônio público é uma das piores formas de 
apropriação de uma elite corrupta que ora se apropria 
das coisas do Estado ou, às vezes, também de uma 
elite econômica, que, em detrimento da maioria do 
povo brasileiro, condena milhares, milhões a não te-
rem escola, a não terem saúde. Então, corrupção não 
é um crime menor. A corrupção tem de ser também 
pauta das eleições municipais deste ano, bem como 
as condições de nossa cidade, as condições de de-
senvolvimento urbano de nossa cidade.

Vou caminhar pelas cidades do Estado do Ama-
pá, em especial por Macapá, propondo o debate so-
bre a cidade, propondo o debate sobre temas nacio-
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nais, como o problema da corrupção. Não iremos cair 
na sedição dos senhores de poder e de riqueza que 
procuram levar o debate, repito, para o esgoto baixo, 
para o nível em que eles estão muitas vezes, porque a 
ampla maioria deles já tem ficha corrida nas instâncias 
policiais e nos procedimentos investigatórios.

Que este processo eleitoral, que começará a es-
quentar no mês de agosto e no mês de setembro, seja 
pautado, decididamente, pelos critérios do debate dos 
problemas nacionais e pelos critérios do debate dos 
problemas concretos de nossas cidades!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – A Comissão de Juristas encarregada 
de estudar e de propor alterações no Código de Defesa 
do Consumidor encaminhou, como conclusão dos seus 
trabalhos, três anteprojetos, que foram apresentados 
da seguinte forma:

– Projeto de Lei do Senado nº 281, de 
2012, do Senador José Sarney e outros Senado-
res, que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para 
aperfeiçoar as disposições gerais do Capítulo I 
do Titulo I e dispor sobre o comércio eletrônico;

– Projeto de Lei do Senado nº 282, de 
2012, do Senador José Sarney e outros Srs. Se-
nadores, que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
para aperfeiçoar a disciplina das ações coletivas; e

– Projeto de Lei do Senado nº 283, de 
2012, do Senador José Sarney e outros Srs. 
Senadores, que altera a Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), para aperfeiçoar a disciplina do 
crédito ao consumidor e dispor sobre preven-
ção do superendividamento.

São os seguintes os Projetos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Os Projetos de Lei do Senado nºs 281 
a 283, de 2012, vão à Comissão Temporária, prevista 
no art. 374 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, com a palavra 
o Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Requião, obrigado pelo privilégio de V. Exa. 
estar aqui, V. Exa. que é parte desta Casa e das boas 
lutas desta Casa...

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador, regimentalmente, V. Exa. tem 
cinco minutos, prorrogáveis por mais quinze. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado.

Eu gostaria de registrar que a matéria que trago 
tem consumido boa parte do seu mandato e do seu 
tempo, por ser V. Exa. um estudioso da questão eco-
nômica do País e por ter críticas importantes a serem 
consideradas. E eu, como recém-chegado a Casa, 
tenho procurado dar uma contribuição no sentido de 
fazer com que o nosso trabalho possa ter uma sintonia 
com os anseios da sociedade brasileira.

Este ano, por exemplo, entrei numa luta, numa 
batalha. A Presidenta Dilma adotou uma série de me-
didas e tomou atitudes fortes no sentido de baixar as 
taxas de juros. Parecia que isso era um tema intocável. 
A Presidenta Dilma começou a questionar, começou a 
perguntar, começou a cobrar e, com pouco tempo, já 
vimos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, mudando 
as taxas de juros, e o questionamento que fica é: por 
que não mudaram antes? Inflação sob controle, em 
queda, o Brasil numa situação bastante diferenciada 
de um passado não muito distante, e o certo é que, 
com várias tentativas, as mudanças das taxas de juros 
foram acontecendo, muito longe ainda do que deveria 
ter ocorrido. Algumas tentativas de disfarçar essa que-
da aconteceram, cobrando-se taxas. Eu mesmo entrei 
com um projeto de lei proibindo cobrança de algumas 
taxas para cadastro, que, de certa forma, substituiria 
contabilmente nos bancos os ganhos ou as perdas.

Eu venho à tribuna do Senado hoje, Senador 
Requião, que preside esta sessão, para falar que es-
tamos agora diante de um grave problema: a taxa Se-
lic, obviamente, passou por mudanças em 2008. Ela 
era de 11,25%; agora, está em 8%, em julho de 2012. 
A TJLP, que era, em janeiro de 2008, 6,25%, agora é 
de 5,5%. E o problema é que os fundos constitucio-
nais, do Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste, têm 
um mecanismo de prefixação das suas taxas e agora 
deixaram de ser competitivos. Com a queda dos juros, 

com a queda da Selic e da TJLP, não tem mais senti-
do pegar empréstimos daquilo que a Constituição, no 
seu art. 3º, estabeleceu. Não tem sentido. Hoje, não é 
atrativo você pegar recursos a partir dos fundos consti-
tucionais. E eu queria trazer esse assunto ao Plenário 
do Senado, porque acho que está passando da hora 
de termos uma mudança nas taxas de juros cobradas.

Sou do Norte. Estou falando do FNO, mas há o 
FCO e o FNE. Quando foram criados, a Constituição 
estabeleceu os fundos constitucionais e deu a eles 
uma prerrogativa de reduzir as desigualdades sociais 
e regionais. Desde a sua criação até a MP nº 1988/16, 
de janeiro de 2000, os bancos administradores dos 
fundos constitucionais, atendendo ao disposto na le-
gislação, estabeleciam, eles mesmos, as condições 
para concessão de financiamento. Quer dizer, as re-
gras estabeleciam que os bancos levariam em conta as 
peculiaridades regionais. O Nordeste levaria em conta 
a realidade do Nordeste, o Centro-Oeste levaria em 
conta a realidade do Centro-Oeste e o Norte levaria 
em conta a realidade do Norte.

Com a edição dessa medida provisória e, depois, 
pela Lei nº 10.177, de 2001, os encargos financeiros 
foram prefixados sem a indexação anterior à TJLP. Aí, 
nós temos hoje uma situação que não considera as 
diferenças e as peculiaridades inter-regionais e dá o 
mesmo tratamento – ou seja, dá um tratamento injus-
to – às três regiões: Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O Brasil tem experimentado mudanças impor-
tantes no Centro-Oeste. De outra maneira, com o go-
verno do Presidente Lula e com os investimentos da 
Presidenta Dilma, tem experimentado mudanças im-
portantes no Nordeste. Não é diferente no Norte. Mas 
são regiões bastante diferentes.

Eu queria dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Se-
nadores, que, atualmente, a partir de 1º de janeiro de 
2008, os encargos financeiros dos fundos constitucio-
nais de financiamento, definidos primeiramente pelo 
Decreto nº 6.367, de 2008, e ratificados pelo inciso III 
do art. 45 da Lei n° 11.775, de 2008, estabelecem as 
seguintes taxas – são prefixadas, Sr. Presidente, e de-
satreladas da TJLP: operações rurais, miniprodutores. 
Começam com juros de 5% ao ano e vai, para grandes 
produtores, até 8,5% ao ano. Operações industriais, 
agroindustriais e turismo: microempresas. Começam 
com 6,75% e terminam com as grandes empresas com 
10% ao ano; um juro absurdo mesmo para os fundos 
constitucionais. Operações comerciais e de serviços: 
começam com microempresa, 6,75%, e terminam com 
empresas de grande porte, 10%.

Há um tratamento diferenciado quando o finan-
ciamento é destinado à regularização e recuperação 
de áreas de reserva legal, com 4% de juros ao ano.
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Eu queria aqui ressaltar que o Governo Federal 
vem adotando, então, uma série de medidas de incen-
tivo à produção.

Agora mesmo, vamos apreciar a medida provisó-
ria do Brasil Maior, vamos apreciar a medida provisó-
ria que desonera a folha de pagamento, no sentido de 
aquecer a economia, de gerar emprego e de estimular 
o empreendedorismo no Brasil.

A situação que temos hoje é a de o Governo bus-
car reduzir os encargos e impostos, num esforço que 
permita a retomada do crescimento econômico em ní-
veis que o Brasil precisa e que o povo brasileiro espe-
ra, possibilitando que a indústria e os demais setores 
ampliem a carteira de investimentos, principalmente 
aqueles voltados ao aumento da produção industrial e 
a infraestrutura, destacando-se a investida do Governo 
no sentido de diminuir as taxas de juros – volto a re-
petir: no BNDES. A situação que temos hoje é a de as 
taxas de juros oferecidas pelo próprio BNDES serem 
menores que as oferecidas pelo Banco da Amazônia, 
que aplica os recursos do FNO. 

Eu queria, então, por fim, Sr. Presidente, dizer 
que, com a taxa Selic nos níveis de hoje, a taxa Selic 
hoje tem uma taxa menor que os juros cobrados na 
aplicação dos recursos estabelecidos na Constituição 
para o Fundo Constitucional do Norte (FNO). As taxas 
que temos hoje do FNO são praticadas de 5% a 8,5% 
ao ano nas operações rurais e de 6% a 10% ao ano 
para as demais operações. Isso tira completamente a 
competitividade dessa fonte de recursos, de geração 
de empregos, de investimentos, que movimentou, nos 
últimos cinco anos, mais de R$15 bilhões. Então, eu 
tenho procurado falar com as autoridades do Banco 
da Amazônia. 

Há uma expectativa de todo o Norte brasileiro, 
de todos os Estados, de todos os empreendedores, 
de quem tem algum empreendimento e que paga hoje 
sua prestação e daqueles que querem fazer um em-
préstimo e ajudar o Brasil a retomar o crescimento, no 
sentido de que se tenha uma redução. Que se tenha 
uma redução, no mínimo, para o rural, de 5% para 4% 
– isso para o miniprodutor; de 5,5% para 4,5% para o 
pequeno; para o grande, de 8% para 6,5%, para que 
o FNO volte a ser atrativo e competitivo. 

Há uma comparação também que eu queria trazer, 
Sr. Presidente, para as atuais propostas no setor rural. 
Os encargos do miniprodutor, então, de 5%, estamos 
propondo que sejam de 4%; os do pequeno, que bai-
xem de 6,75% para 4,5%; os do pequeno e médio, de 
7,25% para 5%; os do médio, de 7,25 para 5,5%; e o 
do grande, de 8,5% para 6,5%.

E, aqui, uma comparação para o setor não rural, 
que é muito importante. Na Amazônia também e, la-

mentavelmente, na maioria dos Estados... Não é o caso 
do Acre, que tem tido uma política continuada, em que 
se busca fazer um planejamento. O Governador Tião 
Viana tem feito investimento em todos os Municípios 
do Estado, tem ajudado a desenvolver a economia 
acreana, levando adiante o trabalho começado pelo 
Governador Binho, com quem tive o privilégio de es-
tar bem no início desse trabalho. O Governador Tião 
Viana tem feito um esforço enorme na infraestrutura 
do Estado, nas cidades, e o que falta no Acre é maior 
aposta do setor produtivo, dos empreendedores, e para 
isso precisamos ter o Banco da Amazônia sendo um 
sujeito da condução desse processo. Com as taxas de 
juros cobradas hoje, ele deixa de cumprir essa função 
tão importante. 

Então, para o setor não rural, para as micros, por 
exemplo, sair dos atuais 6,75%, que não são atrativos 
– a TJLP, como falei há pouco, é bem menor –, e tra-
zer os encargos para 5%; para o pequeno, trazê-los 
de 8,25% para 5,5%; para o médio, de 9,5% para 6%; 
e para o grande, de 10% para 8%.

Se fizermos essas alterações, vamos dar uma 
contribuição para a retomada do crescimento do País, 
especialmente para a consolidação de uma política de 
crescimento sustentável na Amazônia.

Setenta e cinco por cento do crédito que circula 
na Amazônia vem dos recursos do FNO. E hoje é pra-
ticamente proibido operar com os créditos do FNO por 
conta dessa disparidade que encontramos na realida-
de de hoje: taxa Selic, TJLP e taxas de juros cobradas 
na aplicação dos recursos do Fundo Constitucional, 
especialmente o FNO.

O Banco da Amazônia tem uma clientela de 27 
mil usuários. Aumentou em 25% – vale este registro 
–, no Governo do Presidente Lula e da Presidenta Dil-
ma, o número de agências na região. O Acre, agora, 
acaba de ganhar uma agência em Plácido de Castro e 
renovou completamente as instalações em Rio Branco 
e em Cruzeiro do Sul. 

Não tenho nenhuma dúvida de que esse ato do 
Governo Federal, da Presidenta Dilma, que precisa ser 
feito num entendimento entre o Ministério da Fazenda e 
o Ministério da Integração, é a atitude mais importante 
para a Amazônia, a fim de que esse esforço de retomar 
o crescimento econômico do Brasil possa acontecer.

Então, Sr. Presidente, encerro minhas palavras 
falando aqui, da tribuna do Senado, que é muito im-
portante que o Ministro Fernando Bezerra e o Ministro 
Guido Mantega possam imediatamente, junto com a 
decisão da Presidenta Dilma, baixar o custo do dinhei-
ro aplicado pelo FNO e pelo Banco da Amazônia na 
Amazônia, para que se retome os investimentos e a 
geração de emprego não só no meu Estado do Acre, 
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mas também em toda a Amazônia. Com isso, daremos 
uma contribuição para a retomada do crescimento eco-
nômico e sustentável no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Mais do que isso, Senador, o interessan-
te seria que os tomadores desses recursos pudessem 
quitá-los, trocando-os por empréstimos com valores 
atualizados, como se está permitindo que os credores 
dos grandes bancos, dos financiamentos impagáveis, 
façam. E não só os novos, mas a correção do peso 
absurdo em que se transformaram os empréstimos já 
contraídos.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Mui-
to obrigado. Incorporo a sugestão de V. Exa. ao meu 
discurso porque entendo que é da maior importância. 
Como falei, 75% de todos os investimentos que ocor-
rem na Região Norte do País decorrem de recursos 
oriundos do FNO, do Fundo Constitucional criado pela 
Constituição. 

A aplicação desses recursos, hoje, deixou de ser 
competitiva, a geração de emprego está diminuindo na 
região, e é mais do que justo que aqueles que contraí-
ram empréstimos, como V. Exa. está sugerindo, ainda 
nas regras anteriores, com juros absurdos, inaceitáveis 
– e agora, certamente, espero que seja imediata a po-
sição do Governo Federal –, possam também migrar 
para juros que sejam razoáveis.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Taxas razoáveis.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Taxas 
razoáveis.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Senador Jorge Viana, o próximo orador 
inscrito, em permuta com o Senador Tomás Correia, 
sou eu. Então, convidaria V. Exa. a assumir a Presi-
dência desta sessão.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Com 
muita honra. (Pausa.)

O Sr. Roberto Requião deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jor-
ge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, o Senador Roberto Requião, 
em permuta com o Senador Tomás Correia, também 
do PMDB.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Jorge Viana, uma das bandeiras das 
minhas campanhas eleitorais é a seguinte: campanha 
de alto nível só deseja, só exige, só impõe quem tem 

o rabo preso. Quando se entra em um debate eleitoral, 
todas as verdades e os fatos que precisam ser conhe-
cidos devem ser expostos. Há, por parte dos donos da 
política, dos donos da economia, este vezo, esta ten-
dência, esta exigência que se expressa nas grandes 
redes de televisão e nos jornais: “Queremos uma cam-
panha de alto nível”. E essa exigência é exatamente 
daquelas pessoas que não querem discutir os pontos 
onde seus próprios rabos, as suas longas e felpudas 
caudas estão ilhadas.

Quando assumi o Governo do Paraná pela segun-
da vez, em 2003, um dos grandes desafios que batia 
às portas do Palácio Iguaçu era a jogatina irrefreada 
que tomara conta do Estado do Paraná. As casas de 
bingo, os mal disfarçados cassinos, os caça-níqueis 
proliferavam-se com a velocidade dos cogumelos de-
pois da chuva. 

O governo que me antecedera, de forma ilegal, 
já que havia sido incompetente para conter essa proli-
feração, liberara o jogo. Mais que isso, o Secretário de 
Estado que franqueara o jogo, tornara-se, ele próprio, 
dono de casas de jogo. Como diria aquele famoso lo-
cutor esportivo: “Que beleza! Que situação maravilho-
sa!”. A ilegalidade transitava com absoluta franquia e 
tolerância dos poderes estaduais. 

Assim, um dos expoentes da jogatina no Paraná 
era o inefável, o poderoso, o industrioso e hoje alta-
mente discutido Carlinhos Cachoeira. Aliás, Presidente, 
eu vi umas fotografias e umas imagens televisadas do 
Carlos Cachoeira em um depoimento que não prestou 
ontem em uma Vara do Distrito Federal ou de Goiás. A 
sua decadência física e pessoal é absoluta. 

Ele está sofrendo fisicamente, de uma forma ex-
traordinariamente dura, o pagamento do preço do lio 
em que se envolveu nesse processo extraordinário de 
corrupção pública em nosso País.

A mesma rede de corrupção, de envolvimento 
de pessoas gradas, graúdas e graduadas, que hoje se 
revela na investigação em curso do Carlos Cachoeira, 
verificava-se lá no nosso Paraná. Como era do dever do 
governador, desencadeei dura e contínua campanha 
contra a jogatina e seus corolários, como a lavagem de 
dinheiro, a corrupção, o tráfico de influência. Foi aí que 
o meu governo começou a enfrentar uma sequência 
de liminares liberando uma a uma as casas de bingo 
que a polícia fechava. Era, Senador Jorge Viana, uma 
queda de braço diária: a casa de bingo que a polícia 
lacrava num dia era reaberta no dia seguinte por uma 
liminar de um juiz. 

Na concessão dessas liminares a favor da joga-
tina, distinguia-se um desembargador do Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região, hoje já famoso e notório: 
Desembargador Antônio Lippmann Júnior. 
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Mais que isso: não satisfeito em enfrentar o gover-
no que combatia a jogatina, o Desembargador passou 
a censurar minhas aparições na televisão e no rádio 
do Estado, estabeleceu um rol de assuntos e pessoas 
sobre os quais e as quais eu não poderia falar. Era uma 
censura prévia, a defesa dos corruptos, a impossibili-
dade da denúncia pública da corrupção. Tirou-me do 
ar, fixou-me pesadíssimas multas todas as vezes em 
que eu denunciei um caso claro de corrupção, quando 
me manifestava contra o assalto ao Erário ou contra o 
bingo e seus patrocinadores e a consequente lavagem 
de dinheiro do crime organizado. 

Especialmente, eu não podia falar daquele ex-
-Secretário de Estado que liberara o bingo e tornara-
-se dono de casas de bingo. Estava proibido, censura 
prévia, antecipada. Se eu chamasse ladrão pelo nome, 
lá vinha uma punição; lá vinha a censura aos meios 
de comunicação do Estado. A tese era a seguinte: só 
se pode chamar um ladrão de ladrão depois que ele 
for condenado com sentença transitada em julgado. E 
o exemplo que eu dava quando as televisões me en-
trevistavam, quase sempre a pública, era que, se de 
repente, Senador Jorge Viana, V. Exa. numa praça de 
Brasília, notasse que um trombadinha arrancou a bolsa 
de uma senhora e saiu correndo e gritasse: “Ladrão! 
Ladrão!”, poderia ser penalizados por esses juízes, 
porque afinal o ladrão não havia sido condenado numa 
sentença transitada em julgado.

O Desembargador Lippmann estabeleceu como 
que um índex de temas e pessoas sobre as quais o 
governador era proibido de falar. Se falasse era tirado 
do ar e multado. Ele se transformou em uma espécie 
de herói da oposição e de boa parte da mídia que fazia 
da censura e das multas a mim aplicadas manchetes 
diárias. Era a glória da Gazeta do Povo, a glória da Glo-
bo, a glória dos canais de televisão. Afinal, surgiu um 
juiz de verdade, um desembargador que está calando 
esse governador que insiste em denunciar a corrup-
ção. Cada liminar do Desembargador reabrindo casas 
de bingo era comemorada pela nossa oposição e pela 
grande mídia como se fosse uma derrota pessoal do 
governador, e não um avanço do crime organizado e 
da imoralidade.

Foram dias duros, foram dias de provação, até 
que uma lei federal, a par de uma decisão do Supre-
mo Tribunal Federal, decidisse proibir o jogo do bingo. 
Foram dias de provação para mim governador e para 
o governo do Paraná.

Essa história, incluindo a participação nela de 
Carlinhos Cachoeira, contei em um livreto que lancei 
no mês passado, editado pela Gráfica do Senado, e 
que foi entregue no gabinete de cada um dos Srs. Se-
nadores, como também no gabinete de juízes estaduais 

e federais, desembargadores e membros do Ministério 
Publico estadual e federal.

Hoje, volto à tribuna para acrescentar mais um ca-
pítulo à crônica do jogo ilegal e da corrupção no Paraná.

No dia 30 de julho, acolhendo voto do Relator 
Bruno Dantas, o Conselho Nacional de Justiça decidiu 
aposentar o Desembargador Edgard Antônio Lippmann 
Júnior por venda de decisões judiciais, entre elas, a 
venda de liminares para reabertura de casas de bingo, 
no meu Estado do Paraná.

Eu não sinto, Senador Jorge Viana, prazer algum 
em reportar a esta Casa a decisão do CNJ. O que me 
satisfaz, no entanto, é ver esse Conselho, que nós 
criamos aqui no Senado, honrando suas atribuições 
de fiscal do Judiciário. 

As investigações do CNJ sobre a venda de deci-
sões judiciais pelo Desembargador começaram ainda 
em 2003, ano em que ele movia uma guerra particular 
contra mim, governador do meu Estado. 

Em 2009, diante de provas robustas, o CNJ sus-
pendeu preventivamente o Desembargador. Chamado 
a depor e se defender, em nenhum momento ele con-
venceu o Conselho Nacional de Justiça de que não 
praticara os crimes de que era acusado. 

O Conselheiro Bruno Dantas fala em “provas ine-
quívocas de venda de decisões judiciais para viabilizar a 
reabertura e o funcionamento de casa de bingo”. Dantas 
cita especificamente a liminar concedida a uma casa 
de bingo de Curitiba chamada Monte Carlo. Vejam só, 
senhores, a coincidência! Afirma Dantas, em seu voto: 
“tornou possível comprovar as frenéticas transações 
financeiras e imobiliárias realizadas durante o período 
em que o requerido atuou como relator do agravo de 
instrumento interposto pelo Bingo Monte Carlo”. 

Bruno Dantas observa que, embora os depoi-
mentos colhidos na investigação fossem “consistentes 
e coerentes”, não passaram de um “mero ponto de 
partida”, já que “vasto acervo documental demonstrou, 
indubitavelmente,” que o Desembargador utilizou-se 
da ex-mulher e até mesmo dos filhos como “laranjas”, 
para ocultar os bens adquiridos a partir de sua ativi-
dade ilícita. 

Sobre as transações imobiliárias e as transações 
financeiras de Lippmann diz ainda o conselheiro: 

Num esforço vão de ludibriar a fiscaliza-
ção que a Receita Federal promove com base 
nas declarações de renda de pessoa física, o 
requerido realizou séries de transações imo-
biliárias dentro do ano calendário-2004, esva-
ziando artificialmente o seu patrimônio pessoal 
e inflando o patrimônio dos seus familiares, que 
não possuíam qualquer renda ou lastro finan-
ceiro capaz de justificar as referidas transações. 
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Na sequência dessa afirmação, o Conselheiro 
arrola os tantos terrenos, casas, apartamentos e con-
juntos comerciais adquiridos pelo Desembargador e 
registrados em nome da ex-mulher e de seus filhos. 

Observa Dantas: 
Os relatórios da Receita Federal de Mo-

vimentação Financeira, CPMF, chamaram a 
atenção para incompatibilidade entre os ren-
dimentos oficiais auferidos pelo requerido e 
o fluxo de recursos que transitaram por suas 
contas principalmente no ano de 2004.

E continua o Conselheiro do CNJ:
Vale dizer, entre os anos de 2000 e 2004 

os rendimentos brutos do requerido sofreram 
variação positiva de aproximadamente dez por 
cento. No mesmo período, sua movimentação 
financeira global variou aproximadamente as-
tronômicos dois mil por cento [...].

O Relator afirma também que Lippmann despen-
deu “grande esforço para tentar, sem sucesso, colocar 
em dúvida a afirmativa dos órgãos de fiscalização de 
que sua movimentação financeira e sua evolução pa-
trimonial apresentariam indícios de incompatibilidade 
com os seus rendimentos oficiais”. 

Bruno Dantas relata ainda que o Desembargador 
pediu provas periciais para demonstrar que o aumento 
vertiginoso de sua movimentação financeira se dera 
por causa de empréstimo que fizera. 

A alegação é fulminada por Bruno Dantas que 
afirma:

No mesmo período em que, segundo 
alega, era um homem endividado, que neces-
sitava recorrer à ajuda de amigos, parentes e 
instituições bancárias, adquiriu para si, para 
sua companheira, ou para os seus filhos, um 
expressivo patrimônio [...]

Reforça ainda o Conselheiro-Relator:
O exame cuidadoso dessas transações 

imobiliárias não deixa qualquer dúvida de que, 
longe de ser um homem endividado, o reque-
rido se valia de empréstimos bancários para 
obscurecer o elevado fluxo de dinheiro e o 
grande patrimônio que construía em nome de 
“laranjas”, mercê da evidente incompatibilidade 
com sua renda oficial.

Arremata Bruno Dantas: “A meu juízo, o que foi 
narrado até aqui já bastaria para aplicar a mais seve-
ra sanção do estatuto disciplinar da magistratura ao 
requerido”. Mas, adverte o Relator, “os autos contêm 
mais”. Muito mais.

E o “mais” a que se refere o Relator são os va-
lores semanais que o Desembargador recebia como 
propina dos donos do jogo. Como detalha Dantas, “o 
acerto não consistia exclusivamente no pagamento da 
propina em parcela única”. Havia “um montante vari-
ável”, pago semanalmente ao desembargador como 
remuneração para manter o bingo aberto. O bingo 
aberto e a boca do governador na escola de governo 
e na televisão pública fechada, com as suas sanções 
e a sua censura. Neste caso, estamos falando do Bin-
go Monte Carlo.

Afirma o Relator: 
Vale dizer, o requerido se tornou uma es-

pécie de “sócio” do Bingo Monte Carlo e a sua 
tarefa no negócio consistia em prolongar, pelo 
máximo tempo possível, a vigência da liminar 
que concedera para autorizar o funcionamento 
da casa de jogo.

Prossegue Dantas em seu voto: “À medida em que 
os dias passavam e a liminar se mantinha e o bingo fun-
cionava, acumulavam-se depósitos na conta-corrente 
[....] do requerido [...]”. Assim, foram identificados de-
zenas de depósitos on-line, em dinheiro, na conta do 
Desembargador. Todos inferiores aos limites estabele-
cidos pelo Coaf para identificar transações suspeitas. 
Era de pouco em pouco que a galinha enchia o papo.

Para exemplificar, Dantas relaciona dezenas de 
depósitos de valores variados feitos na conta do De-
sembargador entre novembro de 2003 e novembro de 
2004, justamente o período mais quente, mais aceso da 
minha guerra contra a jogatina no Paraná; justamente 
o período em que o Desembargador me cumulou de 
censuras, multas e ofensas, para o deleite de meus ad-
versários e de parte da imprensa paranaense nacional.

Imagina, Senador Jorge Viana, que num deter-
minado momento, proibido de dar qualquer opinião, 
eu usei aquele exemplo do Estadão de São Paulo du-
rante a ditadura. E, em vez de fazer as costumeiras e 
reiteradas denúncias contra a corrupção no meu Es-
tado, eu ensinei os telespectadores a técnica de fritar 
um ovo, que, cá entre nós, não é uma coisa fácil. Para 
se fritar um ovo à perfeição, com a clara crocante e a 
gema mole, nós devemos utilizar numa boa frigideira 
uma colher de manteiga, à qual acrescentamos azeite, 
de preferência o azeite de oliva. A manteiga levada a 
uma alta temperatura queima com facilidade, o azeite 
de oliva impede que ela queime e que essa mistura 
fique escura. Colocamos um palito de fósforo boiando 
no azeite e na manteiga, que derretem na frigideira. 
Quando chega aos 100 graus, o palito de fósforo acen-
de. É o momento de colocarmos o ovo na frigideira, 
que deve ser primeiramente quebrado, colocado numa 
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xícara e depois colocado em cima da gordura fervente. 
Rapidamente teremos aquela clara crocante e a gema 
ainda mole, que é o produto especial de um ovo feito 
por um mestre cozinheiro. Justamente o período que 
o Desembargador me cumulou de censuras, multas e 
ofensas para o deleite de meus adversários e parte da 
imprensa paranaense e nacional.

Os depósitos continuaram para além de 2004, 
observa Bruno Dantas, suspeitando que o Desembar-
gador utilizasse o mesmo método para receber outros 
pagamentos ilícitos de vendas de outras sentenças. E 
o Conselheiro-Relator chama a atenção para o fato de 
que “esses depósitos frequentes vêm a cessar coin-
cidentemente em 2008, justamente quando se torna 
pública a notícia de que o requerido supostamente in-
tegrava a máfia de venda de decisões judiciais”.

Depois de esmiuçar cada ponto dos malfeitos 
do Desembargador Lippmann, o Conselheiro-Relator 
Bruno Dantas pondera:

A conduta de um magistrado deve servir 
de exemplo para todos, não só na forma como 
decide os conflitos que lhe são submetidos, 
mas também em sua vida privada. Para fazer 
justiça, o juiz precisa ser antes justo, probo e 
íntegro, do contrário, as decisões que profere 
estarão sempre sob suspeita [...]. Um juiz venal 
não só compromete a aplicação da justiça e 
a segurança jurídica, nas prejudica a imagem 
de todo o Poder Judiciário, desacredita o povo, 
estimula a vingança privada e, em última aná-
lise, conspira contra o Estado democrático de 
direito, à medida que abala a respeitabilidade 
das instituições públicas.

Conclui, então, o Conselheiro:
Resta sobejamente demonstrado, portan-

to, que o Desembargador Edgard Lippmann 
Júnior, utilizando-se da sua elevada condição 
funcional, praticou atos em desacordo com o 
Código de Ética da Magistratura Nacional e 
incompatíveis com a moralidade, a honra e 
o decoro inerentes ao exercício da magistra-
tura [...] “.

Assim, encerra-se a carreira do Desembarga-
dor Lippmann no Judiciário brasileiro. As mulheres e 
homens honrados do Paraná que se revoltaram e se 
escandalizaram com suas decisões certamente sen-
tem-se aliviados. E aqueles que comemoravam cada 
uma de suas decisões corrompidas, compradas com 
depósitos à vista e cotas semanais, devem se envergo-
nhar pelos elogios, pelas manchetes, pelos editoriais, 
pelos generosos espaços a ele concedidos na mídia 

e pelos inflamados discursos nos Legislativos Munici-
pais, Estadual e Federal.

Sras. e Srs. Senadores, uma série de medidas 
contra este Governador teve início durante o perío-
do da administração do Juiz Lippmann, medidas que 
tramitam no Judiciário, e ainda temo por elas, porque 
temo pelo vezo corporativo do Judiciário.

Quando o Juiz me tira do ar estabelecendo a cen-
sura prévia, absolutamente proibida pela Constituição 
brasileira, a Associação dos Magistrados Federais redi-
ge uma nota e determina que essa nota fosse repetida 
por uma dezena de vezes e de dias, em horários pré-
-determinados, pela televisão do Estado do Paraná; é 
evidente que publiquei a nota, mas, logo em seguida, 
a resposta do Governador àquela nota.

A corporação se sentia ameaçada no momento 
em que um dos seus membros, acusado de corrup-
ção, se via enleado nas atitudes corretas do Conselho 
Nacional de Justiça. 

Como eu disse, Senador Suplicy, não sinto qual-
quer prazer neste relato, embora alvo preferencial do 
Desembargador em suas decisões discricionárias, 
decisões sustentadas por trinta dinheiros da traição, 
não a mim, mas à Justiça.

Ao Conselheiro Bruno Dantas e ao Conselho Na-
cional de Justiça não apenas os cumprimentos, mas 
também os agradecimentos por nos fazerem acreditar 
que este nosso Brasil, sem sombra de dúvida, tem jeito.

Mas, depois desse acontecimento, pela Internet, 
através do Twitter, recebi uma massa respeitável de 
sugestões para que se faça na Constituição brasilei-
ra uma mudança e que se acabe com essa facilidade 
que um juiz, notoriamente corrupto, irremediavelmen-
te denunciado e com o seu comportamento sendo do 
conhecimento da sociedade inteira, não seja apenas 
afastado, aposentado com vencimentos proporcionais 
e livre de qualquer outra responsabilidade ou acusa-
ção para que possa, com a lentidão e a ignorância dos 
seus pares em relação a seus maus feitos, continuar 
pelo resto de vida que lhe sobra a gastar o dinheiro 
mal havido.

Durante o discurso do Sr. Roberto Re-
quião, o Sr. Jorge Viana deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo 
Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Roberto Requião, do PMDB do 
Paraná, V. Exa., com muita assertividade, coloca a 
defesa do interesse público e a defesa daquilo que 
considera importante, inclusive que os membros do 
Judiciário possam estar levando em conta: a defesa de 
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princípios, o que tem caracterizado a sua vida. Meus 
cumprimentos.

Agora, tem a palavra, como Líder, o Senador 
Sérgio Souza, pelo PMDB. É isto? 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exa. está inscrito. Em seguida, acho que 
teríamos o Senador Cristovam Buarque como orador 
inscrito e o Senador Alvaro Dias. V. Exa. é em seguida?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Fora 
do microfone.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Primeiro, agora, o Senador Sérgio Souza, como 
Líder pelo PMDB, e em seguida estariam inscritos o 
Senador Pedro Taques, mas aí Cristovam Buarque e, 
em seguida, V. Exa.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Fora 
do microfone.) – Pedro Taques não está aí para pas-
sar a palavra. Estou aí desde o começo. Depois do 
Sérgio sou eu. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, tem a palavra o Senador Sérgio Souza, 
como Líder do PMDB. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente Eduardo Suplicy. 

Caros Senadores e Senadoras, telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores, 
senhoras e senhores, a cada dois anos, Sr. Presiden-
te, a população brasileira é chamada às urnas para 
exercer o direito do voto. Com exceção dos eleitores 
do Distrito Federal, onde não ocorrem eleições munici-
pais, neste exato momento 26 unidades da Federação 
estão envolvidas em campanhas eleitorais. 

Sendo assim, entendendo que no exercício da 
democracia as eleições correspondem a uma parte 
fundamental do processo, pretendo vir a esta tribuna 
com a maior frequência possível, ao longo deste perío-
do, para debater, ponderar e refletir sobre este assunto. 

Hoje, particularmente, não poderia deixar de 
abordar o julgamento do mensalão, iniciado, depois 
de cinco anos, nesta data, nesta tarde. 

Afinal, independentemente de concordar com a 
tese da defesa dos acusados de que se tratou ape-
nas de caixa 2 de campanha, é evidente que há neste 
caso ligações fortes com o processo eleitoral. Caixa 
2 ou não, o fato concreto é que recursos foram arre-
cadados e distribuídos sob o manto do financiamento 
ou da quitação de dívidas de campanhas eleitorais.

De todas as formas, senhoras e senhores, na 
minha avaliação, mais uma vez os fatos demonstram 
a necessidade imperiosa de reformulação integral, Sr. 

Presidente, do nosso sistema de financiamento público, 
do nosso financiamento de campanha.

Digo mais uma vez, pois, quando da instalação 
da CPMI do Cachoeira, diante das relações indevidas 
de alguns políticos com o esquema criminoso daquela 
quadrilha, que em grande parte envolviam justamente 
o financiamento de campanhas políticas através de 
empresas fantasmas, vim a esta tribuna defender o 
financiamento exclusivamente público de campanha.

No episódio do mensalão, novamente ficaram 
evidentes as relações espúrias mantidas entre o Po-
der Público e a iniciativa privada, envoltas no véu das 
operações financeiras relacionadas às campanhas 
eleitorais.

Como disse há alguns meses, mesmo nos ca-
sos em que as doações de campanha são oficiais, é 
inevitável questionar o compromisso assumido pelo 
eventual candidato eleito com seus financiadores ou 
com os financiadores da sua campanha. E o que dizer, 
então, das doações ilegais? Chega até a parecer legí-
timo supor que o mandatário tenha responsabilidades 
superiores com os seus doadores de campanha do 
que aquelas que têm com o conjunto da sociedade.

Trata-se de uma distorção absoluta da finalidade 
precípua de um gestor público ou de um membro do 
Poder Legislativo, qual seja, trabalhar pelo bem comum, 
respondendo apenas à sua consciência, sem qualquer 
constrangimento a suas ações e decisões.

Em contrapartida, ao imaginarmos o financia-
mento exclusivamente público de campanha, todos os 
candidatos seriam, desde o início do processo eleitoral, 
devedores exclusivos do povo brasileiro.

As pressões e a defesa dos interesses seriam 
legítimas e equilibradas, podendo ser originadas de 
qualquer segmento da sociedade, até porque todo e 
qualquer contribuinte ou consumidor, seria credor de 
todas as campanhas vitoriosas no País.

Não haveria, Sr. Presidente, portanto, nenhum 
constrangimento para que os detentores de mandato 
em todas as esferas de Poder pudessem exercer na 
plenitude suas responsabilidades.

Por vezes, algumas vozes contrárias à tese ma-
nifestam suas preocupações em relação ao financia-
mento público alegando que ainda assim haveria o 
caixa 2 de campanha, e teríamos recursos do Erário 
sendo destinados a uma finalidade menos importante 
diante das outras demandas sociais. Assim, haveria 
recursos públicos e privados no processo, ou seja, em 
campanhas eleitorais.

Respondendo a essas afirmações, inicialmente, 
cumpre ressaltar que caixa 2 de campanha já é ilegal 
e deve continuar sendo combatido de qualquer forma.
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Além disso, no que se refere às demais priorida-
des de investimento do Estado, chego a afirmar que 
esta seria a mais barata e mais eficiente aplicação de 
recursos públicos, com retorno extraordinário no maior 
comprometimento que teríamos dos políticos eleitos 
com esses temas, repito, a dívida dos eleitos será com 
o povo e suas principais demandas.

E ainda, Sras. e Srs. Senadores, com o financia-
mento público de campanha, todos os eleitores sabe-
riam, desde o início do período eleitoral, o montante 
exato de recurso disponível para cada candidato, o 
que certamente facilitaria a fiscalização dos gastos 
das campanhas.

Desta forma, ao contrário do que dizem os crí-
ticos, penso que, ao tornar exclusivamente público o 
financiamento eleitoral, ficam ainda mais robustos os 
mecanismos de combate ao caixa 2, que, repito, já se 
trata de uma prática fora da lei.

Outros dizem que os recursos previstos nos pro-
jetos que dispõem sobre o financiamento público de 
campanha, que em geral determina R$7,00 por eleitor, 
seriam insuficientes para a realização das campanhas, 
e nesse caso, me parece que o adequado seria repen-
sar o formato atual das campanhas, que se tornaram 
extraordinárias e caras peças publicitárias, com volume 
absurdo de recursos destinados, em muitos casos, à 
transformação de um candidato em uma verdadeira 
mercadoria que é vendida pelo rádio e pela televisão 
durante o processo eleitoral.

Com campanhas enxutas, Sr. Presidente, certa-
mente restaria aos candidatos apresentarem de forma 
clara e transparente as suas ideias, propostas, e posi-
cionamentos sobre os mais diversos assuntos. Penso 
que com isso teríamos ainda um aprimoramento na 
qualidade do nosso processo eleitoral no que se refe-
re a sua principal finalidade, qual seja, eleger os mais 
capazes para o desempenho do mandato e não o po-
lítico que possui o melhor marqueteiro de campanha.

Infelizmente, caros telespectadores, ainda há 
muita resistência a sequer discutir a matéria por par-
te considerável do nosso Parlamento. E, sendo assim, 
considerando que as dificuldades para tratar direta-
mente do assunto existem, porém, entendendo que é 
praticamente insustentável mantermos o atual modelo 
eleitoral, parece-me razoável adotar como meta ide-
al o financiamento exclusivamente público no médio 
prazo e definir um modelo de transição com a maior 
brevidade possível.

Cito, por exemplo, o Projeto de Lei do Senado n° 
140, de 2012, de autoria do eminente Senador Cris-
tovam Buarque, que altera a Lei n° 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, para criar o Fundo Republicano de 
Campanha e dispor sobre as doações e contribuições 

de pessoas físicas e jurídicas para as campanhas elei-
torais, que tramita na Comissão de Assuntos Econô-
micos da Casa.

Tenho a honra, Sr. Presidente e a missão de 
relatar a matéria e pretendo, em conjunto com o au-
tor do projeto, construir, a partir da ideia original, um 
instrumental normativo capaz de apresentar-se como 
uma efetiva opção de transição do atual modelo elei-
toral para o objetivo final de instituir o financiamento 
exclusivamente público de campanha.

Sr Presidente, Sras. e Srs. Senadores, no momen-
to em que o Congresso Nacional faz uma CPMI, a do 
Cachoeira, e que o Supremo Tribunal Federal começa 
a votar o mensalão, penso que é fundamental, além 
da exemplar punição de todos os culpados, que bus-
quemos o aprimoramento do nosso instrumento legal, 
sobretudo naquelas situações delituosas já constata-
das em cada um desses casos.

Tenho a convicção de que o atual sistema de 
financiamento de campanhas eleitorais é um desses 
dispositivos que, em ambos os casos, tanto na CPI 
quanto no mensalão, expuseram grande vulnerabilida-
de e merecem, portanto, o aprimoramento necessário.

Se não é possível passarmos imediatamente para 
um modelo de financiamento exclusivamente público 
de campanhas eleitorais, que busquemos, então, uma 
sistemática de transição, para atingirmos, com a maior 
brevidade possível, esse objetivo.

Mas, independentemente de qualquer outra ques-
tão, é absolutamente fundamental que, depois de tantos 
escândalos envolvendo o assunto, pelo menos inicie-
mos o debate acerca da matéria no âmbito do Poder 
Legislativo federal.

Encerro, Sr. Presidente, salientando que voltarei, 
na próxima semana, a tratar do tema das eleições e 
democracia nesta tribuna, insistindo junto a todos os 
eleitores brasileiros que irão às urnas no dia 7 de ou-
tubro que o façam com a maior consciência possível, 
que conheçam, reflitam e cobrem dos seus candidatos, 
para o melhor exercício da sua principal ferramenta no 
regime democrático, que é o voto.

Digo, Sr. Presidente, que o Brasil passa por um 
momento em que os cidadãos brasileiros vão às ur-
nas para escolher os seus representantes no Poder 
Executivo municipal e no Poder Legislativo municipal. 
E digo, com toda tranquilidade, que o cidadão brasilei-
ro vai outorgar, dar uma procuração, uma autorização 
para uma única pessoa administrar, governar e gastar 
o dinheiro que é seu, no seu Município, pelos próximos 
quatro anos. Olhem a importância e o tamanho disso!

Eu digo a você, cidadão que está nos ouvindo 
neste momento: reflita sobre os candidatos que estão 
aí na sua cidade pedindo votos, sobre o seu histórico, 
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sobre o seu passado, o seu presente, sobre as suas 
propostas, sobre aquilo que ele fez, aquilo que ele faz 
e aquilo que ele está propondo fazer e escolha aque-
le que vai saber administrar e gastar o dinheiro que é 
seu nas questões de interesse geral e nas suas ques-
tões pessoais, como saúde, educação, infraestrutura 
urbana e rural.

Pense bem. As eleições se aproximam, e é o seu 
voto que irá decidir.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP.) – Meus cumprimentos, Senador Sérgio Souza, 
do PMDB do Paraná. 

Quero dizer que estou de pleno acordo com os 
argumentos apresentados por V. Exa. em favor do 
financiamento público de campanha. Agora, V. Exa. 
menciona que é relator de projeto de autoria do Se-
nador Cristovam Buarque para um período de transi-
ção. Ainda ontem, aqui falei e reapresentei projeto de 
lei que visa à transparência em tempo real de todas 
as contribuições, sejam do Poder Público, de pessoa 
física ou jurídica, que acredito nesta fase de transição 
precisam ser colocadas em tempo real. E é perfeita-
mente possível. Eu mesmo o fiz em 2006, no meu 
sítio eletrônico tinha registrado, diariamente, todas 
as contribuições que chegavam de pessoas físicas e 
jurídicas, de maneira que, às vésperas das eleições, 
qualquer pessoa – a opinião pública, a imprensa, os 
meios de comunicação – poderia saber quem estava 
contribuindo. 

Eu não conheço bem o projeto de transição pro-
posto. Avalio que seja da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – O 
projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – De Assuntos Econômicos. Então, é de economia?

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Não, o projeto está na Comissão de Assuntos Econô-
micos, que cria o fundo republicano de financiamento 
público de campanha. O que eu estou sugerindo é que 
no debate deste projeto, nós possamos pensar em uma 
transição entre o atual sistema e o próximo sistema.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, proponho que, na transição, passemos 
a requerer a transparência em tempo real de todo o 
tipo de doação. 

Meus cumprimentos a V. Exa.
Se V. Exa. puder presidir a sessão, eu agradeço, 

por causa do compromisso urgente que tenho.

Tem a palavra o nobre Senador Alvaro Dias, do 
PSDB do Paraná, de forma regimental, como Líder 
do PSDB. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Se-
nador Suplicy.

Primeiramente, faço um registro por solicitação 
do Deputado Roberto Freire, Presidente do PPS, e do 
Líder Rubens Bueno, na Câmara dos Deputados de 
um fato inusitado: a Presidência da Câmara dos Depu-
tados censurou os discursos de ontem naquela Casa 
sobre o julgamento do mensalão.

É um fato gravíssimo, inusitado, inexplicável e 
que merece o nosso repúdio.

Tenho por objetivo na tribuna, Sr. Presidente, exa-
tamente focalizar esse julgamento histórico, que teve 
início hoje às 14h no Supremo Tribunal Federal. Um 
julgamento que pode significar o início do fim dessa 
cultura de impunidade que lastimavelmente provoca 
indignação, sobretudo da parte decente deste País.

É a expectativa que alimentamos de ver, agora, a 
impunidade derrotada, para que se restabeleça a cren-
ça dos brasileiros nas instituições públicas deste País.

Eu poderia, para definir o escândalo do mensa-
lão, apenas fazer referência a duas afirmações creden-
ciadas, de respeitáveis figuras públicas deste País: o 
ex-Procurador-Geral da República, Antônio Fernan-
do de Souza, que taxativamente o definiu como um 
esquema de corrupção complexo e sofisticado, ide-
alizado por uma organização criminosa em nome de 
um projeto de poder de longo prazo no País; e o atual 
Procurador-Geral da República, que o define como “o 
mais atrevido e escandaloso esquema de corrupção”.

Eu creio que essas duas afirmações seriam su-
ficientes para esta expectativa alimentada por todos 
nós de um julgamento rigoroso, implacável da parte do 
Supremo Tribunal Federal, que se constitua em mar-
co, definindo o fim da cultura da impunidade no País.

As investigações conduzidas ao longo dos úl-
timos sete anos e consubstanciadas em mais de 50 
mil páginas de processo levaram os peritos oficiais a 
dimensionar a envergadura do mais atrevido e escan-
daloso esquema de corrupção, como disse Roberto 
Gurgel, já visto em nosso País: o mensalão. A varre-
dura realizada pela Polícia Federal, Ministério Público, 
Tribunal de Contas da União e CPIs no Congresso foi 
exaustiva e apontou que a sofisticada organização 
criminosa, de inúmeros tentáculos, desviou mais de 
R$100 milhões em operações capitaneadas por uma 
quadrilha altamente articulada.

A relação de promiscuidade que se estabeleceu 
entre as esferas pública e privada, numa teia de rami-
ficações ilícitas, foi devidamente desmascarada.
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Após longo itinerário percorrido no emaranhado 
processual em irrestrita obediência ao princípio da 
ampla defesa, chegamos finalmente ao julgamento do 
mensalão pela Suprema Corte.

As tentativas de vários matizes engendradas para 
caracterizar o escândalo como mera movimentação de 
recursos não contabilizados para campanhas eleitorais 
não resistiram às provas coletadas nas investigações.

Como bem destacou recentemente o ex-Procura-
dor Geral da República Antonio Fernando de Souza, o 
esquema não se restringia ao pagamento de “mesadas” 
a parlamentares da base de sustentação do governo 
do Presidente Lula. Seu raio de ação incluía uma rede 
formada para praticar diversos crimes: peculato, cor-
rupção ativa, corrupção passiva.

Os laudos técnicos produzidos pela Polícia Fe-
deral demonstraram, de forma cabal, que o mensalão 
utilizou recursos públicos para irrigar os escaninhos 
do esquema criminoso. As informações constantes da 
Ação Penal nº 470, as quais deverão nortear os Minis-
tros do Supremo, são densas e não estão baseadas em 
conjecturas. Com lucidez e serenidade, o responsável 
pela acusação contra os 40 integrantes do mensalão, 
Antonio Fernando de Souza, afirmou que “muitas coi-
sas eram provas, não apenas indícios, corroboradas 
depois por laudos”.

Valho-me, mais uma vez, das expressões ema-
nadas do ex-Procurador Geral da República para mol-
durar meu raciocínio. Em meio à expectativa de um 
futuro veredicto, devemos ter em mente que “nenhum 
ministro do Supremo adotará posição que não tenha 
respaldo nos autos”.

Sr. Presidente, o objetivo da minha presença nesta 
tribuna hoje é também registrar nos Anais do Senado 
Federal o voto em separado que propus à Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios e que 
acrescentava itens ao relatório oficial, aprovado pela 
Comissão, de autoria do Deputado Osmar Serraglio.

Ficou clara, Sr. Presidente, a participação do 
Presidente da República, imiscuindo-se na imoralidade 
política perpetrada por seu governo, sob suas ordens 
e seu comando.

“É fundamental que esses fatos sejam desnuda-
dos ao fim dos trabalhos desta Comissão”, afirmava eu 
em meu voto em separado, “sob pena de associar-nos 
a essa rede de corrupção política”.

A CPMI recolheu farta prova testemunhal que 
deixa indubitável a leniência presidencial.

Nós elencamos, nesse voto em separado sobre a 
ciência e a responsabilidade do Presidente Lula, depoi-
mentos de Roberto Jefferson, em duas oportunidades, 
e depoimento do Deputado José Múcio, no Conselho 
de Ética da Câmara dos Deputados, afirmando ter 

sido testemunha do segundo encontro entre Rober-
to Jefferson e o Presidente Lula, em que o Deputado 
confirmava ao Presidente a existência do mensalão, 
afirmando: “Presidente, o senhor precisa ver essa ques-
tão do mensalão, porque isso pode atrapalhar o seu 
governo”. Foi o segundo alerta do Deputado Roberto 
Jefferson, esse presenciado pelo Deputado José Múcio.

O Deputado Aldo Rebelo, também ao Conselho 
de Ética da Câmara dos Deputados, comprovou ter 
testemunhado o encontro de Roberto Jefferson, fa-
zendo referência ao Presidente Lula da existência do 
mensalão, no mês de março.

Participaram do encontro o Líder José Múcio, 
o Ministro Mares Guia, o Líder Arlindo Chinaglia e o 
próprio Deputado Roberto Jefferson. Portanto, são 
todos testemunhas de que houve a comunicação em 
tempo ao Presidente da República sobre o pagamento 
de mesadas a parlamentares do Congresso Nacional.

Houve depoimentos em ocasiões diferentes e uma 
só versão para o fato de que o Presidente foi alerta-
do, naquela ocasião, sobre a existência do mensalão. 
Quaisquer dúvidas eventualmente existentes quanto 
ao conhecimento do Presidente sobre o fato foram 
espancadas.

Assim, mesmo que se admitisse, numa estreite-
za de raciocínio, destinado exclusivamente a benefi-
ciar o Presidente na base do in dubio pro reo, que S. 
Exa. não conhecia os fatos anteriormente, ainda que 
quiséssemos crer que, naquele momento, não havia 
todo esse sistema de pagamentos a parlamentares e a 
partidos para garantir seu apoio e comprar suas cons-
ciências, ainda assim, seria indubitável afirmar que, a 
partir daquele momento relatado pelas testemunhas, o 
Presidente tomou conhecimento do assunto mensalão.

Ressalte-se que o relatório da CPI demonstrou 
à exaustão a ocorrência do pagamento a parlamen-
tares com fins políticos. Não cabe mais negar a exis-
tência do mensalão, não só devido aos depoimentos 
que confirmam os fatos como também às provas do-
cumentais irrefutáveis.

Transcrevo também, nesse voto em separado, 
o depoimento do Deputado Aldo Rebelo, que afirmou 
que o Presidente pediu-lhe e ao Líder Arlindo China-
glia que o informassem sobre essa questão levantada 
pelo Deputado 

Roberto Jefferson.
O Presidente demonstrou desídia. Tamanha au-

sência de tenacidade dada a gravidade dos fatos, que 
sua atitude sequer pode ser tomada como uma provi-
dência. Ele foi inerte. Por analogia, pode-se imaginar 
igual ordem dada por alguém à sua secretária para 
toda sorte de assuntos triviais. 

701ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2012



39078 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2012

Tratava-se de uma séria denúncia, trazida pelo 
Presidente de uma importante agremiação partidária 
da base de sustentação do próprio Governo, ou seja, 
de denúncia que atentava contra os pilares da demo-
cracia, violando, de forma indelével, toda a ordem ju-
rídica do País e da própria essência da Constituição 
Federal. Enfatize-se, portanto, que não se tratava de 
uma denúncia corriqueira sobre o funcionamento da 
administração política no Brasil. Não se trata de sa-
ber se um funcionário de terceiro ou quarto escalão 
está cometendo algum crime contra a Administração 
Pública, situação que tem suas instâncias de acom-
panhamento e fiscalização apropriadas. Trata-se de o 
Presidente ter conhecimento de algo que estaria ligado 
à própria essência do seu Governo. Não existe gover-
no em uma democracia que não tenha como um de 
seus mais importantes elementos a governabilidade 
junto ao Legislativo.

O Presidente da República é informado que todo 
o relacionamento com sua base de apoio político está 
corrompida, destruindo-se a própria essência do pro-
cesso eleitoral, que, a partir do voto popular, assenta-
-se na autonomia dos parlamentares.

A responsabilidade maior do Presidente da Re-
pública é garantir o que está previsto no art. 1o da 
Constituição Federal: o Estado democrático de di-
reito. A denúncia atingia o âmago do funcionamento 
das instituições políticas do nosso País. No entanto, 
o Presidente não perguntou por mais detalhes ao De-
putado Roberto Jefferson, não acionou seu Ministro 
da Justiça nem seu Ministro-Chefe da Casa Civil, não 
colocou a Polícia Federal no caso, não requisitou os 
serviços da Agência Brasileira de Inteligência, enfim, 
não tomou qualquer providência efetiva. Ou seja, não 
exerceu as prerrogativas do seu cargo, função dele-
gada pelo povo, aceitando implicitamente a corrosão 
das instituições basilares da democracia, atentando 
contra o próprio Estado.

Como um ausente do seu próprio governo, co-
mandante de uma nau à deriva, na versão dada pelos 
membros da sua base aliada e do seu próprio gabinete, 
desconsiderou todo o ordenamento jurídico do País. 
Violou frontalmente o compromisso do seu juramento 
feito ao Congresso Nacional no dia de sua posse, in
verbis: “Prometo manter, defender e cumprir a Consti-
tuição da República, observar as suas leis, promover 
o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integri-
dade e a independência”.

Esse compromisso representa a essência do 
pacto social que se inaugura quando um governan-
te recebe um mandato popular. É bem mais que um 
evento protocolar, que uma formalidade revestida de 
pompa institucional. É um solene juramento de cum-

prir as regras do jogo, de manter nos trilhos a Nação 
que lhe é confiada a dirigir. E comprometer-se é uma 
questão séria no caminho dos progressos prometidos, 
sob as regras criadas pelo processo democrático. É o 
encargo de evitar que descalabros como os analisados 
neste relatório possam ocorrer. Mas o Presidente não 
honrou seu juramento, menosprezando a importân-
cia do seu cargo e toda a sociedade brasileira. Antes, 
contentou-se com a lassitude das providências toma-
das por seu Ministro, que disse não haver mensalão 
simplesmente porque meses antes outro parlamentar 
houvera assumido a autoria da primeira denúncia ao 
Jornal do Brasil.

Ou seja, não se investigou nada. Simplesmente 
buscou-se um desmentido anterior e fora de contexto 
para desacreditar uma denúncia explícita e formulada 
pessoalmente, mais de uma vez, pelo Deputado Ro-
berto Jefferson e testemunhada por outros. A fragili-
dade das conclusões do Ministro era tão evidente que 
o mínimo que se poderia esperar do Presidente era 
que determinasse uma investigação formal – e oficial 
– sobre o caso.

Mas o Presidente preferiu acomodar-se num mero 
desmentido à imprensa, repousando sua consciência 
num disse-me-disse relativo a uma antiga denúncia 
esvaziada, quando tinha uma nova denúncia concreta 
à sua frente. Preferiu fechar os olhos, preferiu deixar 
as coisas como estavam.

Ficou comprovado o desinteresse e a ausência 
completa de iniciativa no sentido de buscar preservar 
a probidade de seu governo.

Mas não param por aí os elementos que atestam 
a gravidade da postura presidencial. Já se fez referência 
ao fato de que, segundo o Deputado Roberto Jeffer-
son, teriam sido duas as ocasiões em que ele alertou 
o Presidente Lula sobre o mensalão. Admitindo-se, 
no entanto, por ausência de outros testemunhos, que 
somente existira a segunda conversa, e que somente 
ali o Presidente ouvira falar sobre o mensalão, como 
não perguntou por mais detalhes ao Deputado Rober-
to Jefferson? Segundo o Deputado, ele teria feito isso 
na primeira conversa, mas não há outros depoimentos 
que confirmem a existência desse primeiro encontro. 
Então, só nos restam duas alternativas: a) ou ele sou-
be da existência do mensalão no momento daquela 
reunião com os Deputados Roberto Jefferson, José 
Múcio, Arlindo Chinaglia e o então Ministro Aldo Rebelo 
e, nesse caso, não se interessou sequer em entender 
um pouco mais profundamente o que seria o mensa-
lão e como funcionava (pois a brevidade com que se 
tratou do assunto é unânime entre as testemunhas); 
b) ou, de fato, houve um primeiro alerta ao Presidente 
da parte do Deputado. Agrava-se ainda mais a postu-
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ra do Presidente. Ou seja, após tomar conhecimento 
dos fatos pela primeira vez, ele nada teria feito. Numa 
segunda oportunidade, deu uma preguiçosa, displicen-
te e nada efetiva ordem ao seu auxiliar mais próximo 
naquele momento, mais à mão, e despreocupou-se 
com o assunto.

Em qualquer dos dois casos, caracterizou-se a 
omissão do Presidente da República em tomar provi-
dências concretas.

Sr. Presidente, o relatório prossegue, e eu peço 
que, na sua íntegra, seja transcrito nos Anais do Se-
nado Federal, já que é impossível ler seu inteiro teor. 
Mas eu prossigo.

A absolutamente lamentável e revoltante postura 
de irresponsabilidade do mandatário maior da Nação 
evidentemente compromete qualquer condição sua 
de permanecer no cargo. Neste momento em que se 
chega ao fim desta CPMI com a clara evidência de que 
houve o mensalão e que seu propósito serviria justa-
mente para manipular votações no Congresso, para 
tanto utilizando-se de favores do Estado, com prejuízo 
ao Erário, a fim de favorecer pessoas e empresas que 
pudessem por vias transversas garantir o pagamento 
aos parlamentares, não há mais escapatória, não há 
como evitar constatar os fatos que se põem diante de 
nossos olhos.

As normas vigentes no Brasil não deixam dúvi-
das sobre o enquadramento de tais fatos. A começar 
pela Constituição Federal, que prevê as hipóteses de 
responsabilização do Presidente da República.

E nós transcrevemos o art. 85:
Art. 85. São crimes de responsabilidade 

os atos do Presidente da República que aten-
tem contra a Constituição Federal e, especial-
mente, contra:

..............................................................
V - a probidade na administração;
..............................................................

Elencamos os crimes contra a probidade na ad-
ministração e acrescentamos: a ausência de respeito à 
dignidade e à honra e ao decoro do cargo são evidentes 
quando se verifica que a leniência presidencial esbarra 
em crime previsto no Código Penal, condescendência 
criminosa. No art. 320 do Código Penal se estabelece 
essa responsabilidade do Presidente:

Art. 320 - Deixar o funcionário, por indul-
gência, de responsabilizar subordinado que 
cometeu infração no exercício do cargo ou, 

quando lhe falte competência, não levar o fato 
ao conhecimento da autoridade competente.

Por todo o exposto, é forçoso concluir que Sua 
Excelência o Presidente cometeu crime de responsa-
bilidade contra a probidade na administração, previsto 
nos incisos III e VII do art. 9o da Lei nº 1.079, de 10 
de abril de 1950. Cometeu ainda o crime de condes-
cendência criminosa, previsto no art. 320 do Código 
Penal. Por fim, incorre nos delitos tipificados na Lei de 
Improbidade Administrativa.

Em virtude desses fatos, a Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito recomenda a imediata abertura, pela 
Câmara dos Deputados, de procedimento visando a 
apurar a ocorrência de crime de responsabilidade do 
Presidente da República.

Esse foi o voto em separado que apresentamos 
e encaminhamos à Presidência da Câmara dos De-
putados, além de o termos submetido à Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Da mesma forma, nós o 
encaminhamos ao Procurador-Geral da República e 
também ao Presidente da OAB à época, Roberto An-
tônio Busato.

Foram as providências que adotamos como mem-
bro daquela Comissão Parlamentar de Inquérito, porque 
entendíamos que a responsabilidade do Presidente da 
República era visível e havia sido explicitada em todos 
os fatos que foram investigados pela CPI.

Acrescentamos ainda em nosso voto em separa-
do, Sr. Presidente, a questão referente à negociação 
da carteira de crédito consignado, que foi transferida 
da Caixa Econômica Federal para o BMG. Como não 
constou do relatório aprovado pela Comissão Par-
lamentar de Inquérito, apresentei voto em separado 
destacando que o BMG foi beneficiado em pelo menos 
R$290 milhões em uma transação de R$1,094 bilhão, 
uma negociação espúria entre a Caixa Econômica e o 
BMG. E nós elencamos aqui os responsáveis por essa 
negociação que deveriam ser indiciados.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas reitero a 
solicitação de que V. Exª autorize o registro nos Anais 
da Casa, na íntegra, deste voto em separado que 
apresentamos à época à Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investigou o crime do mensalão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, 
o Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exa. será atendido.

Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente José Sarney, Srs. Senadores, Sras. 
Senadoras, volto aqui a tratar de um tema de que falei, 
por incrível que pareça, talvez um mês e meio atrás. É 
inacreditável que passe tanto tempo e ainda seja atual 
falar da greve das universidades brasileiras.

Naquele momento, eu lembro, eu disse que al-
guém precisava avisar aos professores e ao Governo 
que o Brasil está no século XXI e, no século XXI, é uma 
tragédia imensa nós termos as universidades paralisa-
das por dois dias – quanto mais por três meses, como 
estamos chegando, Senador Eurípedes!

Lamentavelmente, passado todo esse tempo, tem 
sido impossível terminar a greve. Centenas de milha-
res de alunos estão sem aulas, dezenas de milhares 
de professores estão com suas vidas angustiadas. Eu 
devo dizer que reconheço que o Governo também pas-
sa por sua angústia, e o Ministro Aloizio Mercadante, 
nesse sentido, eu tenho confiança de seu interesse em 
resolver. O Governo passa suas angústias por falta de 
recursos. E o Brasil fica sem encontrar uma solução. 

De um lado, os professores, e até com razão, 
insistem em que as ofertas do Governo são insatis-
fatórias; e do outro, o Governo insiste, também com 
suas razões, em que está chegando aos limites dos 
seus gastos. Para isso eu já alerto há bastante tempo, 
embora minha crítica ao Governo seja de que não há 
recursos para isso. Nós estamos realizando uma Copa 
do Mundo, estamos nos preparando para Olimpíadas, 
estamos fazendo diversos projetos como o trem-bala, 
etc., etc., etc. 

Mas, de qualquer maneira, o que eu queria falar 
hoje, Senador Sarney, é chamar atenção para o fato 
de que essa greve somente demora tanto porque há 
algo mais profundo do que salários e recursos. 

Fala-se muito que a greve é contra o sucatea-
mento da universidade, mas estão esquecendo que 
há um sucateamento muito mais grave da universida-
de do que a falta de verbas e a falta de salários. É o 
sucateamento do conceito de universidade! 

O conceito de universidade – a maneira como ela 
funciona hoje – é um conceito superado, em crise. E 
não adianta, não será suficiente resolver esse proble-
ma da falta de recursos, do sucateamento de verbas, 
se não resolvermos o problema do sucateamento do 
conceito de universidade. 

Eu quero apresentar aqui alguns desses sucate-
amentos. Por exemplo, a universidade ficou velha num 
mundo onde o conhecimento avança tão rapidamen-
te! Até algumas décadas atrás, um médico formado 
colocava seu diploma na parede e 40 anos depois, 
médico velhinho, com aquele diploma poderia conti-
nuar o tratamento dos seus doentes. Hoje, a cada 6 
meses – vejam bem, a cada 6 meses – se o médico 
não estudar, não tomar conhecimento de novos equi-
pamentos, de novos métodos, de novos remédios, ele 
estará sucateado. 

A universidade não está sendo capaz de fazer 
com que o conhecimento que ela inventa avance na 
mesma velocidade com que avança o conhecimento 
nas empresas, em escritórios e institutos de pesquisa. 
Não é por acaso que as grandes revoluções que acon-
teceram nas últimas décadas, como da Internet e do 
microcomputador, ocorreram fora das universidades, 
não dentro das universidades. 

O conhecimento avança mais depressa fora do 
que dentro da universidade. Isso gera um desconten-
tamento, uma insatisfação, que termina se realizando 
em greves em nome de salários que estão baixos, em 
nome de falta de verbas, o que é verdadeiro, mas que 
têm uma causa mais profunda.

Outro sucateamento é a velocidade como o co-
nhecimento se espalha no mundo.

Antigamente, o lugar onde o conhecimento se 
divulgava era dentro da universidade, em que um 
professor chegava com todo o seu conhecimento e 
repassava esse conhecimento aos professores; e eles 
carregavam sabedoria. Não é mais assim. Hoje, o co-
nhecimento se espalha espontaneamente pelas redes 
sociais, pelas televisões a cabo.

Antigamente, para você saber qualquer coisa 
de astronomia, você tinha que estar na universidade. 
Hoje, basta você estar na frente da televisão, Senador 
Eurípedes, e tomar conhecimento de fenômenos as-
tronômicos que foram descobertos pela Nasa ontem.

A universidade não consegue concorrer com es-
ses novos instrumentos. A universidade está ficando 
aberta no mundo inteiro. A nossa se fecha, se nega. 
Harvard, MIT e Stanford, hoje, já têm cursos abertos. 
Quem quiser, em casa, entra e começa a estudar. Re-
cebe diploma ou não recebe, isso é outro problema; 
mas aprende. Os cursos deles já não exigem mais 
penetrar lá dentro.
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O Brasil segue resistindo a essa tendência do co-
nhecimento que se espalha por fora das universidades, 
e aí ela fica sucateada no seu conceito. Da mesma ma-
neira que ela fica sucateada pelo fato de não ter per-
cebido que hoje o conhecimento não cabe mais dentro 
de um departamento. Hoje o conhecimento exige mis-
tura do saber de um médico com o de um engenheiro 
elétrico para poder entender um coração. Para poder 
entender o cérebro, exige a mistura do saber do biólogo 
com o médico, com o neurologista, com especialistas 
em informática, em formas de informática, para poder 
entender como funciona o cérebro. O pensamento de 
ponta já não cabe mais nos departamentos. Mas as 
nossas universidades não conseguiram entender ainda 
como colocar junto o pensamento de um engenheiro 
com o pensamento de um biólogo e com o pensamen-
to até de um poeta. Aí as nossas universidades ficam 
conceitualmente sucateadas. Estão sucateadas tam-
bém porque não descobriram ainda a importância da 
educação de base. A nossa universidade de base está 
muito ruim, e isso contamina a universidade.

Muitos podem dizer: sempre foi assim a educação 
de base. Mas havia uma diferença. Antigamente, como 
a universidade recebia poucos alunos, ela fazia uma 
seleção e escolhia, numa educação de base péssima, 
um pequeno número de pessoas talentosas. Hoje, 
como é grande o número daqueles que estão numa 
universidade, não é possível escolher apenas pessoas 
talentosas. Tem que abrir. E aí entra gente que não está 
preparada; gente que poderia, se quisesse, fazer curso 
pela Internet porque não seria contestada. Mas ficam 
contaminando dentro da universidade, e isso, concei-
tualmente, gera descontentamento nos professores. 

Eu dou aula toda semana na Universidade de 
Brasília e converso com os professores da Engenharia. 
Eles são frustrados porque têm que dedicar um tempo 
imenso para ensinar a matemática que os meninos 
não aprenderam no ensino médio! Isso gera frustra-
ção que termina virando greve, em nome da falta de 
salário, que é verdadeira, mas também por uma con-
taminação que eles vivem.

Nós temos também o problema do sucateamento 
da falta de humanismo dentro da universidade. O mundo 
de hoje exige que você seja um filósofo em qualquer 
profissão. E o que a gente vê é o contrário: cada vez 
mais se restringe o conhecimento do profissional, que 
perde a capacidade crítica de entender o mundo. E a 
universidade fica em situação de descontentamento 
pelo maior e mais visível dos sucateamentos, que é a 
empregabilidade. Até poucos anos atrás, um diploma 
universitário era um passaporte ao sucesso. Não é mais. 
Hoje, o diploma universitário ajuda você a penetrar no 
mercado em que você vai ser testado, em que você vai 

ser analisado, em que você vai ser observado. Hoje, 
a gente forma pessoas que estão numa profissão de 
mão de obra excedente; sobram profissionais; não há 
empregabilidade. Em outras profissões até não sobram, 
mas aí estão despreparados. Aí a universidade se frus-
tra, fica descontente com ela própria e canaliza essa 
mágoa, esse descontentamento, essa frustração em 
greves que, daqui a pouco, a gente pode dizer que são 
seculares, porque três meses de greve em universida-
de é um século do ponto de vista do que se perde em 
conhecimento. Alguns dizem – e é outro sucateamento 
do conceito – que depois se recupera isso por meio 
da reposição de aula. Não existe reposição de aula!

Um operário pedreiro pode dizer que repõe o tem-
po perdido na greve colocando tijolo no mesmo lugar 
que já estava marcado para esse tijolo. O conhecimen-
to, não. Se o conhecimento não entra na hora certa, 
já entra de maneira equivocada, deformada, porque 
se o aluno não está motivado, ele não aprende bem. 
Depois de três meses de greve, não existe aluno que 
volte para a universidade motivado, satisfeito, propício. 

Nós estamos, portanto, precisando que algo seja 
feito. 

Quando o Ministro Mercadante esteve aqui, na 
Comissão de Educação, eu lhe fiz uma pergunta: o 
que nós do Senado podemos fazer para ajudar a re-
solver essa greve?

Infelizmente, ele não deu nenhuma tarefa para a 
gente. Eu gostaria de ter recebido uma tarefa. “Conver-
se com os professores, discuta com eles, intermedeie 
uma negociação.” Não recebi isso.

Quando ele fez a última oferta, cheguei a colocar 
certo apelo aos professores, para que voltassem às 
aulas e, em aula, renegociassem mais conquistas. Não 
adiantou, porque os professores estão profundamente 
incomodados e descontentes, e temos que respeitá-
-los. Só não fico satisfeito que eles não entendam toda 
a dimensão do sucateamento. Qualquer pessoa tem 
direito a ver apenas a aparência; um professor univer-
sitário tem que ver a aparência e a profundidade, lá 
debaixo, quais são as causas concretas dos fenôme-
nos, das coisas. 

Por isso que são universitários, e o sucateamento 
aparente, verdadeiro, é de salário e de verbas; verda-
deiro, mas não suficiente. Há uma crise mais profunda: 
o conceito de universidade que nós herdamos, que já 
tem quase 200 anos, dessa maneira que está aí. Esse 
conceito está sucateado. 

É preciso ir além e refundar a universidade brasi-
leira, dar dinheiro, pagar salários, mas refundar a uni-
versidade, uma outra instituição com o mesmo nome 
de universidade, mas com uma estrutura diferente, com 
compromissos diferentes, com maneiras de funcionar 
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diferente. Eu cheguei a sugerir ao Senador Mercadan-
te que, na hora de discutir os aspectos de verbas e de 
salários, ele discutisse também o conceito de universi-
dade que o Governo deseja, que dissesse aos profes-
sores: “Vamos atender às reivindicações, mas vocês 
vão fazer as mudanças de que o mundo precisa, que 
o Brasil necessita que sejam feitas na universidade.”

Lamentavelmente, o debate fica apenas no su-
cateamento, nas aparências – verdadeiras, não falsas 
–, no sucateamento da superfície, sucateamento ver-
dadeiro de salário, de verbas, mas sem analisar esse 
sucateamento mais profundo, que exige mais radica-
lismo do que mais verbas e mais salários, que é fazer 
a revolução de que a estrutura universitária precisa.

Aqui fica o meu apelo, não mais para que saiam 
da greve, não mais para que o Governo atenda a todas 
as reivindicações, mas, pelo menos, aqui fica o meu 
apelo para que se discuta mais do que salário e verba, 
para que se discuta o sucateamento do conceito de 
universidade que caracteriza o nosso sistema univer-
sitário brasileiro no momento.

Era isto, Sr. Presidente, que eu tinha para dizer, 
agradecendo o tempo, com esperança de que não 
cheguemos a concluir o terceiro mês de greve. Que 
antes disso seja possível entender que o Brasil nem 
parece que está, mas está sofrendo profundamente, 
porque está vivendo uma crise que terá consequên-
cias mais adiante, quando esses jovens de hoje, que 
vão se formar graças à reposição de aulas que não 
satisfaz, quando esses jovens entrarem no mercado, 
quando esses jovens forem atender às necessidades 
científicas e técnicas que o Brasil tem. Aí, até ninguém 
vai lembrar, mas foi uma greve do passado que gerou 
uma certa degradação do conhecimento no nosso 
País. E esse é o século do conhecimento. Por isso, é 
preciso lembrar aos professores e ao Governo que já 
estamos no século XXI.

Obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Esgotada a lista de oradores, declaro encer-
rada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 
minutos.) 
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Ata da 2ª Reunião, em 3 de agosto de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 32 mi-
nutos e encerra-se às 9 horas e 33 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – No plenário não há número regimental para a 
abertura da sessão, não podendo esta ser realizada.

Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento In-
terno, será despachado o Expediente que se encontra 
sobre a mesa.

É o seguinte o Expediente despachado:
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 

de emendas às seguintes matérias: 
– Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 

2012 (nº 1.805/2011, na Casa de origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
dispõe sobre a criação de cargos de provimen-
to efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 
(MG), e dá outras providências; e 

– Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 
2012 (nº 1.875/2011, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que dispõe sobre a criação de cargos de pro-
vimento efetivo no Quadro de Pessoal da Se-
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
18ª Região (GO).

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §§ 

3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 493, de 
2007, do Senador Arthur Virgílio, que altera a 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei 
nº 10.666, de 8 de maio de 2003, para vedar 
a incidência de penalidades no recolhimento 
a destempo de complementação devida por 
contribuinte individual quando, no período pró-
prio, o valor a ser recolhido for inferior ao valor 
mínimo por procedimento de arrecadação;

– Projeto de Lei do Senado nº 141, de 
2010, do Senador Sérgio Zambiasi, que altera 

a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para 
autorizar o Poder Executivo a reduzir a zero 
as alíquotas da Contribuição para o Programa 
de Integração Social e para o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (COFINS) in-
cidentes sobre a receita bruta decorrente da 
prestação de serviços da venda de material de 
construção destinadas a execução de progra-
mas e projetos de construção e/ou reforma de 
habitação popular;

– Projeto de Lei do Senado nº 404, de 
2011, do Senador Inácio Arruda e da Senadora 
Vanessa Grazziotin, que institui a Bolsa-Artista;

– Projeto de Lei do Senado nº 493, de 
2011, do Senador Paulo Paim, que altera a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, de forma a 
permitir que o valor da aposentadoria do se-
gurado que necessitar da assistência perma-
nente de outra pessoa, por razões decorrentes 
de doença ou deficiência física, seja acrescido 
de vinte e cinco por cento;

– Projeto de Lei do Senado nº 583, de 
2011, do Senador Paulo Paim, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 27 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano 
de Benefícios da Previdência Social e dá ou-
tras providências, para estabelecer a contagem 
no período de carência para a aposentadoria 
por tempo de contribuição do tempo de ser-
viço como segurado especial, até o limite de 
vinte cinco anos para a mulher e trinta anos 
para o homem;

– Projeto de Lei do Senado nº 593, de 
2011, do Senador Clésio Andrade, que dispõe
sobre o financiamento da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) com recursos da Contribui-
ção de Intervenção no Domínio Econômico 
(CIDE) para pessoas de baixa renda;

– Projeto de Lei do Senado nº 740, de 
2011, do Senador Marcelo Crivella, que alte-
ra a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que 
dispõe sobre as restrições ao uso e à propa-
ganda de produtos fumígeros, bebidas alco-
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ólicas, medicamentos, terapias e defensivos 
agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da 
Constituição Federal, para determinar que a 
divulgação de matérias jornalísticas relacio-
nadas a medicamentos e terapias seja objeto 
de regulação;

– Projeto de Lei do Senado nº 44, de 
2012, do Senador Paulo Bauer, que altera a 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a 
Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, para 
determinar que os benefícios monetários ne-
las previstos sejam pagos, preferencialmente, 
à mulher responsável pela unidade familiar; e

– Projeto de Lei do Senado nº 164, de 
2012, do Senador Antonio Carlos Valadares, 
que dispõe sobre a concessão de seguro-
-desemprego para os trabalhadores rurais 
desempregados, contratados por safra, por 
pequeno prazo ou por prazo determinado, e 
dá outras providências.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado 

nºs 404, 493 e 583, de 2011; 44 e 164, de 2012, apro-
vados, vão à Câmara dos Deputados; e os Projetos de 
Lei do Senado nºs 493, de 2007; 141, de 2010; 593 e 
740, de 2011, rejeitados, vão ao Arquivo. 

Com referência ao Projeto de Lei do Senado nº 
141, de 2010, em atendimento à conclusão de seu 
parecer, a Presidência encaminhará cópia do projeto 
aos Ministros de Estado da Fazenda e das Cidades. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Está encerrada a presente reunião.

(Levanta-se a reunião às 9 horas e 33 
minutos.) 
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Presidência da Srª Ana Amélia e do Sr. Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 33 minutos 

e encerra-se às 16 horas e 28 minutos.)

abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos 
Transportes, crédito especial no valor global de R$ 
14.510.591,00 (quatorze milhões, quinhentos e dez 
mil, quinhentos e noventa e um reais), para os fins 
que especifica
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2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendár

dispõe sobre o apoio técnico 
ou financeiro da União no âmbito do Plano de Ações 
Articuladas; altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 
2009, para incluir os polos presenciais do sistema Uni-
versidade Aberta do Brasil na assistência financeira 
do Programa Dinheiro Direto na Escola; altera a Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007, para contemplar com 
recursos do FUNDEB as instituições comunitárias que 
atuam na educação do campo; altera a Lei nº 10.880, 

de 9 de junho de 2004, para dispor sobre a assistência 
financeira da União no âmbito do Programa de Apoio 
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educa-
ção de Jovens e Adultos; altera a Lei nº 8.405, de 9 de 
janeiro de 1992; e dá outras providências

determina o registro do nome do Presidente ou da 
Presidenta, conforme o caso, nas atas das sessões

também modifica a ref
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, sobre o cálculo dos coeficientes de P
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refle

uito fir

ficos e suas ideologias são vistos como secundár

Veja

esse debate superficial pode ser e

que já identifica
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“asfixiada”

io do que alguns afir

vistos especificamente na nor

eis conflitos de interesse entre os dois países

, como o da Refinar

ão ser significativ

começa a ganhar perfil de país desen

suficiente
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Fondo de Desarrollo Nacional

financiado empresas br

ersificação de f

aís como um parceiro confiá

el redução dos fluxos m

os fluxos comerciais 

de compensar as dificuldades encontr

per capita

, o Mercosul tem o desafio de tor

Mercosul é desafiado 
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tificada

mente tensa e conflitiv

, reafir

significar

commodities

áfico

nos específicos e suas ide
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utre esse debate superficial pode ser e

identifica

“asfixiada”, etc.

afir
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vistos especifi

eis conflitos 

o da refinar

ão ser significativ

começa a ganhar perfil de país desen

Os demais mercados ou não têm renda sufi

, que têm financia

ersificação
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confiá

el redução dos fluxos 

er os fluxos 

dade de compensar as dificuldades encontr

, o Mercosul tem o desafio de tor

delo do Mercosul é desafiado por propostas 

tificada do m

temente tensa e conflitiv
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A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

remake –, Gabriela

dor é a tática de quem não confia na própr

olhos fitos esta vir

pecíficos
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ma eficiente e competitiv
ante o final de semana, deixou claro 

O Estado de 
S.Paulo

a se confir

que significa isso

desse Código Florestal, que é desafiador par

financeiros

ficou

xtensão ainda não suficiente par
O Estado de S. Paulo

eficiente
mais eficiente par
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el de eficiência também sanitár

ande do Sul, no último final 

antecipação do fim da cobr
do que justificá el antecipar o fim da cobr

dos nossos profissionais
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não signifique um ôn

realidade fiscal e tr

ia e fiscal que 

olvimento econômico e social o fiz

a essa finalidade pr

no técnico profissionalizante
realização profissional e também par

a qualificada ao Br

el se não fiz

, enfim.

Folha de S. Paulo
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, enfim, da estr

utenção pacífica da segur

al na fiscalização da licitude do pro

, financiamento elei
filiação

fidelidade par ia, enfim, temas essenciais par
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, passam-se fins de se

, fica complicado pensar

or fim, é impor

fiscalizar

uscar a confiança dos seus 

fir , o infinito

ificamos

AGOSTO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL884



significativ

Afinal, são bilhões de reais desviados dos cofres 

ificar

ificar

El País

, ao final, a pr

ência – afir

sofisticado

, afir
as que confir

afir

confir
, o que configur

ficamos
ificação dos v

am recursos significativ

justificando
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a posteriori

 offshore
ma marginal, ilegal, configur

io nacional, sonegação fiscal. Enfim, uma coleção 

sofisticado esquema de corr

, porque figur

, afir

Nos últimos meses, muito se tem discutido 
acerca do modus operandi da empresa Del-
ta Construções S/A para viabilizar o repas-
se de recursos públicos, obtidos a partir de 
contratos firmados com o setor público para 
o financiamento de campanhas políticas [ou 
para o enriquecimento ilícito de pessoas que 
se envolveram no esquema liderado por Car-
los Cachoeira]. 
Desde o início dessas discussões, temos de-
fendido que uma das formas que poderiam 
viabilizar essa prática seria a simulação de 
prestação de serviços por parte de uma in-
finidade de empresas menores que gravitam 
em torno da empresa Delta como supostas 
fornecedoras.
A partir de uma prestação de serviço fictícia, 
a empresa Delta Construções S/A repassaria 
os recursos financeiros para essas empresas 
de fachada. Posteriormente, esses recursos 
seriam sacados e destinados ao financiamen-
to de campanhas políticas ou ao pagamento 
de propinas. [Aliás, parte desses recursos foi 
sacado também, a exemplo do que ocorreu 
no mensalão, na boca do caixa de agências 
bancárias, em espécie.]
Algumas matérias jornalísticas chegam a no-
minar, nos últimos meses, uma dezena des-
sas empresas fantasmas que teriam recebido 
cifras vultosas da empresa Delta Construções.
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o recebimento de recursos significativ

mos aos beneficiários finais

finais os beneficiár
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abalho que fiz, e

Refiro-me

ia, afir

Se cada um de nós fiz

, enfim, o meu Rio Gr

, que significa ensino 

mação de profissionais qualificados
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a pessoas com deficiência, na linha da mesma 

a finalizar este meu registro

a filho adotiv
atiana, a filha 

a Eduardo Deusdeu, filho de Henr

ebem -, onde ficou de 12 de f

ficando

fissional no ser

Além do Pó Evan-
gelho da Solidão Gestas Líricas da Negritude Túni-
ca de Ébano Ancoradouro Carrossel de Sonetos A
Cólera dos Generosos Quem é Quem na Negritude 
Brasileira 

Heróica Sinfonia da Po-
esia da Negritude

otação final.
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, seis fi

, futuros profissio

, nos fins de semana, v

(Palmas.)

tos que já fiz desta tr

fiscalizado pela O
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fim de 

com a capacidade financeir

or fim, Sr

limitando sem justificativ

ajudicial a fim de promo

Assim, a emenda em questão guarda compa-
tibilidade com o desenvolvimento das finalida-
des da República de reduzir as desigualdades 
sociais, ao conferir solidez às condições orça-
mentárias e financeiras da Defensoria Pública, 
ainda ausente em vários Estados da federação.

Assunto: Estruturação da Defensoria Pública 
da União
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Excelentíssimo Senhor Senador Paulo Paim,
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do 
presente para solicitar a V. Exa., mais uma vez, 
tratamento diferenciado à Defensoria Pública 
da União, Função Essencial à Justiça, no to-
cante à estruturação emergencial do órgão, 
cobrando o envio imediato dos anteprojetos de 
criação de cargos de Defensor Público Federal 
e carreira de apoio, em trâmite no Ministério 
de Planejamento, Orçamento e Gestão, bem 
como aprovando a PEC que estende autono-
mia à Defensoria Pública da União, como já 
feito às Defensorias Públicas Estaduais.
Sr. Senador [dizem eles no documento], os 
Defensores Públicos Federais têm se empe-
nhado em todo o Brasil em dar o máximo de 
si para cumprir suas funções institucionais, o 
que resultou, no ano passado, em 1,3 milhão 
de atendimentos, com apenas 480 Defensores.
Os números demonstram, por si só, a sobre-
carga de trabalho existente, mas também, e 
principalmente, a demanda das pessoas hi-
possuficientes pelo acesso igualitário à justi-
ça, que hoje é atendida pela DPU apenas em 
55 Subseções Judiciárias da Justiça Federal, 
em detrimento do atendimento em 264 Subse-
ções Judiciárias que não possuem Defensoria 
Pública. Estamos em apenas 22% dos órgãos 
judiciários da Justiça Federal, sem falar da 
Justiça Trabalhista.
Para que V. Exa. tenha a dimensão da evolu-
ção do sistema de Justiça – sem que a DPU 
(acesso à justiça) esteja no rumo desta evo-
lução –, não obstante a já gritante diferença 
entre a DPU e as demais Funções Essenciais 
à Justiça, estão tramitando no Congresso Na-
cional projetos de lei criando mais 687 cargos 
de Procuradores da República, 750 cargos em 
comissão, 560 cargos de Advogados da União, 
225 cargos de Juízes Federais, além da Pro-
posta de Emenda Constitucional 544/2002, 
criando mais 04 Tribunais Regionais Federais.

, lendo o final de outro do

iação da figur

Enfim, Sr

, de profissionais a quem sejam asse

abalho tão qualificado

áfico
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fiz

mação de profissionais qualificados

pessoas com deficiência.

a finalizar

áfico

que já fiz nesta 

, fiscalizado pela 

, a fim de f
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com a capacidade financeir

áfico

Em sua justificativ

, sem justifi

fim

finalidades

ias e financeir

a demanda das pessoas hipossuficientes pelo acesso 
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atificar nossa confiança no tr

or fim, consigno 

lica oficial 

Ela reafir

iação da figur
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º

, pais de 6 filhos José 

a filho adotiv

a filha mais no

a Eduardo Deusdeu filho de Henr

dificuldades

onde ficou de 12 f

ficando até 20 de agosto de 1944.

a profissional no ser

Hoje se ergue um soberbo perfil

Sendo filho também da Mãe-Áfr
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Deixa seis filhos

º
Requer Voto de Aplauso ao atleta brasileiro Ar-

thur Zanetti, pela conquista da primeira medalha de 
ouro da ginástica artística brasileira, na modalidade 
“argolas”, na Olimpíada de Londres 2012.

ustificação

suficiente par
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áfico

das dificuldades enfrentadas pelos tr

lemas elencados e dificuldades enfren

áticas pacíficas no regime com

dente”, afir á, filha do dissidente

cífica em f
ada e justifica este registro per

(Proveniente da Medida Provisória nº 563, de 2012)

 altera a alíquota das contribuições pre-
videnciárias sobre a folha de salários devi-
da pelas empresas que especifica; institui o 
Programa de Incentivo à Inovação Tecnoló-
gica e Adensamento da Cadeia Produtiva 
de Veículos Automotores, o Regime Espe-
cial de Tributação do Programa Nacional de 
Banda Larga para Implantação de Redes de 
Telecomunicações, o Regime Especial de 
Incentivo a Computadores para Uso Edu-
cacional, o Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica e o Programa Nacional 
de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 
com Deficiência; restabelece o Programa Um 
Computador por Aluno; altera o Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico 
da Indústria de Semicondutores, instituído 
pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007; 
altera as Leis nºs 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, 11.033, de 21 de dezembro de 
2004, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 11.774, de 
17 de setembro de 2008, 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, 11.484, de 31 de maio de 
2007, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, 12.431, de 24 de junho 
de 2011, 12.414, de 9 de junho de 2011, 
8.666, de 21 de junho de 1993, 10.925, de 
23 de julho de 2004, os Decretos-Leis nºs 
1.455, de 7 de abril de 1976, 1.593, de 21 
de dezembro de 1977, e a Medida Provisória 
nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; e dá 
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outras providências. (proveniente da Medida 
Provisória nº 563, de 2012).

o final prorrogado:

(Proveniente da Medida Provisória nº 564, de 2012)

 altera as Leis nºs 12.096, de 24 de 
novembro de 2009, 12.453, de 21 de julho 
de 2011, para conceder crédito ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, 9.529, de 10 de dezembro 
de 1997, 11.529, de 22 de outubro de 2007, 
para incluir no Programa Revitaliza do BN-
DES os setores que específica, 11.196, de 
21 de novembro de 2005, 7.972, de 22 de 
dezembro de 1989, 12.666, de 14 de junho 
de 2012, 10.260, de 12 de julho de 2001, 
12.087, de 11 de novembro de 2009, 7.827, 
de 27 de setembro de 1989, 10.849, de 23 
de março de 2004, e 6.704, de 26 de outubro 
de 1979, as Medidas Provisórias nºs 2.156-
5, de 24 de agosto de 2001, e 2.157-5, de 
24 de agosto de 2001; dispõe sobre financi-
mento às exportações indiretas; autoriza a 
União a aumentar o capital social do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. e do Banco da 
Amazônia S. A.; autoriza o Poder Executivo 
a criar a Agência Brasileira Gestora de Fun-
dos Garantidores e Garantias S. A.- ABGF; 
autoriza a União a conceder subvenção eco-
nômica nas operações de crédito do Fundo 
de Desenvolvimento da Amazônia - FDA e 
do Fundo de Desenvolvimento do Nordes-
te - FDNE; autoriza a União a participar de 
Fundos dedicados a garantir operações de 
comércio exterior ou projetos de infraestru-
tura de grande vulto; revoga dispositivos das 
Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.545, de 
14 de dezembro de 2011; e dá outras provi-

dências. (proveniente da Medida Provisória 
nº 564, de 2012).

o final prorrogado:

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 623, de 2012 - RISF - 336, II)

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 180, de 2008; e os Projetos de Lei do Senado nºs 

344 e 479, de 2008)

 dispõe sobre o ingresso nas universidades 
federais e estaduais e nas instituições federais 
de ensino técnico de nível médio e dá outras 
providências.
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(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 623/2012 - 336, II)

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 180, de 2008; e os Projetos de Lei do Senado nºs 

344 e 479, de 2008)

 institui re-
serva de vagas nos cursos de graduação 
das instituições públicas de educação su-
perior, pelo período de doze anos, para es-
tudantes oriundos do ensino fundamental e 
médio públicos.

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 623/2012 - 336, II)

(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara 
nº 180, de 2008; e os Projetos de Lei do Senado nºs 

344 e 479, de 2008)

 reserva 20% 
das vagas dos vestibulares para os cursos de 
graduação das universidades públicas fede-
rais e estaduais para estudantes oriundos de 
família com renda per capita familiar de até 
um salário mínimo e meio.

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 671, de 2012 - RISF 336, II)

 acrescen-
ta parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 676, de 2012 - RISF 336, II)

 dispõe sobre o sistema de 
acompanhamento da execução das penas, da 
prisão e da medida de segurança.

altera a redação do art. 3º da Emenda Constitu-
cional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, para 
ampliar o prazo de adesão ao regime especial de 
precatório até a data de 31 de dezembro de 2012.

 acrescenta o art. 
220-A à Constituição Federal, para dispor sobre 
a exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para o 
exercício da profissão de jornalista.
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 acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.

 altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias para criar o Tribunal Regional Federal da 
6ª Região, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

 modifica as Leis nº 
8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, para dis-
por sobre a aposentadoria especial dos garçons.

 altera o 

art. 134 da Constituição Federal (Defensoria 
Pública da União). 

 aprova o 
texto do Acordo entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da Gui-
né Equatorial sobre o Exercício de Atividade 
Remunerada por parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Admi-
nistrativo e Técnico das Missões Diplomáticas, 
Repartições Consulares e Perante Organiza-
ções Internacionais, assinado em Malabo, em 
5 de julho de 2010.

 soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 512, de 2007, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (alterações na CLT).

 so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 103, de 2009, dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 79 e 171, de 2009; e dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 31, 143, 155 e 
371, de 2008; 279, de 2009; 95, 232 e 254, de 
2010, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(insere a disciplina Ética Social e Política nos 
currículos do ensino médio).
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solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 606, de 2011, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Constituição, Justiça e Cidadania (cumpri-
mento de sentença e títulos extrajudiciais na 
Justiça do Trabalho).

 so-
licitando que, sobre o Projeto de Resolução do 
Senado nº 36, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também a de Constituição, Justiça 
e Cidadania (altera o nome da Ala Senador Fi-
linto Muller para Senador Luiz Carlos Prestes).

 so-
licitando que, sobre o Projeto de Resolução do 
Senado nº 36, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também a de Direitos Humanos 
eLegislação Participativa (altera o nome da 
Ala Senador Filinto Muller para Senador Luiz 
Carlos Prestes).

solicitando o desapensa-
mento, de forma agrupada, das seguintes 
matérias: - Projetos de Lei do Senado nºs 
431, de 2003; e 150, de 2009 (propaganda 
de alimentos); - Projetos de Lei do Senado 
nºs 406, de 2005; 181 e 495, de 2007; 489, 
de 2008; e 106; de 2011(normas básicas so-
bre alimentos); - Projetos de Lei do Senado 
nºs 1 e 408, de 2009 (normas para rótulos 
dos alimentos). 

solicitando a tramitação conjun-
ta dos Projeto de Lei do Senado nºs 408, de 

2009; e 452, de 2011, por regularem matéria 
correlata (normas para rótulos dos alimentos).

 so-
licitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 581, de 2007; 301, de 
2008; 466, de 2009; e 580, de 2011, por re-
gularem matéria correlata (Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço).

solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 219, de 2012, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Edu-
cação, Cultura e Esporte (isenção de taxas de 
inscrição em concursos e vestibulares).

solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 606, de 2011, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos.

solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 752, de 2011 e 69, de de 
2012, por regularem matéria correlata (prorro-
gação da licença-paternidade).

solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 206, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte (direitos autorais).
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 so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 80, de 2011, com os Proje-
tos de Lei do Senado nºs 5, de 2003; 200, de 
2004; e 314, de 2005, que já se encontram 
apensados, por regularem matéria correlata 
(reajuste do salário mínimo).

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 28 mi-
nutos.) 
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