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Ata da 148ª Sessão, Não Deliberativa,
em 14 de agosto de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Tomás Correia, da Sra. Ana Amélia, e do Sr.
Eduardo Suplicy.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e encerra-se às 17 horas e 42 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu, da Senhora
Presidente da República, as seguintes Mensagens:
– nº 356, de 2012, na origem, que restitui
os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº
49, de 2012 (nº 2.843/2011, na origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera
a Lei nº 11.279, de 9 de fevereiro de 2006, que
“dispõe sobre o ensino na Marinha, no que se
refere aos requisitos para ingresso nas Carreiras da Marinha”, sancionado e transformado
na Lei nº 12.704, de 2012;
– nº 358, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara
nº 64, de 2012 (nº 3.538/2012, na origem), de
iniciativa da Presidência da República, que autoriza a criação da empresa pública Amazônia
Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL e
dá outras providências, sancionado e transformado na Lei nº 12.706, de 2012; e
– nº 359, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei do Senado
nº 181, de 2004, do Senador Romeu Tuma (nº
5.300/2005, na Câmara dos Deputados), que
dá a denominação de Aeroporto de Bauru – Comandante João Ribeiro de Barros ao Aeroporto
de Bauru, no Estado de São Paulo, sancionado e transformado na Lei nº 12.707, de 2012.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 588,
de 2012, do Presidente da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Ato da Mesa nº 29, de 2012,
naquela Casa, que regula a tramitação de alteração
de controle societário das empresas jornalísticas e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
É o seguinte o Ofício:

Of. nº 588/SGM/P/2012
Brasília, 20 de abril de 2012
Assunto: Tramitação dos comunicados de alteração de
controle societário das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Ato da Mesa
nº 29, de 2012 – CD.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção ao disposto no § 5° do art. 222 da
Constituição Federal, e tendo em conta o previsto no
art. 3° da Lei nº 10.610, de 2002, a Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados expediu ato para regulamentar
a tramitação dos comunicados de alteração de controle
societário das empresas jornalísticas e de radiodifusão
de sons e imagens.
2. Desse modo, por se tratar de matéria também
afeta à competência do Senado Federal, encaminho a
Vossa Excelência cópia do Ato da Mesa nº 29, de 2012,
para conhecimento sobre os procedimentos adotados
pela Câmara dos Deputados.
Atenciosamente, – Deputado Marco Maia, Presidente.
ATO DA MESA Nº 29, de 2012
Dispõe sobre a tramitação, no âmbito
da Câmara dos Deputados, dos comunicados de alteração de controle societário das
empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, prevista no
§ 5° do artigo 222 da Constituição Federal.
A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições regimentais, resolve:
Art. 1° Este Ato dispõe sobre a tramitação, no
âmbito da Câmara dos Deputados, dos comunicados
de alteração de controle societário das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
prevista no § 5° do artigo 222 da Constituição Federal.
Art. 2° Os comunicados de alteração de controle
societário das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens deverão ser encaminhados
à Câmara dos Deputados para fins de conhecimento,
registro e publicação.
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§ 1° São competentes para encaminhar comunicados de alteração de controle societário à Câmara
dos Deputados:
I – o Poder Executivo, no caso de empresas de
radiodifusão sonora e de sons e imagens;
II – as próprias empresas, no caso de empresas
jornalísticas;
III – o Senado Federal, quando receber diretamente comunicado oriundo de empresa jornalística.
§ 2° Os comunicados referentes a empresas
jornalísticas que forem encaminhados pelas próprias
empresas deverão ser apresentados ao Protocolo da
Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados,
mediante o preenchimento de formulário específico
disponível no sítio da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e a anexação de cópia autenticada de documento registrado em cartório
atestando a alteração do controle societário.
§ 3° Os comunicados serão numerados pela
Secretaria-Geral da Mesa como “CAC – Comunicado de Alteração de Controle Societário de Empresa
Jornalística e de Radiodifusão” e distribuídos para
conhecimento da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, que deverá fazer a leitura
da matéria nas reuniões deliberativas do colegiado e
inserir o registro do comunicado no sítio da Internet da
Câmara dos Deputados, com acesso público ao comunicado e aos documentos a ele anexados.
§ 4° Após os procedimentos detalhados neste dispositivo, os comunicados serão encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa, que providenciará sua remessa ao
Senado Federal, à exceção daqueles cuja tramitação na
Câmara tenha se iniciado por provocação do Senado.
§ 5° No caso do parágrafo anterior, a Secretaria-Geral da Mesa remeterá cópia com valor de original
do processo para arquivamento no Centro de Documentação e Informação.
§ 6° Os comunicados oriundos do Senado Federal serão recebidos pela Secretaria-Geral da Mesa
e, após conferência para evitar eventuais duplicidades, numerados e remetidos à Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática, para as
providências a que se refere o § 3°, findas as quais o
processo será encaminhado ao Centro de Documentação e Informação para arquivamento.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Emenda Constitucional nº 36, de 2002, criou
importante instrumento de transparência e controle social sobre a propriedade das empresas jornalísticas e
emissoras de rádio e televisão. A partir da promulgação

AGOSTO41309
2012

Quarta-feira 15

da Emenda, institui-se a obrigatoriedade de informar
o Poder Legislativo sobre as alterações de controle
societário dos principais meios de comunicação de
massa em atividade no País.
De acordo com a lei que regulamenta a matéria
– a Lei nº 10.610, de 20 de dezembro de 2002, cabe
ao Poder Executivo informar o Congresso sobre as
mudanças de controle das emissoras de radiodifusão.
Para os jornais e revistas, a Lei determina que essa responsabilidade deve recair sobre as próprias empresas.
Desde a aprovação da matéria, os veículos de
comunicação passaram a encaminhar a esta Casa documentos referentes a alterações de controle societário
de diversas maneiras, tanto no que diz respeito à forma
da documentação enviada, quanto ao destinatário dos
comunicados. A ausência de uma norma processual
interna sobre a matéria tem causado interpretações
divergentes em relação ao rito de tramitação desses
processos, causando morosidade e aplicação de procedimentos não uniformes. Essa situação impede que
o principal objetivo almejado pela Emenda nº 36 – a
transparência da propriedade dos meios de comunicação social – seja alcançado com a eficiência e agilidade que se esperam do Poder Público.
Por esse motivo, elaboramos a presente proposta
com o intuito de instituir as regras básicas de tramitação
dos comunicados de alteração de controle societário
de jornais e emissoras de rádio e televisão na Câmara
dos Deputados. De acordo com as medidas sugeridas,
uma vez recebidos no Protocolo da Secretaria-Geral
da Mesa, os comunicados serão numerados e encaminhados para a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, onde serão lidos e publicados na página da internet da Câmara. Após, os
comunicados são encaminhados (quando for o caso)
ao Senado Federal e, posteriormente, arquivados pelo
Centro de Documentação e Informação. A proposta,
ao mesmo tempo em que dá a devida publicidade à
propriedade dos principais veículos de comunicação
de massa, não cria entraves burocráticos desnecessários que venham a tornar mais moroso o processo
de tramitação desses comunicados.
Portanto, tendo em vista a necessidade de padronização dos procedimentos de recebimento, divulgação,
registro e arquivamento dos comunicados de alteração
de controle societário das empresas jornalísticas e de
radiodifusão no âmbito da Câmara dos Deputados, propomos a institucionalização das normas de tramitação
interna desses processos.
Sala de Reuniões, 29 de março de 2012. – Marco Maia, Presidente.

AGOSTO 2012

41310 Quarta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – O expediente vai à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 747, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do
PLS nº 117, de 2012, de minha autoria, que “Altera a
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para determinar
que o licenciamento de obras de infraestrutura de telecomunicações seja competência exclusiva da Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), independentemente de outras jurisdições normativas”.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência defere o requerimento
que acaba de ser lido.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas
da União, o Aviso nº 929-Seses-TCU-Plenário, de
2012, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº
1.972/2012-TCU-Plenário.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 929-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 1º de agosto de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 012.194/2002-1, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 1º-8-2012, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A matéria será publicada no Diário do
Senado Federal de 15 de agosto do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, o Aviso nº 948-GP/TCU, de 2012, na origem,
comunicando a constatação de indícios de irregularidade grave nas obras que menciona.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 948-GP/TCU
Brasília, 13 de agosto de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Em cumprimento ao disposto no caput do art.
96 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 (LDO
2012), informo a Vossa Excelência que, no decorrer das
fiscalizações realizadas pelo TCU, foram constatados
indícios de irregularidades grave nas seguintes obras.
• Construção de terminal portuário no Município
de Anori/AM (TC-015.860/2012-4);
• Construção de terminal portuário no Município
de Anamã/AM (TC-015.861/2012-0);
• Construção de terminal portuário no Município
de Alvarães/AM (TC-015.863/2012-3).
Por oportuno, esclareço que os relatórios de auditorias dos mencionados empreendimentos poderá ser
objeto de consulta no endereço eletrônicos www.tcu.
gov.br. O acesso às informações será permitido apenas para os usuários portadores de senha, conforme
procedido no exercício passado.
Para tanto, informo que a operacionalização do
processo de concessão ou atualização de senhas po-
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derá ser realizada pelo contato da área de informática
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (SETIC) deste Tribunal e que a referida página será atualizada de forma
a conter as deliberações que vierem a ser proferidas
em decorrência das auditorias.
Por fim, registro que esta Corte de Contas encontra-se à disposição de Vossa Excelência para os
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessárias.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A matéria será publicada no Diário do
Senado Federal de 15 de agosto do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, o Aviso nº 1.024-Seses-TCU-Plenário, de
2012, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº
2.059/2012-TCU-Plenário.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1.024-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 8 de agosto de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 015.529/2010-0, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 8-8-2012, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A matéria será publicada no Diário do
Senado Federal de 15 de agosto do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 238, de
2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 432, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 238/2012/CAE
Brasília, 7 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado nº 432 de 2008, que
“Altera a Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro
de 1975, para emitir o saque do saldo das contas individuais dos participantes do PIS-Pasep portadores
de doenças graves”, com a Emenda nº 1-CAS-CAE.
Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Com referência ao Ofício nº 238, de
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 432,
de 2008, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº
104, de 2012, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 2011.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 104/2012/CE
Brasília, 7 de agosto de 2012
Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art.
91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que, na reunião realizada
nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelência a Senhora Senadora Ana Rita, ao Projeto de Lei
da Câmara nº 67, de 2011, do Excelentíssimo Senhor
Deputado Ivan Valente, que “Altera a redação do § 1º
do art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.”,
foi dado como definitivamente adotado pela Comissão.
Atenciosamente, Senador Roberto Requião, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Com referência ao Ofício nº 104, de
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 67,
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Foi encaminhado à publicação o Parecer
nº 1.024, de 2012, da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, concluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/7, de 2012.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões,
encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.025 a 1.027, de 2012, das Comissões de
Serviços de Infraestrutura; de Educação, Cultura e
Esporte; e de Assuntos Econômicos, concluindo pelo
arquivamento do Aviso nº 76, de 2011.
A Presidência comunica que, recebeu, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, o Ofício nº 304, de 2011, concluindo pelo arquivamento do Aviso nº 76, de 2011,
nos termos do Ato nº 2/2009-CMA.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 304/2011/CMA
Brasília, 21 de dezembro de 2011
Assunto: Arquivamento do Aviso nº 76, de 2011
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo que o
Aviso nº 76, de 2011, distribuído à Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, foi lido em reunião realizada na data de 4-12-2011.
Nos termos do Ato nº 2, de 2009-CMA, o referido
aviso deve ser arquivado, dada a ausência de pedido
de relatoria ou providências por qualquer um dos senadores membros do CMA.
Atenciosamente, Senador Rodrigo Rollemberg,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – O Aviso nº 76, de 2011, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência designa a Senadora
Lídice da Mata para integrar como titular a Comissão
Temporária destinada a examinar o Projeto de Lei do
Senado nº 236, de 2012, que reforma o Código Penal
Brasileiro, em substituição ao Senador Antonio Carlos
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Valadares, nos termos do Ofício nº 100, de 2012, da
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 100/2012 – GLDBAG
Brasília, 9 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lídice
da Mata como titular na Comissão Temporária destinada a estudar o Projeto de Lei do Senado que Institui
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o Novo Código Penal Brasileiro, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares, na vaga destinada
ao Bloco de Apoio ao Governo pela proporcionalidade
partidária. – Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e
do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu, da Câmara
dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Os Projetos de Decreto Legislativo n°s
453 a 462, de 2012, em conformidade com o inciso III
do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado
que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 303, DE 2012
Altera a Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, que dispõe sobre a utilização e
a exploração dos aeroportos, das facilidades
à navegação aérea e dá outras providências,
para assegurar tratamento tarifário isonômico entre voos domésticos e internacionais
com origem ou destino em cidades-gêmeas
fronteiriças.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de
1973, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 11-A:
“Art. 11-A. A fixação das tarifas aeroportuárias e de navegação aérea observará
tratamento isonômico entre voos domésticos
e internacionais com origem ou destino em
cidades-gêmeas fronteiriças.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A integração do Brasil com os países vizinhos
depende, em grande medida, do transporte aéreo. A
aviação é hoje o principal meio de transporte de passageiros e de carga de alto valor agregado a médias
e longas distâncias.
Essa integração vem sendo dificultada, no entanto, por uma tributação e regulação obsoletas, que
oneram injustificadamente os voos internacionais em
comparação com os domésticos.
As tarifas aeroportuárias de embarque de passageiros, acrescidas dos respectivos tributos, por exemplo, são de R$ 71,50, para voos internacionais, em
comparação com R$ 21,57, para voos domésticos, nos
aeroportos de 1ª categoria. Nos de 2ª e 3ª categorias,
a diferença percentual é ainda maior. Esse mesmo tipo
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de diferenciação também ocorre nas demais tarifas
aeroportuárias, assim como nas de navegação aérea.
O tratamento desfavorável aos voos internacionais é particularmente prejudicial às cidades-gêmeas
fronteiriças, cuja integração com o país vizinho é muito
aprofundada. A discriminação dos voos internacionais
impede essas cidades de desenvolverem seu potencial
econômico, social e cultural, o que também debilita a
própria economia nacional.
Só o preconceito explica esse tratamento, uma
vez que não há, rigorosamente, qualquer custo adicional na provisão de serviços aeroportuários e aeronáuticos aos voos internacionais, em comparação
com os domésticos.
A fim de eliminar essa distorção, propomos o
acréscimo de um artigo à Lei nº 6.009, de 1973, que
dispõe sobre as tarifas aeroportuárias e aeronáuticas,
para assegurar tratamento isonômico entre voos domésticos e internacionais com origem ou destino em
cidades-gêmeas fronteiriças.
Contamos com o apoio de nossos Pares para a
aprovação desse projeto, que favorecerá a integração
econômica e cultural do Brasil com a comunidade internacional.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.009, DE 26 DEZEMBRO DE 1973
Regulamento
Regulamento
Dispõe sobre a utilização e a exploração
dos aeroportos, das facilidades à navegação
aérea e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber
que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os aeroportos e suas instalações serão
projetados, construídos, mantidos, operados e explorados diretamente pela União ou por entidades da
Administração Federal Indireta, especialmente constituídas para aquelas finalidades, ou ainda, mediante
concessão ou autorização obedecidas as condições
nelas estabelecidas.
Art. 2º A efetiva utilização de áreas, edifícios,
instalações, equipamentos, facilidades e serviços de
um aeroporto está sujeita ao pagamento referente aos
preços que incidirem sobre a parte utilizada.
Parágrafo único. Os preços de que trata este artigo serão pagos ao Ministério da Aeronáutica ou às
entidades de Administração Federal Indireta respon-
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sáveis pela administração dos aeroportos, e serão
representados:
a) por tarifas aeroportuárias, aprovadas pelo Ministério da Aeronáutica, para aplicação geral em todo
o terrítório nacional;
a) por tarifas aeroportuárias, aprovadas pela
Agência Nacional de Aviação Civil, para aplicação em
todo o território nacional; (Redação dada pela Lei nº
11.182, de 2005)
b) por preços específicos estabelecidos, para as
áreas civis de cada aeroporto, pelo órgão ou entidade
responsável pela administração do aeroporto.
Art. 3º As tarifas aeroportuárias a que se refere
o artigo anterior, são assim denominadas e caracterizadas:
I – Tarifa de embarque – devida pela utilização
das instalações e serviços de despacho e embarque
da Estação de Passageiros; incide sobre o passageiro
do transporte aéreo;
II – Tarifa de pouso – devida pela utilização das
áreas e serviços relacionados com as operações de
pouso, rolagem e estacionamento da aeronave até
três horas após o pouso; incide sobre o proprietário
ou explorador da aeronave;
III – Tarifa de permanência – devida pelo estacionamento da aeronave, além das três primeiras horas
após o pouso; incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave;
IV – Tarifa de armazenagem e capatazia – devido
pela utilização dos serviços relativos à guarda, manuseio, movimentação e controle da carga nos Armazéns
de Carga Áerea dos aeroportos; incide sobre o consignatário, ou o transportador no caso de carga aérea
em trânsito.
IV – Tarifa de Armazenagem – devida pelo armazenamento, guarda e controle das mercadorias nos
Armazens de Carga Aérea dos Aeroportos; incide sobre consignatário ou transportador no caso de carga
aérea em trânsito. (Redação dada pelo Decreto Lei nº
2.060, de 1983)
V – Tarifa de Capatazia – devida pela movimentação e manuseio das mercadorias a que se refere o
item anterior; incide sobre o consignatário, ou o transportador no caso de carga aérea em trânsito. (Incluído
pelo Decreto Lei nº 2.060, de 1983)
VI - Tarifa de conexão – devida pela alocação de
passageiro em conexão em Estação de Passageiros
durante a execução do contrato de transporte; incide
sobre o proprietário ou explorador da aeronave. (Incluído pela Medida Provisória nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
VI – Tarifa de Conexão – devida pela alocação de
passageiro em conexão em Estação de Passageiros
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durante a execução do contrato de transporte; incide
sobre o proprietário ou explorador da aeronave. (Incluído pela Lei nº 12.648, de 2012)
Art. 4º Os preços específicos a que se refere a
letra b, do parágrafo único, do artigo 2º, são devidos
pela utilização de áreas, edifícios, instalações, equipamentos, facilidades e serviços, não abrangidos pelas
tarifas aeroportuárias; incide sobre o usuário ou concessionário dos mesmos.
Art. 5º Os recursos provenientes dos pagamentos
a que se refere o artigo 2º desta Lei, inclusive de multas contratuais, correção monetária e juros de mora,
constituirão receita própria:
I – Do Fundo Aeroviário, no caso dos aeroportos diretamente administrados pelo Ministério da Aeronáutica; ou
I – do Fundo Aeronáutico, nos casos dos aeroportos diretamente administrados pelo Comando da
Aeronáutica; ou (Redação dada pela Lei nº 11.182,
de 2005)
II – Das entidades da Administração Federal Indireta, no caso dos aeroportos por estas administradas.
Art. 6º O atraso no pagamento das tarifas aeroportuárias, depois de efetuada a cobrança, acarretará
a aplicação cumulativa, por quem de direito, das seguintes sanções:
I – após trinta dias, cobrança de correção monetária e juros de mora de um por cento ao mês;
II – após cento e vinte dias, suspensão ex officio das concessões ou autorizações;
III – após cento e oitenta dias, cancelamento sumário das concessões ou autorizações.
Art. 7º Ficam isentos de pagamento:
I – Da Tarifa de Embarque
a) os passageiros de aeronaves militares e de
aeronaves públicas brasileiras da Administração Federal Direta;
b) os passageiros de aeronaves em vôo de retorno, por motivos de ordem técnica ou meteorológica ou,
ainda, em caso de acidente, por ocasião do reembarque;
c) os passageiros em trânsito;
d) os passageiros de menos de dois anos de
idade;
e) os inspetores de Aviação Civil, quando no
exercício de suas funções;
f) os passageiros de aeronaves militares ou públicas estrangeiras, quando em atendimento à reciprocidade de tratamento;
g) os passageiros, quando convidados do Governo brasileiro.
II – Da Tarifa de Pouso
a) as aeronaves militares e as aeronaves públicas
brasileiras da Administração Federal Direta;
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b) as aeronaves em vôo de experiência ou de
instrução;
c) as aeronaves em vôo de retorno por motivo de
ordem técnica ou meteorológica;
d) as aeronaves militares ou públicas estrangeiras,
quando em atendimento à reciprocidade de tratamento.
III – Da Tarifa de Permanência
a) as aeronaves militares e as aeronaves públicas
brasileiras da Administração Federal Direta;
b) as aeronaves militares e públicas estrangeiras,
quando em atendimento à reciprocidade de tratamento;
c) as demais aeronaves:
1 – por motivo de ordem meteorológica, pelo prazo do impedimento;
2 – em caso de acidente, pelo prazo que durar a
investigação do acidente;
3 – em caso de estacionamento em áreas arrendadas pelo proprietário ou explorador da aeronave.
IV – Da Tarifa de Armazenagem e Capatazia
as mercadorias e materiais que, por força de lei,
entrarem no País com isenção de direitos, por prazo
inferior a trinta dias;
as mercadorias e materiais que forem adquiridos
direta ou indiretamente pela União, com destino a infra-estrutura aeronáutica, por prazo inferior a trinta dias.
IV – Da Tarifa de Armazenagem e Capatazia (Redação dada pela Lei nº 6.085, de 1974)
a) as mercadorias e materiais destinados a entidades privadas ou públicas da Administração Direta
ou Indireta, quando ocorrerem circunstâncias especiais
criadas pelo Governo Federal, por motivos independentes da vontade dos destinatários; por prazo inferior
a trinta dias e mediante despacho concessivo da isenção do Ministro da Aeronáutica; (Redação dada pela
Lei nº 6.085, de 1974)
b) as mercadorias e materiais destinados a serviços necessários à segurança nacional ou por comprovada exigência do bem comum; por prazo inferior a
trinta dias e mediante despacho concessivo da isenção
do Ministro da Aeronáutica.(Redação dada pela Lei nº
6.085, de 1974)
IV – Da Tarifa de Armazenagem: (Redação dada
pelo Decreto Lei nº 2.060, de 1983)
a) – as mercadorias e materiais destinados a entidades privadas ou públicas da Administração Direta
ou Indireta, quando ocorrerem circunstâncias especiais
criadas pelo Governo Federal, por motivos independentes da vontade dos destinatários; por prazo inferior
a trinta dias e mediante despacho concessivo da isenção do Ministro da Aeronáutica; (Redação dada pelo
Decreto Lei nº 2.060, de 1983)
b) – as mercadorias e materiais destinados a
serviços necessários á segurança nacional ou por
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comprovada exigência do bem comum; por prazo inferior a trinta dias e mediante despacho concessivo da
isenção do Ministro da Aeronáutica. (Redação dada
pelo Decreto Lei nº 2.060, de 1983)
V - da Tarifa de Conexão, o proprietário ou o explorador da aeronave que transporte: (Incluído pela
Medida Provisória nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
a) passageiros de aeronaves militares e de aeronaves públicas brasileiras da administração federal
direta; (Incluído pela Medida Provisória nº 551, de 2011)
(Produção de efeito)
b) passageiros de aeronaves em voo de retorno,
por motivos de ordem técnica ou meteorológica ou,
ainda, em caso de acidente, por ocasião do reembarque; (Incluído pela Medida Provisória nº 551, de 2011)
(Produção de efeito)
c) passageiros de menos de dois anos de idade; (Incluído pela Medida Provisória nº 551, de 2011)
(Produção de efeito)
d) inspetores de aviação civil, quando no exercício de suas funções; (Incluído pela Medida Provisória
nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
e) passageiros de aeronaves militares ou públicas
estrangeiras, quando em atendimento à reciprocidade
de tratamento; (Incluído pela Medida Provisória nº 551,
de 2011) (Produção de efeito)
f) passageiros, quando convidados do Governo
brasileiro. (Incluído pela Medida Provisória nº 551, de
2011) (Produção de efeito)
V – da Tarifa de Conexão, o proprietário ou o
explorador da aeronave que transporte: (Incluído pela
Lei nº 12.648, de 2012)
a) passageiros de aeronaves militares e de aeronaves públicas brasileiras da administração federal
direta; (Incluído pela Lei nº 12.648, de 2012)
b) passageiros de aeronaves em voo de retorno,
por motivos de ordem técnica ou meteorológica ou, ainda, em caso de acidente, por ocasião do reembarque;
(Incluído pela Lei nº 12.648, de 2012)
c) passageiros com menos de 2 (dois) anos de
idade; (Incluído pela Lei nº 12.648, de 2012)
d) inspetores de aviação civil, quando no exercício
de suas funções; (Incluído pela Lei nº 12.648, de 2012)
e) passageiros de aeronaves militares ou públicas
estrangeiras, quando em atendimento à reciprocidade
de tratamento; (Incluído pela Lei nº 12.648, de 2012)
f) passageiros, quando convidados do Governo
brasileiro. (Incluído pela Lei nº 12.648, de 2012)
§ 1º – Poderão ser isentas de pagamento de Tarifa de Capatazia as mercadorias e materiais destinados a serviços necessários à segurança nacional ou
por comprovada exigência do bem comum; por prazo
inferior a trinta dias e mediante despacho concessivo
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da isenção do Ministro da Aeronáutica. (Incluído pelo
Decreto Lei nº 2.060, de 1983)
§ 2º – O despacho do Ministro da Aeronáutica,
concessivo da isenção, poderá referir-se ao total ou
parte da importância correspondente ao valor da tarifa.
(Incluído pelo Decreto Lei nº 2.060, de 1983)
Art. 8º A utilização das instalações e serviços
destinados a apoiar e tornar segura a navegação aérea, proporcionadas pelo Ministério da Aeronáutica,
está sujeita ao pagamento da tarifa de uso das comunicações e dos auxílios a navegação aérea em rota.
Parágrafo único. A tarifa de que trata este artigo
será aprovada pelo Ministro da Aeronáutica, mediante proposta do órgão competente do Ministério da
Aeronáutica, para aplicação geral em todo o território
nacional.
Art. 8o A utilização das instalações e serviços destinados a apoiar e tornar segura a navegação aérea,
proporcionados pelo Comando da Aeronáutica, está
sujeita ao pagamento das seguintes tarifas de navegação aérea: (Redação dada pela Medida Provisória
nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
I - Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios
à Navegação Aérea em Rota - devida pela utilização
do conjunto de instalações e serviços relacionados ao
controle dos voos em rota, de acordo com as normas
específicas do Comando da Aeronáutica. (Incluído pela
Medida Provisória nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
II - Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea em Área de Controle
de Aproximação - devida pela utilização do conjunto
de instalações e serviços relacionados ao controle de
aproximação, de acordo com as normas específicas
do Comando da Aeronáutica. (Incluído pela Medida
Provisória nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
III - Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea em Área de Controle
de Aeródromo – devida pela utilização do conjunto de
instalações e serviços relacionados ao controle de
aeródromo ou aos serviços de informações de voo de
aeródromo, de acordo com as normas específicas do
Comando da Aeronáutica. (Incluído pela Medida Provisória nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
§ 1o Os serviços de que trata o caput poderão,
a critério do Comando da Aeronáutica, ser prestados
por outros órgãos e entidades públicos e privados. (Incluído pela Medida Provisória nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
§ 2o As tarifas previstas neste artigo incidirão
sobre o proprietário ou o explorador da aeronave. (Incluído pela Medida Provisória nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
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§ 3o As tarifas previstas neste artigo serão fixadas pelo Comandante da Aeronáutica, após aprovação do Ministro de Estado da Defesa e manifestação
da Agência Nacional de Aviação Civil, para aplicação
geral em todo o território nacional. (Incluído pela Medida Provisória nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
Art. 8o A utilização das instalações e serviços destinados a apoiar e tornar segura a navegação aérea,
proporcionados pelo Comando da Aeronáutica, está
sujeita ao pagamento das seguintes tarifas de navegação aérea:(Redação dada pela Lei nº 12.648, de 2012)
I – Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios
à Navegação Aérea em Rota – devida pela utilização
do conjunto de instalações e serviços relacionados ao
controle dos voos em rota, de acordo com as normas
específicas do Comando da Aeronáutica; (Incluído pela
Lei nº 12.648, de 2012)
II – Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea em Área de Controle
de Aproximação – devida pela utilização do conjunto
de instalações e serviços relacionados ao controle de
aproximação, de acordo com as normas específicas
do Comando da Aeronáutica; (Incluído pela Lei nº
12.648, de 2012)
III – Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea em Área de Controle
de Aeródromo – devida pela utilização do conjunto de
instalações e serviços relacionados ao controle de
aeródromo ou aos serviços de informações de voo de
aeródromo, de acordo com as normas específicas do
Comando da Aeronáutica. (Incluído pela Lei nº 12.648,
de 2012)
§ 1o Os serviços de que trata o caput poderão,
a critério do Comando da Aeronáutica, ser prestados
por outros órgãos e entidades públicos e privados. (Incluído pela Lei nº 12.648, de 2012)
§ 2o As tarifas previstas neste artigo incidirão
sobre o proprietário ou o explorador da aeronave. (Incluído pela Lei nº 12.648, de 2012)
§ 3o As tarifas previstas neste artigo serão fixadas pelo Comandante da Aeronáutica, após aprovação do Ministro de Estado da Defesa e manifestação
da Agência Nacional de Aviação Civil, para aplicação
geral em todo o território nacional. (Incluído pela Lei
nº 12.648, de 2012)
Art. 9º O atraso no pagamento da tarifa de uso
das facilidades à navegação aérea em rota implicará
na aplicação das mesmas sanções previstas no artigo 6º desta Lei.
Art. 9o O atraso no pagamento das tarifas previstas no art. 8o ensejará aplicação das sanções previstas
no art. 6o. (Redação dada pela Medida Provisória nº
551, de 2011) (Produção de efeito)
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Art. 9o O atraso no pagamento das tarifas previstas no art. 8o ensejará aplicação das sanções previstas
no art. 6o. (Redação dada pela Lei nº 12.648, de 2012)
Art. 10. Ficam isentas do pagamento da tarifa
de uso das comunicações e dos auxílios à navegação
aérea em rota:
I – as aeronaves militares e as aeronaves públicas
brasileiras da Administração Federal Direta;
II – as aeronaves em vôo de experiência ou de
instrução;
III – as aeronaves em vôo de retorno por motivo
de ordem técnica ou meteorológica;
IV – as aeronaves militares e públicas estrangeiras, quando em atendimento à reciprocidade de
tratamento.
Art. 10. Ficam isentas do pagamento das tarifas
previstas no art. 8o: (Redação dada pela Medida Provisória nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
I - aeronaves militares e as aeronaves públicas
brasileiras da administração federal direta; (Redação
dada pela Medida Provisória nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
II - aeronaves em voo de experiência ou de instrução; (Redação dada pela Medida Provisória nº 551,
de 2011) (Produção de efeito)
III - aeronaves em voo de retorno por motivo de
ordem técnica ou meteorológica; e (Redação dada pela
Medida Provisória nº 551, de 2011) (Produção de efeito)
IV - aeronaves militares e públicas estrangeiras,
quando em atendimento à reciprocidade de tratamento. (Redação dada pela Medida Provisória nº 551, de
2011) (Produção de efeito)
Art. 10. Ficam isentas do pagamento das tarifas
previstas no art. 8o: (Redação dada pela Lei nº 12.648,
de 2012)
I – aeronaves militares e as aeronaves públicas
brasileiras da administração federal direta; (Redação
dada pela Lei nº 12.648, de 2012)
II – aeronaves em voo de experiência ou de instrução; (Redação dada pela Lei nº 12.648, de 2012)
III – aeronaves em voo de retorno por motivo de
ordem técnica ou meteorológica; e (Redação dada pela
Lei nº 12.648, de 2012)
IV – aeronaves militares e públicas estrangeiras,
quando em atendimento à reciprocidade de tratamento.
(Redação dada pela Lei nº 12.648, de 2012)
Art. 11. O produto da arrecadação da tarifa a
que se refere o artigo 8º, constituirá receita do Fundo
Aeroviário.
Art. 11. O produto de arrecadação da tarifa a que
se refere o art. 8o desta Lei constituirá receita do Fundo Aeronáutico. (Redação dada pela Lei nº 11.182,
de 2005)
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Art. 11. O produto de arrecadação das tarifas
previstas no art. 8o constituirá receita do Fundo Aeronáutico. (Redação dada pela Medida Provisória nº 551,
de 2011) (Produção de efeito)
Art. 11. O produto de arrecadação das tarifas
previstas no art. 8o constituirá, em sua totalidade, receita do Fundo Aeronáutico. (Redação dada pela Lei
nº 12.648, de 2012)
Art. 12. O Poder Executivo, no prazo de sessenta
dias, regulamentará a presente Lei.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados os artigos 6º, 7º, 8º, o parágrafo
único, do artigo 11, e os parágrafos 1º e 2º, do artigo
12, do Decreto-lei nº 270, de 28 de fevereiro de 1967,
e o Decreto-lei nº 683, de 15 de julho de 1969, e as
demais disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República. – EMÍLIO G. MÉDICI
– J. Araripe Macedo.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.12.1973

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Serviços de Infraestrutura, cabendo
à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Por permuta com a Senadora Ana
Amélia, concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza,
do PMDB do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Mozarildo Cavalcanti, Sras.
Senadoras, Srs. Senadores, caros telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores
desta Casa, companheiro Zezinho, que nos atende
cotidianamente aqui no plenário, hoje tivemos, Sr. Presidente, a primeira reunião do projeto – do anteprojeto,
na verdade, agora projeto de lei – que trata da reforma
do Código Penal brasileiro, com a presença de juristas,
que destaco aqui, em nome do Ministro Gilson Dipp,
que coordenou, que presidiu os trabalhos do anteprojeto da reforma do Código Penal.
Percebo que há uma ansiedade muito grande de
todos os membros, dos Senadores membros desta
Comissão, em fazer de fato uma reforma profunda na
legislação penal brasileira, porque ela está realmente
ultrapassada. Isso é fato. Como ultrapassada? É uma
lei que data de 1940.
Nesses anos todos, essa lei veio sendo modificada
porque não ficou um vazio. Não é a mesma lei que foi
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criada lá em 1940, que regra hoje ainda a conduta em
sociedade. Houve alterações, e outras leis foram sendo
criadas, por exemplo, para dar uma regra à conduta do
menor em sociedade. É o caso do Estatuto da Criança
e do Adolescente, que data de 1990. No entanto, esse
Estatuto foi gestado aqui, no Congresso Nacional, na
década de 80, e transformou-se em lei em 1990. Ou
seja, 22 anos atrás. Também já está ultrapassada.
Se nós analisarmos e refletirmos o que era o jovem de 1980, da década de 80, o jovem da década 70
e o que é o jovem do terceiro milênio, de 2012, naquele
momento, por exemplo, nós não tínhamos celulares.
Hoje, nós vivemos uma crise da telefonia móvel no
Brasil por conta de que há um número de aparelhos
superior ao número de habitantes. Nós temos 250 milhões de chipes de serviço móvel de telefonia espalhados pelo Brasil.
Aquele jovem da década de 70 não tinha acesso
à Internet, o da década de 80 ainda não. A Internet é
de meados dos anos 90, mas principalmente do terceiro milênio.
Como era o convívio em sociedade? Os valores
morais e éticos estavam muito mais presentes nos ensinamentos porque os pais eram mais presentes no
convívio com seus filhos.
Então, esse Código Penal tem realmente o desafio de criar uma lei que regra, que regula o convívio
em sociedade. Uma lei que tem que mudar conforme
mudam os costumes das pessoas, porque as leis servem para isso.
Na verdade, no passado, nós todos éramos donos
do nosso nariz, nós fazíamos aquilo que bem queríamos. No entanto, a partir do momento em que foi crescendo o número de seres humanos sobre o Planeta,
houve a necessidade de regrar esse convívio em sociedade. Passou a existir a sociedade, e o cidadão, a
pessoa humana, transferiu esse direito de regrar para
o Estado; e o Estado regra o quê? Os costumes.
Os costumes de 1940 não são os mesmos de hoje.
Os costumes dos jovens da década de 80, quando foi
criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, também
não são os mesmos de hoje. Os costumes mudam e,
de certa forma, eles têm de ser moldados pela norma
jurídica. Mas essa norma jurídica ou o nosso ordenamento jurídico influencia também, de certa forma,
os costumes. Então, nós temos que ter um tato muito
grande para saber como vamos fazer uma lei penal,
para saber como vamos criar ou reformular, ou reformar o Código Penal brasileiro pensando na realidade
de hoje, naquilo que precisamos reprimir, para que não
continue acontecendo, ou para que mudem os seus
parâmetros de convivência em sociedade.
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Por exemplo, o caso do menor foi amplamente
debatido. Na Comissão de reforma do Código Penal,
na data de hoje, debateu-se se o menor de 18 anos
é consciente ou não dos seus atos. Ele é consciente,
sim. Nós sabemos disso.
Eu fiz referência ao número de homicídios no
Estado do Paraná, onde 38,8% é a taxa de homicídios
a cada cem mil habitantes, em Curitiba. Isso revelado
por um jornal de grande circulação do meu Estado, no
começo deste mês.
A taxa de homicídios na região metropolitana de
Curitiba é 58,9% a cada cem mil habitantes. Isso é o
Sul do País! Isso é o Paraná. Parece que isso era coisa do Norte, do Nordeste, de regiões outras que não
o Sul, tido como a Europa brasileira. Mas a Europa
também tem crises. E nós vivemos, nesse momento,
uma crise de segurança pública.
Reconheço todo esforço do Governo Federal e do
Governo Estadual, mas o problema talvez não esteja
somente na repressão, ou seja, na segurança pública;
talvez esteja no ordenamento jurídico. Nós precisamos
mudar. Talvez tenhamos que rediscutir com responsabilidade essa questão da maioridade penal.
Apresentei um projeto de lei aqui no Senado, o
Projeto de Lei nº 190, que coincidentemente levou esse
número, para que venhamos a punir o menor infrator,
o reincidente em crimes graves, pela pena do Código
Penal e não somente pela pena do ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente, porque essa pena do Código Penal é superior à pena do ECA. Nesses casos
de crimes graves, minha gente! São crimes como o
de estupro, crimes de homicídio, latrocínio, e no caso
de reincidência. Porque há uma sensação de impunibilidade geral na sociedade brasileira. O menor pode
ser utilizado para assumir a responsabilidade ou o cometimento de crimes dessa natureza sob o manto da
impunibilidade ou que esse cidadão não é imputável. E
a ele se aplica o ECA, que tem uma pena de três anos
num estabelecimento adequado à reclusão.
O que eu estou sugerindo ao Congresso Nacional? Que ele, enquanto menor de idade, cumpra a pena
no estabelecimento imposto pelo ECA. Mas, a partir do
momento em que completar os seus 18 anos, que ele
passe a cumprir a pena no estabelecimento prisional
como um cidadão qualquer, maior de idade.
No entanto, eu vejo, meu caro Presidente Mozarildo, Senador Rodrigo Rollemberg, que nós temos
que mudar também a sociedade na forma de pensar
e de agir. Nós temos que mudar os conceitos éticos,
morais ou restabelecer esses conceitos na sociedade, do convívio, de ser cidadão, de ter prazer, de ser
patriota e ter o prazer de ser patriota. Nós temos que
restabelecer isso e talvez essa seja a forma de nós
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fazermos algo pela sociedade, ou seja, nós criarmos
ou fazermos cidadãos brasileiros. Não adianta se imporem leis repressivas se não se tratam das causas
que geram a necessidade dessa repressão.
Eu digo que a questão é: de que forma nós vamos
regrar esse convívio em sociedade, observando os costumes de hoje sem frustrar os costumes de amanhã?
Porém, se programando para que esse instrumento,
o Código Penal, nasça atual, porque é normal nós
vermos leis que já nascem velhas, porque ficam anos
às vezes sendo debatidas no Congresso Nacional...
E mais do que isso, que essa lei nasça hoje e atual e
que ela seja atual também amanhã.
Mas, mais do que isso, que ela seja atual também amanhã, porque essas regras que nós estamos
normatizando ou condensando dentro de um código,
essas regras de convívio em sociedade, têm que ser
as mesmas regras de amanhã, a não ser que mudem
como mudou, por exemplo, a tecnologia, que trouxe
a informação para mais perto de nós, com a Internet,
o celular. Eu olho ao meu redor e vejo pessoas todo
o tempo falando em smartphones, lendo e fazendo
seus trabalhos nos seus tablets, nos seus laptops, e
cometendo crimes, às vezes, por esses instrumentos. E
isso também depende de, de certa forma, ser regrado.
Então, o Senado Federal passa por um importante
momento. Essa comissão iniciou na semana passada,
com a sua instalação, mas, de fato, os seus trabalhos
iniciaram no dia de hoje. E nós, como membros dessa
comissão, temos a obrigação de fazer o novo Código
Penal brasileiro.
Essa comissão tem um prazo exíguo. O prazo,
por exemplo, para propor emendas ao anteprojeto já
protocolado como projeto de lei no Senado Federal é
até o dia 5 de setembro, esse anteprojeto que levou
o número de Projeto de Lei 236, de 2012, do Senado
Federal, trata da reforma do Código Penal Brasileiro.
Nós, membros dessa comissão, que é presidida pelo Senador Eunício Oliveira – e esse projeto vai
ser relatado pelo Senador Pedro Taques –, que tem
como Vice-Presidente o Senador Jorge Viana e como
membros mais de uma dezena de Srs. Senadores e
Senadoras, temos a responsabilidade de fazer, de
certa forma, o mais rápido possível, porém de forma
consciente, para que tenhamos, de fato, uma legislação penal que venha punir exemplarmente aqueles
que lesam a vida, aqueles que frustram o convívio
harmônico na sociedade.
No entanto, nós temos que prever que essa legislação tem que ser aplicada hoje, amanhã e depois
de amanhã, porque, daqui a dez anos, teremos esse
mesmo instrumento normativo, que traz essas regras,
inclusive as suas punições, e nós vamos ter que dosar
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a pena ideal para cada um dos crimes que o ordenamento vai trazer.
Esta é a minha primeira explanação no que diz
respeito à reforma do Código Penal Brasileiro, mas
pretendo voltar constantemente à tribuna do Senado
Federal para falar sobre este assunto e, mais que isso,
pretendo ser assíduo nessa comissão, porque o Brasil
carece de uma reforma neste instrumento, o Código
Penal Brasileiro, para que tenhamos a vida em sociedade regrada de forma exemplar. O Brasil precisa disso. O Brasil merece isso.
Eram essas as minhas considerações, Sr. Presidente.
Desejo a todos uma boa semana de trabalhos e
uma boa-tarde.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante,
ao Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito
Federal, por permuta com a Senadora Ana Amélia.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti; prezada Senadora Ana Amélia, a quem quero
agradecer a gentileza da permuta; assumo a tribuna
na tarde de hoje, Sras. e Srs. Senadores, ouvintes da
Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, jornalistas aqui presentes, para tratar de um tema do maior
interesse da população brasileira: as regras para o
concurso público.
Frequentemente a imprensa nos traz notícias de
problemas que ocorrem na realização de concursos
públicos para o preenchimento de cargos efetivos.
Problemas que vão desde falhas na elaboração de
edital, passando pela aplicação de provas, chegando
até mesmo, em alguns casos, a fraudes.
Como relator do Projeto de Lei do Senado nº 74,
de 2010, de autoria do então Senador Marconi Perillo,
gostaria de tecer alguns comentários sobre os concursos públicos em nosso País, que foram instituídos,
sabiamente, pela Constituição Federal, justamente
para moralizar e democratizar o acesso a cargos públicos efetivos.
Não podemos continuar admitindo sucessivas
falhas em diversos concursos realizados no Brasil
afora, sob pena de desmoralizarmos definitivamente
o instituto dos concursos públicos. Com 30 artigos, o
Projeto de Lei do Senado nº 74 cria regras claras, não
apenas para aplicação dos concursos, mas também
para investidura em cargos e empregos públicos, no
âmbito da União, dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. São regras que vêm preencher uma lacuna em nosso ordenamento jurídico e sanar algumas
irregularidades.
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Menciono alguns poucos exemplos. Em primeiro
lugar, muitos órgãos públicos não adotam o mesmo
procedimento para estabelecer datas de realização
das diversas etapas nas seleções públicas: uns são
extremamente zelosos; outros, contudo, deixam muito
a desejar. Há editais que, inclusive, sequer fixam datas para homologação dos processos seletivos; outros falham no cumprimento dos prazos de divulgação
dos gabaritos e dos recursos. Em segundo lugar, há
o problema em que conteúdos programáticos, muitas
vezes, não possuem qualquer relação com o exercício
das funções do futuro servidor público. Cito recente
exemplo do próprio Senado, ao exigir que o candidato
soubesse não apenas o nome da amante do ex-Presidente Kennedy, mas também outros detalhes de seu
relacionamento. Também exigia que o candidato soubesse os nomes de todos os diretores da Petrobras. Eu
pergunto: qual a relevância desse conhecimento para
o exercício das funções nesta Casa, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores? Terceiro ponto: não existem
regras a serem observadas pelas diversas bancas de
concursos quanto à elaboração das questões da prova,
sejam elas objetivas ou discursivas, tampouco existem
regras que disciplinem a correção das respostas apresentadas pelos candidatos.
Então, Sras. e Srs. Senadores, o Projeto de Lei
nº 74, de 2010, vem sanar diversas imperfeições ou
mesmo irregularidades, como as que acabo de mencionar. Contudo, na condição de relator da matéria,
ampliei o escopo do projeto por entender que ainda
poderíamos e deveríamos avançar mais. Por isso, requeri um debate na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para instruir a matéria e apresentar
um substitutivo detalhando muitos pontos do projeto
original e incluindo outros que não haviam sido mencionados naquele texto.
Estamos aguardando a marcação dessa audiência pública por parte do Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça.
Entre esses pontos, quero aqui destacar que o
Substitutivo procura acabar com problemas como regras ambíguas, editais sem a devida publicidade ou
com prazo exíguo para inscrição. No caso, a proposta prevê a anulação de qualquer dispositivo do edital
que contrarie a legislação aplicável aos servidores de
carreira para o qual o concurso está sendo realizado.
Assim, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de concurso desde que o faça em até cinco
dias úteis após sua divulgação, independentemente
de previsão em edital. Além disso, procuramos dar um
basta à discriminação de candidatos em virtude de idade, sexo, estado civil e outros critérios injustificados,
dar um basta à imposição de restrições a candidatos
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residentes em Estados ou Municípios onde não será
realizado o concurso. Falo, por exemplo, de restrições
como a exigência de inscrições somente de forma pessoal. Para combater essa prática, estamos propondo
que toda instituição que organizar concurso público
mantenha um site, com inscrições, pela Internet.
Outra aberração, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, que pretendemos combater é a abertura de
concursos tão somente para o chamado “cadastro de
reserva” ou com oferta simbólica e irrisória de vagas
quando, na verdade, existem vários cargos ou empregos vagos no órgão ou entidade. Mas pior do que
promover um concurso para cadastro de reserva é
realizá-lo sem que nenhum candidato seja nomeado,
prática frequente no País e que iremos combater com
nosso Substitutivo.
Quero registrar, Senadora Ana Amélia, que apresentei um projeto específico. Mas o que se quer é trazer
essa ideia para dentro desse Substitutivo, procurando
transformar em lei uma decisão, um entendimento do
Supremo Tribunal Federal de que aquelas vagas que
forem colocadas para uma disputa em concurso público,
terão de obrigatoriamente ser preenchidas. Isso é importante porque o concurso público é um investimento
para quem o faz. A pessoa se inscreve num cursinho,
paga muitas vezes caro para fazer o cursinho, compra
livros, dedica horas ao estudo para aquele concurso,
passa no concurso, existem as vagas disponíveis,
oferecidas por edital, e muitas vezes a instituição não
ocupa essas vagas.
Portanto, nós também queremos corrigir essa
distorção.
Ouço, com muita alegria, a Senadora Ana Amélia.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Rodrigo Rollemberg, é um tema extremamente
relevante este que V. Exa. aborda, não só na qualificação e no trato republicano do serviço público, da melhoria da qualidade, mas também da democratização
dos acessos. A gente deve ter um Estado eficiente,
porque é o cidadão quem paga essa conta. Concordo
plenamente com V. Exa. sobre a necessidade de um
ordenamento aos concursos públicos. Li e fiquei muito
satisfeita pelo fato de o nosso Colega, Senador Wellington Dias, ter apresentado um projeto em que não é
prescritível o prazo de validade dos concursos feitos.
Portanto, se é feito um concurso para um determinado
órgão público, ele vai ter validade até o preenchimento
e a ocupação de todos aqueles que foram aprovados.
Como disse V. Exa., o candidato gasta, faz um investimento na sua qualificação, até se submeter às provas,
em geral rigorosas em qualquer área, como aqui, no
Congresso Nacional. Perdendo a validade, ele vai ter
se submeter a um novo concurso, a um novo sofrimen-
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to, a um novo sacrifício. Queria saudar essa iniciativa
do Senador Wellington Dias a respeito dessa questão
da validade do concurso: não perderá validade para
aquele cargo específico para o qual ele foi aprovado.
Pode não ser a solução ideal, mas obriga o Poder Público a efetivar ou nomear. Tivemos uma experiência
no Banco Central em que os concursados do Banco
Central estavam todos aprovados e nem todos foram
incorporados à instituição. Fizemos uma campanha,
é claro que o Presidente do Banco Central queria a
incorporação de todos aqueles que foram aprovados,
porque há um processo de aposentadorias no Banco
Central e é preciso fazer isso. V. Exa. traz com muita
propriedade o tema. Queria cumprimentá-lo e dizer
que estamos juntos para encontrar um caminho que
seja melhor para o País, especialmente para o contribuinte e para os servidores públicos, porque, quanto
melhor a qualificação, melhor será o serviço prestado
à comunidade.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Acolho
com muita satisfação a contribuição que V. Exa. traz ao
meu pronunciamento. V. Exa. tem sido, nesta Casa, uma
Senadora zelosa na defesa dos interesses da população e na boa qualidade do serviço público brasileiro.
Outra preocupação, Senadora Ana Amélia, Senador Mozarildo, Sras. e Srs. Senadores, é o problema
das taxas de inscrição exorbitantes, desproporcionais
mesmo aos vencimentos do cargo pleiteado. A este,
somam-se exigências infundadas no ato da inscrição,
tudo para desestimular aqueles candidatos de menor
condição socioeconômica.
Além disso, buscaremos evitar a ausência de
indicação de bibliografia nos concursos. Ocorre que,
mesmo quando a bibliografia é indicada, muitas vezes
a banca examinadora não aceita a opinião de autores
já consagrados na área ou efetua correção de provas
com base em bibliografia diversa da indicada no edital.
Entendemos, Sr. Presidente, que procedimentos como
esse são, no mínimo, uma afronta à inteligência e à
dignidade dos candidatos e precisam ser definitivamente extirpados do regulamento jurídico.
Com relação ao sigilo das provas, propomos a
responsabilização administrativa, civil e criminal da
instituição realizadora dos concursos no caso de divulgação indevida de questões, de provas ou de gabaritos. Outra proposta, Sras. e Srs. Senadores, é que as
bancas examinadoras sejam obrigadas a divulgar ao
público em geral, em seu sítio na Internet, por tempo
indeterminado, todas as suas provas objetivas, discursivas e orais, gabaritos preliminares e definitivos,
tudo isso para assegurar o princípio do ineditismo nos
concursos públicos.
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Quanto aos recursos, propomos um fim definitivo
na impossibilidade de recursos a provas discursivas e
orais, assim como na exigência de que esses recursos
sejam entregues pessoalmente. Para tanto, propomos
que seja possível sua realização pela Internet ou pelo
correio. Também propomos a dilatação dos prazos para
interposição dos recursos, normalmente muito exíguos.
Estabelecemos, ainda, a vedação ao uso das respostas padronizadas de forma vaga, ambígua e lacônica.
Quanto à elaboração das provas, Sr. Presidente,
apresentamos uma série de normas, como, por exemplo, a vedação de conteúdo não previsto no edital ou
sem relação com as atribuições do cargo, a proibição
de questões objetivas com mais de uma ou nenhuma
alternativa correta, a proibição de cobrança na prova
de posições doutrinárias minoritárias ou entendimentos judiciais destoantes da jurisprudência dominante.
Além disso, queremos acabar com as famosas
“pegadinhas” dos concursos públicos, aquelas questões mal redigidas, que dão margem à dupla interpretação, justamente para confundir os candidatos e os
induzir ao erro.
Todas essas práticas são prejudiciais à lisura
dos concursos e ao desempenho daqueles que lutam
por uma vaga na Administração Pública. Contudo, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, existe algo ainda
mais grave que destrói a confiança da população nos
processos seletivos. Refiro-me à situação perversa
em que, depois de tanta luta e de tantas renúncias, o
candidato aprovado não toma posse, simplesmente
porque não foi comunicado de que havia sido chamado.
Isso não é raro e acontece especialmente após longo
período de tempo da homologação do concurso. Então, nosso substitutivo também procurará corrigir mais
essa aberração, obrigando a comunicação pessoal ao
candidato no caso de convocação.
Outro ponto importante, Sr. Presidente, são as
chamadas provas de títulos. Muitas vezes, existe um
desequilíbrio enorme na pontuação estabelecida para
as provas e na titulação exigida para o cargo. Com isso,
há nítido privilégio aos candidatos com maior experiência profissional ou titulação acadêmica em detrimento
do desempenho nas provas do concurso. Pretendemos
fazer um grande debate sobre essa questão, para identificar o equilíbrio ideal, a melhor forma de resolvê-la.
Além disso, propomos que a avaliação de títulos
tenha peso relativo na nota total do concurso. Queremos colocar em debate essa questão, além de vedar
a utilização de tempo de serviço público ou privado
como título e evitar a anulação de concursos, provas
ou questões sem qualquer justificativa, o que tem sido
motivo de grandes transtornos para os candidatos. O
texto do substitutivo prevê que o cancelamento ou a
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anulação de concurso público com edital já publicado
só poderá ocorrer mediante fundamentação objetiva,
expressa, razoável e amplamente divulgada. Além
disso, sujeita o órgão ou entidade responsável à indenização pelos prejuízos comprovadamente causados
aos candidatos.
Por fim, buscamos estabelecer com o substitutivo
o controle jurisdicional do concurso público, assegurando ao Poder Judiciário o livre acesso para impugnar,
no todo ou em parte, o edital normativo do concurso
público e para discutir acerca da legalidade das questões e dos critérios de correção de provas utilizados
pela banca examinadora. Todos os atos relativos ao
concurso público passarão a ser passíveis de exame
e decisão judicial, à luz dos princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal. Contudo,
o juiz não poderá determinar à banca examinadora o
critério de correção a ser adotado, limitando-se a anular a questão ou sua correção.
É fato, Sras. e Srs. Senadores, que, atualmente,
temos assistido à ausência do Poder Judiciário em
decidir causas que envolvam concursos públicos, sob
a alegação sumária de que se trata de mérito administrativo, privativo, portanto, da banca examinadora,
com nítida negativa de prestação jurisdicional ao cidadão. Ao estabelecermos o controle jurisdicional do
concurso público, sanaremos mais essa grave lacuna
em nosso ordenamento jurídico, dando mais segurança ao cidadão brasileiro que deseja se submeter a um
concurso público.
Em linhas gerais, Sr. Presidente, são essas as
diretrizes que queremos debater na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para apresentar o
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2010.
Com essas medidas, entendo que poderemos
dizer que estamos aplicando os princípios da equidade, da transparência e, sobretudo, da ética e da justiça aos concursos públicos. E queremos ainda fazer
aperfeiçoamentos e modificações com o debate que
será aberto a todos.
Estamos buscando amparar os menos favorecidos, quer por condições econômicas, quer por problemas físicos, assegurando, definitivamente, o acesso
de todo e qualquer cidadão brasileiro aos cargos públicos, em obediência ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Trata-se de um verdadeiro estatuto de defesa
dos direitos dos candidatos a concursos públicos, que,
com toda certeza, irá colocar um ponto final em todos
os problemas que têm afetado a credibilidade de um
instituto tão valioso, tão importante para o País e para
a democracia brasileira como é o concurso público,
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uma das grandes conquistas da Constituição Cidadã
de Ulysses Guimarães.
Eram essas, Sr. Presidente, as colocações que
eu tinha a fazer nesta oportunidade, lembrando que,
por trás de um concurso público, encontram-se milhares de pessoas que abandonaram horas de lazer e de
descanso, abdicaram da companhia de seus familiares,
em prol do sonho de alcançar um emprego estável e
de fazer parte do serviço público brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Quero cumprimentá-lo, Senador Rollemberg, pelo tema. Inclusive, quero fazer um registro: há
um concurso pendente da Polícia Rodoviária Federal,
pois, até hoje, grande parte dos que foram aprovados não foi chamada. Enquanto isso, há carência de
policiais rodoviários federais no Brasil todo. Isso se
estende a quase todas as carreiras. Portanto, quero
cumprimentá-lo pelo tema.
Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, a Presidência lerá alguns expedientes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência designa o Senador Cidinho Santos, como membro titular, em substituição ao
Senador Blairo Maggi, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 571, de 2012, conforme o Ofício nº 94, de 2012,
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no
Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
OF. No 94/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 13 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimento-o cordialmente, ao tempo que, nos
termos regimentais e em substituição ao nobre Senador
Blairo Maggi que se encontra licenciado desta Casa,
dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, o Senador Cidinho Santos
para integrar, como membro Titular, a Comissão Mista
para análise da Medida Provisória no 571, que “altera
a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe
sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis
nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de
2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de
1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166/67, de 24 de agosto de 2001”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência designa o Senador Cidinho
Santos, como membro titular, em substituição ao Senador Blairo Maggi, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 574, de
2012, conforme o Ofício nº 91, de 2012, da Liderança
do Bloco Parlamentar União e Força no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
OF. No 91/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 13 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimento-o cordialmente, ao tempo que, nos
termos regimentais e em substituição ao nobre Senador
Blairo Maggi que se encontra licenciado desta Casa,
dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, o Senador Cidinho Santos
para integrar, como membro Titular, a Comissão Mista
para análise da Medida Provisória no 574, que “Estabelece medidas para estimular o pagamento de débitos relativos ao Programa de Formação 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”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência designa os Deputados
Eduardo Cunha e Arthur Oliveira Maia, como membros
titulares, em substituição aos Deputados Marcelo Castro
e Henrique Eduardo Alves, e o Deputado João Magalhães, como membro suplente, em substituição à Deputada Teresa Surita, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
575, de 2012, conforme os Ofícios nºs 858, 859 e 861,
de 2012, da Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – na Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios:
OF/GAB/I/Nº 858
Brasília, 14 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Eduardo Cunha passa a integrar, na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a examinar e emitir
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parecer sobre a Medida Provisória nº 575/2012, que
“Altera a Lei nº 11.079, de 30-12-2004, que institui
normas gerais para licitação e contratação de parceria
público-privada no âmbito da administração pública”,
em substituição ao Deputado Marcelo Castro.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. – Deputado
Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 859
Brasília, 14 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Arthur Oliveira Maia passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 575/2012, que “Altera
a Lei nº 11.079, de 30-12-2004, que institui normas
gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública”, em
minha substituição.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 861
Brasília, 14 de agosto de 2012.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
João Magalhães passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Mista destinada a examinar a
emitir parecer sobre a Medida Provisória
nº
575/2012, que “Altera a Lei nº 11.079, de 30.12.2004,
que institui normas gerais para licitação e contratação
de parceria público-privada no âmbito da administração
pública”, em substituição à Deputada Teresa Surita.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. – Deputado
Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, à
Senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti;
Senador Tomás Correia; nossos colegas Senadores e
Senadoras; telespectadores da TV Senado; ouvintes
da Rádio Senado; servidores desta Casa, antes de
começar a falar sobre o tema que me traz à tribuna,
Presidente, até inspirada na iniciativa do Senador Tomás Correia, que vai abordar também o tema, que tem
relação diretamente com V. Exa., por tratar de Projeto
de autoria do Deputado Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, relatado com muita competência
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por V. Exa. na Comissão de Relações Exteriores, da
questão relacionada às lojas francas, os free shops,
na região de fronteira, mais precisamente em 28 cidades gêmeas com países limítrofes com o Brasil: o seu
Estado, Roraima; também o meu Rio Grande do Sul,
que tem fronteira com a Argentina e o Uruguai; Mato
Grosso do Sul, do Presidente Delcídio do Amaral, que
também tem fronteira com dois países, o Paraguai e
a Bolívia; e, no caso do Senador Tomás Correia, de
Rondônia, a fronteira com a Bolívia.
Tenho a honra de ser a relatora, Senador Tomás
Correia, que está assumindo a Presidência agora, e em
caráter terminativo tratar dessa matéria. E o faço com
empenho pessoal, em respeito não apenas à autoria
do projeto do Deputado Marco Maia, mas também pela
relevância da matéria, com o objetivo de desenvolver
a região de fronteira. É uma região muito abandonada,
desassistida. Eu diria que o Brasil está de costas para
a fronteira, desenvolveu-se muito no litoral.
Hoje pela manhã, ou ontem à noite, no noticiário,
a gente até viu os valores de um imóvel de 100 metros quadrados no litoral, em Florianópolis, no Rio de
Janeiro e em Santos. A justificativa dos especialistas
é que o litoral está comprimido, não tem mais espaço
para sair. Então nós estamos concentrados no litoral
e esquecemos uma rica região na fronteira. E por esquecer dessa região, Senador Tomás Correia, é que
os problemas ali estão acontecendo: tráfico de drogas,
contrabando, tráfico de pessoas, tráfico de armas, que
sustenta o crime organizado em muitas regiões do
País, regiões metropolitanas importantes. Não se olha
essa região com a devida prioridade que ela merece.
Eu digo isso porque os países limítrofes encontraram, com algumas medidas de caráter prioritário para
o desenvolvimento regional, alternativas que estão
funcionando e dando certo na geração de emprego,
na geração de renda e na movimentação da economia
dessas regiões. É o caso do Uruguai, especificamente, porque impacta a economia do meu Estado, o Rio
Grande do Sul, que decidiu, nos anos 80, 90, criar um
mecanismo para fortalecer-se e desenvolver-se, porque lá, no Uruguai, a fronteira com o Rio Grande do
Sul – no caso, com o Brasil – também era desassistida
e ficava distante do centro de poder – no caso, Montevidéu. Essa política deu certo.
Ali, na região, desenvolveu-se um comércio até
frenético, eu diria, geração de muitos empregos, muitas áreas de serviços, restaurantes, hotéis, graças a
esse turismo de compras, como é chamado em muitos
lugares. Hoje, alguns países até são caracterizados
por isso. O Panamá está fazendo isso, o próprio Paraguai, em alguma medida, porque tem um sistema de
tributação diferenciado.
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Na relatoria na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo Senador Delcídio do Amaral, que
é de um Estado com dois países limítrofes também,
como disse anteriormente, o Senador Eduardo Braga, Líder do Governo aqui, no Senado, pediu vista, e
o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
marcou e agendou para o dia 28, que é o primeiro dia
do nosso próximo esforço concentrado. E eu fico muito
grata por V. Exa. estar abraçado a essa causa, porque
V. Exa. vive essa questão.
Estive, na quinta-feira passada, em uma reunião
com todo o comando da Receita Federal, liderada pelo
Secretário-Geral da Receita Federal, Carlos Alberto
Freitas Barreto, uma equipe muito preparada, muito
competente tecnicamente, que tem muitos argumentos para contraditar e para se opor à instalação de free
shops na fronteira. Só que são argumentos técnicos,
do ponto de vista tributário e fiscal, que já avançam
para imaginar que aquela região vai se transformar
como foi Foz do Iguaçu e arredores enquanto não for
criada uma política própria tributária para a região. Eu
acho que não podemos querer aplicar a realidade de
uma área para outra área. São coisas distintas, realidades distintas e, por conhecer, temos condições de,
preventivamente, adotar medidas e mecanismos de
controle para que não aconteça aquilo que a Receita
supõe que vá acontecer ali.
Eu, respeitando muito, sou uma Senadora, uma
Parlamentar aqui, Senador Tomás Correia – acho que
o senhor partilha também desse posicionamento –,
que acha que sempre é preferível um entendimento,
uma negociação, uma alternativa à confrontação nas
matérias, especialmente numa matéria dessa natureza. Mas, aparentemente, a Receita Federal não só se
opõe à criação do sistema de tax free, aquele mecanismo em que o turista estrangeiro que vem ao Brasil,
não necessariamente na fronteira, mas em qualquer
loja credenciada desse sistema, compra e, na saída
pelo porto, pelo aeroporto, recebe de volta o retorno
daquele imposto que ele pagou, que foi o benefício
dele. Esse é o tax free – livre de impostos.
Tudo bem, nós até admitimos que haja um veto
a respeito dessa matéria, para que ela não seja alterada no Senado e não tenha de voltar para a Câmara, para que não nos percamos nas calendas gregas
e ela não fique engavetada. Então, manteremos isso,
para que a Presidente Dilma – foi o que fez o Senador
Mozarildo Cavalcanti – vete essa questão do tax free,
que é o regime aduaneiro diferenciado para a exportação de varejo.
Nem assim foi possível o acordo, o entendimento. E, como a Receita não aceita também a criação do
sistema de lojas francas do lado da nossa fronteira,
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onde só os consumidores uruguaios, argentinos ou estrangeiros poderão comprar – é bom que se destaque
isso –, então expliquei que agora chegamos ao limite
de negociação. Não há mais outra alternativa, senão
colocar a matéria em votação. E fico muito feliz em que
o Senador Delcídio Amaral tenha pautado para o dia
28 a deliberação sobre essa matéria dos free shops.
Eu vim da fronteira agora – estive em Uruguaiana e, na próxima semana, estarei em outra região da
fronteira –, e o tema é sempre tocado.
Com muita alegria, concedo o aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que teve um papel muito
importante, na Comissão de Relações Exteriores, na
relatoria dessa matéria.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Senadora Ana Amélia, fico muito feliz em que V. Exa.
esteja abordando esse tema, porque nós estivemos
juntos, inclusive lá com o Presidente Marco Maia, que
foi o autor desse projeto. Depois, aqui chegando o
projeto ao Senado, eu o relatei na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e V. Exa., relatora,
fez um brilhante relatório na Comissão de Assuntos
Econômicos. Como disse V. Exa., o Líder do Governo,
Senador Eduardo Braga, pediu vista para tentar costurar um acordo. Fico perplexo com a nossa Receita
Federal; parece que ainda estamos naquela época do
Brasil colônia. E pior: parece que estamos de costas,
que continuamos de costas para a fronteira do Brasil.
Vou dar o exemplo do meu Estado, o de menor população do Brasil e que tem uma economia praticamente dependente do contracheque, das compras que o
Governo faz nas empresas ou dos contratos que ele
tem com empreiteiras etc. Pois bem, a maioria das pessoas vai comprar em Santa Elena, na fronteira com a
Venezuela. Quer dizer, uma cidade da Venezuela na
fronteira conosco que é uma zona franca em que se
compra tudo, do alimento, passando pelo material de
limpeza, ao eletroeletrônico e até bebidas alcoólicas
e perfumes, por um preço várias vezes inferior ao do
Brasil. A mesma coisa se dá com outra cidade gêmea
que temos. A primeira, Santa Elena, na Venezuela, é
cidade gêmea com Pacaraima, em Roraima. A outra
é com a Guiana. Nossa cidade é Bonfim e a deles é
Lethem. Lethem era um vilarejo, mas com a zona franca agora, todos de Roraima compram lá. E compram
de tudo: roupas, alimentos, etc. Mas não podemos
ter reciprocidade. Quer dizer, o pouco dinheiro que
Roraima tem deixa em Santa Elena, na Venezuela,
ou deixa em Lethem, na Guiana. É incompreensível.
Digo até que é uma perversidade com as pessoas
que moram nessas cidades gêmeas. Como disse V.
Exa., há apenas 28 no Brasil. E o pior é que não é só
dinheiro que fica lá, mas pessoas do Brasil vão traba-
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lhar lá como balconistas, vendedores, etc. Empresários também têm ido montar lojas do lado de lá. Então, estamos perdendo tudo por causa de um imposto
que não se paga. Existe uma cota, mas geralmente
a pessoa faz várias viagens e burla essa cota. Fora
isso, no meu Estado, por exemplo, a Receita Federal
só fica na fronteira até as 10 horas da noite. E parece
que só se pode passar pela rodovia asfaltada, o que
não é verdade. Por isso fico muito triste de ver – para
usar palavras suaves – a falta de foco com o século
21 e com a realidade de nossas fronteiras. Estamos
falando de 28 cidades, mas poderíamos falar de outras que não são gêmeas, em que se paga um preço
alto por ser brasileiro. E aí vem um órgão do Governo
Federal e diz que não pode abrir mão de taxar a taxa
B. Eu acho isso um absurdo. Espero que a Presidente
Dilma pense realmente sobre o que representa para
a economia brasileira colocar essas lojas francas, ou
free shops, do lado de cá. Mais importante: poderemos
vender nossas coisas para o outro lado. Espero mesmo que haja bom senso, que possamos aprovar isso
de maneira rápida e que a Presidente Dilma não vete;
ao contrário, que convença a Receita Federal de que
o melhor para aquelas populações que lá estão é ter
um tratamento isonômico. Não estamos pedindo mais
do que os outros; só queremos um tratamento igual.
Portanto, quero dizer da minha inteira convicção. Sou
Presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia
e da Faixa de Fronteira, e elaboramos um projeto que
visa criar uma política nacional de desenvolvimento da
Amazônia e da faixa de fronteira. E esse talvez seja o
primeiro grande passo que temos que dar.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço imensamente esse aparte esclarecedor, Senador
Mozarildo, e conto com seu apoio no dia 28, quando
estivermos votando a matéria. Tenha certeza de que
os moradores das cidades citadas por V. Exa., em Roraima, estarão acompanhando atentamente pela TV
Senado, porque as reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos são transmitidas ao vivo. Então, será
um acompanhamento geral em todas essas regiões.
Há um detalhe importante a ser salientado: nós
estamos autorizando o Poder Executivo. V. Exa. sublinhou uma palavra: reciprocidade. Reciprocidade. Isso
é fundamental. Quer dizer, a atração dos investimentos.
Estamos exportando empregos, capital, qualidade de
mão de obra e tecnologia, porque sabemos trabalhar,
quando poderíamos também aproveitar e compartilhar
com nossos vizinhos de fronteira. É bom que se diga
que só o estrangeiro poderá comprar nessa loja, não
o brasileiro. Mas como vamos comprar do lado de lá,
que o do lado de lá venha comprar do lado de cá, em
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regime de igualdade de tratamento. É isso que nós,
politicamente, entendemos aqui.
Espero, sinceramente, que tenhamos, no dia 28,
uma decisão favorável. Falei com o próprio Presidente
Marco Maia, que também partilha desse princípio. O
Governo é que terá, como Poder Executivo, a responsabilidade de fazer a regulamentação desse processo
do chamado free shop. E aí vai detalhar de acordo com
a realidade do País e vai dar, nesse ponto, por iniciativa
dos parlamentares, no caso, o Deputado Marco Maia e
nós Senadores aqui, uma oportunidade para que haja
condições de desenvolver a região.
Senador Tomás Correia, neste momento de turbulência na economia mundial, gostaria de fazer um
registro também muito especial hoje, porque a Federação das Indústrias do meu Estado, o Rio Grande
do Sul, a Fiergs, está comemorando hoje 75 anos de
atividades.
A Fiergs foi criada no dia 14 de agosto de 1937
e possui 114 sindicatos industriais filiados. Isso representa a força de 41 mil fábricas no meu Estado e a
união, através do trabalho, de estimadas 600 mil pessoas nesse sistema.
Ao longo de todos esses 75 anos, comemorados
hoje, a Fiergs, que é presidida pelo empresário Heitor Müller, sempre marcou sua atuação na defesa da
indústria do Rio Grande do Sul, que ocupou espaço
de destaque no cenário industrial nacional, não só na
produção de consumo doméstico, mas especialmente
por sua grande vocação exportadora – e aí também
pagou o preço por ter vocação exportadora, porque
não recebe o prêmio da famosa Lei Kandir.
No último final de semana, eu estive no meu Estado, mais precisamente em onze diferentes Municípios.
E sempre que vou a minha terra, aproveito para fazer
contatos com os líderes, não só políticos, mas também
com as representações municipalistas e com os diversos segmentos da sociedade. E o final de semana se
traduziu em um momento de inúmeras reivindicações
através de diferentes documentos que recebi.
O Conselho de Agroindústria da aniversariante
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul me
demonstrou, através de um ofício entregue pelo Coordenador desse Conselho, empresas do agronegócio
brasileiro e mundial e Diretor do Centro das Indústrias
do Rio Grande do Sul, Marcos Oderich, a situação da
agroindústria gaúcha. O documento, que me foi entregue em São Sebastião do Caí, mostra a grave situação
da agroindústria do Rio Grande do Sul, que não é diferente da do resto do País. Este setor vem perdendo
espaço no cenário nacional e internacional, com queda
de competitividade agrícola e industrial, quando comparado a outros Estados brasileiros. Quando compa-
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ramos com a assimetria do Mercosul, aí nós estamos
perdidos, Senador Tomás Correia.
Os líderes da agroindústria gaúcha avaliam que a
perda de competitividade levou o setor à concentração
industrial, deixando pequenas e médias indústrias fora
do acesso ao crédito – e esse é um recado para uma
instituição muito importante, o BNDES.
É importante e urgente que seja criada uma linha
de crédito junto ao BNDES, linha essa de longo prazo,
dentro do limite de custos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para promover o alongamento do atual perfil de endividamento
de curto prazo.
Uma linha com essas características alteraria o
critério de avaliação de risco por parte dos agentes
financeiros e permitiria o reequilíbrio das contas das
agroindústrias do Rio Grande do Sul e também do País.
O acesso das agroindústrias a novas linhas de
crédito facilitará a aquisição de matérias primas, de
forma a assegurar o fluxo produtivo
É importante lembrar, Senador Tomás Correia,
especialmente no Rio Grande do Sul, que a quase totalidade das cadeias agroindustriais tem na agricultura
familiar seu principal elo de fornecimento de matérias
primas, o que aumenta a dimensão social desse problema econômico.
As agroindústrias esperam, também, a adoção de
uma política de desoneração da folha de pagamento,
respeitando a característica de cada empresa, exportadora ou não. Para os empresários, um tratamento
diferenciado é possível quando considerados os mecanismos de manutenção da arrecadação da União,
através de compensações com elevações nas alíquotas do PIS e Cofins aplicadas em setores da economia
com reduzida carga econômica e que não enfrentam
os mesmos problemas de competitividade nos mercados interno e externo.
Perda de competitividade pode ser bem exemplificada pela Associação Gaúcha de Avicultura, outro
setor fundamental da agroindústria, e também pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas no Estado
gaúcho, cujo Presidente é Nestor Freiberqer, que lá
em São Sebastião do Caí me entregou um documento.
Essas entidades entregaram um documento explicando a difícil situação do setor no Rio Grande do
Sul. No documento, as entidades denunciam que o
mercado internacional, neste momento, trabalha com
preços elevados de commodities agrícolas, deixando os
preços voláteis e um campo fértil para a especulação.
No caso do milho, matéria prima importante para
a criação de frango e também de suínos, a comercialização está paralisada. O Rio Grande do Sul compra
hoje milho de outros Estados, com custo de transporte
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elevado, o que dificulta a produção a um preço competitivo. A produção de milho no Sul teve quebra de safra
de 45% por conta da seca e a comercialização atual
está focada nas exportações, prejudicando o mercado
interno do abastecimento para ração da suinocultura
e da avicultura.
Outro mercado importante, Sr. Presidente, para os
produtores de animais, é o do farelo de soja, que também está sendo priorizado na exportação pelos altos
preços praticados no mercado internacional. Portanto,
é urgente que o Governo viabilize a aquisição do milho
e da soja para a avicultura; caso contrário, este será
outro setor a entrar em crise com proporções alarmantes, como já se encontra a suinocultura.
Aliás, nesse particular, é bom lembrar a atenção
que vem sendo dada pelo Ministro da Agricultura, o
ex-Deputado Mendes Ribeiro Filho, a essas demandas, por conhecer bem a realidade desses produtores,
não só do Rio Grande, pois ele é o Ministro do País,
mesmo sendo do Rio Grande do Sul.
Além disso, a greve dos fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura empurra o setor
para prejuízos ainda maiores. É preciso que o Governo Federal encontre um diálogo com os grevistas, seja
fiscais federais agropecuários seja policiais rodoviários
federais ou demais categorias que estão paralisadas.
O Governo está sendo intransigente na abertura do
diálogo, que não significa atender tudo que se quer,
mas diálogo para o entendimento, a fim de evitar prejuízo para todo o País. Depois da recente greve dos
caminhoneiros, o setor produtor de animais, no caso
aqui, produtores de frango, estão sendo prejudicados
pela greve dos fiscais, que impacta a produção e o escoamento dos produtos, tanto para o mercado interno
quanto para o mercado internacional.
É lamentável, Sr. Presidente, que setores como
esses tenham de enfrentar crises dessa proporção,
situações que se mostram contrárias ao propósito de
desenvolvimento sustentável e à afirmação da economia brasileira. Situações como essas precisam de
diálogo imediato entre Governo e líderes sindicais. E
é isso que tenho defendido desta tribuna.
No campo econômico, os produtores de frango
pedem um monitoramento e controle dos volumes direcionados à exportação, a ampliação da venda de
balcão de milho para a cadeia produtiva de aves e ovos
do Rio Grande do Sul, novas linhas de crédito para
custeio com juros e prazos favoráveis e melhoria da
infraestrutura, nesse caso, da malha ferroviária, para
facilitar o transporte dos produtos.
A melhoria da infraestrutura, assunto já tratado
muitas vezes neste plenário, é essencial para nosso
País. Em todo o canto percebemos a situação precária
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de estradas, aeroportos, portos, hidrovias; e no caso
dos produtores rurais, a falta de uma malha ferroviária
eficiente, para reduzir o preço do transporte e tornar
nossos produtos mais competitivos. E nem falo, mas
também da falta de armazenagem para os grãos.
Infraestrutura é também ter melhores avenidas,
melhores estacionamentos com segurança, com pavimentação. O Brasil cresce e tem pela frente eventos
importantes, onde teremos o aumento da exposição
da marca verde amarela, a marca Brasil.
Mais pessoas estarão conhecendo nossas cidades, pela televisão, mas não somente isso. Copa das
Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas irão
chamar turistas para todos os quatro cantos do País.
Precisamos melhorar nossa infraestrutura não somente
para o trabalho essencial do agronegócio, das pequenas e médias empresas, mas também para o turismo,
outra importante fonte da indústria de desenvolvimento.
Caro Presidente que está presidindo esta sessão, com isso, digo que devemos ter um olhar direto
e mais atento para todos esses setores, sob pena de
ficarmos patinando e perdermos o bonde da história
do desenvolvimento.
Repito aqui que desci hoje no aeroporto de Brasília e a escada rolante há meses está parada. Na Capital da República, caro Presidente. Isso é inadmissível!
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tomás
Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Senador Cidinho Santos, como membro titular, em substituição ao
Senador Blairo Maggi, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 570, de 2012, conforme o Ofício nº 97, de 2012,
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no
Senado Federal.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 97/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 13 de agosto de 2012.
Senhor Presidente,
Cumprimento-o cordialmente, ao tempo que, nos
termos regimentais e em substituição ao nobre Senador
Blairo Maggi que se encontra licenciado desta Casa,
dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, o Senador CIDINHO SANTOS para integrar, como membro Titular, a Comissão
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Mista para análise da MEDIDA PROVISÓRIA nº 570,
que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004;
dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta da
educação infantil; e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, Senador Gim Argello, Líder do
Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Senador Cidinho Santos, como membro titular, em substituição ao
Senador Blairo Maggi, para integrar a comissão mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 565, de 2012, conforme o Ofício nº 95, de 2012,
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no
Senado Federal.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
OF. No 95/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 13 de agosto de 2012.
Senhor Presidente,
Cumprimento-o cordialmente, ao tempo que, nos
termos regimentais e em substituição ao nobre Senador
Blairo Maggi que se encontra licenciado desta Casa,
dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, o Senador Cidinho Santos
para integrar, como membro Titular, a Comissão Mista
para análise da Medida Provisória no 565, que “altera a
Lei no 10.177, de 12 de janeiro de 2001, para autorizar
o Poder Executivo a instituir linhas de crédito especiais
com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste
para atender aos setores produtivos rural, industrial,
comercial e de serviços dos Municípios com situação
de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo Federal, e a Lei no
10.954, de 29 de setembro de 2004, para permitir a
ampliação do valor do Auxílio Emergencial Financeiro”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O Sr. Tomás Correia deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana
Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Tomás Correia.
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O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sra. Presidente Senadora Ana Amélia, Sras. e Srs.
Senadores, venho a esta tribuna falar de um projeto
que considero da maior importância para o Estado de
Rondônia e para o País. Trata-se do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados n° 11, de 2012, que tem por
finalidade autorizar a instalação de lojas francas para
a venda de mercadoria nacional ou estrangeira em
Municípios fronteiriços considerados como cidades
gêmeas e estabelece o Regime Aduaneiro Especial
de Exportação pelo Varejo Nacional, conhecido em
diversos países como free shop.
O projeto, após ser aprovado pela Comissão de
Relações Exteriores, encontra-se tramitando, em caráter terminativo, na Comissão de Assuntos Econômicos.
A Relatora da matéria é a ilustre Senadora Ana
Amélia, do Rio Grande do Sul, que afirma em seu
relatório a importância de se aprovar a matéria. Cita
como exemplo as cidades de Uruguaiana e Sant’Ana
do Livramento, que seriam beneficiadas com o projeto no Estado do Rio Grande do Sul. Diz ainda a ilustre Relatora que as cidades gêmeas vêm sofrendo
os efeitos econômicos negativos e sobrevivendo com
grandes dificuldades.
No meu Estado de Rondônia existe a cidade gêmea de Guajará-Mirim, que faz fronteira com a Bolívia,
com a cidade de Guayaramerin.
O autor da matéria é o ilustre Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, do Partido dos Trabalhadores. Quando da apresentação da
matéria, o Deputado alegou que os países que fazem
fronteira com o Brasil já possuem as chamadas lojas
francas nas áreas terrestres servidas por rodovias
fronteiriças. Assim, ao alterar a legislação vigente sobre o assunto, o Deputado permite a criação dessas
lojas, ao mesmo tempo em que amplia o poder fiscalizatório do Estado.
Atualmente, os brasileiros atravessam a rua nas
cidades fronteiriças para fazer compras no país vizinho, deixando de comprar em território nacional pelos benefícios que uma zona franca possui, como é o
caso da cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. São milhares de pessoas e de reais que todos os
dias atravessam a fronteira.
Além de aquecer a economia local, a existência
de uma zona franca possibilita o desenvolvimento social
da região e, consequentemente, melhora a qualidade
de vida das pessoas que ali vivem.
De acordo com o site do Ministério da Integração
Nacional, não são muitas as cidade gêmeas existentes no País, mas tenho a convicção de que se forem
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criadas zonas francas nessas localidades, em muito
contribuirão para o progresso e fortalecimento do País.
Trata-se, Sr. Presidente, de matéria que o Governo Federal deve olhar com todo o cuidado, pois é
imprescindível que ações sejam feitas, atitudes sejam
tomadas no sentido de promover o desenvolvimento
das cidades localizadas em faixa de fronteira.
Concedo um aparte ao Senador, por Roraima,
Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Meu caro amigo Senador Tomás Correia, também um
amazônida como eu, lá de Rondônia, e eu, de Roraima, eu, como disse no aparte que fiz à Senadora Ana
Amélia, fico estarrecido com a postura da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, de implicar
com uma questão dessas. Se olharmos a realidade do
que talvez V. Exa. está colocando no pronunciamento
de V. Exa., nós perdemos dinheiro porque as pessoas vão comprar do lado de lá; nós perdemos mão de
obra porque as pessoas que vivem na cidade gêmea
do nosso lado vão trabalhar do lado de lá, e até empresários vão também montar seus negócios do lado
de lá. O Brasil é muito preconceituoso com a Amazônia
e com a faixa de fronteira. Aliás, talvez, por causa do
número de habitantes, a Amazônia só tem 25 milhões
de habitantes, a cidade de São Paulo tem a mesma
coisa, e aí desgostar a Amazônia e a faixa de fronteira não é muito problema para eles. Mas acho que nós
temos que brigar aqui, lutar, todos os Senadores que
estão nos Estados que têm faixa de fronteira condicionarmos a nossa postura daí para frente na defesa
dos interesses dessas populações. São 28 cidades
apenas, Senador Tomás Correia. É inadmissível! Sou
da base aliada do Governo, mas entendo que aliado
leal é aquele que sabe discordar e dizer por que está
discordando. Não é aquele que diz oba oba permanentemente, não. Esse é apenas aquele para o qual
está sempre tudo bem e que está sempre aplaudindo.
Estou preocupado com a nossa região, com a faixa de
fronteira da Amazônia, principalmente, que é a parte
maior da faixa de fronteira, mas também estou preocupado com o resto da faixa de fronteira, como, por
exemplo, lá do Rio Grande do Sul, da Senadora Ana
Amélia. É um absurdo ver a disparidade, a desigualdade com que somos tratados. O que estamos pedindo,
Senador? Apenas igualdade de tratamento, igualdade
de oportunidades. Na cidade de Bonfim, em Roraima,
que tem do outro lado a cidade gêmea de Lethem,
existe no papel uma área de livre comércio, que não
é implantada adequadamente porque realmente o
Governo Federal, por resistência da Receita Federal,
não quer que seja implantado. Não estou aqui fazendo
crítica à instituição Receita Federal. Eu estou fazendo
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crítica ao pensamento, à atitude da Receita Federal
em relação a isso. Acho que essa história de proibir
é pior do que regulamentar. Quando você proíbe uma
coisa, só proíbe, termina estimulando a clandestinidade.
Veja aí o caso do jogo. Nas Américas todas, Senador
Tomás Correia, desde o Canadá até a Argentina, o
Uruguai, somente Cuba e Brasil não regulamentaram
o jogo até agora. Aí vai tudo que é brasileiro jogar nos
países vizinhos, deixar o dinheiro lá, e nós, aqui, não
podemos. O Governo pode ter loteria de todo tipo. O
que são as loterias? Não são jogos? Mas não podemos
ter o jogo regulamentado por preconceito A, B ou C,
atendendo a esse ou àquele tipo de lobby. A mesma
coisa com essa questão das cidades gêmeas. Quero
dizer a V. Exa., até quero conclamar, Senadora Ana
Amélia, que nós, Senadores dos Estados que têm cidades gêmeas, devemos até boicotar votações aqui,
se houver resistência a esse projeto, que é, repito, uma
insignificância para a Nação, o que possa ser aberto
de abrir mão de certos impostos e taxas. Não concordo com isso e vou lutar veementemente contra essa
questão. Senador Tomás, o autor desse projeto é um
Deputado do PT.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Presidente da Câmara dos Deputados.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Presidente da Câmara dos Deputados, portanto, do
Partido da Presidente. E, no entanto, porque a matéria
trata de uma questão tributária, e o Brasil já sabe de
sobra que é o País que tem mais tributo, o custo chamado custo Brasil é cantado e decantado no mundo
todo, porque não sabemos sair daquele modelo anacrônico do tempo do Brasil Colônia ou do Brasil de
D. João VI para cá. Então, quero dizer a V. Exa. e até
conclamar que todos nos unamos para resistir e brigar
por essa questão.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Agradeço ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
Quero só lembrar que, como bem disse, aqui,
a Senadora Ana Amélia, esse projeto é autorizativo,
portanto, não há nenhum problema. O Governo poderá implantar aos poucos; e quando achar conveniente,
quando achar necessário. Então, não há motivo nenhum
para que a Receita não concorde imediatamente com
esse projeto, que é importante para a Região Norte,
sobretudo, mas também para o Rio Grande do Sul,
para o Paraná, para Mato Grosso do Sul, enfim, para
todos os Estados que têm cidades gêmeas. E temos
aí poucas cidades.
Quando cheguei aqui, conversando com a Senadora Ana Amélia, colocando-me à disposição dela
para irmos juntos à Receita Federal conversar, ela me
informou que já havia estado lá e conversado com a
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direção daquele órgão. Então, fiquei feliz porque vi que,
em relação à minha iniciativa de procurar a Receita Federal, a Senadora Ana Amélia já se havia adiantado,
buscado uma solução para o problema, um diálogo.
Não há razão para se vetar esse projeto, que teve
a aprovação da Câmara dos Deputados, oriundo da
Câmara e cujo autor é o Presidente da Câmara dos
Deputados, do Partido dos Trabalhadores, Partido da
Presidente Dilma Rousseff. Portanto, uma pessoa que
vive e convive com essas questões em seu Estado,
pois se sabe que há também cidades que precisam
desse projeto. Então, não há razão, não há lógica para
que o Senado não aprove essa matéria, até porque,
na Comissão de Assuntos Econômicos, todos os Senadores que lá estavam – V. Exa. não estava lá – foram unânimes em defender o projeto com o brilhante
relatório que a Senadora Ana Amélia fez, pedindo a
aprovação na Casa.
Então, esse projeto tramita na Comissão de Assuntos Econômicos e é terminativo. Portanto, um projeto muito importante para o Estado.
Lá, em Rondônia, no meu Estado, nós temos
Guajará-Mirim e temos a cidade gêmea que é Guayaramerin, onde há um comércio desenvolvido, um comércio bastante atuante, porque os brasileiros passam em
Guayaramerin e vão fazer compras na Bolívia, o que
poderiam fazer no próprio País, em Guajará mesmo,
o que traria, portanto, desenvolvimento e crescimento econômico para nosso Município e nosso Estado.
Esse projeto seria, portanto, de grande valia para a
economia daquele Município, que tem mais de 90%,
Senadora Ana Amélia, de matas preservadas, o que
é razão para justificar o crescimento e o desenvolvimento ao se preservar a natureza.
Quero, ao encerrar minhas palavras, agradecer
a atenção. Fiquei feliz ao ver que a Relatora da matéria, Senadora Ana Amélia, já tomou a iniciativa de
conversar com a Receita, anunciando que o Projeto,
no dia 28, estará na pauta.
Faço até este comunicado ao País e peço às cidades de fronteira que liguem para seus Senadores,
seus Parlamentares, e peçam apoio para esse projeto
da Senadora Ana Amélia, que é muito importante para
o País e para esses Municípios que citamos há pouco.
Agradeço a V. Exa. pela gentileza e deixo meus
cumprimentos a V. Exa., que preside a sessão neste
momento.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Muito obrigada, Senador Tomás Correia. Isso
é um estímulo e também fico animada e confortada,
porque essa foi a minha argumentação ao Secretário
da Receita Federal, Dr. Barreto, sobre a questão política e social que envolve essa matéria.
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Não é admissível uma concorrência desleal, não
haver um tratamento igualitário, como muito bem disse
o Senador Mozarildo, com relação às empresas.
Ademais, como também salientou V. Exa., caberá à própria Receita Federal fazer a regulamentação,
porque ela é o órgão técnico. E aí, ao seu critério técnico, estabelecer as regras para esse funcionamento.
Não se pode imaginar e prever que a nossa fronteira
vá se transformar como algum núcleo de problema
para a Receita Federal ou para outras áreas, desde
que o Poder Executivo, ou seja o Poder que tem a capacidade de fazer os investimentos, cumpra com o seu
dever, não apenas naquelas questões básicas, como
saneamento, como educação, como a questão relacionada à segurança, mas todas as outras de defesa
do interesse nacional. Essas regiões, Senador, para
encerrar o pronunciamento de V. Exa., ainda têm, no
caso da Amazônia, como no caso do Rio Grande do
Sul e de todos os outros Estados, um impedimento:
a legislação de áreas de segurança pega da fronteira
até 150 quilômetros em que a instalação de qualquer
empreendimento econômico, industrial ou comercial
tem uma série de restrições. Então, essas lojas seriam
uma forma de aliviar aquelas limitações que a legislação
impõe a essas regiões no aspecto do desenvolvimento
econômico. Parabéns! Eu lhe agradeço imensamente
esse apoio, que será fundamental no dia 28 de agosto.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado a V. Exa.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Eduardo Suplicy, como orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta Ana Amélia, Srs. Senadores,
acabo de encaminhar à Mesa um requerimento pelo
qual, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, solicito a inserção em ata de voto de
aplauso e congratulações aos 258 atletas e a todas as
equipes técnicas que representaram, com fibra, amor
e competência, o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, de 2012, dos quais cito como referência os nossos medalhistas: Sarah Menezes, que ganhou o Ouro
no judô, categoria até 48 quilos, Arthur Zanetti, Ouro
na ginástica artística com argolas, Adenízia, Dani Lins,
Fabi, Fabiana, Fernanda Garay, Fernandinha, Jaqueline, Natália, Paula Pequeno, Sheila, Tandara e Thaísa, Ouro no vôlei de quadra e que ontem foram tão
alegremente recepcionadas pelos aplausos de todos
os moradores de São Paulo, pois ali percorreram as
principais ruas da cidade em cima do carro de bombeiros na justa homenagem; Thiago Pereira, Prata na
natação, 400m medley; Alison e Emanuel, Prata no vô-

248

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

lei de praia; Alex Sandro, Alexandre Pato, Bruno Uvini,
Danilo, Gabriel, Hulk, Juan, Leandro Damião, Lucas,
Marcelo, Neto, Neymar, Oscar, Paulo Henrique Ganso,
Rafael, Rômulo, Sandro e Thiago Silva, além do nosso técnico, Mano Menezes, que receberam Prata no
futebol; Esquiva Falcão, Prata no boxe, categoria até
75kg; Bruno Rezende, Dante, Giba, Leandro Vissotto,
Lucão, Murilo Endres, Ricardinho, Rodrigão, Serginho,
Sidão, Thiago Alves e Wallace, Prata no vôlei de quadra;
Mayra Aguiar, Bronze no judô, categoria até 78kg; Felipe Kitadai, Bronze no judô, categoria até 60kg; Rafael
Silva, Bronze no judô, categoria mais de 100kg; César
Cielo, Bronze na natação, 50m livres; Adriana Araújo,
Bronze no boxe, categoria até 60kg; Bruno Prada e
Robert Scheidt, Bronze na vela, classe Star; Juliana e
Larissa, Bronze no vôlei de praia; Yamaguchi Falcão,
Bronze no boxe, categoria até 81kg; Yane Marques,
Bronze no pentatlo moderno.
Aproveito a oportunidade para também cumprimentar o pai Touro Moreno, de Esquiva Falcão e de
Yamaguchi Falcão, pois ele se destacou como um brilhante estimulador de seus filhos, que são numerosos
– salvo me engano, 18 –, mas diversos ele quis treinar
para que pudessem chegar às Olimpíadas como campeões de pugilismo em favor das bandeiras do Brasil.
O esporte, Sra. Presidente, é um grandioso instrumento para o exercício da cidadania. No domingo,
12 de agosto de 2012, assistimos à festa de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, nos quais a
participação do Brasil encheu de orgulho a todos nós,
torcedores, que acompanhamos, com muita vibração,
o esforço de todos nossos atletas.
De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, participamos de 32 modalidades esportivas nas Olimpíadas.
Nossas equipes, o team Brasil, deixaram em Londres
um exemplo do perfeito entendimento do respeito e do
amor a tudo que representa o esporte olímpico para a
humanidade. Obtivemos um grande número de atletas
entre os primeiros colocados. A delegação brasileira
retornou de Londres com 17 medalhas – três de ouro,
cinco de prata e nove de bronze, sendo que, do total,
seis foram obtidas por mulheres –, o que colocou o
País na 22ª posição no quadro geral.
O esporte de competição é uma escola para a
vida. Afasta a juventude do vício do cigarro e do alcoolismo, afasta o jovem das drogas, da cocaína, do
crack. O esporte é um antídoto contra esses males.
Como a formação e a preparação do atleta começam ainda na infância, percorrem toda a adolescência,
chegando até os 24, 26 anos ou para além dos 70, 80
anos, como é o meu caso. Hoje, com 71 anos, avalio
como fundamental sempre realizar atividade esportiva,
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até para que possa aqui bem realizar minha obrigação
como Senador ou como professor.
O treinamento desportivo de competição exerce
um poderoso suporte de virtudes, atuando na fase em
que o jovem está mais vulnerável, pois está consolidando sua personalidade e os valores que vai carregar
para toda vida. Mente sã em corpo são. Quem verdadeiramente pratica um esporte de competição não perde
noites de sono, tem de se alimentar bem. O esporte
leva à disciplina, ao respeito às pessoas, ao reconhecimento da existência de limites. Essa compreensão
do que são os limites, base para a vida cotidiana, e a
necessidade de preparação e superação incomum para
a quebra desses limites, principalmente os internos,
são as marcas do esporte de competição. Um exemplo
é o extraordinário Bolt, atleta da Jamaica que comoveu
o mundo com seus recordes, tanto na corrida dos 100
metros quanto na dos 200 metros rasos.
O esporte pode ser tudo na vida de um jovem,
pode fazer toda a diferença na sua formação humana.
Ele ensina que a vitória somente tem valor, somente
faz sentido se calcada nas virtudes do que seja ético.
Vencer a qualquer preço não tem lugar no esporte. Ele
conduz a um entendimento da justiça como virtude
maior do relacionamento humano.
Estou convencido de que o treinamento desportivo, aliado a uma boa educação formal, constrói um
povo como grande nação.
Por tudo, então, cumprimento todos os que fizeram o sucesso da delegação brasileira nas Olimpíadas
de Londres 2012, os atletas que se prepararam arduamente para os jogos, tendo competido ou não, e as
equipes técnicas de diversas modalidades, bem como
apresento o meu voto de reconhecimento e louvor aos
professores de educação física e técnicos desportivos de todo o País, pois é desse trabalho silencioso
e diuturno, nas escolas e nos clubes, que surgem os
grandes campeões.
Em Londres, o Brasil superou o número de medalhas que havia conquistado nas Olimpíadas de Pequim
em 2008. A meta do Brasil para 2016 é estar entre os
dez melhores do ranking de medalhas no Rio de Janeiro.
Será a primeira vez que os Jogos Olímpicos serão realizados no continente sul-americano.
A exemplo do que foi feito em Londres, cidade
que já está na sua terceira Olimpíada, a construção
de uma infraestrutura que receba em alto nível as delegações de atletas, os integrantes das redes de comunicação do exterior e o público do turismo olímpico,
bem como o sentimento de civilidade que, certamente,
o nosso povo passará para o mundo devem ser o foco
prioritário da preparação de nosso País.
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Paralelo a isso, considero que, para um melhor
desempenho das equipes olímpicas brasileiras em
2016, deveremos ter um planejamento que busque
não um sucesso pontual de uma Olimpíada, mas uma
consolidação de processos vitoriosos vindouros.
Todos os órgãos envolvidos na preparação dos
nossos atletas, coordenados pelo Governo Federal,
em especial pelo Ministério de Esportes, hoje tendo à
frente Aldo Arantes, devem ter em mente a necessidade de responder de forma transparente ao aumento
dos investimentos financeiros públicos aplicados pelo
Brasil na preparação das Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Quero, também, cumprimentar o governo do
Reino Unido e todas as autoridades responsáveis
pela organização das Olimpíadas de Londres, pela
beleza comovente de todas as suas etapas, desde a
cerimônia de abertura, até a de encerramento, com
a apresentação dos maiores artistas ingleses e de
muitos outros países, inclusive do Brasil, desde Paul
McCartney, Elton John, John Lennon (in memoriam),
numa comovente participação, até Marisa Monte, Seu
Jorge e BNegão, dentre outros, e ainda a surpreendente presença de Pelé.
Encerrando, aproveito para formular os votos de
muito sucesso aos nossos atletas paraolímpicos que,
dia 29 de agosto, começam os seus Jogos. Estamos
na torcida por cada superação desportiva que, tenho
certeza, irá ocorrer. Boa sorte a toda a delegação paraolímpica brasileira nos Jogos de Londres 2012!
E possam os atletas que receberam as medalhas, que tão bem representaram o Brasil, serem,
aqui, bem-recebidos pela nossa querida Presidenta
Dilma Rousseff.
Possam as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em
2016, se caracterizar por um profundo sentimento de
solidariedade e de aproximação entre os povos de maneira a significar um passo efetivo para a paz mundial.
Sra. Presidente, gostaria ainda de aqui tratar de
dois temas. Um referente a um apelo já feito pela Comissão de Relações Exteriores, mas aqui o renovo, em
função inclusive do apelo feito pelo Sr. Rodrigo Celso
de Assis Pinto.
Em 2010, o Pastor iraniano Yousef Nadarkhani foi colocado no corredor da morte no Irã, acusado
de apostasia e de tentar evangelizar os muçulmanos.
Após inúmeros protestos por todo o mundo, a Imprensa
Internacional noticiou que a pena tinha sido anulada.
Todavia o Pastor continuou preso.
No mês de julho passado, o site do Ministério
Verdade Presente (Present Truth Ministries) postou
a informação de que o Pastor deverá enfrentar novo
tribunal, agora em setembro, para responder por acusações de apostolado da religião cristã.
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Ainda, de acordo com o site do Ministério Verdade Presente, que tem acompanhado de perto o caso,
Nadarkhani será julgado, também, por crimes contra
a segurança nacional.
O Pastor, que é iraniano, ficou conhecido pelos
cristãos de todo o mundo após ser preso em 13 de
outubro de 2009, depois de protestar contra a decisão
do governo em forçar todas as crianças, incluindo os
filhos de cristãos, a lerem o Corão.
O Pastor Nadarkhani era líder de uma rede de
igrejas domésticas que reunia cerca de 400 pessoas.
De acordo com a Sharia (lei islâmica), um apóstata
tem até três dias para se retratar. Todavia, o Pastor se
recusou repetidas vezes a negar a sua fé.
No ano passado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal aprovou o Requerimento
nº 139, de 2011, com uma Moção de apoio ao Pastor
Yousef Nadarkhani, declarando como inaceitável e
inacreditável que, em pleno século XXI, uma pessoa
não tenha o direito de processar, livremente, sua fé.
Como novas notícias dão conta de que o Pastor
irá a novo julgamento em setembro, aqui reitero o meu
apelo ao governo iraniano pelo perdão e libertação
imediatos do Pastor Yousef Nadarkhani, pois, aqui,
por exemplo, no Brasil, nós respeitamos inteiramente
aqueles que professam os ensinamentos do Alcorão, de
Maomé, dos quatro califas que escreveram o livro dos
Hadith, na tradição daqueles que professam e seguem
os ensinamentos de Maomé e será próprio que também
no Irã possa haver a liberdade de religião para todos.
Mas, no que diz respeito à luta pela liberdade, eu
gostaria muito, Sra. Presidenta Ana Amélia – é possível
que V. Exa. já o tenha visto, bem como os Senadores
–, de falar sobre um filme tão belo, Além da Liberdade,
que fala da vida de Aung San Suu Kyi, ou simplesmente
Suu, conforme era chamada por seu marido.
A Sra. Aung San Suu Kyi viveu um tempo na Índia e, depois, foi – e era uma das três filhas de um dos
líderes da independência da Birmânia, hoje Myanmar
– estudar em Oxford. Ali conheceu um inglês, que se
especializava na cultura tibetana, fazia os estudos sobre a religião do Tibete.
Eis que se casou com esse professor inglês, da
Universidade de Oxford, com quem teve dois filhos, e
voltou ao seu país e ali se tornou líder de um partido de
aliança pela democracia na Birmânia e, como discípula
de Mahatma Gandhi, uma grande líder pela liberdade,
pela democracia, uma vez que na Birmânia havia um
governo ditatorial dirigido por generais militares que
imprimiram um sistema de repressão dos mais ferozes do mundo, em que inúmeras vezes estudantes e
líderes de movimentos sociais foram objeto de tiros de
metralhadoras nas manifestações estudantis.
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Essa senhora conseguiu um movimento formidável, mas sempre por meios pacíficos, tanto é que ela
ficou presa em prisão domiciliar por 15 anos. Em 1991,
um movimento de solidariedade internacional indicou-a
para o Prêmio Nobel da Paz; entretanto o seu marido
e seus filhos é que estiveram presentes na premiação,
pois ela continuava presa, sem poder sair da prisão
domiciliar em Mianmar, ou Birmânia.
Em 16 de junho passado, pela primeira vez, ela
pôde outra vez sair de seu país, visitar diversos países,
como o Reino Unido, a Irlanda e a Noruega, e, perante
a Rainha da Inglaterra e toda a Academia do Prêmio
Nobel, numa audiência simplesmente formidável, fez
um discurso brilhante e recebeu, pessoalmente, o Prêmio Nobel da Paz, que havia sido dado a ela em 1991.
Eu recomendo a todos que conheçam essa exemplar pessoa, que hoje é a principal líder de seu partido
e foi eleita, em abril deste ano, deputada. Há poucos
dias, ela se encontrou, embora sendo membro da oposição, com o Presidente da Birmânia, ou Mianmar. E ela
disse, recentemente, que poderá se tornar Presidente,
será a possível candidata a Presidenta de Mianmar
nas próximas eleições de 2015. Ela está, hoje, com 67
anos e se constitui num exemplo formidável.
Ainda recentemente, em junho de 2012, ela recebeu o prêmio da Anistia Internacional e o cantor Bono
foi encarregado de homenageá-la. E vou ler aqui, para
concluir, Sra. Presidente, se me permite, as palavras
de Aung San Suu Kyi ao agradecer o prêmio que lhe
foi concedido pela Anistia Internacional:
Receber este prêmio é me lembrar de 24
anos atrás, quando eu assumi deveres que eu
não deveria ter assumido, mas vocês me deram a força para seguir em frente e me mostraram que eu não estaria sozinha ao cumprir
meus deveres.
Muitas pessoas me perguntaram como é
sair da Birmânia pela primeira vez em 24 anos.
Na verdade, essa jornada começou com uma
curta viagem à Tailândia, há umas duas semanas, e agora eu já fui à Suíça e à Noruega e
aqui, esta noite, à Irlanda, e agora eu sei responder quando as pessoas me perguntam qual
é a sensação: “movimento” é a palavra, e por
“movimento” eu quero dizer uma agitação no
coração, assim como um impulso em direção
à meta – um novo ímpeto em direção às metas que nós estamos tentando alcançar há 24
anos. Vocês nos ajudaram maravilhosamente.
Eu tenho que confessar que eu nunca
soube quantas pessoas se importaram conosco e com a nossa causa até que eu começas-
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se essa jornada, que teve início na Tailândia,
como eu disse, há cerca de duas semanas. Eu
fiquei encantada e extremamente tocada pelo
calor humano que os tailandeses demonstraram por mim e pela minha causa e, então, a
jornada teve continuidade para o oeste, Suíça
e Noruega.
Aqui na Irlanda eu descobri quantas pessoas mais se importam. Eu não esperava por
isso. Foi uma surpresa pra mim. Eu me senti
muito próxima de vocês. Os britânicos costumam se referir aos birmanenses como os
“irlandeses do leste”. Nós nunca entendemos
muito bem o motivo. Alguns dizem que era
porque nós nunca demos paz a eles, que nós
éramos muito rebeldes; e outros dizem que é
porque nossos homens gostam de sua bebida
e nós somos muito supersticiosos.
Por qualquer que seja a razão, esta noite
eu me sinto orgulhosa em ser conterrânea do
leste. Eu estou muito feliz em ser a irlandesa
do leste.
Ao longo de todos esses anos, vocês e
outras pessoas como vocês, a Anistia Internacional e outras organizações como ela nos
ajudaram a manter nossa pequena chama de
autorrespeito acesa. Vocês nos ajudaram a
manter a chama acesa. E nós esperamos que
vocês estejam conosco nos anos que virão,
que vocês sejam capazes de se unirem a nós
em nossos sonhos, que não tirem seus olhos
ou seu pensamento de nós e que nos ajudem
a ser o país onde a história e a esperança se
reencontram.
Ora, Presidenta Ana Amélia, essa Sra. Aung San
Suu Kyi, em tantas ocasiões, faz lembrar pessoas como
Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King,
Desmond Tutu e tantos outros que lutaram para que,
em seus países, a liberdade e a democracia pudessem
prevalecer. Que possa logo, lá em Mianmar ou Birmânia, a democracia plenamente florescer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Suplicy. Na forma regimental,
o seu requerimento já está à Mesa e as providências
tomadas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Convido a fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sra. Presidente, Senadora Ana Amélia, Sras.
e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje, quero abordar um tema
que está na atualidade.
Cinquenta e três dias nos separam das eleições
municipais. No Brasil, a cada dois anos, há eleições.
Neste ano, haverá eleição para Prefeitos em mais de
cinco mil Municípios. E, daqui a dois anos, haverá eleições para Presidente da República, Governadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores.
Isso traz para a Justiça Eleitoral uma sobrecarga colossal, porque, primeiro, os processos que são movidos
numa eleição terminam permeando a outra eleição.
É o caso, por exemplo, do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fiz um
levantamento, hoje, sobre os processos de 2010 que
ainda estão pendentes no TSE. São 1.463 processos
ainda em tramitação no dia de hoje, e já estamos nas
eleições municipais. O TSE, portanto, já está envolvido
com os processos da eleição municipal.
Isso enseja duas coisas fundamentais, e a primeira é que aqueles que fazem a corrupção eleitoral
durante uma eleição, como a de 2010, já contam com,
no mínimo, uma demora para que sejam julgados, cassados etc. Isso é compreensível. Por quê? Primeiro,
somos um dos poucos países em que há Justiça Eleitoral, e defendo que ela exista. Em todos os Estados,
há Tribunais Regionais Eleitorais com prédios próprios,
com funcionários de carreira e concursados. Mas os
juízes tanto dos Tribunais Regionais Eleitorais quanto
do Tribunal Superior Eleitoral não são juízes eleitorais.
No caso dos Tribunais Regionais Eleitorais, parte dos
magistrados é composta por desembargadores; outra
parte, por juízes estaduais e por um juiz federal. E há
dois advogados indicados pela Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB). Isso, realmente, causa um permanente
rodízio. Embora alguns pensem que esse rodízio possa significar que haja isenção, eu penso o contrário.
Por que na nossa Justiça do Trabalho existe concurso para juiz do trabalho? A pessoa faz concurso,
passa a ser juiz do trabalho e, depois, desembargador
e, por final, ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
Por que não fazemos a mesma coisa com relação aos
Tribunais Eleitorais? Porque só faltam os juízes, já que,
abaixo dos juízes, todos os técnicos, os assessores, os
funcionários técnico-administrativos são concursados.
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E não se pode dizer que isso vai implicar despesa, até porque o juiz estadual, quando convocado,
ganha uma gratificação. Quando o desembargador
é convocado, ele ganha uma gratificação; quando o
juiz federal é convocado, ele ganha uma gratificação;
quando o advogado indicado pela OAB é eleito para
um mandato de dois anos, renovável por mais dois
anos, ele também ganha seu salário. Portanto, não
há justificativa nenhuma para que haja essa Justiça
Eleitoral de rodízio.
Vamos analisar o momento atual. A ilustre Presidente do TSE, Ministra Cármen Lúcia, é uma mulher dedicada e trabalhadora, que está enfrentando,
ao mesmo tempo, o julgamento do mensalão, no Supremo, e a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.
Está trabalhando em um pique inimaginável! Ela está
dando conta disso, é verdade. Mas, em compensação,
provenientes de 2010, ainda pendentes de julgamento, há 1.463 processos de cassação de Governador e
de cassação de Deputados Federais e Estaduais, que
ainda estão aí para serem analisados, votados etc.
Fora isso, considero que essa escolha de advogados e de juízes de outros tribunais, na verdade, não
dá isenção alguma. Defendo, Senador, que façamos a
Justiça Eleitoral para valer, como a Justiça do Trabalho
é para valer! Quem quiser ser juiz eleitoral deve fazer
concurso, começando, portanto, como juiz eleitoral,
sendo depois desembargador e, depois, ministro do
TSE. Não deve continuar o que, no meu entender, deixa
muito a desejar e estimula aqueles que praticam atos
ilícitos durante a eleição. No mínimo, eles contam com
uma boa banca de advogados que lhes garante que vai
empurrar o julgamento com a barriga, no dizer popular.
Portanto, existem no TSE 1.463 processos pendentes de análise e de julgamento. Acho que teríamos
de começar por aí. Já que existem prédios e funcionários concursados em todos os Estados e também no
TSE, por que não fazer o concurso para juiz eleitoral?
Não há desculpa nenhuma para não fazê-lo, nem sequer a do aumento de despesa.
Por outro lado, temos de pensar também nesse
modelo de uma eleição a cada dois anos. Alguns dizem
que isso é bom, porque se está praticando a democracia de maneira permanente. Isso é verdade. Adquire-se
habilidade em alguma coisa praticando-a. No entanto,
vejam V. Exas. que a eleição para Presidente da República se mistura com a eleição de Governador e que se
mistura a eleição do Senador e do Deputado Federal
com a eleição do Deputado Estadual.
Então, vou apresentar duas emendas à Constituição, Senador Correia. Na primeira, vou propor realmente a criação de uma Justiça Eleitoral permanente,
mediante concurso, mediante carreira. Na segunda,
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no que tange ao calendário eleitoral, vou propor que,
a partir de 2018, as eleições possam até ser feitas
a cada dois anos, mas que, no ano em que houver
uma eleição, haja uma eleição estadualizada, isto é,
a eleição para Governador e Deputado Estadual. Dois
anos depois ou no ano seguinte, faríamos uma eleição federal, na qual seriam eleitos o Presidente da
República, os Senadores e os Deputados Federais.
Assim, na eleição para Governador, Deputado Estadual, Prefeito e Vereador, seria discutido o problema
do Estado e dos Municípios. Na outra eleição, seriam
discutidos os temas locais, regionais e nacionais, com
a eleição do Presidente da República, dos Senadores
da República e dos Deputados Federais. Com isso,
separa-se uma coisa da outra. Quando se faz uma
eleição para Presidente da República misturada com
uma eleição para Deputado Estadual ou Governador,
nacionalizam-se problemas regionais, ou se federalizaram assuntos regionais.
Essa é uma tese que precisamos discutir. São
duas propostas que vou apresentar, e, logicamente,
vou coletar as assinaturas necessárias e apresentá-las.
Dessa forma, após este período de recesso branco,
após os 53 dias que faltam para a eleição, poderemos,
de fato, discutir um tema que, repito, precisa ser levado
adiante, pois esse é mais um detalhe para aperfeiçoar
as eleições no País.
Repito: não sou a favor da extinção da Justiça
Eleitoral. Há pessoas que dizem: “Ah, no país tal, não
existe Justiça Eleitoral”. Deixa o país tal assim! Nós já
temos uma tradição. Como eu disse, já existem prédios. No meu Estado, que é um Estado pequeno, há
um prédio muito bonito do Tribunal Regional Eleitoral,
que já tem um anexo e, talvez, precise de mais um.
Há funcionários competentíssimos e concursados –
estáveis, portanto. Até mesmo os assessores jurídicos
dos juízes temporários – se são temporários, eles fazem rodízio – são concursados. O que falta fazer? Só
concurso para juiz do TRE e para desembargador ou
ministro do TSE.
Depois de alguns anos de mandato, começamos
a ver que, na prática, esses temas, realmente, precisam ser aperfeiçoados. Isso se observa muito mais
nos Estados pequenos. Mas, de forma geral, Senador,
se V. Exa. fizer um levantamento sobre os membros
do TSE, por exemplo, V. Exa. vai ver que a escolha
sempre recai sobre Ministros que estão no Superior
Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo e que são,
majoritariamente, do eixo Rio-São Paulo, e os advogados do TSE são também sempre aquelas pessoas
proeminentes do eixo centro-sul.
Nos Tribunais Regionais Eleitorais, a influência
política da escolha, por exemplo, dos dois advogados, é
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terrível. Não há, portanto, interesse desses advogados
de serem isentos, nem a própria rotatividade consegue fazer com que eles, de fato, tenham a segurança
dessa isenção.
Até a nomeação é política, Senadora Ana Amélia! Vem uma lista sêxtupla da OAB, o Tribunal escolhe
três nomes e os manda para cá. Os nomes passam
pelo Ministro da Justiça, que os manda para a Casa
Civil, e, depois, dos três nomes, o Presidente escolhe
dois. Entendo que precisamos aperfeiçoar isso. Fui
Constituinte, e esse foi o modelo que nós montamos
na Constituinte. Mas o ser humano evolui, as sociedades evoluem, e entendo que é chegado o momento,
diante dessa realidade, de realmente aperfeiçoarmos
esse modelo.
Repito: só no TSE, há 1.463 processos da eleição de 2010. Nós já estamos em 2012, e o Tribunal já
está se preocupando com os processos dessa eleição
municipal e vai levar mais dois anos cuidando disso.
Então, realmente, ao tempo em que corrigimos
essa distorção de haver juízes dos TREs ou Ministros
do TSE rotativos, nós bem devemos organizar as eleições, na forma de um calendário que seja mais federativo, em que, numa eleição, discutamos a questão dos
Governadores, dos Deputados Estaduais, dos Prefeitos e dos Vereadores e, na outra eleição, discutamos
os temas nacionais, com a escolha do Presidente da
República, dos Senadores da República e dos Deputados Federais.
Portanto, Senadora Ana Amélia, quero comunicar a esta Casa que já estou solicitando à Consultoria
Legislativa a elaboração dessas duas propostas de
emenda à Constituição, porque, de fato, entendo que
esse tema tem de ser discutido. É até possível que
surjam ideias melhores que aperfeiçoem o que estou
aqui defendendo, mas não pode permanecer esse
modelo que aí está.
Hoje, por exemplo, na eleição municipal, o que
ocorre? O Governador pressiona os candidatos a prefeito e os prefeitos dos diversos Municípios a cuidarem
já da próxima eleição, em que eles poderão ou não ser
candidatos à reeleição, ou vão ser candidatos a Senador ou a Deputado Federal. Então, se fizermos essa
divisão, com eleições estaduais e municipais juntas e
com eleições federais separadas, o modelo, entendo,
será muito mais justo e muito mais seguro em relação
à questão da corrupção.
Eu comentava, ainda há pouco, com o Senador
de Rondônia que há um ditado que diz: “O vigário falou para o bispo que, quanto menor a paróquia, maior
o fuxico”. Então, imagine um lugar pequeno, onde conhecemos tudo e todos e onde todos sabem o que
está acontecendo!
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É lamentável que haja alguns fatos tristes, como,
por exemplo, o desaparelhamento do Ministério Público Federal para investigar, o desaparelhamento da
Polícia Federal para policiar e, ao mesmo tempo, um
Tribunal Regional Eleitoral sobrecarregado e um Tribunal Superior Eleitoral sobrecarregado, porque não
dão conta de apreciar. Por quê? Um juiz do TRE é, ao
mesmo tempo, juiz da Justiça Estadual; o desembargador do TRE é, ao mesmo tempo, desembargador
do Tribunal de Justiça Estadual; o ministro do TSE é,
ao mesmo tempo, ministro do Supremo ou ministro
do STJ; ou advogados – digamos assim – recrutados
entre aqueles que têm as melhores bancas aqui em
Brasília, em São Paulo, no Rio, enfim.
Nós temos que modernizar este País e sintonizá-lo com o século XXI. Nós não podemos mais ficar nem
mesmo com essa estrutura que foi bolada pela Constituinte de 1988, da qual, repito, eu participei. De lá para
cá, são mais de duas décadas. Então, precisamos ver
que realmente necessitamos de um aperfeiçoamento.
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Com isso, eu quero encerrar o meu pronunciamento dizendo, Senadora Ana Amélia, que já estou
solicitando à Consultoria Legislativa a elaboração dessas duas propostas, de forma que possa, com base
jurídica e com justificativa técnica, mas também política, apresentar propostas que visam a aperfeiçoar o
processo eleitoral, que, no meu entender – até porque
estamos assistindo ao julgamento do mensalão, à CPI
do Cachoeira –, é a matriz de muita corrupção. Isso não
quer dizer que não exista corrupção de outra ordem,
pois existe. Mas essa é a corrupção que nos incumbe
combater mais de perto.
Portanto, encerro pedindo a V. Exa. somente a
transcrição de alguns temas, alguns pontos que estão
aqui e eu não li na íntegra.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Eu pergunto se V. Exª quer que seja transcrito
o pronunciamento na íntegra, na forma regimental,
Senador Mozarildo? (Pausa.)
Serão transcritos como V. Exa. solicitou.
Quero cumprimentá-lo também pela abordagem
do tema. É preciso, de fato, resolver e não deixar a porta aberta para possíveis desvios de recursos públicos
em relação às campanhas eleitorais.
Convido, para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Jorge Viana, do PT do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sra. Presidenta Ana Amélia.
Eu cumprimento os colegas Senadores aqui na
Casa e digo a todos que a nós assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado que estamos aqui,
no dia de hoje, mesmo fora do esforço concentrado,
tendo em vista um entendimento que fizemos aqui na
Casa para a condução dos trabalhos.
Na semana passada, tivemos a votação de dezenas de matérias de interesse do País. Cheguei de
manhã do Acre, devo retornar ainda hoje, e tive a satisfação, Sra. Presidenta, de participar da primeira audiência da Comissão que tem a responsabilidade de
elaborar o projeto de lei do novo Código Penal brasileiro, Comissão que está sendo presidida pelo Senador
Eunício Oliveira, que é o Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, e tem como Relator o Senador
Pedro Taques; e eu tive o privilégio de ser eleito pelos
meus colegas Vice-Presidente.
E é impressionante, Senadora Ana Amélia – V.
Exa. que traz sempre aqui para esta Casa a agenda
do cidadão brasileiro –, hoje, durante a reunião, pus
o assunto nas redes sociais, outros colegas também
fizeram o mesmo, e foi o quarto assunto mais comentado na manhã de hoje. E tudo em volta: maioridade
penal, da questão do aborto, do preconceito, da descriminalização ...
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Da droga.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... do
consumo da maconha, crimes na Internet. Tudo isso
está em volta do Código Penal. Nosso Senador Correia
estava lá, é membro da Comissão. E é impressionante
a conexão direta do cidadão brasileiro, querendo participar desse debate. E não é para menos.
Nós tivemos lá o Ministro Gilson Dipp. Ele fez
uma explanação. Eu mesmo tinha conversado com o
Senador Pedro Taques e achava que nós deveríamos
começar ouvindo – e o Senador Pedro Taques e o Senador Eunício já estão com um conjunto de convidados
–, conversando com quem trabalhou durante sete me-
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ses nessa Comissão Especial nomeada, criada pela
Presidência da Casa, pelo Presidente Sarney.
E é muito interessante porque eles reuniram 117
leis, reuniram numa proposta, no anteprojeto do novo
Código Penal, e lá eu fiquei sabendo que ocorreram
dificuldades. Eles fizeram audiências públicas aqui no
Senado, mas no fundo não há como ter consenso sobre temas importantes. A maior ou menoridade penal
não tem um consenso. Mas ouvi juristas, especialistas
falando claramente que um jovem com 16, 17, 18 anos,
de hoje, tem toda a condição de pelo menos entender
quando se trata de um homicídio, se trata de um crime
de sequestro, de assalto. E hoje esses jovens estão
sendo presa fácil de organizações criminosas, sabendo
que são inimputáveis. A pena está garantida na Constituição, salvo engano, no art. 222 da nossa Constituição,
que estabelece claramente essa prerrogativa.
Eu não estou aqui fazendo a defesa, só estou dizendo que é muito importante esse tema, esse debate,
a condução dessa matéria, para atender aos anseios
do País. E é muito importante também participarmos
dela. Eu fiz dois seminários, agora, no recesso, abri os
espaços no meu Twitter, que é Jorge Viana Acre, na
minha Fan Page, que é Senador Jorge Viana, no meu
site, para poder estabelecer diálogo com as pessoas.
E é impressionante, Senadora Ana Amélia, que preside
esta sessão, a quantidade de pessoas. Foi quase um
recorde na minha Fan Page, que estou recém começando, o interesse, as propostas, e eu tenho certeza
de que agora é que vai crescer. Fiz esse seminário
com juízes, promotores, advogados, com pessoas que
operam o Direito, mas também com os movimentos
sociais. São temas delicados.
Mas hoje, na minha apresentação, o Senador
Correia estava lá, pode ver, eu citei alguns números
que são realmente chocantes, porque são a realidade.
A guerra na Síria, a guerra civil, o país inteiro está lá
se matando, é uma coisa terrível a que todo dia assistimos, tem 18 meses, e até agora foram 11 mil mortos.
É o país que mais explicitamente vive uma guerra no
mundo, hoje. No Brasil, sem guerra nenhuma, nesse
mesmo período, são 75 mil assassinatos. Então, não
tem sentido ficarmos de braços cruzados.
Esses números são assustadores quando olhamos o passado. Se formos olhar o passado, nos últimos 30 anos houve 1,090 milhão de mortos. Se nós
olharmos o futuro, nós vamos ver que nos próximos
20 anos, se nada for feito, nós teremos um milhão de
brasileiros e brasileiras assassinados. Então algo tem
que ser feito já, imediatamente. A vida, no Brasil, lamentavelmente, não tem valor nenhum.
E eu trouxe uma contribuição – já já cedo um
aparte ao Senador Correia – porque venho de um
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Estado que é um exemplo, o Acre. O Estado do Acre,
no final da década de 80, começo da década de 90,
era o Estado mais violento do Brasil, com cerca de
55 assassinatos para cada grupo de 100 mil. Tinha o
crime organizado instalado e o esquadrão da morte
conduzindo a matança no Acre. O número de policiais
assassinados era enorme e o número de vítimas da
Polícia era também muito grande.
Fizemos uma ação com as instituições, pegando
mesmo a lei que tem problemas e o Estado do Acre
hoje é o menos violento da Região Norte. O Pará segue sendo o que tem o maior número de homicídios,
45 homicídios para cada grupo de 100 mil, e o Acre
está com 19 homicídios para cada grupo de 100 mil,
ou seja, saiu de 55 para 19, aplicando a lei, graças às
ações que fizemos e que teve prosseguimento com o
Governador Binho, que seguiu equipando a Polícia.
Quando eu assumi, a Polícia andava descalça, sem
farda e, se não tinha farda nem coturno, muito menos
armamento. As delegacias eram uma vergonha, eram
parte do espaço de atuação dos bandidos. Os policiais
estavam desmotivados, correndo risco de vida e desmoralizados perante a sociedade. Hoje a situação é
bem diferente.
A Polícia não está mais matando no Acre – graças a Deus –, a não ser um caso muito isolado, e a
Polícia também felizmente não está perdendo contingente porque o policial larga a sua família para cuidar
da família dos outros. Essa é uma tarefa nobre e inclusive eu defendo que tenha uma pena qualificada, que
seja agravada a pena quando a vítima for um policial
em atividade, para respeitarmos essa categoria, seja
civil, militar ou federal.
Então, os números, Senadora Ana Amélia, são
assustadores. Temos 511 mil presidiários, num sistema
prisional que tem gravíssimos problemas, em muitos
casos funciona como escola do crime. Temos, em muitos Estados, presos em delegacias que se amarram
para dormir, uma situação inaceitável. Falo isso porque,
desde quando eu era Governador, o Acre já estabeleceu uma regra: nenhum preso em delegacia. Foi um
dos primeiros Estados a alcançar isso. As delegacias
viraram repartições públicas, lugares que têm as condições adequadas de respeito, e não um depósito de
gente e não um lugar do crime. Delegacia é o lugar
onde as pessoas procuram fazer valer os seus direitos
amparados por lei.
Mas uma coisa muito grave, antes de passar
para o Dr. Correia, é que, desses 511 mil presos, ou
seja, meio milhão de presos, na década de 80, a idade
média desses presos era de 34 anos, daí para cima.
A idade média hoje é 27 anos. Um terço dos presos
hoje, Senadora Ana Amélia, tem de 18 a 24 anos, são
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jovens, pobres, de cor, pardos. E as vítimas estão nessa mesma condição. E isso não se torna assunto da
maior prioridade no Brasil, mesmo sendo um assunto
que envolve a vida.
Então, é com satisfação que ouço o aparte do
meu colega, inclusive de Comissão, Senador Correia.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Senador Jorge Viana, estivemos, na Comissão do Código
Penal, hoje cedo, e ali ouvimos especialistas tratando
dessa questão muito interessante. Mas quero ressaltar o seguinte: estou há menos de 20 dias nesta Casa
e, nesses 20 dias, é a terceira vez que ouço V. Exa.
tratar desse tema, o que reflete sua preocupação com
a questão. Quero, por isso, parabenizá-lo. Neste momento, ficamos preocupados com a situação. Recentemente, estive visitando, em Porto Velho, o Presídio
Ênio Pinheiro, e pude constatar a dramática situação.
Senador, jovens de vinte e poucos anos, não chegam
a 30, todos ali, praticamente todos, envolvidos com a
questão do crack, da droga. É preocupante. E queria
pedir licença a V. Exa. para interromper o brilhante discurso que faz agora para falar de outra preocupação
muito grande que tenho e que diz respeito à rapidez
com que está andando o Código Penal. Fico preocupado, porque os prazos de emenda são tão curtos, tão
rápidos, que não sei se vamos produzir um documento, um Código à altura do que a sociedade necessita
realmente. Fico muito preocupado com isso. Hoje, fiquei preocupado quando vi o calendário das emendas.
Parece-me que o intuito de V. Exa. é de fazer um maior
debate, com audiências públicas noutros Estados. Eu
inclusive queria já pedir a V. Exa., que se comprometeu
a fazer no meu Estado, vamos, depois, acertar a data...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Vamos
fazer em Rondônia, se Deus quiser.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Eu
fico preocupado se haverá tempo de ouvir a sociedade
fora daqui com relação ao Código Penal e seu aperfeiçoamento, em razão da rapidez com que as emendas
terão de ser apresentadas. Mas eu saúdo V. Exa., porque demonstra uma grande preocupação. Dia desses,
o Acre foi motivo de referência em uma audiência lá
em Porto Velho com representantes do Conselho Nacional do Ministério Público, em que se mostrou que
aquele Estado reduziu praticamente a zero o número
de inquéritos policiais concluídos. Rondônia também
está com número reduzido de inquéritos policiais. Então, essa referência eu queria fazer, pois uma forma
de se combater a impunidade é concluir os inquéritos,
e não deixá-los se arrastando, meses, nas delegacias.
Eu agradeço a gentileza do aparte.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador.
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Já falei com o Senador Pedro Taques, e certamente faremos um seminário em Rondônia para ajudar a
população a debater esse assunto e buscar propostas
e sugestões, seja com profissionais, operadores do
Direito, juízes, promotores, membros da sociedade
e advogados, para que possamos levar adiante essa
agenda tão importante para o País.
Mas volto a dizer que, no caso do Acre, hoje...
Inclusive, Senador Magno Malta, uma das pessoas importantes nessa mudança de paradigma do Acre, de
Estado da violência, da impunidade e da insegurança para um Estado que se tornou referência, mesmo
que ainda a caminho, foi o Governador Tião Viana. E
o Acre acabou de ser reconhecido pelo Ministério da
Justiça como o Estado que melhor resolutividade tem
para com seus inquéritos. É o Estado mais eficiente.
Aconteceu um crime, ocorrerá um inquérito, que será
bem montado; a pessoa vai ser entregue à Justiça, vai
ser julgada e, se condenada, pagará a pena. O Acre é
o Estado número um nesse procedimento. Agora, eu
diria que, com 19 assassinatos para cada grupo de
100 mil, nós estamos no limite. Com essa lei, só dá
para se chegar até aí.
Mais alguns números. Hoje, foi citado em nossa
audiência o caso de Vigário Geral. Vigário Geral chamou a atenção do Brasil e do mundo. Vinte e um jovens
estavam em uma escadaria e foram assassinados.
Vinte e um. Mas a lei brasileira hoje trata vinte e um
assassinatos como se fossem três, com a história do
crime continuado. Então, imagine, se isso não é estímulo para que se mate, não sei o que é mais. Ou seja,
se são 21 assassinatos... Vigário Geral vai completar
agora 19 anos; daqui a pouco, 20 anos. Mas, na hora
de proferir a pena, só se contam os três assassinatos.
Então, a pena que poderia chegar a 400 anos terá de
ser reduzida para 50. E aí todas as atenuantes são
contra a vítima ou a família da vítima. São sempre a
favor de quem matou.
Há uma citação na Constituição – uma citação! – a
favor da vítima. Está no art. 245, que diz que o Estado
tem de acolher aqueles que foram vítimas. Se são 50
mil assassinatos por ano, quantas viúvas pobres? Quantos órfãos? São quantos? Mas é pobre, nos rincões,
nas periferias das cidades. Ah, isso não é importante,
isso tem de ser tratado como parte da vida de hoje.
Não, a maioria dos países que tem baixos índices de
homicídios tem uma pena dura para quem tira a vida.
Aqui no Brasil, falo, repito aqui da tribuna do Senado outra vergonha: quem falsificar um batom, cosmético, quem falsificar uma pomada de passar na pele
pode pegar quinze anos de cadeia, mas quem tira a
vida de alguém, se for a primeira vez, pega seis anos.
O Brasil é o país das penas mínimas. De seis anos a
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vinte, aplica-se o mínimo: seis. Logo em seguida diz:
pegou seis anos, mas basta cumprir um sexto da pena.
Passa para um ano. Por falsificar um batom, quinze
anos. Por matar alguém, um ano. Se o advogado for
bem entendido, mostrar que a pessoa ficou bem recolhida, trabalhou um pouquinho, em três, quatro meses,
está na rua de novo. Para ficar preso dez anos tem de
matar quatro pessoas. Se isso não for a semente plantada, a semente ruim, para colhermos 50 mil mortes,
assassinatos por ano, não sei o que é mais. Quem está
falando aqui é alguém que...
O Senador Malta falava hoje: “Não fiz sozinho,
não fui eu, como governador, quem desmontou o crime
organizado no Acre, mas o único Estado do Brasil que
se livrou definitivamente do crime organizado foi o Estado do Acre”. No Rio de Janeiro estão as milícias, que
pedem licença para a bandidagem para ir ocupando
as favelas devagar, dando tempo de o pessoal sair. Lá
no Acre, de uma vez, foram 50 presos: coronel, delegado, major, oficiais, gente que atuava nas diferentes
áreas, porque foi uma ação conjunta das instituições.
Tentaram dizer que eu era o culpado, que eu havia
mandado prender. Não mandei prender ninguém. Governador não prende ninguém. Aliás, eu cuidava para
que injustiças não fossem cometidas. Foi uma ação
do Ministério da Justiça, do Ministério Público Federal, de uma CPI que esta Casa fazia, e em que V. Exa.
trabalhava, e que a Câmara fazia, o nosso Congresso,
os Ministérios Públicos, a Justiça do Estado, a Justiça Federal. O Dr. Pedro Francisco correu muito risco,
mas teve coragem de expedir os mandados de prisão.
E o que aconteceu no Acre? Na época não havia
onde prender, porque estava tudo contaminado e dominado. Levam os presos para os outros Estados. Na
época, Senador, naquele dia – o senhor só se equivocou nas datas –, o Presidente Fernando Henrique... Eu
achava que vivíamos um processo realmente novo no
Estado ou então era um faz de conta. E o Presidente
Fernando Henrique, na época, o Ministro José Carlos
Dias, perguntou: “Você tem condições, Governador,
de fazer um presídio de segurança lá?”. E eu: “Em
quanto tempo tenho que fazer?”. Em 45 dias foi feito
um presídio, a primeira parte do presídio. Quarenta e
cinco dias. Eu comecei a visitar a obra, daqui a pouco
eu não tinha mais coragem de visitar pelo ambiente
que representava aquilo. E aí, nenhum preso fugiu de
lá, eles cumpriram a ordem judicial. E depois fizemos
um presídio de segurança máxima. Ganhei uma intranquilidade para o resto da vida, mas os acrianos
se livraram da intranquilidade em que viviam. Ficamos
alguns intranquilos, mas a grande maioria da população tranquila. E o melhor: limpamos o nome do Acre.
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Hoje, o Governador Tião Viana faz um trabalho
muito importante, mas ele e outros governadores – vou
concluir, Sra. Presidenta – precisam de uma mudança
na legislação brasileira. A legislação brasileira precisa
ser atualizada. É de 1940, passou por distorções em
1984, e precisa de mudanças, precisa de uma atualização em todos os aspectos, mas eu, particularmente,
vou me concentrar mais neste: na valorização da vida,
porque não conheço nada mais precioso do que a vida.
E encerro dizendo: o tempo da nossa Comissão
tem que ser o tempo necessário para que o Brasil ganhe uma nova legislação. Ouvi do Ministro Dipp hoje:
“Para mim, a lei mais importante do Brasil é o Código
Penal, porque lida com a vida”. E eu não tenho nenhuma dúvida, porque não conheço nada mais precioso
do que a vida. E ninguém tem o direito de tirá-la. Muito
menos de tirar 50 mil vidas por ano, em um país que
não tem guerra com ninguém. Vivemos uma espécie
de paz com o crime acontecendo, uma guerra surda
acontecendo.
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Eu queria parabenizar o Senador Eunício e o Senador Pedro
Taques. Mesmo não sendo semana de esforço concentrado, havia quórum pleno da Comissão. Todos nós
trabalhamos a manhã inteira. E o melhor: estamos com
a sensação de cumprir bem nossa missão, nossa tarefa de atender a expectativa do cidadão brasileiro, que
nos elegeu, que nos colocou aqui a fim de melhorar
o nosso País.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Jorge Viana.
Em boa hora o Presidente desta Casa criou essa
Comissão Especial e, agora, os próprios Senadores
tratam de montar um projeto adequado à realidade
brasileira.
Quanto à questão da maioridade penal, à questão
do aborto e à questão da descriminalização de drogas
– eu não faço parte da Comissão, mas pretendo assistir a algumas das exposições –, ao meu e-mail vêm
muitas questões relacionadas a esses temas. Como V.
Exa. mencionou, os especialistas disseram que o jovem de hoje no Brasil aos 16 anos sabe bem distinguir
entre o bem e o mal, sabe o que é um ato violento e
o que não é um ato violento. Sobre isso também, se
o jovem de 16 anos tem discernimento para eleger o
Presidente da República, para eleger governador, seguramente tem discernimento para outras coisas, para
todos os seus atos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pelo
menos para crime contra a vida, para sequestro. Se
for outra situação que às vezes envolva a fase da vida
de um jovem, mas, se for para tirar a vida de alguém,
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acho que aos 16, 17 anos, já dá para saber o que
está fazendo em relação a isso. Mas esse é um tema
sobre o qual temos de ouvir especialistas e a posição
da sociedade.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É evidente.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu
não tenho nenhuma dúvida de que será bem tratado
também.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Jorge Viana e os demais integrantes da Comissão Especial que trata da
reforma do Código Penal brasileiro.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sra. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras,
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, na linha do discurso do Senador Jorge Viana,
vou abordar aqui um evento de que participei ontem,
cuja preocupação é a situação de guerra urbana que
estamos vivendo. Aliás, não é só urbana; hoje os assassinatos acontecem nas grandes cidades, nas médias e também na área rural do nosso País.
A reforma do Código Penal é fundamental. O
Senador Jorge Viana fez uma explanação brilhante
a respeito do debate da Comissão Especial que trata
desse tema.
Quero aqui fazer referência à presença do Estado brasileiro nas regiões mais isoladas e também nas
periferias urbanas.
O Estado brasileiro foi constituído por poucos;
principalmente o Estado Republicano, no século XX,
foi constituído por poucos e para poucos. E as nossas
cidades têm um núcleo que interage – um núcleo que
é dotado de todos os instrumentos modernos de vida
urbana – e uma enorme periferia, que engole esse
núcleo central.
Mas faço referência à primeira audiência pública
que realizamos sobre a PEC nº 24, que institui o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública.
É uma proposta que tramita no Senado e busca soluções para os problemas da segurança do cidadão e
da cidadã brasileira.
À convite do Presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social de Mato Grosso do Sul,
Deputado Cabo Almi, estive ontem, ao longo do dia,
apresentando a PEC nº 24, que consiste em identificar fontes de recursos para compor um fundo nacional
que possa sugerir também uma política nacional de
segurança pública, que é o que nos faz falta.
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A segurança do cidadão e da cidadã é delegada
aos Estados brasileiros. São os Estados que se encarregam de nos garantir a segurança; e sentimos uma
precariedade. Há um sentimento de insegurança do
cidadão. É necessária uma política nacional, e, como
não se faz política sem orçamento público, a nossa
sugestão, a nossa proposta, que tramita na Casa, tem
objetivos claros de suprir essas necessidades de recurso dos Estados.
O fundo será composto de parcelas de contribuição já arrecadada. A nossa ideia não é onerar, aumentar
a carga tributária, até porque nós consideramos que a
nossa carga tributária é grande, levando em consideração os serviços que o Estado presta. Portanto, a ideia
é compor um fundo, retirando uma parcela do ICMS e
do IPI sobre a venda de armas e material bélico, até
porque se supõe que esses instrumentos belicosos
sejam causadores desse índice alarmante de assassinatos que temos no País e que acontece em todos
os Estados brasileiros.
Também a ideia é que as empresas de segurança privada contribuam com uma parcela do que elas
já pagam de ISS; que ela seja destinada a esse fundo
mais 3% do lucro líquido dos bancos. Eu estou falando do lucro líquido para que ninguém tenha dúvida de
que essa contribuição dos bancos não iria onerar, não
poderia mais se descarregar nas costas dos correntistas. Quando lemos, no final do mês, o nosso extrato
bancário, há vários descontos de taxas que os bancos
cobram. É em cima do lucro líquido dos bancos, 3%.
Se o banco não der lucro, não recolhe. Mas não é o
caso. Os bancos, nessas últimas décadas, são as instituições privadas que mais geraram lucro neste País.
Portanto, esses bancos necessitam de segurança e
ocupam a segurança pública. É muito comum vermos,
na porta dos bancos, os policiais militares dando proteção a esses bancos.
Esses recursos seriam arrecadados pelo Governo Federal e transferidos para a execução financeira
dos Estados. Compor-se-ia um conselho de segurança pública estadual que iria gerir esse fundo de forma
autônoma, como o Sistema Único de Saúde, Senador
Mozarildo. O senhor conhece bem o Sistema Único de
Saúde e sabe que é absolutamente independente na
execução financeira. Esses recursos arrecadados das
diversas fontes iriam para esse fundo nacional e, então,
seriam repassados de acordo com critérios. Alguns já
estão estabelecidos aqui.
Nós colocamos como um dos critérios importantes que aqueles Estados que melhor remunerem os
profissionais da segurança pública tenham mais recursos, e os Estados que têm um índice mais elevado
de matrículas de jovens no ensino básico. Enfim, são
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dois ou três critérios, e o restante, então, sairia em
uma lei, a lei que vai regulamentar essa proposta de
emenda constitucional.
Ontem, então, a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul reuniu-se,
em audiência pública proposta pelo Cabo Almi, que é
um líder também oriundo dos profissionais de segurança pública. Estivemos ali reunidos com um Deputado
Federal também, que esteve lá conosco, emprestando
apoio; os Senadores de Mato Grosso, igualmente, estão apoiando essa PEC; esteve conosco o Deputado
Vander Loubet, que se manifestou, naquele momento,
apoiando a proposta; o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Wantuir Francisco Brasil Jacini; o Comandante-Geral da PM, Carlos
Alberto David dos Santos; o Presidente da Associação
Nacional de Cabos e Soldados, Leonel Lucas, do Rio
Grande do Sul; e outros presidentes de associações,
que conhecem muito bem a Senadora Lúcia Vânia,
que preside esta sessão, falaram muito bem de V. Exa.,
falaram inclusive quem tinha lhe apresentado a PEC
24. Além disso, estiveram presentes lideranças de 18
Estados brasileiros.
Na audiência pública, os participantes debateram
e sugeriram algumas mudanças no projeto e apresentaram sugestões relevantes, como, por exemplo, destinar um percentual desse fundo para remuneração
dos servidores da segurança pública, o que me parece
uma reivindicação muito pertinente. Outra sugestão foi
incluir outros profissionais da área, o que não estava
previsto no art. 44, no qual nos baseamos para definir
quais seriam as instituições que gozariam dos financiamentos desse fundo.
Portanto, foi um momento de intenso debate, com
a contribuição de líderes dos trabalhadores da segurança pública de todo o País, no sentido de aprimorar
essa proposta, para que a gente possa, aqui nesta
Casa, aprová-la e depois encaminhá-la à Câmara dos
Deputados, onde nós temos a Liderança do PSB, do
nosso Partido, através do Líder Carimbão, que já está
comprometido em promover o debate lá na Câmara.
Eu fiquei muito feliz de ter participado e conhecido a bela cidade de Campo Grande, uma cidade limpa, organizada, aprazível, como também o seu povo,
que nos recebeu muito bem. Tivemos uma recepção
muito carinhosa.
Portanto, queria agradecer a todas as lideranças
que nos acolheram em Campo Grande e dizer-lhes
que estamos aqui à disposição para novas audiências públicas, para que a gente possa explicar cada
vez melhor e acrescentando aquilo que falta na PEC.
O outro tema que gostaria de abordar nesta tarde
é que, neste momento, o Tribunal de Justiça do Estado
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de São Paulo julga o recurso do Coronel aposentado do
Exército e torturador Brilhante Ustra. A Justiça paulista
deverá decidir se é procedente a sentença de outubro
de 2010 que declarou o ex-Comandante do DOI-Codi
culpado pela tortura de três integrantes da família Teles nas dependências daquele órgão.
Segundo entidades de direitos humanos, no período em que Ustra esteve à frente da unidade do DOI-Codi, foram torturadas no local 502 pessoas, sendo
que 40 foram assassinadas, morreram na tortura.
O Tribunal de Justiça de São Paulo retomou hoje,
às 13 horas, o julgamento do recurso do Coronel reformado Brilhante Ustra contra aquela sentença de 2010
que o declarou culpado pela tortura dos integrantes
da família Teles.
A ação foi movida em 2005 e é de caráter declaratório. A intenção é apenas que a Justiça reconheça
Ustra como torturador e que ele causou danos morais
e à integridade física de Maria Amélia de Almeida Teles, César Augusto Teles, Criméia Schmidt de Almeida, Janaína Teles e Edson Teles, durante o período
em que estiveram detidos, no começo dos anos 1970.
A sentença de primeira instância foi dada pelo
Juiz Gustavo Santini, da 23ª Vara Civil. Ele julgou improcedente, no entanto, o pedido de Janaína e Edson,
filhos de Maria Amélia, com quatro e cinco anos na
época em que seus pais foram torturados. Na ocasião,
foi a primeira vez na história do País em que houve o
reconhecimento judicial de que um agente de Estado
participou efetivamente de torturas contra civis – anteriormente, todas as decisões semelhantes haviam
sido dadas contra a União. Em sua sentença, Santini
refutou o argumento dos advogados de Ustra de que
o processo não poderia continuar em razão da Lei da
Anistia.
O julgamento do recurso do coronel reformado
teve início em maio deste ano. Após a sustentação oral
do advogado da família Teles, Fábio Konder Comparato, que argumentou contrariamente às questões preliminares alegadas por Ustra para revogar a sentença
de primeira instância, o desembargador Rui Cascaldes retirou o processo de pauta. Relator do caso no
Tribunal de Justiça de São Paulo, Cascaldes afirmou
que havia elaborado seu voto há muito tempo e que,
após ouvir os argumentos da família, precisaria reler
os autos do caso e gostaria de mais tempo para proferir sua decisão. A ação possui ao todo sete volumes.
Em sua sustentação oral, Comparato também
rechaçou a tese de que a ação da família Teles estava
impedida de continuar por causa da Lei de Anistia. “É
preciso uma dose exemplar de coragem para sustentar hoje que a anistia penal elimina a responsabilidade
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civil. O artigo 935 do Código Civil é textual: a responsabilidade criminal independe da civil”, disse.
O advogado dos Teles afirmou ainda que o que
estava em jogo no julgamento da ação era a credibilidade do Estado brasileiro diante da opinião pública
nacional e internacional. Vale lembrar que várias organizações internacionais já determinaram que o Brasil
julgasse esses casos. No entanto, todos continuam,
até agora, sem decisão.
Não se trata aqui de decidir simplesmente de modo frio e abstrato, se há ou não
uma relação de responsabilidade civil que liga
o apelante aos apelados. Trata-se, antes, de
julgar se um agente público, remunerado pelo
dinheiro do povo, exercendo funções oficiais
de representação do Estado, que podia ordenar e executar, sem prestar contas à Justiça,
atos bestiais de tortura contra pessoas presas
sob sua guarda.
A sociedade paga o aparado de segurança para
garantir a sua segurança, e não para torturar e executar os presos sob sua guarda.
Utilizando o codinome de Major Tibiriçá, Ustra
comandou, entre setembro de 1970 e janeiro de 1974,
a unidade paulista do DOI-Codi. Segundo entidades
de direitos humanos, no período foram torturados 502
presos políticos, 40 dos quais morreram em decorrência
dos abusos, Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy,
que neste momento conduz a Mesa.
Em junho deste ano, o coronel reformado do Exército foi condenado em primeira instância, pela Justiça
de São Paulo, a pagar uma indenização de R$100 mil
à família do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino,
morto sob tortura em julho de 1971 na sede do órgão.
Em sua sentença, a juíza da 20a Vara Cível do foro
central de São Paulo, Claudia de Lima Menge, destacou que a Lei de Anistia não guardava relação com
ação por danos morais movida por parentes da vítima.
Vejam a falta de punição, a impunidade que permanece e a falta de memória do que aconteceu neste País e que tem repercussão até hoje nas nossas
prisões. A tortura praticada contra os opositores da
ditadura e o fato de que os torturadores nunca foram
punidos fez com que os abusos, essas práticas se
perpetuassem até hoje, contra os presos de todo o
País, infelizmente.
Finalmente, gostaria de relembrar da audiência
pública, uma vez que estamos tratando de assuntos
correlatos, que hoje vivemos o Estado de direito, a
democracia, e queremos força de segurança capaz
de nos proteger.
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Ontem, como resultado da audiência pública,
a liderança dos trabalhadores da segurança pública,
reunida em Campo Grande, decidiu criar a Frente Brasil pela PEC 24. Há um compromisso de mobilização
para que cada liderança dos Estados converse com
as representações desta Casa, com os Senadores, e
tenho certeza de que o Senador Magno Malta vai receber a visita das lideranças dos profissionais de segurança pública para explicar em que consiste essa
PEC, para explicar a importância dessa PEC, e também, evidentemente, virão pedir ao Senador que nos
ajude a melhorar essa proposta.
Tenho certeza de que, com a experiência do Senado, do Relator dessa PEC – que é um ex-governador,
é o Senador Aécio Neves, que tem grande experiência
de gestão pública – e dos demais ex-governadores, a
ideia é que possamos aprovar uma proposta clara de
um fundo com recursos definidos e suficientes para
que possamos baixar os índices alarmantes de assassinatos e violência em nosso País.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigado, Senador João Capiberibe
pelo seu pronunciamento.
Chamo agora o Senador Magno Malta, do Espírito
Santo, que tem direito à palavra pelo tempo regimental.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. que
nos vêem pela TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, quero começar meu pronunciamento rendendo
minhas homenagens aos quatro medalhistas olímpicos do meu Estado. Eu acho que fazer um processo
comparativo com países que têm cultura milenar – e
nós somos um País de apenas 500 e poucos anos –
e que investem no esporte há muito mais do que isso
não seria o melhor caminho.
Nós temos vocação para o esporte, estamos nos
despertando para o esporte e nos despertando de uma
forma positiva, entendendo que podemos enfrentar a
violência e as drogas com incentivo ao esporte.
Das medalhas conquistadas nessas Olimpíadas,
quatro são do Espírito Santo: Yamaguchi Falcão, Esquiva Falcão – Senador Suplicy, V. Exa., que é pugilista,
que é da nossa praia, do boxe –, filhos de Touro Moreno,
um homem de 72 anos, sarado ainda – sarado! Touro
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Moreno ensinou os filhos a boxear, simples, pobre, em
frente de casa, no Município da Serra.
Nós temos a Larissa do vôlei de praia, medalhista,
que é de Cachoeiro de Itapemirim; e temos o Mamute,
companheiro do Emannuel, o Alisson, que também é
do Espírito Santo.
Fico triste porque existe uma Resolução da Mesa
do Senado – e eu quero protestar contra ela –, que
dispõe que, para qualquer manifestação de homenagem, o feito tem que ter pelo menos 25 anos. Como
fazer com os medalhistas olímpicos? Com as meninas
do voleibol? A medalha de prata do vôlei masculino?
O iatismo? E aqueles que não medalharam, mas que
lá foram e representaram com dignidade o Brasil? As
meninas do futebol? Como homenagear os nossos
atletas? Vamos esperar 25 anos?
Eu entrei com o requerimento na Casa, pedindo
essa homenagem, e a Dra Cláudia, por conta de uma
resolução, devolveu dizendo que tem que esperar 25
anos. Vamos esperar eles morrerem primeiro? Tentei
falar com o Presidente Sarney; ainda vou falar. Penso
que seja uma situação atípica. É uma situação atípica
que podemos muito bem atropelar, até porque, nesta
Casa, quando se quer, se atropela interstícios para
poder se aprovar aquilo que se tem interesse.
Ora, é mais que justo que o Senado da República
preste uma homenagem aos nossos medalhistas. E,
no boxe, a única medalha de bronze que nós tivemos
tem 42 anos, do grande Servilio de Oliveira, que é lá
de São Paulo. Não sei nem se V. Exa. já trocou socos
com o Servilio. Acho que não, por causa da altura; a
sua envergadura, muito maior do que a dele, o Servilio muito pequenininho e o peso muito diferente, não
é? Mas V. Exa. tem a sua reverência pelo Servilio e
admiração pelo boxe que ele praticou. E V. Exa. há de
convir comigo que é necessário – será até um estímulo
às crianças do Brasil – que se faça uma homenagem
como essa aqui nesta Casa.
Fica a minha homenagem ao Esquiva e ao Yamaguchi, que são meninos do Espírito Santo, lá do
Município da Serra, do nosso querido Prefeito Sérgio
Vidigal, um homem que implementou as maiores mudanças na história daquele município, que pegou um
município falido, destruído, e, hoje, uma cidade pujante,
uma cidade que cresce a ritmo acelerado e que tem a
figura de dois medalhistas do boxe, o Esquiva Falcão
e o Yamaguchi, filhos do nosso querido Touro Moreno,
que há seis meses, aos 72 anos de idade – seis meses
ou um pouco mais, não me lembro –, eu vi lutar lá no
Centro de Treinamento do Gomes, lá no Barradão, em
Vila Velha, no bairro de Terra Vermelha. Veja, Senador
Suplicy, aos 72 anos lutou com um pugilista de 40 e
deu combate. Encerrou a luta, no primeiro round, por
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nocaute técnico, com 72 anos, e o oponente tinha 40,
o nosso querido Touro Moreno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Se V. Exa. me permite...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sim,
pois não.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Se V. Exa. assim o desejar, assinarei o requerimento de homenagem a todos os que venceram
e ganharam medalhas de ouro, prata e bronze nas
Olimpíadas. Eu, inclusive, no pronunciamento que fiz
hoje, mencionei as homenagens aos irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão e também fiz uma referência ao
Touro Moreno, o pai deles, até porque acho que, como
milhões de brasileiros, acompanhamos inclusive as
entrevistas que ele deu.
Eu me lembro de que, no dia da luta, da final,
o Touro Moreno foi entrevistado por diversas rádios,
inclusive pela Rádio CBN. Eu estava ouvindo e pude
acompanhar a emoção dele com os filhos ali, na disputa, e eles honraram muito bem ao seu pai, à família,
ao Espírito Santo e ao Brasil.
Então, se V. Exa., depois, assim o desejar, também assinarei o requerimento de homenagem...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Com
muito gosto. Peço à assessoria que traga à mesa...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Está aqui na mesa. Vou pedir à Secretaria
da Mesa que o encaminhe.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – (...)
para que o nosso querido Senador Suplicy possa assinar juntamente comigo.
Muito obrigado, Senador Suplicy.
Senador, hoje, pela manhã, nós tivemos a primeira reunião da Comissão que trata da análise da
proposta de mudança do Código Penal brasileiro. É
verdade que a nossa estrutura, o nosso ordenamento
jurídico não é dos melhores, pelo que não se há de
render qualquer tipo de admiração. É um Código velho, com setenta anos, ou melhor, setenta e dois – e
a Bíblia diz que o que passa de setenta é canseira e
enfado. Assim, já são dois anos na “prorrogação! São
setenta anos mais a serviço do crime e do criminoso
do que da sociedade.
São diversos os temas. A estrutura em si, o corpo é bom. Foram homens preparados, operadores do
Direito que discutiram, mas temos de convir que cada
qual tem a sua convicção pessoal, e, muitas vezes, a
minha convicção pessoal não traduz o sentimento de
uma Nação. O sentimento pessoal de um não traduz
o sentimento do outro.
Uma das coisas mais importantes é a revelação,
feita por eles mesmos, de que houve disputas no voto,
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dentro da própria Comissão. E alguns assuntos que
estão ali não foram aprovados pela maioria – alguns
perderam no voto. Não há convergência. Penso que,
do que está lá, o fato mais importante é ter sido suscitado um debate importante para que nós, aqui no
Senado, possamos, de fato, condensar nesse novo
Código Penal, minimamente, os interesses da sociedade brasileira e aprofundarmos o tema no tempo em
que for necessário.
O tempo é exíguo, dentro de um processo eleitoral, em que em uma semana há esforço concentrado,
em outra, nada tem. Digo a V. Exa. que o Regimento
Interno estabelece prazos, mas, quando há interesse, nesta Casa se quebram interstícios e prazos para
se aprovar aquilo em que se tem interesse. Não vejo
porque não quebrar interstícios e prazos para prolongarmos essa Comissão.
V. Exa. entenda que só temos até o dia 05 para
poder apresentar as emendas ao Código. É trabalhar
de noite e de dia!
É verdade que a sociedade civil não foi ouvida
– venhamos e convenhamos! Ela não foi ouvida! Ai,
alguns diziam no começo: “temas polêmicos vamos
deixar para o final”. O que são “temas polêmicos”? E
o que não é polêmico em um Código Penal?
Um sujeito que é pego por tráfico de droga e é
preso, na hora em que ele é preso, aqueles que já
sabiam das suas ações criminosas dizem: “Foi feita a
justiça”. Quando ele é condenado, as pessoas respiram
aliviadas no bairro, na área onde ele faziam os seus
crimes ou a prática de milícia, ou de crimes contra a
população daquele bairro. Mas a mãe acha que não.
A mãe diz: “Isso é uma injustiça, porque o meu filho
estava em má companhia”. Quer dizer tudo é polêmico! Tudo é polêmico!
O sujeito esquarteja uma mulher, joga para os
cachorros comer. E, aí, quando vai a júri, ele não fala
nada. Ele debocha do júri, porque a lei diz que ele pode
ficar quieto mesmo, e eles que se virem para marcar
outra audiência e tentar novamente. Mas a pessoa,
que viu o crime, que é arrolada como testemunha
de defesa ou testemunha de acusação, ou seja, que
vem para poder colaborar, já entra ameaçada pelo
juiz: “Se o senhor mentir aqui, sai preso”. Quer dizer,
quem não cometeu o crime, que vem colaborar, está
ameaçado, mas para quem cometeu o crime não há
ameaça para ele.
Essas disparidades nós precisamos mexer com
e elas. Há muita coisa que a sociedade não aceita. Por
exemplo: o sujeito cometeu um crime; ele fugiu, ele
correu, desapareceu e, quinze dias depois, ele é apresentado pelo advogado. Ora, Senador Suplicy, com o
fato de ele ter fugido do flagrante, ele já tem benefícios
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da lei. Olha só: é um troféu, é uma medalha, porque
você foi capaz, você cometeu um crime bárbaro e foi
capaz de correr, de sumir, e ninguém o encontrou. Assim, você já terá a pena reduzida por isso. Venha cá: é
o seu primeiro crime ou o segundo? Então, o cara diz:
“Não; é o primeiro”. Então, você vai receber outro prêmio; você vai ter a pena mais reduzida ainda, porque
você foi capaz. Você matou, você assaltou, sequestrou
e você fugiu, ninguém o pegou no flagrante e, ainda
mais, é o primeiro. Olha só! Olha só!
Mas, se o sujeito matar um jacaré na Amazônia,
pode ser o primeiro jacaré, o crime é inafiançável. Se
matar um passarinho para comer, é inafiançável! Mas,
se ele praticar um crime bárbaro e conseguir fugir, já
tem medalha. Se ele conseguir provar que foi o primeiro,
já tem outra medalha. Ou seja: já mudou tudo para ele.
Ninguém quer conviver mais com isso! Onde a
lei protege, a discussão é a proteção do criminoso. E,
ai, quando esse sujeito vai preso, os defensores dos
direitos humanos vão à cadeia saber se o colchão
que ele está dormindo é bom, se a quentinha que ele
está recebendo está quente ou está fria, se é comida
dormida ou não.
Ninguém vai visitar a família que sofreu a chacina, com um filho pequeno assassinado, com um pai
atropelado no trânsito por um motorista bêbado, por
um cara que entrou, matou a família inteira e levou os
rendimentos daquele empresário que gera 500, 200
empregos. Ninguém quer saber.
O bojo dessa violência toda vem de onde? Nós
não estamos vivendo no país de alice. Quando se
propõe, no Código, o aumento das penas mínimas e
das penas máximas, já se faz uma grande colaboração, porque o que acontece no Brasil é a crença na
impunidade.
O que é que adianta a Polícia Federal fazer uma
grande investigação, desbaratar uma quadrilha? A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, desbaratou uma quadrilha, prendeu todo mundo. Três meses,
quatro meses, seis meses, um ano depois está todo
mundo na rua. O policial e o Ministério Público ficam
desestimulados porque eles começam a correr risco
de vida. Não existe segurança por conta de um Código
Penal absolutamente frouxo, incompetente, que está
a serviço do bandido.
As questões que eu defendo e que sempre enfrentei têm sua raiz de violência no uso e abuso de drogas.
Senador Suplicy, há 32 anos tiro drogado da rua.
Eu tenho uma instituição de recuperação de drogados
que, hoje, deve ter por volta de 200 fora das ruas.
As pessoas sentem pena do usuário. Tem que
punir o traficante, que é um desgraçado, tem que botar
pena alta para o traficante. Mas o problema da socie-
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dade não é o traficante, é o usuário. O dinheiro que
compra 1 litro de gasolina para incendiar um ônibus
com criança dentro é dinheiro de usuário. O dinheiro
que compra arma, que corrompe policial é dinheiro
de usuário.
Agora, vejam bem os senhores que me ouvem
em casa. O sujeito rouba um carro e alguém compra
o carro roubado e começa a desfilar na cidade. A polícia pega o cara que comprou o carro roubado. Sabe
o que vai acontecer? Ele vai ser preso e processado
porque comprou roubo. Mas o sujeito pode comprar
maconha e cocaína na mão de um criminoso. Esse
não tem culpa de nada. Culpa tem o outro. Então, nós
precisamos acabar com o crime e dizer que é inocente o sujeito que compra roubo! O sujeito que compra
um carro roubado é tão inocente quanto um cara que
compra cocaína e maconha na mão de um traficante,
porque ele foi comprar no antro do crime, na mão do
criminoso, na toca do criminoso. O sujeito encomenda
um carro roubado, o sujeito rouba um carro que custou, suadamente, R$60 mil a um cidadão que paga
prestação, ele vendeu por R$2 mil, em troca de mais
quatro papelotes de cocaína. Esse cara que comprou
um carro roubado, que alguém roubou para ele, é criminoso, quem vendeu e quem comprou.
Agora, no caso das drogas, não. O criminoso é só
quem vendeu; quem comprou, não. Ora, ninguém é tão
tolo, ninguém é tão ignorante para entender que essas
questões não batem. Essa é uma conta, Senador Suplicy, que não fecha. Essa é uma conta que não fecha.
Eu propus... Porque o juiz está desmoralizado
nessa questão das drogas: o usuário não pode ser
punido porque ele é um coitado. Porque o baseado
que esse coitado fuma no sábado... Porque ele é estudante; ele cheira cocaína no sábado e no domingo,
mas ele trabalha no banco, ele é uma pessoa que
está na escola, que tem o seu táxi, ele é uma pessoa
que é um profissional liberal, ele não é marginal. Para
esse papelote chegar às mãos dessa figura, para esse
baseado chegar às mãos dessa figura, no sábado, na
boate, o caminhoneiro foi corrompido, o caminhão foi
roubado, teve criança órfã pelo caminho, ficou viúva
pelo caminho, houve morte, houve corrupção na fronteira, para que esse baseadinho inocente chegasse às
mãos desse inocente, que não deve nada à sociedade.
A culpa é só do caminhoneiro; ou a culpa é só do sujeito que trouxe a carga; ou a culpa é só do traficante.
Isso é uma brincadeira!
Então, as medidas são socioeducativas. O juiz é
desmoralizado. O juiz diz: “O senhor foi pego fumando maconha? Então, o senhor vai prestar serviços
comunitários.” Pois bem, a cada três meses, relatório.
O cara manda o relatório. Ele não compareceu aqui;
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manda chamá-lo. “O senhor não foi, não é? Pois, agora, o senhor vai ter que assistir a filmes educativos.”
Trinta dias, um relatório. O relatório, ele não veio. E o
juiz não tem carta alguma na manga.
Como que um pai diz a um filho: “Olha, meu filho, isso está errado, você não faz.” Ele faz. O pai diz:
“Não faça novamente, porque eu vou colocar você de
castigo.” Se o pai não tem o castigo... Não é para mutilar filho, mas para corrigir. A Bíblia diz que um filho
sem correção é a vergonha do seu pai e a decepção
da sua mãe.
Ora, quem está pensando que vai coibir a violência no Brasil legalizando droga? É a mesma conversa
fiada da época da Lei Seca, Senador Suplicy. Legaliza-se a bebida alcoólica, e resolveremos os problemas.
Resolveu?
Os nossos problemas de álcool no trânsito, de
álcool na vida da sociedade, uma sociedade que se
alcooliza, uma sociedade de bêbados, que tudo é
uísque de madrugada, que tudo é cachaça, que tudo
é espumante, que tudo é energético, que tudo é isso,
tudo é aquilo; e, depois, põe o dedo na cara das autoridades, da polícia, que não resolve o problema da
violência nas ruas.
O problema da violência brasileira é a bebida alcoólica! É aí que começam todas as coisas; as portas
estão aí, as portas são abertas aí! E quem vive bebendo? Autoridade, que até se recusa a fazer bafômetro.
Quem vive bebendo? Artista; quem devia dar exemplo e não dá. Artista, aliás, quando é pego cheirando
cocaína, no ano que vem ele recebe um papel melhor
na novela, porque ele é promovido.
A sociedade brasileira não conseguirá mais controlar se minimamente nós não dermos uma segurança
nessa nova proposta de Código Penal. E eu falo isso
com o senhor porque essa proposta que veio é o seguinte: o usuário pode plantar uma quantidadezinha
para o uso dele, para usar durante 5 dias.
Mamãe, me acode! Quem é que vai fiscalizar isso?
Só falta eu ver chover para cima agora, porque tudo eu
já vi. Me acode! Me acode! Quem é que vai fiscalizar
isso? Ele falam: a Anvisa. A Anvisa não cumpre o papel
dela. Não, é o SUS. O SUS? Isso é uma brincadeira!
Aí eu fui discutir isto com os meninos que estão
recuperados, na minha instituição: agora, a proposta
é que o usuário pode plantar para o uso dele durante
5 dias. Eles começaram a rir. Começaram a rir! E um
falou: “Agora, eles vão começar a contribuir com a balança comercial do Brasil.” O outro falou: “Por quê?”.
“Porque isso vai virar agricultura familiar. Todo mundo
vai plantar um pouquinho, o traficante vem e compra
na mão de todo mundo. Nem precisa ir ao Paraguai.
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Nem precisa ir ao Polígono da Maconha. Vai recolher
e comprar um pouquinho na mão de todo mundo.”
Quem é que determina quanto o sujeito pode
fumar em 5 dias? Porque há pessoas que fumam um
“morrão”. E isso é uma linguagem da droga. Eu recupero drogado há 32 anos. O cara fuma um “morrão”, um
“baseadaço” desse tamanho assim, chamado de “chapoca” mesmo, de “morrão”. O caro fuma três “morrões”
por dia. Essa porcentagenzinha vai em três baseados
por dia. E quem fuma maconha compulsivamente?
Então, isso é uma proposta brincalhona, que me
perdoem os juristas. Brincalhona. É um deboche com
a sociedade brasileira.
Aí nós vamos ter outro tipo de comerciante na
sociedade e outro tipo de atravessador.
Você já viu, Senador Suplicy, aquele indivíduo
que não planta nada e nem vende na Ceasa? Ele vai
lá na roça, compra na mão de quem planta, vai e vende na Ceasa, e ele nem plantou e nem vende. Ele é
o atravessador. Nós vamos ter esse agora, no plantio
de maconha no Brasil.
Nós não podemos permitir isso. Não podemos
permitir isso.
Na hora em que nós fizermos isso, Senador Suplicy – os nossos vizinhos todos não são chegados
ao ordenamento jurídico –, na hora em que legalizar
a maconha no Brasil, nós nos tornaremos o país da
contravenção, porque todo o mundo vai vir morar aqui.
Sabe por quê, Senador Suplicy? Porque nós temos portos, nós temos aeroportos, nós temos fronteira seca,
e aqui será o ponto mais importante do mundo para o
tráfico internacional, porque tudo estará legalizado. Aí,
os homens da contravenção virão para cá.
Veja bem o senhor que a Holanda hoje se arrepende do que fez. A Suíça se arrepende do que fez.
Aí dizia o Dr. Luiz, um juiz, que a Holanda agora
proibiu a venda da maconha só para estrangeiro nos
locais em que é vendida na Holanda. Eles proibiram
só para estrangeiro porque não tiveram a coragem de
proibir para a população, porque, quando eles fizeram
essa bobagem que estão querendo fazer agora aqui
no Brasil, eles criaram uma cultura de gerações de viciados que não vivem mais sem a maconha. Compulsivamente. E, lá – o turismo na Holanda era por causa
da maconha –, como eles têm parques de nudismo
nas praças em tudo o que é lugar, o estrangeiro ia
para lá tanto para usar droga, quanto para fazer sexo
abertamente, fazer orgias nas ruas. E aí eles resolveram proibir para o estrangeiro. Mas não tiveram peito
para fazer com os de casa, porque eles não deixaram.
Nós vamos levar o País a isso? Nós vamos permitir que o Brasil chegue nesse lugar? Nós não vamos permitir. Nós não vamos permitir que se legalize.
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Nós temos que trabalhar no sentido de que o usuário
saiba que, pego com droga, é a mesma coisa que ter
comprado um carro roubado e que o juiz tem uma carta na manga para dizer: “Olha, esta é sua pena, esta
é sua pena. Não cumprida a socioeducativa, eu vou
recolher você.”
Não há nenhum respeito num país de 200 milhões
de pessoas com suas fronteiras absolutamente abertas.
Nós temos a questão do aborto. Eu gostaria que
V. Exa. me desse mais tempo. Hoje é um dia aberto
em que nós podemos falar um pouco mais, então eu
queria falar um pouco mais. Só estamos eu, o Senador
Ricardo Ferraço e V. Exa., que o povo de casa não está
vendo, só estamos nós três aqui, e daqui a pouco ele
vai falar. Nós temos milhões de pessoas vendo, mas
em casa. O senhor me dê um tempo a mais, depois o
senhor dê 1 hora para ele também. Depois eu fico aí
para o senhor falar 1 hora também.
É o seguinte. Aborto. Se tiver um laudo de um
psicólogo, ou de um psiquiatra atestando que o feto
carrega consigo deficiência... Porque o que foi que o
Supremo aprovou? O aborto de anencéfalos. Certo?
O texto agora acrescenta e fala: “com deficiência”. Vem
cá: se constatou que tem síndrome de Down, mata?
Se constatou que a perninha é torta, aborta também?
Que o bracinho é torto, aborta também? Que só tem
uma orelha, aborta também? Isso é temerário! Isso é
temerário! Ora, Deus deu a vida! É para perguntar a
Deus as razões pelas quais Ele deu essa gravidez? O
que Deus, na sua onisciência, onipresença e sabedoria quer falar com essa mãe, está querendo falar com
esse pai, com essa família, com essa gravidez, por que
Deus quer essa vida no mundo? Atentar contra Deus?
Atentar contra Deus?
Mas o Supremo disse: “Olhe, de qualquer jeito,
não. Mas, se um psicólogo...”.
Agora vejam, no Brasil, um psicólogo é proibido,
não pode receitar um analgésico, um psicólogo. Mas,
a partir de agora, ele vai poder até mandar matar. Que
brincadeira!
Me acode, mamãe! Me acode!
Isso nós não vamos permitir! Quero que a população brasileira se levante, que as redes sociais se
levantem. Eu vou mandar o texto para todo o mundo.
Eles acrescentam ao texto... Não sei se foi por maldade, mas o que está lá...
Então, se detectou que uma criança tem síndrome de Down, está autorizado a tirar? Eu quero saber
quem é o doido que vai autorizar. É eutanásia. Ninguém
tem direito de dar fim à vida de ninguém.
Então, esses temas todos, nós vamos enfrentá-los com textos verdadeiros, de respeito à sociedade
e à vida.
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A questão de crimes de racismo. Eles incluem
lá a homofobia. O que é homofobia? Nós precisamos
definir na Comissão o que é homofobia.
Homofobia é quem quer matar, quem quer destruir, quem quer ver o mal, quer ver sangrar, sofrer.
Esse é o homofóbico. Agora, se eu não concordo com
o procedimento, com o comportamento de um homossexual, eu sou homofóbico. Isso é brincadeira. Isso é
brincadeira! Aí eu me torno criminoso. E é crime contra
a humanidade que está lá, crime contra a humanidade! Quer dizer, há dois homossexuais se beijando na
minha porta, e eu digo: “Amigão, aqui não; vai para o
outro lado da rua, porque minhas crianças são pequenas e eu não quero...”. Eu tenho o direito, eu tenho o
direito de fazer isso com um casal heterossexual. Posso
dizer-lhes: “Ei, vão se alisar lá do outro lado do carro,
aqui no meu não.” Eu não vou preso. Eu não cometi
crime contra a humanidade. E eu não sou homofóbico!
Ora, que história é essa? Nós não podemos banalizar essa palavra. Foi muito importante porque hoje,
ao final, eu falava com o Desembargador Piñeiro, que
fez parte da Comissão, perguntando-lhe: “E com relação aos crimes raciais e homofobia?”. Ele disse: “Está
colocado, mas é preciso definir o que é homofobia.” Eu
disse: “Porque eu sou tido como homofóbico. Eu sou
tido como homofóbico porque eu não comungo com
a tomada de posição, com os procedimentos e com a
opção pessoal, a decisão pessoal do homossexual.”
O padre não vai poder mais falar? Os pastores
não poderão mais pregar? Rasgarão as Bíblias? Isso
é brincadeira!
O que é homofóbico?
Nós não podemos ser intolerantes com as pessoas. Nós podemos ser tolerantes com todos e em todo
o tempo, mas intolerância...
Quer ver uma coisa, Senador Suplicy? Agora
estão usando isso até no processo eleitoral. Eu tenho
recebido inúmeros e-mails de candidatos, e até procurando pessoas influentes para virem atrás de mim, para
eu ir a determinados Municípios para poder chamar
alguém para atender a esse debate, porque alguém é
abortista, ou alguém é a favor do projeto da homofobia,
para destruí-lo eleitoralmente. Agora mesmo estavam
me procurando para eu ir a Manaus para atrapalhar a
Senadora Vanessa Grazziotin. Eu nunca vi a Senadora Vanessa Grazziotin fazer qualquer pronunciamento
desta tribuna dizendo que é a favor do PL 122. Muito
ao contrário, na Comissão de Direitos Humanos, ela
não apareceu para votar. E uma coisa eu ouvi dela:
que ela acha que meu posicionamento é muito duro,
que o posicionamento de Silas Malafaia é muito duro,
que nós somos duros ao tratar dessa questão. Mas ela
nunca disse que era a favor. E eu jamais vou prestar
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um papel desses para que pessoas que nunca debateram esse tema, que nunca fizeram parte dessa luta
em favor da coletividade, da maioria da sociedade brasileira, agora puxem esse debate no processo eleitoral
para destruir alguém em busca dos seus interesses.
Eu jamais farei isso. Mas isso chega do Brasil inteiro.
Portanto, eu penso que, se nós fizéssemos plebiscito para todas essas questões, se nós fizéssemos
uma pesquisa, veríamos que é muito mais do que 70%
da sociedade que rejeita.
Ora, nós vamos pegar meia dúzia de cabeças
coroadas e laureadas, grupo de notáveis, depois mais
onze Senadores notáveis, e nós saberemos mais do
que uma sociedade em que mais de 80% rejeita todos
esses tipos de tema? E elas entendem que deve ser
da forma que nós estamos tratando.
Eu quero dizer a essa sociedade brasileira que
me ouve, como membro dessa Comissão, e sei também que a maioria da Comissão pensa assim: graças a
Deus, graças a Deus, vamos tratar com muita responsabilidade da questão da redução da maioridade penal.
Não é possível que um macho de quatorze ou
quinze anos, que queima um jornalista dentro de um
pneu, que bota fogo e incendeia um homem dentro de
um pneu, que estupra aos dezesseis anos, que sequestra, que mata, que toma o cartão do banco, na porta do
banco, de um aposentado que foi receber sua aposentadoria, que rouba o celular de uma criança cuja mãe,
doméstica, comprou de presente, com tanto sacrifício,
para pagar a prestação, diga, quando a polícia bota
a mão nele, um macho de dezessete anos, o mesmo
macho que matou o Celso Daniel, o seu parceiro, lá
em São Paulo, que atirou nele, o chamado menor, que
mata, que estupra, diga “tira a mão de mim, que eu
sou menor!” Menor uma ova! Quem cometeu o crime
tem que responder pelo crime que cometeu.
Pegam um empresário que dá cinquenta, cem,
duzentos, quinhentos empregos, botam no porta-malas
de um carro um homem que gera emprego, que gera
trabalho, gera dignidade, um empresário que lutou,
que “ralou” para manter o patrimônio do pai, que veio
do nada, põem no porta-malas do carro, levam e matam para tomar o carro dele, para vender na fronteira,
trocar por droga. Aí, depois, quando a polícia acha,
infelizmente, são menores, e o Estatuto diz que são
só três anos.
Aí ele entra no instituto de reabilitação como
herói, porque matou um empresário. É um menino de
treze anos, mas é macho, pega num revólver, numa
ponto 30, e dá tiro. Que é isso? Nós não estamos vivendo num país de Alice! Nós não estamos vivendo
no país de Alice!
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Esse debate nós faremos de forma ferrenha, de
forma segura.
E o infanticídio?
Quer dizer que índio não pensa nada, que índio
não raciocina e que nós temos de respeitar isso porque,
quando nós chegamos, eles já estavam aqui, eles já
eram donos da terra, e eles podem matar as crianças
que nascem defeituosas?! O infanticídio. Precisamos
discutir isso dentro da comissão. O que é que é isso?!
A vida é a vida!
Para tanto, eu quero dizer à sociedade brasileira
que conte comigo nessa luta, nesse enfrentamento,
que farei com muita responsabilidade. Nenhum desses
temas ficará sem debate. Nós faremos o possível para
que haja resposta não para agradar o coração daqueles
que passaram por uma faculdade e, filosoficamente,
acham que o seu pensamento é que é o certo e que
uma sociedade, como um todo, não sabe nada.
É igual a esses meninos ricos, que nunca pisaram
o chão, que já nasceram dentro de um carro importado,
que fizeram cursinho, que nunca foram a uma escola
pública e que vão estudar em Harvard ‑ economistas.
Eles estudam lá e voltam para o Brasil com planos
mirabolantes. Se der certo, eles são uns gênios; se
der errado, é o povo que não cooperou. Então, precisamos ouvir o conjunto da sociedade, que sofre com
toda essa violência advinda das drogas e com temas
que apavoram a sociedade brasileira.
Este é o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prezado Senador Magno Malta, eu tenho
alguns pontos de vista diferentes dos de V. Exa., mas é
muito importante que V. Exa. tenha aqui o direito muito
especial de argumentar pelos seus pontos de vista.
Eu queria assinalar a presença, a visita, nas galerias do Senado, dos alunos do curso de Direito da
Faculdade Paranaense.
Sejam muito bem-vindos!
Eu gostaria de chamar o Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.) Não mais vai falar.
O Senador Cristovam Buarque está inscrito para
falar. (Pausa.)
Não havendo mais oradores presentes e nada
mais havendo a tratar, nós vamos dar...
Eu queria, já que estão presentes os alunos do
curso de Direito da Faculdade Paranaense, do Paraná... De que cidade, por favor?
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Rolândia.
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Posso lhes falar uma palavra, então, a respeito
dos princípios de justiça que queremos que possam
ser efetivamente aplicados.
Se nós desejarmos levar adiante os propósitos
do que é a Política, segundo Aristóteles, vocês aprenderam todos que a Política é a ciência de como alcançarmos uma vida justa para todos, o bem comum. Para
alcançarmos uma vida justa para todos, precisamos
da justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais.
Se nós formos olhar aquilo que está escrito na
Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, qual é a palavra
em hebraico mais citada, 513 vezes? Tzedakah, que
significa justiça, justiça na sociedade, o grande anseio
do povo judeu, como também do povo palestino.
Se nós formos olhar quais são os ensinamentos
do Novo Testamento, também ali encontramos princípios semelhantes. Nos Atos dos Apóstolos, que juntaram todos os seus bens, viveram em comunidade
e em solidariedade, de tal maneira a prover a cada
um de acordo com as suas necessidades. Depois, se
olharmos as parábolas de Jesus, como a do Senhor da
vinha, ali está que – Ele explicou – o Senhor da vinha
contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada,
na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com
cada um contratou o que ambos consideravam justo;
quando começaram os pagamentos pelo último que
ali chegou, ao pagar o primeiro, este lhe perguntou:
“Mas, como assim? O Senhor está pagando o mesmo
que ao último que aqui chegou, e eu trabalhei mais do
que ele”. “Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como
justo e que o último que aqui chegou precisa também
receber exatamente aquilo que é necessário para o
sustento da sua família?”.
Se formos olhar os ensinamentos de São Paulo,
na Segunda Epístola aos Coríntios, ele diz também
que deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus,
que, sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver entre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja
igualdade, todo aquele que teve uma safra abundante
não tenha de mais; todo aquele que tenha uma safra
pequena não tenha de menos.
Se formos olhar os ensinamentos dos que seguem Maomé, o Alcorão, como os quatro califas que
escreveram o livro dos Hadith, ali está, nas palavras de
Omar, o segundo dos Califas, que toda aquela pessoa
que detém um grande patrimônio deve destinar uma
parcela dele para os que pouco ou nada têm.
Se formos olhar os ensinamentos do budismo,
como o do Dalai Lama, em Uma ética para o novo milênio, observamos que, se for para aceitar um consu-

271

Agosto de 2012

mo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade.
E, assim, seguindo na história, se formos olhar
os ensinamentos de Thomas More, em 1516, ao discutir a pena de morte, que não havia contribuído para
diminuir a criminalidade violenta, ele observou, através
das palavras de Rafael Hitlodeu, ditas ao Arcebispo
Cardeal, que muito mais eficaz do que inflingir esses
castigos horríveis a quem não tem outra alternativa
senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser
transformado em cadáver através da pena de morte,
seria melhor assegurar a sobrevivência das pessoas.
E, assim, ao longo da história, vamos ver os ensinamentos de todos aqueles que querem aplicar melhor
os princípios de justiça, tais como formulados por um
dos filósofos mais importantes e influentes contemporâneos, que foi John Rawls, em Uma teoria de Justiça,
em 1971. Ele explica que deveremos colocar em prática os instrumentos que atenderão os princípios de
justiça, o princípio de igual liberdade, segundo o qual
todas as pessoas devem ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, que deve ser estendido a
todos na sociedade, e também o princípio de diferenças segundo o qual...
Eu estava aguardando o Senador Ricardo Ferraço.
Vai usar da palavra? (Pausa.)
Então, só vou completar a exposição para os
alunos do curso de Direito da Faculdade do Paraná.
Continuando: o princípio de diferenças, segundo o qual, se é para haver qualquer diferença numa
sociedade, do ponto de vista socioeconômico, ele só
se justifica se for em benefício dos que menos tem
e de maneira a prover igualdade de oportunidades
para todos.
Um dos maiores filósofos contemporâneos, Philippe Van Parijs, em Real Liberdade para Todos, se é
que existe alguma coisa que possa justificar o capitalismo, demonstra que, para bem aplicar tais princípios, um dos instrumentos fundamentais é prover-se
uma renda básica como direito de cidadania para toda
e qualquer pessoa, incondicionalmente, não importa
sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica.
Depois, se quiserem conhecer melhor, podem
visitar-me no gabinete e eu lhes darei um material a
respeito, inclusive a cartilha que o Ziraldo fez Uma História Feliz, sobre a renda básica de cidadania.
Agora vou passar a palavra ao Senador Ricardo
Ferraço, do PMDB do Espírito Santo.
V. Exa. tem a palavra pelo tempo regimental.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, meu caro Presidente em exercício
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desta sessão, Senador Eduardo Suplicy, representante
do Estado de São Paulo, um Senador que traz no foco
de suas preocupações o ambiente nacional, o ambiente internacional, a necessidade de nós mantermos a
permanente solidariedade entre as pessoas.
Hoje, Sr. Presidente, realizamos a primeira reunião
da comissão especial encarregada de, efetivamente,
no prazo regimental, estabelecer a nova estrutura do
novo Código Penal. Em bom tempo, o Presidente Sarney
constituiu uma comissão de juristas, uma comissão de
especialistas, uma comissão de operadores, de profissionais com notório saber, que, durante sete meses,
de forma voluntária, fizeram um trabalho extraordinário.
Quando dou esse valor e essa dimensão ao esforço feito pela comissão de notáveis, eu não estou aqui
emitindo valor de juízo, se concordo com o que foi proposto ou discordo de muita coisa que foi transformada
em um anteprojeto, que a Comissão Especial passa
a trabalhar, passa a apreciar. Refiro-me à qualidade
do trabalho, ao debate desenvolvido ao longo desses
sete meses para que agora, de fato, nós, Senadores,
na Comissão Especial, não partíssemos do zero. Nós
partimos de uma massa de estudos que foram desenvolvidos, que foram elaborados por essa comissão de
notáveis. Portanto, o esforço dessa comissão, instituída em bom tempo pelo Presidente Sarney, é absolutamente louvável, meritório. Seguramente, isso vai
nos ajudar muito, a partir inclusive do requerimento
feito pelo Senador Pedro Taques para que o Senado
pudesse depositar as suas energias em torno de estarmos aqui trabalhando um novo Código Penal para
a sociedade brasileira.
O Código em vigor é de 1940, portanto edificado
numa outra realidade, numa outra conjuntura social.
Portanto, há necessidade de nós evoluirmos, ajustarmos, atualizarmos a relação do Estado com o cidadão,
com as pessoas naquilo que há de mais importante: a
liberdade, a preservação da vida, porque o Código Penal trata exatamente da tipificação, do estabelecimento
da pena, ou seja, privar a liberdade do seu semelhante
em razão dos atos cometidos.
Nós vamos ter que dar muito duro e vamos ter
que concentrar muito a nossa energia, mas eu sou
daqueles Senadores que acham que o tempo é adequado para que nós possamos focar o nosso trabalho
e o nosso estudo.
Acho que o Senado da República pode inclusive
inovar, porque, nos últimos anos, não apenas o Senado,
mas o Congresso Nacional têm se omitido em relação
a um posicionamento firme e ativo em muitos temas
que são polêmicos, mas nós precisamos ter posição,
posição diante daquilo em que acreditamos, posição
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diante daquilo que temos como convicção, não importa
a complexidade do tema.
Nós precisamos fazer o enfrentamento desse
tema, para que de novo não assistamos à judicialização
de tantos temas relevantes e importantes que, ao longo do processo, seguramente, estaremos expressando
todo o nosso juízo de valor em relação a um conjunto
de temas que nós estaremos tratando no Código Penal.
São temas como a maioridade penal, como o aborto,
como a descriminalização das drogas, eutanásia. Enfim, quaisquer desses temas têm de merecer de nós
um posicionamento. E eu, na condição de representante do meu partido, estarei nesta Comissão atuando, porque cheguei ao Senado; e cheguei ao Senado
tendo um juízo de valor em relação a cada um deles.
Portanto, ao longo dos próximos 90, 120 dias,
a minha expectativa é que nós possamos, sob a Liderança do Senador Eunício, que é o Presidente da
Comissão Especial, e do Senador Pedro Taques, que
é o nosso relator, trabalhar – e trabalhar muito –, para
que até o final do ano, quem sabe, possamos trazê-los ao Plenário do Senado, quem sabe à Comissão
de Constituição e Justiça, para que o Senado não se
omita em relação à edificação desse novo Código, que
vai trazer contribuições muito importantes à sociedade
brasileira, sobretudo com relação aos temas que fazem
parte da nossa conjuntura.
Mas ao lado, Sr. Presidente, do novo Código
Penal também tramita no Senado o Código Florestal.
Preocupações muito relevantes são manifestadas em
relação a esse tema, mas existem outros temas que,
quero crer, devam merecer a atenção do Senado.
Nós estamos em meio às eleições municipais. A
meu juízo, talvez as eleições mais importantes de um
país, porque é neste momento em que escolhemos
a opção que faremos em relação às nossas cidades.
É neste momento em que elegemos aquele que vai
determinar aquilo que o poder local estará fazendo
em razão dos seus contribuintes. Sempre lembrando
que, dos elos que compõem a Federação, dos entes
federados, eu pessoalmente considero o elo municipal
o mais importante, por ser o elo mais próximo da sociedade, por ser o elo mais próximo ao controle social
dos movimentos populares.
Portanto, a eleição municipal tem um valor muito
importante na democracia brasileira e, por isso mesmo, deve ter a nossa atenção e a nossa participação.
Assim, como está fazendo o conjunto dos Senadores, estamos aproveitando o fim de semana para
freqüentarmos os Municípios do meu Estado.
Quero crer que o Senador Suplicy também fazendo o mesmo no Estado de São Paulo, mas nós
não podemos nos descuidar da agenda federativa, da
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agenda do Senado da República. Por isso, pela manhã, fizemos aqui um debate sobre o Código Penal;
estamos aqui à tarde, discursando e manifestando as
nossas opiniões e as nossas convicções.
Dentre esses temas, Sr. Presidente, reputo da
maior importância a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao Fundo de Participação dos Estados.
O Fundo de Participação dos Estados é um dos mais
importantes fundos que trabalha como preceito constitucional a promoção e o equilíbrio socioeconômico.
Trata-se de recursos que alcançam, aproximadamente,
a cifra de R$50 bilhões, quase o dobro daquilo que o
Brasil todo arrecada com royalties e que é distribuído
e que foi alvo de grande conflito aqui no Senado entre
Estados produtores e Estados não produtores.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal decidiu
que as regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados são inconstitucionais, a chamada Lei
Complementar nº 62, que foi editada em 1989. Decidiu, também, o Supremo Tribunal Federal que o Congresso Nacional deve deliberar sobre esse tema até o
final de 2012. Não é o caso do meu Estado, o Estado
do Espírito Santo, mas um conjunto muito relevante
de Estados brasileiros tem no Fundo de Participação
dos Estados a maior fonte de financiamento de suas
políticas públicas.
Alguns Estados brasileiros, alguns Estados federados têm no FPE percentual superior a 50%, 60%
como fonte de financiamento e custeio das suas máquinas públicas.
Portanto, se faz necessário que o Senado da
República, que nós, Senadores, possamos instituir um
roteiro muito organizado de como debater esse tema
porque ele vai passar ‑ já está distribuído a algumas
comissões ‑ na Comissão de Assuntos Econômicos, o
trabalhador e competente Senador Walter Pinheiro é o
Relator, na Comissão de Desenvolvimento Regional,
o Senador Benedito de Lira é o Relator. Mas esse é
um processo que, a meu juízo, precisa de um ordenamento, de uma organização, ele precisa de um rito
para que nós possamos, no prazo definido e determinado pelo Supremo, encontrar um novo formato, pela
distribuição desse ICMS.
Definiu o Supremo Tribunal Federal, em razão
de terem ficado no tempo deteriorados os critérios de
distribuição. Lá em 89 foi definido que 85% dos recursos do FPE iriam para os Estados das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, que são as regiões mais carentes, que são as regiões de maior necessidade de
investimentos, para que possamos construir em nosso
País uma igualdade de oportunidade entre os Estados
federados; e 15% desses recursos ficaram à distribuição dos Estados do Sul e dos Estados do Sudeste.
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Ocorre que esses coeficientes foram coeficientes fixos, que não consideraram, de lá para cá, todo
um movimento que aconteceu em diversos Estados
brasileiros que conseguiram melhorar muito a situação de seus contribuintes. É o caso, por exemplo, do
Mato Grosso do Sul, que melhorou muito seu PIB per
capita. Enfim, tudo isso foi considerado pelo Supremo
Tribunal Federal. E nós precisamos ter a consciência
de que não apenas o Senado terá que se manifestar
até o final do ano, mas também a Câmara; portanto, o
Congresso Nacional. E essa Lei Complementar deve
tramitar até o final do ano, sob pena de nós vermos de
novo ou o Supremo legislando em torno, em cima da
omissão ou da ausência de ativismo político do Congresso Nacional. Ou, ao final do ano, para o exercício
de 2013, nós estaremos vendo os recursos, que têm
como origem o Fundo de Participação dos Estados,
não alcançarem, não chegarem aos Estados, para que
possam dar sequência a um conjunto de investimentos.
Então nós estamos aqui, Presidente, chamando
a atenção, fazendo uma reflexão para a necessidade
de nos dedicarmos a esse tema. Na prática, o que
estamos propondo é que essa matéria possa ter uma
organização na sua tramitação assim como aconteceu com o Código Florestal, porque, dessa forma,
com racionalidade, nós temos a possibilidade ainda
de cumprirmos com nossa obrigação e de, até o final
do ano, estabelecermos novos critérios de distribuição
do Fundo de Participação dos Estados, que é fonte
fundamental para financiamento de um conjunto muito relevante de Estados do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado,
Sras. e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigado, Senador Ricardo Ferraço, PMDB,
do Espírito Santo, pela sua contribuição aos diversos
temas que preocupam o Senado, desde o Código Penal, o Código Florestal e tantos outros temas que aqui
coloca como importantes para todos nós.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 749, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul – FIERGS, pelo
transcurso dos 75 anos de sua fundação, que ocorre
no dia de hoje.
Criada em 14 de agosto de 1937, a Fiergs conta
hoje com 114 sindicatos industriais filiados que repre-

274

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sentam 41 mil fábricas em atividade no Estado, que
empregam diretamente mais de 600 mil pessoas.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus associados, deverá ser encaminhada ao seu Presidente Heitor José Müller, no seguinte
endereço: Av. Assis Brasil, 8787 – Porto Alegre (RS)
– CEP 91140-001.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 2012. – Senadora Ana Amélia, (PP/RS)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Srs. Senadores Eduardo Amorim, Aloysio
Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro e Mário Couto enviaram
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do
disposto no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º
do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exas. serão atendidos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Sras. Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio
Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos
acompanham pelas redes sociais.
Estamos presenciando, no país, uma situação
alarmante. São mais de 30 categorias de Servidores
Federais em greve. Os professores e os servidores
técnicos administrativos das universidades federais
e das escolas técnicas federais encontram-se paralisados a cerca de 90 dias e, nas últimas semanas,
funcionários da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária
Federal da Receita Federal e a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária também aderiram ao movimento.
No meu Estado, em Sergipe, não tem sido diferente do restante do país, onde as diversas categorias
de Servidores Federais estão organizadas, junto aos
seus Sindicatos, à Confederação dos Trabalhadores
no Serviço Público Federal e ao Comando Nacional
da Greve, no sentido de negociar com o Governo Federal suas reivindicações.
Reivindicações estas, que tem como eixos principais para negociação: A definição da data base para
1º de maio; política salarial permanente, com reposição
inflacionária, valorização do salário-base, incorporação
de gratificações, com paridade entre ativos, aposentados e pensionistas; cumprimento por parte do governo
dos acordos e protocolos de intenções firmados; realização de Concurso Público para ampliar o número de
servidores e pela ampliação de verbas para execução
dos serviços públicos, a exemplo de 10% no mínimo
do PIB para educação pública. Dentre outras reivindicações. Inclusive, o percentual de 10% do PIB para
educação foi defendido por mim, no plenário desta
Casa. Dentre outras reivindicações.
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Contudo, é importante destacar que hoje, pela
manhã, o governo federal deu início às reuniões destinadas a discutir a pauta de reivindicações dos servidores
federais dos setores paralisados e estas devem seguir
até a próxima sexta-feira. Assim com as propostas do
governo colocadas de forma objetiva na mesa de negociações, as categorias poderão analisar e votar as
propostas em suas assembléias.
Outro fator de extrema importância é que o Executivo só tem até o dia 31 de agosto, ou seja, até o
dia 31 deste mês, para encaminhar projetos de lei
ao Congresso Nacional com previsão orçamentária
para 2013. Logo, este é realmente um momento crucial, tanto para os servidores, quanto para o governo
chegarem a um acordo em relação ao que pode ser
atendido na pauta de reivindicações do conjunto dos
servidores federais.
E aqui, gostaria de fazer um apelo ao governo
federal. Não somos alienados, sabemos que existe
uma segunda rodada da crise internacional e que um
dos grandes desafios do momento, aqui, em Brasília,
é manter as contas públicas sob controle, mas sabemos também que as reivindicações são justas e que
existem saídas exeqüíveis para, dentro do possível e
do razoável, atender às demandas das categorias de
servidores públicos que estão em greve.
Não podemos fechar os olhos para a necessidade
de investimentos em recursos humanos. Sem servidores, não há nenhum tipo de serviço que funcione. Não
podemos nos esquecer, em nenhum momento, que não
nos bastam apenas termos belos e bem aparelhados
prédios – que de fato, também são importantes – se
não tivermos professores, médicos e profissionais da
saúde, policiais, fiscais e agentes que desempenhem
suas tarefas e suas funções de maneira digna. Defendemos que um dos melhores investimentos de um país
está, sem dúvida, no seu material humano.
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a
tribuna neste momento para fazer o registro do editorial
intitulado, “Prisioneiro do ressentimento”, publicado no
jornal O Estado de S. Paulo no dia 23 de maio de 2012.
O editorial destaca que a ex-presidente Lula
apesar de mais velho não está mais sábio. O ex-presidente ainda tem obsessões e fantasmas: as elites e
o mensalão.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Prisioneiro do ressentimento
23 de maio de 2012 | 3h 08
O Estado de S.Paulo
Mais velho, mais sofrido – e nem por isso mais
sábio -, o ex-presidente Lula levou para a Câmara Municipal de São Paulo, onde receberia na segunda-feira
o título de Cidadão Paulistano, as suas obsessões e os
seus fantasmas: as elites e o mensalão. Ao elogiar no
seu discurso a gestão da prefeita Marta Suplicy, ele se
pôs a desancar a “parte da elite” de cujo preconceito
ela teria sido vítima “porque ousou governar para os
pobres”. Marta fez os CEUs (centros educacionais unificados), exemplificou, para acolher crianças de favelas,
algo inaceitável para aqueles que não querem que os
outros sejam “pelo menos iguais” a eles.
O ressentimento de que Lula é prisioneiro o impede de aceitar que, numa megalópole como esta, há de
tudo para todos os gostos e desgostos – e não apenas
no topo da pirâmide social. Os que nele se situam, uma
população que o tempo e as oportunidades de ascensão de há muito tornaram heterogênea, não detêm o
monopólio do preconceito de classe. Durante anos,
até eleitores mais pobres, portadores, quem sabe, do
proverbial complexo de vira-lata, refugaram a ideia de
votar em um candidato presidencial que, vindo de onde
veio e com pouco estudo, teria as mesmas limitações
que viam em si para governar o Brasil.
Lula tampouco admite, ao menos em público, que
dificilmente teria chegado lá se o destino não o tivesse levado a viver na mais aberta sociedade do País
– que também abriga, repita-se, cabeças egoístas e
retrógradas, mas onde o talento, o trabalho e a perseverança são os mecanismos por excelência de equalização social. Em 1952, quando a sua mãe o trouxe
com alguns de seus irmãos para cá, estava em pleno
andamento, aliás, a substituição das tradicionais elites políticas paulistas por nomes que expressavam as
mutações por que vinha passando desde a 2.ª Guerra
Mundial o perfil demográfico da capital.
Pelo voto popular, chegaram ao poder descendentes de imigrantes e outros tantos cujas famílias,
vindas de baixo, prosperaram com a industrialização,
educaram os filhos e os integraram, à americana, na
renovada estrutura política. O curso natural das coisas,
pode-se dizer, consumou a metamorfose na pessoa
do carismático torneiro mecânico pau de arara ungido
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presidente da República. No Planalto, é bom que não
se esqueça, ele vergastava as elites nos palanques
e se acertava na política com o que elas têm de pior.
Lula se amancebou com expoentes do coronelato do
atraso, do patrimonialismo e da iniquidade – o mesmo
estamento oligárquico que contribuiu para confinar à
miséria incontáveis milhões de nordestinos.
Elas não lhe faltaram no transe do mensalão –
“um momento”, repetiu pela enésima vez o mais novo
cidadão paulistano, “em que tentaram dar um golpe
neste país”. Na sua versão da história, as elites, a oposição e a mídia só desistiram de destituí-lo de medo
de “enfrentarem o povo nas ruas”. Falso. Lula ainda
não havia completado o trajeto da contrição – “eu não
tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro
que nós temos que pedir desculpas” – à ameaça de
apelar ao povo, quando a oposição preferiu não pedir
o seu impeachment para não traumatizar o País pela
segunda vez em 13 anos. Pelo menos um dos homens
do presidente, ministro de Estado, procurou os líderes
oposicionistas para dissuadi-los da iniciativa.
O estopim foi o depoimento do marqueteiro de
Lula, Duda Mendonça, na CPI dos Correios, em agosto
de 2005. Ele revelou ter recebido em conta que precisou abrir no paraíso fiscal das Bahamas, a conselho
de Marcos Valério, o publicitário que viria a ser o pivô
do mensalão, a soma de R$ 10 milhões pelos serviços
prestados três anos antes à campanha presidencial do
petista e ao partido. Afinal, parcela da bolada já estava no exterior e outra sairia do caixa 2 da agremiação
– os famosos “recursos não contabilizados” que Lula
admitiria existir na reunião ministerial que convocou
para o dia seguinte da oitiva de Duda. Tecnicamente,
o PT poderia ter o seu registro cassado, e o presidente
poderia ser afastado, se as elites quisessem levar a
ferro e fogo o combate político. Se conspiração houve,
em suma, foi para “deixar pra lá”.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada “Um
gargalo de R$ 400 bi nas mãos de Dilma”, publicada
pelo jornal O Globo de 10 de junho de 2012.
A matéria destaca o hábito da presidente Dilma
Rousseff de acompanhar tudo e centralizar as decisões
sobre projetos de infraestrutura nas áreas de mineração, energia e transportes.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Um gargalo de R$ 400 bi nas mãos de Dilma
O Globo – 10/06/2012
Decisões que dependem da presidente represam
investimentos privados em projetos de infraestrutura
e mineração
AO MESMO tempo que cobra investimentos para
fazer deslanchar o PIB, a presidente Dilma centraliza
e atrasa decisões, dizem ministérios
BRASÍLIA. A frase é recorrente em Brasília: “Você
sabe como é a Dilma, centraliza tudo”. E revela o processo de decisão no centro do poder. Num cenário de
crise global, enquanto o governo promete um mutirão
para fazer o Brasil crescer, depois de ver a economia
estagnada no primeiro trimestre e as obras andando
em marcha lenta, investimentos de pelo menos R$
400 bilhões, a maior parte privados, esperam por decisões do Palácio do Planalto para deslanchar. O hábito
da presidente Dilma Rousseff de acompanhar todos
os assuntos e centralizar as decisões é a justificativa
encontrada em diversos ministérios para o atraso na
definição de regras cruciais para viabilizar projetos
de infraestrutura nas áreas de mineração, energia e
transportes.
São projetos ou marcos regulatórios que estão
há meses – em alguns casos há anos – sendo discutidos na Casa Civil e no Grupo Executivo do PAC (Gepac), mas ainda não receberam o aval da presidente
da República. A execução dos investimentos públicos,
por sua vez, também anda abaixo do esperado, conforme revelou O GLOBO semana passada: até maio,
só 14,9% dos recursos orçamentários destinados à
infraestrutura foram usados.
Em muitos casos, a indefinição dos projetos provoca insegurança jurídica e afasta os investidores privados. O novo código de mineração, por exemplo, em
debate desde 2009, vai balizar cerca de R$ 350 bilhões
em investimentos privados previstos pelo Ministério de
Minas e Energia (MME) até 2030. A decisão sobre a renovação das concessões de energia elétrica, em debate
há mais de dois anos, terá impacto sobre investidores
privados e públicos. No caso da Eletrobrás, são R$ 37
bilhões investidos sem a garantia de retorno firme, já
que a estatal ainda não tem confirmação de que as
concessões que vencem em 2015 serão renovadas.
Nesse caso, pela regra de concessão imposta pela
Aneel, a empresa não pode suspender investimentos
para manter a qualidade dos serviços.
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Nos portos,
R$ 11 bilhões à espera
Na área de portos, discute-se um novo marco
regulatório que pode incluir concessões de portos à
iniciativa privada. A Associação Brasileira dos Terminais
Portuários (ABTP) estima que existam R$ 11 bilhões
de investimentos potenciais à espera de definição sobre concessões já vencidas ou a vencer.
- A insegurança jurídica afasta investimentos e
enfraquece os terminais, porque os bancos não querem
emprestar para nós e os clientes não querem fechar
contratos de longo prazo – disse Roberto Zitelmann
de Oliva, conselheiro da ABTP.
No Palácio do Planalto, um grupo de seis pessoas é responsável pela análise e preparação desses
projetos para a tomada de decisão da presidente. Esse
grupo é responsável pelo amadurecimento dos assuntos desde a avaliação dos ministérios até a posição
final da presidente, que participa pessoalmente de todas as ações ligadas à infraestrutura e, em especial,
ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
O trabalho não é trivial, pois é esse grupo que
faz o filtro para identificar, por exemplo, eventuais lobbies de grupos de interesse que podem envolver bilhões de reais e muitas vezes contaminam as posições
técnicas dos ministérios. No caso das concessões de
energia elétrica, por exemplo, o MME controla a Eletrobras, empresa que deve lucrar com a renovação
desses contratos, mas também poderá perder receita
com a queda das tarifas, condição imposta por Dilma
para a renovação.
A cúpula do governo também tem protelado a
decisão sobre o rumo dos mais de R$ 25 bilhões que
serão arrecadados até 2027 para o fundo nacional de
aviação civil.
Segundo um dos participantes dessas reuniões
no Planalto, a demora para decisões sobre os grandes
temas de infraestrutura neste governo se deve, em
parte, ao fato de que, ao longo de 2011, não havia um
método para as discussões, o que acabava tornando
mais complexa a tomada de decisões por parte da
presidente e da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi
Hoffmann. Neste ano, Dilma e a ministra definiram um
rito. Cada assunto será tratado em apenas três reuniões diretamente com elas até o encaminhamento final
e a tomada de decisão.
- Agora temos uma reunião inicial com a presidente em que se discutem as diretrizes e o contexto
de cada tema, uma reunião seguinte já com a modelagem e os elementos gerais que serão influenciados
pela decisão, e a última, que fecha a redação final dos
textos que serão encaminhados – disse um servidor
que comparece às reuniões.
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Outro grande projeto que passou meses no Planalto é o Trem de Alta Velocidade (TAV), que ligará o
Rio de Janeiro a São Paulo. Objeto de diversos interesses econômicos, o trem-bala é uma obra orçada
em R$ 33 bilhões que teve um leilão malsucedido no
ano passado em meio a severas críticas de empreiteiras e operadores. Neste caso, a decisão do governo
foi fazer um novo leilão e criar a Etav, estatal que será
responsável pelo TAV.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras.
Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro das matérias sobre o
mensalão intituladas: “Uma página da história”, publicada Revista Veja de 1º de agosto, “O lado escuro”,
publicada pela revista Veja de 1º de agosto, “Mensalão
os fatos”, publicada pela revista Época de 30 de julho,
“A hora do julgamento”, publicada no jornal Folha de
S. Paulo de 29 de julho e “O julgamento do século”,
publicada pela revista IstoÉ em sua edição de 1º de
agosto de 2012.
As matérias destacam que são raras as vezes
em que determinada geração tem, a oportunidade de
vivenciar a história sendo feita. O julgamento de 38
réus do mensalão que começou no Supremo Tribunal
Federal (STF), é um desses episódios com força para
atrasar ou acelerar, dependendo de sua qualidade,
os processos históricos da evolução política do Brasil.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210,
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Uma página da história
Veja – 30/07/2012
São raras as vezes em que determinada geração
tem a oportunidade de vivenciar a história sendo feita.
O julgamento dos 38 réus do mensalão, que começa
na próxima quinta-feira no Supremo Tribunal Federal
(STF), em Brasília, é um desses episódios com força
para atrasar ou acelerar, dependendo de sua qualidade, os processos históricos da evolução política do
Brasil. A história de um país e de um povo é feita de
fatos. É sobre eles que os historiadores se debruçam
na tentativa de encontrar um fio condutor que os ligue
em uma sequência lógica cujo somatório é o que chamamos de nação.
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O mensalão foi um fato. Foi um gigantesco arranjo partidário, financeiro, empresarial em que parte
das elites governantes do Brasil no primeiro mandato de Lula se pôs de acordo sobre o uso de dinheiro
de diversas origens, quase todas elas espúrias, para
comprar ou manter o apoio ao Palácio do Planalto de
parlamentares e partidos tradicionalmente mercenários.
Inédito? Não. Mas nunca se tinha tentado uma
operação daquela envergadura com a instalação no
coração do mundo político de um mecanismo de mercado negro de consciências em troca de dinheiro. Políticos iam e vinham de agências bancárias para receber quantias em dinheiro vivo; os mais destemidos
assinavam recibos ou pediam à mulher para fazê-lo;
os de nervos fracos inventavam despesas falsas de
consultores, agências de propaganda ou assessores
de imprensa. Quem não tinha tanta iniciativa podia
contar com os serviços financeiros do esquema, que
fornecia recibos assinados por secretárias, motoristas,
laranjas arrumados às pressas. A capital do país foi
tomada por um furor argentário que o então deputado
Roberto Jefferson, figura-chave no desmantelamento
do mensalão, descreveu com sua voz de barítono:
“ratos magros!”.
VEJA foi o órgão de imprensa que primeiro revelou o arranjo, com a divulgação de um vídeo em que o
diretor dos Correios embolsava um maço de cédulas
como propina. O diretor era ligado a Jefferson, que,
para não cair sozinho, relatou a extensão dos crimes
de repasse de dinheiro a parlamentares e chamou
pela primeira vez o processo de mensalão. Sete anos
depois, desbaratada a “quadrilha”, nas palavras de Antonio Fernando de Souza, o então procurador-geral da
República, o STF começa a julgar responsabilidades.
O que está em jogo não é apenas o destino das 38
pessoas acusadas. O que está em jogo é que página
da história nossa geração escreveu neste começo do
século XXI – uma página que pode nos envergonhar ou
da qual nós, nossos filhos e netos vamos nos orgulhar.
Destemido e Temido. Frio, Impiedoso e Agora No
Banco dos Réus
O Lado Escuro
A enigmática personalidade de José Dirceu, as
incríveis histórias da sua vida e os três destinos que o
principal réu do mensalão traçou para si para depois
do julgamento que começa nesta semana
Otávio Cabral
Mesmo os aliados mais chegados concordam
que José Dirceu tem um lado escuro, misterioso e
inexplorado, como a Lua. Um lado que desperta suspeita. Em 1970, ele era o 13° elemento na Casa do
Brasil em Havana, alojamento preparado por Fidel
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Castro para receber e treinar guerrilheiros exilados ou
fugitivos do Brasil. Os outros doze desconfiavam que
Dirceu fosse agente de Fidel infiltrado entre eles. Só
ocasionalmente ele dormia na Casa do Brasil. Dormia
mal. A suspeita foi ganhando corpo. Em um exercício
noturno de sobrevivência no mar, alguns camaradas
tentaram afogá-lo. Pelo menos é dessa maneira que
José Dirceu se recorda do incidente ocorrido noite
alta nas cálidas águas do Mar do Caribe. Dirceu parece sentir-se confortável nesse papel de elemento
estranho ao meio, desde que poderoso e temido. Ele
se recorda com humor do dia em que o mundo ficou
pequeno demais para ele. No auge da desconfiança
dos camaradas brasileiros em Havana, Fidel decidiu
tirá-lo da frigideira e deu-lhe uma missão internacional.
Deveria ir a Moscou. Mal desceu do Tupolev da Aeroflot que o trazia de Paris, foi detido pelos soviéticos.
Dirceu ainda avaliava suas, poucas, opções naquele
momento, quando foi desfeito o equívoco e ele pôde
continuar a missão dada por Fidel Castro.
Dos seus 66 anos de vida, ele passou um na
cadeia, dez na clandestinidade e os últimos sete com
seus direitos políticos suspensos. Sempre alterna momentos de glória com outros, obscuros. A primeira vez
foi quando se viu obrigado a trocar o status de pop star
da esquerda, que desfrutava nos anos 60 na qualidade
de presidente da UNE, pelo misterioso exílio em Cuba.
Mais recentemente, teve de deixar o posto de ministro mais poderoso do governo Lula para encarnar um
“consultor” envolvido em vultosos e sigilosos contratos
de empresas privadas com órgãos do governo. Agora,
na condição de réu principal e personagem-símbolo
do maior escândalo de corrupção da história do país,
José Dirceu estará ao mesmo tempo sob os holofotes e
tentando esconder deles seu lado escuro. A partir das 2
da tarde desta quinta-feira, o ex-ministro da Casa Civil
de Lula mais 37 acusados de participar do mensalão,
o esquema de desvio de dinheiro público para lavar
sobras de caixa de campanha e, de quebra, comprar
apoio no Congresso, começarão a ser julgados pelo
Supremo Tribunal Federal. Dirceu é o personagem
central do processo. Ao seu destino, estão amarrados
a sorte dos demais mensaleiros, o futuro do PT e a
imagem com que o governo Lula entrará para a história.
O veredicto sobre o homem apontado pelo Ministério
Público como o “chefe da quadrilha” do mensalão fechará uma triste página da história do Brasil.
Dirceu traçou três possíveis cenários alternativos para o futuro. Absolvido, vai entrar no Congresso
com um pedido de anistia para retomar a vida política.
Quer recuperar o comando do PT e voltar a disputar
eleições. Não lhe agrada a possibilidade de se candidatar a deputado, mas ele sabe que sua enorme re-
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jeição o impediria de vencer eleições majoritárias em
São Paulo, onde construiu sua carreira política – mas
onde, por medo de vaias, só vai a restaurantes “vazios
e decadentes”. Tem muito de autocomiseração nisso.
Dirceu é sempre visto em restaurantes paulistanos
cinco-estrelas. Por exemplo, em um tradicionalíssimo
português dos Jardins. Recentemente, ouviu de Lula
a sugestão de transferir seu domicílio eleitoral para o
Distrito Federal e disputar por lá o cargo de governador ou senador. Gostou muito. Governador do Distrito
Federal dá mais relevância do que deputado federal
por São Paulo.
O plano B leva em conta o que é, para ele, o pior
cenário: a condenação com pena alta – e cadeia. Nesse caso, Dirceu já definiu o seu projeto: vai virar mártir.
Desmontará sua consultoria e voltará para os braços
do PT mais radical. Cogita até mesmo denunciar o estado brasileiro a cortes internacionais de direitos humanos. O pavor da prisão fez com que, há dois meses,
ele chegasse a pensar em fugir do Brasil. “Para quem
já viveu o que eu vivi, sair daqui clandestino de novo
não custa nada”, disse, em um jantar na casa do advogado Ernesto Tzirulnik, em São Paulo, na presença
de uma dezena de convidados, entre eles o ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo.
A alternativa que seus auxiliares consideram mais
provável, porém, é a condenação a uma pena branda
ou que já prescreveu, o que o livraria de ir para um
presídio. Nesse caso, entraria em cena o plano C, que
consiste em “ganhar muito dinheiro”. “O Zé vai compensar nos negócios a frustração pelo fim da carreira
política”, diz um interlocutor. Assim que foi cassado,
Dirceu tentou ganhar a vida com palestras, mas a repercussão do escândalo fez a ideia fracassar. O banco
Santander cancelou uma palestra dele assim que ela
foi divulgada na imprensa. Agora, Dirceu dedica-se, por
exemplo, a ajudar empresas brasileiras, principalmente
empreiteiras, a abrir negócios em países em que ele
tem contatos políticos. O petista tem atuado em três
frentes. A primeira é Cuba. Quando a ilha dos irmãos
Castro abrir seu mercado, os amigos do rei se darão
bem. Dirceu é íntimo de Raúl. Outra área de ação do
petista é o mercado de 100 milhões de consumidores
formado por Peru, Colômbia e Venezuela. Dirceu tem
livre trânsito junto ao tiranete venezuelano Hugo Chávez e ao peruano Ollanta Humala, hoje assessorado
por Luis Favre, ex-marido de Marta Suplicy. Começou
também a circular pelo governo colombiano e, recentemente, prospectou a França. Em julho, quando esteve em Paris, foi apresentado por Favre ao presidente
socialista François Hollande.
De tudo o que se diz sobre José Dirceu, nada é
tão incontestável quanto um traço de seu caráter. Dir-
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ceu tem nervos de aço. A decantada frieza do “chefe
da quadrilha” é real. Dirceu se fortalece e foca melhor
a mente em momentos de crise. Um hesitante não
conseguiria suportar a desconfiança dos próprios camaradas exilados em Havana – para onde foram, com
escala no México, depois de ser soltos da prisão em
troca da vida do sequestrado embaixador americano
Charles Elbrick. Na volta ao Brasil, 25 dos 28 integrantes ex-exilados do grupo do Movimento de Libertação
Popular (Molipo), organização terrorista a que Dirceu
pertencia, foram mortos ou presos. Dirceu escapou.
Sua sorte levantou mais suspeitas. Dessa vez, muita gente de esquerda jurava que Dirceu era mesmo
agente da ditadura brasileira. Nada disso foi provado.
Mas o sangue-frio lhe permitiu viver por quatro anos
na pele do fictício investidor em gado Carlos Henrique
Gouveia, personagem que encarnou, no interior do
Paraná, até 1979. Nesse ano, depois de ler no jornal
sobre a Lei da Anistia, ele chamou a então mulher,
Clara Becker, com quem teve um filho, para lhe revelar que havia mentido durante todo esse tempo – que
era na verdade um agente da esquerda procurado pela
ditadura e que seu nome, sua história e até seu nariz
eram falsos (a cirurgia feita em Cuba para lhe conferir
um nariz adunco foi revertida logo depois – hoje, até
onde se sabe, de artificial sobraram apenas os cabelos
implantados). Dirceu separou-se de Clara no mesmo
ano, veio para São Paulo e ajudou a fundar o PT, no
qual desenvolveu com Lula uma relação siamesa – e
tensa também. Embora até hoje se falem todos os dias,
ambos concordam que não são amigos – “O Zé não é
amigo de ninguém”, diz Lula. No PT, Dirceu dedicou-se com a característica impiedade à tarefa de passar
o rolo compressor sobre as tendências mais radicais
da sigla. O trabalho foi crucial para alçar Lula à Presidência da República.
Hoje, José Dirceu de Oliveira e Silva é um homem
rico. E frustrado. Sabe que, condenado ou absolvido no
julgamento do mensalão, está fadado a enterrar o seu
grande sonho, o de um dia presidir o Brasil. Há pouco, em um encontro com petistas. disse: “O Lindbergh
Farias, se for eleito governador do Rio em 2014. entra
na fila para a Presidência. O Fernando Haddad, ganhando a prefeitura de São Paulo, também. Eu estava
na frente dessa fila, mas o mensalão me tirou de lá. E
eu sei que nunca mais vou conseguir voltar”. A Justiça
dirá se o futuro de Dirceu incluirá novos dias claros ou
se ele está destinado a mergulhar mais uma vez nas
sombras. (com reportagem de Leonardo Coutinho,
Gabriele Jimenez, Carolina Rangel, Julia Carvalho,
Kalleo Coura, André Eler, Marcelo Sperandio, Adriano
Ceolin, Hugo Marques, Rafael Foltram, Victor Caputo)
A vida dos mensaleiros
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Mensalão
A Vida dos Mensaleiros
Sete anos depois, os protagonistas seguiram
caminhos distintos, mas sempre confortáveis: uns
mantiveram a influência política, outros conquistaram
sucesso empresarial.
Delubio Soares
Bode expiatório e resignado no processo do mensalão, o ex-tesoureiro do PT é apontado pelo Ministério
Público como membro do estado-maior do esquema.
Sobre seus ombros, José Dirceu, a quem ele era (e de
certa forma continua) subordinado, jogou a responsabilidade pelos pagamentos aos políticos.
Delúbio não disse não. Ele é daqueles militantes
que consideram que tudo o que o PT fez, incluindo
as práticas nada republicanas, é parte de um projeto,
o “nosso projeto”, como costuma repetir. O sucesso
do “nosso projeto” moldou os hábitos simplórios do
tesoureiro, que, poderoso e respeitado no governo
Lula, passou a usar roupas de grife, degustar vinhos
premiados e fumar charutos cubanos – numa rotina
incompatível com o salário de professor que recebia
do governo de Goiás.
Antes do escândalo, Delúbio foi pilhado comprando terras em Goiás com notas de reais acomodadas
em sacos de pano. Expulso do PT após o mensalão,
continuou viajando pelo país, dessa vez com passagens custeadas por uma obscura ONG ligada a petistas.
Para aplacar as suspeitas sobre a origem do dinheiro
usado para bancar suas despesas, Delúbio fundou
uma empresa de propaganda na internet.
Num site mal-ajambrado, oferece imóveis para
venda e aluguel. Readmitido nos quadros do PT no
ano passado, ele mora em São Paulo com a mulher,
num confortável apartamento de três quartos comprado em 2005 por 190 000 reais – pagos em dinheiro
com notas de reais, dólares e euros levadas ao cartório por sua sogra. Se absolvido, ele já anunciou seu
projeto imediato: disputar uma cadeira no Congresso
Nacional em 2014.
Marcos Valério
Há sete anos o publicitário administra o que restou de seu patrimônio: segredos valiosos que ele diz
deter sobre o mensalão. Marcos Valério era dono de
duas agências de publicidade que tinham contratos
milionários com o governo petista – e que quase nunca resultavam na correspondente prestação de serviços, já que o grosso do pagamento ia para o caixa
do mensalão.
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Foi operando essa engrenagem que ele ganhou
prestígio e muito dinheiro. Descoberta a fraude, caiu em
desgraça. Hoje, porém, é um “consultor” de sucesso.
Costuma dizer que, dada a relação com o PT, é atendido em seus pleitos junto a órgãos do governo, bancos
públicos e estatais – e cobra caro, e em dinheiro vivo,
pela intermediação.
A vida pessoal segue atribulada. Sua mulher, Renilda Santiago, tem crises emocionais frequentes por
medo de que o marido volte para a cadeia. O próprio
Valério, vez ou outra, se diz acometido por algum mal.
Tempos atrás, disse a um interlocutor de Brasília que
estava com câncer no cérebro.
A desconfiança de que era mais um recado aos
petistas veio com o que ele disse em seguida: que,
como estava com os dias contados, não tinha o que
perder e estava pensando em contar o que ainda não
havia contado à polícia. O veredicto do STF pode definir os rumos dessa chantagem sem fim.
Duda Mendonça
No seu tempo de marqueteiro mais famoso do
Brasil, ele ajudou a eleger de Paulo Maluf a Luiz Inácio
Lula da Silva. Com o escândalo, afastou-se dos holofotes, mas nunca ficou longe do poder. Embora não tenha
feito campanhas em 2006, Duda Mendonça manteve
polpudos contratos com o governo federal, que lhe
renderam 102 milhões de reais até 2011.
Na última eleição, mergulhou de novo no ramo que
o tornou famoso e ajudou a eleger de petistas, como a
agora senadora Marta Suplicy, a tucanos, como Cássio
Cunha Lima. Neste ano, voltará a oferecer seus préstimos a candidatos Brasil afora. A bonança financeira
ajudou a alimentar o estilo espalhafatoso.
No início deste ano, decidiu adotar um brasão
para a família – um cê-cedilha com um círculo em
volta, que tatuou no ombro e que adorna a pele de
quatro de seus sete filhos e também seu helicóptero
e seu avião. Tentará, agora, livrar-se de outra marca:
a acusação por ter recebido 10,5 milhões de reais no
exterior, crime por ele admitido em cadeia nacional.
Luiz Gushiken
Sem cargo no governo ou no PT desde 2006, o
“China”, como era conhecido, abriu uma consultoria
em 2007, cinco meses depois de deixar o Palácio do
Planalto, onde era assessor especial. Na sua lista de
clientes já estiveram, entre outros, a Vale e o Banco
PanAmericano – que, logo depois dos serviços do petista, foi salvo pela Caixa Econômica Federal com uma
injeção de 740 milhões de reais.
Em tratamento contra um câncer, ele passa a
maior parte do tempo em sua chácara de 5 000 me-
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tros quadrados em Indaiatuba, no interior paulista, de
onde só sai para ir a São Paulo a cada quinze dias,
para a quimioterapia.
Gushiken é um dos poucos que nada têm a temer com o julgamento. Seu nome foi incluído porque
um ex-diretor do Banco do Brasil o acusou de participar de desvio de recursos para o mensalão. Mas a
Procuradoria-Geral da República não viu indícios suficientes e pediu sua absolvição.
João Paulo Cunha
O mensalão encolheu as ambições do deputado
federal. Estrela em ascensão, era o nome do PT para
o governo de São Paulo em 2006. Hoje, seu grande
desafio é eleger-se prefeito de Osasco (SP), cidade
onde trabalhou como metalúrgico, estreou no movimento sindical e construiu sua base eleitoral.
O caso de João Paulo Cunha acabou se transformando num dos mais emblemáticos do mensalão pela
estrondosa materialidade dos rastros que deixou. Na
lista de “clientes” de Marcos Valério, achou-se o nome
da mulher do deputado.
Ela esteve três vezes na agência que fazia os
pagamentos do mensalão. Questionado, o deputado
mentiu: disse que a mulher fora pagar uma conta de TV
a cabo. A quebra do sigilo revelou que ela havia sacado
50 000 reais da conta abastecida pelo “valerioduto”.
José Genoino
Figura ruidosa no Congresso e onipresente nos
jornais antes do mensalão, José Genoino – que, como
presidente do PT, avalizou empréstimos milionários,
depois apontados como fictícios – foi um dos que mais
sentiram os efeitos da hecatombe. Nos meses seguintes ao estouro do escândalo, trancafiou-se em casa e
entrou em depressão. Mesmo amigos só se comunicavam com ele por e-mail.
Ainda conseguiu eleger-se deputado em 2006,
mas o protagonismo se esvaiu. Quatro anos depois,
não obteve os votos para reeleger-se e amargou uma
suplência. Espera voltar à Câmara se for absolvido.
Enquanto isso, o ex-guerrilheiro, um dos poucos sobreviventes do Araguaia, trabalha como assessor do
Ministério da Defesa – que chegou a lhe dar a Medalha da Vitória, concedida a quem prestou serviços
relevantes ao país.
Roberto Jefferson
O mais teatral dos protagonistas do escândalo, o
ex-deputado federal que escancarou e batizou o mensalão foi cassado por quebra de decoro, mas continua
a fazer política no posto de presidente do PTB. “Mantenho minha influência. Sou ouvido”, disse a VEJA.
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Ensaiou uma volta à advocacia e eventualmente
presta consultoria jurídica a amigos, mas a dedicação
maior é à articulação nos bastidores. Inelegível até
2015, planeja, se absolvido, voltar à ribalta na Câmara
na primeira eleição possível, em 2018.
Se for condenado da acusação de receber propina para manter o PTB na base de governo, já avisou
sua turma: deixa a presidência do partido e, talvez, a
política. No sábado 28, estava marcada uma operação para remover um tumor no pâncreas e ele terá de
reverter a cirurgia bariátrica a que se submeteu em
1999. Diz que a chance de cura chega a 70%. Está
confiante em que, mais para a frente, haverá duas vitórias para comemorar.
Valdemar Costa Neto
O mensalão existiu e o Valdemar recebeu”, vociferou numa sessão da CPI, em 2005, a socialite Maria
Christina Mendes Caldeira, ex-mulher do deputado e
hoje promovida a sua inimiga figadal. Acusado de receber propina em troca de apoio político e de montar
uma quadrilha para lavar o dinheiro, Valdemar Costa
Neto continua onde sempre esteve e fazendo o que
sempre fez – no Congresso, dirigindo o PR e tendo
ideias vantajosas para ele e seu partido e ruinosas
para o resto do Brasil. Foi do deputado a estratégia de
lançar Tiririca como atração eleitoral do PR – o palhaço
recebeu mais de 1,3 milhão de votos para a Câmara
em 2010 e ainda arrastou junto políticos da categoria
do ex-delegado Protógenes Queiroz.

281

Agosto de 2012

O QUE FAZ HOJE – Sócio de emissoras de rádio e televisão.
ACUSAÇÃO – Recebeu propina para votar a favor do governo.
Anita Leocádia
O QUE FAZIA – Assessora do deputado Paulo
Rocha (PT-PA).
O QUE FAZ HOJE – Assessora do diretório nacional do PT.
ACUSAÇÃO – Recebeu 620 000 reais do esquema em nome do deputado federal petista.
Cristiano Paz
O QUE FAZIA – Empresário.
O QUE FAZ HOJE – Empresário.
ACUSAÇÃO – Sócio de Marcos Valério, ajudou
a montar a estrutura que servia para mascarar o pagamento a deputados.
Antonio Lamas
O QUE FAZIA – Assessor da liderança do PL
na Câmara.
O QUE FAZ HOJE – Trabalha como gerente em
uma casa lotérica.
ACUSAÇÃO – Intermediou repasses ao PL e integrou o grupo de Valdemar Costa Neto.
Emerson Palmieri

A Situação dos Envolvidos
Confira o que faziam na época e do que se ocupam hoje todos os personagens que tiveram a denúncia aceita pelo Supremo Tribunal Federal, e qual o seu
papel no esquema, de acordo com a Procuradoria-Geral da República

O QUE FAZIA – Tesoureiro informal do PTB e
diretor da Embratur.
O QUE FAZ HOJE – Fazendeiro.
ACUSAÇÃO – Ajudou a intermediar o pagamento
da propina em favor do PTB.

Carlos Alberto Quaglia

Ayanna Tenório

O QUE FAZIA – Dono da Natimar
O QUE FAZ HOJE – Escritor
ACUSAÇÃO – A Natimar integrou a quadrilha
que lavava a propina do valerioduto em favor da cúpula do PP.

O QUE FAZIA – Executiva do Banco Rural.
O QUE FAZ HOJE – Consultora.
ACUSAÇÃO – Liberou empréstimos fraudulentos
para as empresas de Marcos Valério, abastecendo o
esquema.

Anderson Adauto

Enivaldo Quadrado

O QUE FAZIA – Ministro dos Transportes de Lula
até 2004.
O QUE FAZ HOJE – Prefeito reeleito de Uberaba (MG).
ACUSAÇÃO – Recebeu 950 000 reais de Valério
e intermediou a compra de apoio político.
Bispo Rodrigues
O QUE FAZIA – Deputado (PL-RJ) e vice-presidente do partido.

O QUE FAZIA – Diretor da corretora Bonus-Banval.
O QUE FAZ HOJE – Empresário.
ACUSAÇÃO – A Bonus-Banval fez a intermediação dos repasses ao PP, lavando o dinheiro e ocultando a sua origem.
Breno Fischberg
O QUE FAZIA – Sócio da corretora Bonus-Banval.
O QUE FAZ HOJE – Empresário.
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ACUSAÇÃO – A Bonus-Banval fez a intermediação dos repasses ao PP, lavando o dinheiro e ocultando a sua origem.

ACUSAÇÃO – Recebeu 20 000 reais do valerioduto e ocultou a origem do dinheiro.

Geiza Dias
O QUE FAZIA – Gerente financeira da SMP&B.
O QUE FAZ HOJE – Analista do setor financeiro
em uma agência de publicidade.
ACUSAÇÃO – Era uma das operadoras do grupo de Valério.

O QUE FAZIA – Deputado (PT-MG).
O QUE FAZ HOJE – Sócio de uma consultoria
política.
ACUSAÇÃO – Recebeu 360 000 reais do valerioduto e ocultou a transação valendo-se de um assessor
e de seu tesoureiro.

Henrique Pizzolato

Ramon Hollerbach

O QUE FAZIA – Diretor de marketing do Banco
do Brasil.
O QUE FAZ HOJE – Aposentado.
ACUSAÇÃO – Recebeu propina para favorecer
uma agência de Marcos Valério na execução de contratos com o BB.

O QUE FAZIA – Empresário.
O QUE FAZ HOJE – Consultor.
ACUSAÇÃO – Sócio de Valério, ajudou a mascarar o destino dos recursos. Também ordenou a doleiros
os pagamentos a Duda Mendonça no exterior.

Pedro Corrêa

O QUE FAZIA – Líder do PMDB na Câmara dos
Deputados.
O QUE FAZ HOJE – Prefeito de Jandaia do Sul
(PR).
ACUSAÇÃO – Recebeu propina para votar a favor de matérias de interesse do governo.

O QUE FAZIA – Deputado (PP-PE) e presidente
do partido.
O QUE FAZ HOJE – Integra a direção nacional
do PP.
ACUSAÇÃO – Recebeu propina em troca de
apoio ao governo e lavou o dinheiro.
Jacintos Lamas
O QUE FAZIA – Tesoureiro do PL até fevereiro
de 2005.
O QUE FAZ HOJE – Funcionário da Câmara.
ACUSAÇÃO – Ligado a Valdemar Costa Neto,
intermediou parte dos repasses ao PL.
Pedro Henry

João Magno

José Borba

Rogério Tolentino
O QUE FAZIA – Advogado.
O QUE FAZ HOJE – Advogado.
ACUSAÇÃO – Era um dos principais elos entre o
núcleo operacional da quadrilha e o Banco Rural. Era
o braço direito de Marcos Valério.
José Janene

O QUE FAZIA – Deputado federal (PP-MT) e líder
do partido na Câmara em 2003 e 2004.
O QUE FAZ HOJE – Deputado federal (PP-MT).
ACUSAÇÃO – Recebeu propina em troca de
apoio ao governo.

O QUE FAZIA – Deputado (PP-PR).
O QUE FAZ HOJE – Faleceu em setembro de
2010.
ACUSAÇÃO – Como líder da bancada, “fechou
acordo com o PT, assumindo postura ativa no recebimento de propina”.

João Claudio Genu

Romeu Queiroz

O QUE FAZIA – Assessor do então deputado
José Janene.
O QUE FAZ HOJE – Abriu empresa de gestão
empresarial e consultoria imobiliária.
ACUSAÇÃO – Foi intermediário do valerioduto
para o PP.
Professor Luizinho
O QUE FAZIA – Deputado (PT-SP) e líder do governo de abril de 2004 a março de 2005.
O QUE FAZ HOJE – Consultor.

O QUE FAZIA – Deputado (PTB-MG).
O QUE FAZ HOJE – Deputado estadual do PSB-MG.
ACUSAÇÃO – Pegou propina para o PTB e para
si próprio e ocultou a origem do dinheiro.
José Luiz Alves
O QUE FAZIA – Chefe de gabinete de Anderson
Adauto.
O QUE FAZ HOJE – Diretor de empresa de saneamento ligada à prefeitura de Uberaba (MG).
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ACUSAÇÃO – Recebeu 600 000 reais em nome
de Adauto.
Silvio Pereira
O QUE FAZIA – Dirigente do PT.
O QUE FAZ HOJE – Empresário.
ACUSAÇÃO – Coordenava a distribuição de cargos no governo. Ganhou um Land Rover de fornecedora
da Petrobras. Fez acordo e não é mais réu.
José Roberto Salgado
O QUE FAZIA – Executivo do Banco Rural.
O QUE FAZ HOJE – É do conselho de administração do Rural.
ACUSAÇÃO – Autorizou e renovou empréstimos
fraudulentos para Valério.
Simone Vasconcelos
O QUE FAZIA – Diretora administrativa e financeira da SMP&B.
O QUE FAZ HOJE – Trabalha em locadora de
veículos da família.
ACUSAÇÃO – Era operadora de Valério.
Kátia Rabello
O QUE FAZIA – Presidente do Banco Rural.
O QUE FAZ HOJE – É uma das administradoras
da holding do Rural.
ACUSAÇÃO – O banco foi o braço financeiro do
mensalão.
Vinicius Samarane
O QUE FAZIA – Diretor do Rural.
O QUE FAZ HOJE – Vice-presidente do Banco
Rural.
ACUSAÇÃO – Ajudou a omitir do sistema de
informações do BC o nome dos beneficiários dos recursos do mensalão.
Paulo Rocha
O QUE FAZIA – Líder do PT na Câmara dos Deputados entre fevereiro e agosto de 2005.
O QUE FAZ HOJE – Presidente de honra do PT
no Pará.
ACUSAÇÃO – Recebeu 820 000 reais do valerioduto.
Zilmar Fernandes
O QUE FAZIA – Sócia do publicitário Duda Mendonça.
O QUE FAZ HOJE – Trabalha com Duda.
ACUSAÇÃO – Recebeu pagamentos pelo esquema de lavagem de dinheiro de Valério.
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Dúvidas entre os juízes
Veja – 30/07/2012
O mais importante julgamento da história do Supremo Tribunal Federal começa na próxima quinta-feira
com a incerteza sobre a participação de dois ministros
A sessão histórica que vai julgar os réus do mensalão será aberta na próxima quinta-feira com a presença
dos onze magistrados que compõem o Supremo Tribunal
Federal. Duas incertezas, porém, ainda pairam na Corte:
a primeira é sobre o ministro Cezar Peluso. Um dos mais
experientes juizes, o ministro completa 70 anos no dia
3 de setembro e será obrigado, por lei, a se aposentar.
Como é pouco provável que o julgamento termine antes
dessa data, existe a hipótese de que Peluso antecipe seu
veredicto. Se isso acontecer, a defesa dos réus planeja
pedir a anulação do voto – o que certamente provocará
um acalorado debate. Os advogados acreditam que Peluso, conhecido pelo rigor em matéria penal, se alinhará
à tese da acusação. A segunda e mais polêmica incerteza envolve a participação do ministro José Antonio Dias
Toffoli. Ex-advogado do PT, ex-assessor de José Dirceu,
ex-integrante do governo que inventou o mensalão, ex-sócio do escritório que defendeu três mensaleiros e
até hoje amigo de alguns dos mais destacados réus do
processo. Toffoli ainda não confirmou se vai ou não atuar no julgamento. O ministro tem o direito de se declarar
suspeito, uma decisão de caráter subjetivo, mas existe
também a possibilidade de a Procuradoria-Geral da República requerer seu impedimento legal.
A presença de Dias Toffoli entre os julgadores do
processo tem sido questionada – inclusive por alguns de
seus pares –, mas ele já disse a amigos que não vê razão
para ficar de fora. O ministro atuou diretamente como advogado do principal réu do mensalão, o ex-chefe da Casa
Civil José Dirceu, como mostra a procuração acima. Na
ocasião (o ano é 2000), Dirceu era deputado e Toffoli foi
encarregado por ele de mover uma ação popular contra
a privatização do Banespa. A procuração concedia poderes legais a Dias Toffoli e a seu ex-sócio, o também
advogado Luís Maximiliano Telesca Mota, para atuar no
processo em nome de Dirceu. Por uma dessas reviravoltas
da vida, José Dirceu hoje é réu, Luís Maximiliano é um
dos advogados de defesa no mensalão e Toffoli um dos
responsáveis pelo julgamento que interessa a ambos. A
procuração que une os três, por si só, não é suficiente
para caracterizar a suspeição, muito menos o impedimento do ministro, mas revela os primórdios de uma relação
que foi se estreitando com o passar dos anos.
José Antonio Dias Toffoli construiu sua carreira jurídica na máquina do PT. Logo após se formar em direito,
foi consultor da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Como advogado, trabalhou para políticos petistas até ser
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nomeado, em 1995, assessor da liderança do partido
na Câmara dos Deputados. Com a eleição de Lula, foi
trabalhar no Palácio do Planalto, mais precisamente na
assessoria jurídica do então ministro José Dirceu. Depois
do escândalo do mensalão, Toffoli assumiu a Advocacia-Geral da União. Essa trajetória tão ligada ao partido e ao
poder dificilmente passaria ao largo dos acontecimentos
que desaguaram no escândalo. Há outras conexões importantes que unem o julgador e os réus.
Até ser indicado para o STF, em 2009, Toffoli mantinha um escritório em sociedade com sua atual companheira, Roberta Rangel. Nesse período, a advogada foi
contratada por três mensaleiros. Defendeu José Dirceu
numa ação em que ele tentou barrar no Supremo a cassação de seu mandato. E, no próprio processo do mensalão. defendeu os ex-deputados petistas Paulo Rocha
e Professor Luizinho, acusados de receber o dinheiro
sujo do esquema. Ou seja, o ministro Dias Toffoli, caso
não se considere suspeito, vai julgar o processo que já
teve sua atual companheira como advogada dos réus,
no período em que ele mesmo, Toffoli, era sócio dela no
escritório. “A imparcialidade do julgamento passa neces-
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sariamente pela definição do ministro em relação a sua
participação”, avalia Alexandre Camanho, presidente da
Associação Nacional dos Procuradores da República.
Por lei, juizes de quaisquer instâncias são impedidos de julgar uma causa quando forem parentes ou
cônjuges de advogados de alguma das partes. Nesse
caso, o impedimento é imperativo. Dias Toffoli argumenta que é apenas namorado de Roberta Rangel – muito
embora, nas cerimônias oficiais do próprio Supremo, a
advogada desfile solenemente pelos espaços reservados
aos cônjuges dos ministros. Há, ainda, o outro dispositivo
legal, o da suspeição, capaz de orientar o ministro em
sua decisão de participar ou não do julgamento. Diz a
lei que o juiz é suspeito quando tiver amigo íntimo entre
os envolvidos no processo, quando alguma das partes
for sua credora ou devedora, quando “receber dádivas”
dos envolvidos antes ou depois de iniciada a causa ou
mesmo quando tiver interesse no julgamento em favor
de algum dos lados. Diz o jurista Luiz Flávio Gomes: “O
juridicamente correto, o moralmente correto e o eticamente correto seria ele se afastar”.
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God e seus discípulos
Veja – 30/07/2012
Autor da tese do caixa dois para justificar o mensalão, o ex-ministro Márcio Thomaz Bastos agora é o
comandante dos advogados dos principais réus do
escândalo
Os banhos do advogado Márcio Thomaz Bastos
têm sido mais demorados nos últimos dias. É embaixo
do chuveiro que ele ensaia a defesa que apresentará
no plenário do Supremo Tribunal Federal. Seu cliente
é José Roberto Salgado, um dos 38 réus do mensalão.
Mas a participação de Thomaz Bastos no julgamento do mensalão vai muito além dele. De longe o mais
ilustre dos advogados que atuarão no caso, o ex-ministro da Justiça do governo Lula é “padrinho” de cinco
dos onze ministros que participarão do júri, uma vez
que avalizou suas indicações nos anos em que esteve à frente da pasta. Além disso, designou ao menos
dez advogados, todos seus discípulos, para trabalhar
para os mensaleiros. Por fim, foi também ele o autor
da estratégia de defesa urdida quando do estouro do
escândalo, em 2005, e que pretendeu reduzir o crime
a um simples caso de caixa dois. A estratégia, crucial
para que Lula não fosse implicado no escândalo e corresse o risco de impeachment, vem sendo sustentada
até hoje. O julgamento a colocará à prova. Chamado
de God (Deus, em inglês) pelos colegas, Thomaz
Bastos atuará dentro e fora do tribunal, articulando as
estratégias dos colegas, avaliando a disposição dos
ministros e informando as tendências de condenação
ou absolvição a Lula e à presidente Dilma Rousseff.
Thomaz Bastos é a estrela mais reluzente do
julgamento, mas não a única. Há outro ex-ministro da
Justiça (José Carlos Dias), um ex-presidente da OAB-SP (Antonio Cláudio Mariz de Oliveira), o principal advogado de Brasília (Antonio Carlos de Almeida Castro)
e uma estrela da nova geração (José Luis de Oliveira
Lima). Todos têm ligação profissional e pessoal com
Thomaz Bastos. Especula-se que, juntos, os decanos
receberão mais de 20 milhões de reais em honorários.
No último mês, eles se reuniram pelo menos três vezes
para combinar os principais movimentos da defesa.
Há duas linhas conjuntas de ação. A primeira é postergar o julgamento ao máximo, a fim de evitar o voto
de Cezar Peluso, que se aposenta em 3 de setembro.
Sem ele, os advogados afirmam que precisarão de
apenas cinco votos para absolver seus clientes, um a
menos do que se o quórum estiver completo. Além disso, suspeitam que Peluso se inclina pela condenação
da maioria dos réus. O segundo movimento será o de
restringir a defesa a questões técnicas, sem entrar em
polêmicas políticas. “Não há prova de autoria nem de
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materialidade. Ninguém pode ser condenado pelo que
é, mas pelo que fez”, afirma o ex-ministro.
Logo no início do julgamento, Thomaz Bastos fará
sua primeira intervenção. Apresentará uma questão de
ordem pedindo o desmembramento do processo. Para
ele, apenas os réus com mandato devem ser julgados
pelo STF – os demais casos deveriam ser remetidos
para a primeira instância. Ele mesmo desconfia que o
pedido será negado, já que o Supremo se manifestou
duas vezes nesse sentido. Mas será a primeira iniciativa
para retardar o julgamento – outras podem ocorrer ao
longo das sessões, como a tentativa de impedir que
Peluso antecipe seu voto.
No ano passado, em viagem a Paris, Thomaz
Bastos comprou uma toga nova, por 500 euros. Mas
decidiu deixá-la no armário e usar sua “toga da sorte”,
de mais de trinta anos. A veste o acompanhou, por
exemplo, no julgamento do cantor Lindomar Castilho,
em 1984. Castilho matou a mulher, Eliane de Grammont, com um tiro. Thomaz Bastos, assistente da acusação, conseguiu fazer com que ele fosse condenado
a doze anos de prisão.
Quando o julgamento acabar, o advogado fará um
road show por editoras para definir qual lançará suas
memórias, que vêm sendo escritas com a ajuda de um
jornalista e três pesquisadores. O livro será dividido
em quatro temas: uma autobiografia, a sua passagem
pelo ministério, a presidência da OAB e a retomada da
advocacia. Nesse último capítulo, ele contará a história oficial do mensalão. Já a história real, aquela vivida
dentro do governo, poucos dos que a acompanharam
poderão ler. Nos quatro anos de ministério, o advogado manteve um diário, que atualizava religiosamente
antes de dormir. Os cinco volumes que resultaram
desse trabalho estão no cofre de um banco. E serão
divulgados apenas cinquenta anos após a sua morte.
Arnaldo Malheiros
Advogado de Delúbio Soares. Fundou com Thomaz Bastos o Instituto de Defesa do Direito de Defesa
e advogou com ele para a Camargo Corrêa na Operação Castelo de Areia
Luiz Fernando Pacheco
Defensor do ex-presidente do PT José Genoino.
Iniciou a carreira como estagiário de Thomaz Bastos
e chegou a ser sócio de seu escritório
Alberto Toron
Advogado do deputado João Paulo Cunha. Começou a carreira como estagiário de Thomaz Bastos.
É o seu candidato à presidência da OAB-SP
Pierpaolo Bottini
Responsável pela defesa do ex-deputado Professor Luizinho. Foi secretário de Reforma do Judiciário
na gestão de Thomaz Bastos no Ministério da Justiça
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José Luis de Oliveira Lima
Advogado do ex-ministro José Dirceu. É parceiro
de Thomaz Bastos na defesa do médico Roger Abdelmassih, acusado de abuso sexual de pacientes
Antonio Carlos de Almeida Castro
Defensor do publicitário Duda Mendonça. Foi representante do escritório de Thomaz Bastos em Brasília
Marcelo Leonardo
Advogado do publicitário Marcos Valério. Atuou
como conselheiro da OAB nacional quando Thomaz
Bastos presidia a entidade
Mensalão: os fatos
Todas as investigações sobre o escândalo – na
Polícia Federal, em CPIs, na imprensa – produziram
provas. Em cima delas, os juízes decidirão o destino
dos réus
A verdade é verdade, Sem apelação
Medida por Medida
Sete anos, um mês e 22 dias depois, o passado
está vivo. Ainda não é nem passado, como escreveu
o romancista americano William Faulkner. Parece que
foi ontem, parece que nunca aconteceu: o dia em que
o deputado Roberto Jefferson revelou que o governo
de Luiz Inácio Lula da Silva botara o Congresso no
bolso. Era 6 de junho de 2005, nascia o mais grave
escândalo de corrupção da história recente do Brasil.
Dias depois, Jefferson afirmou diante das câmeras de
televisão: “É voz corrente em cada canto desta Casa,
em cada fundo de plenário, em cada banheiro, que o
senhor Delúbio, tendo como pombo-correio o senhor
Marcos Valério, um carequinha que é publicitário lá
em Minas Gerais, repassa dinheiro a partidos que
compõem a base de sustentação do governo, num
negócio chamado mensalão”. Jefferson acusou o deputado José Dirceu, então primeiro-ministro informal
do governo, de comandar o esquema. Contou que
advertira o presidente Lula sobre a mesada – e ele,
no mínimo, nada fizera. A política brasileira, ainda se
recuperando do impeachment do primeiro presidente
eleito desde a ditadura militar, deparava com a possibilidade de um segundo.
O impeachment não aconteceu. Seguiram-se investigações sobre o caso em CPIs no Congresso, na
Polícia Federal, na imprensa e na Procuradoria-Geral
da República. Todas – todas – produziram provas e
constataram que Jefferson contara, na essência, a
verdade: o PT, sob a liderança de Dirceu, montara um
esquema de pagamento maciço de dinheiro em troca
de apoio político no Congresso. Altos representantes do
Poder Legislativo se venderam a altos representantes
do Poder Executivo. Não há caso que se compare em
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gravidade e dimensão institucional. É por isso que, a
partir das 14 horas desta quinta-feira, os 11 ministros
do Supremo Tribunal Federal, os mais altos representantes do Poder Judiciário, darão início ao julgamento
mais importante na história da corte. Um julgamento
que mostrará a maturidade da democracia brasileira –
e que, sejam os réus absolvidos ou condenados, porá
fim ao passado.
A mensagem para o país:
O julgamento do mensalão é um índice de maturidade da democracia brasileira
A mensagem para os políticos:
Uma eventual condenação será um desestímulo
a práticas deletérias como a compra de votos
Durante um mês, os ministros do STF debaterão
se os 38 réus acusados de participar do mensalão têm
culpa ou não. Farão isso mediante a análise rigorosa
das mais de 50 mil páginas de documentos contidas
nos autos do processo. Se concordarem com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, condenarão
os réus por crimes como corrupção ativa, lavagem de
dinheiro e formação de quadrilha (leia o quadro abaixo).
Dirceu, acusado pela Procuradoria-Geral da República
de ser o chefe do mensalão, poderá ser condenado por
corrupção ativa e formação de quadrilha. Se discordarem da linha de raciocínio estabelecida pelo Ministério
Público (MP) para enquadrar os réus em cada crime,
irão inocentá-los.
Os ministros, portanto, não julgarão a existência
do mensalão, como pretendem fazer crer setores do
PT. “Vamos julgar se o MP conseguiu estabelecer a
responsabilidade de cada um dos réus no crime maior,
que é a compra do Congresso”, diz um dos ministros
que mais estudaram o caso. A miríade de provas que
constituem os autos, examinados por ÉPOCA, não
deixa dúvidas: o esquema que ficou conhecido pelo
nome de mensalão é um fato. Todos os investigadores
da PF e do Ministério Público que atuaram no caso
concordam – e concordam também que Dirceu era o
líder do esquema. Esses fatos existem por si mesmos
e independem da condenação ou absolvição dos réus
– ou da opinião de quem quer que seja. Em síntese,
eis os fatos:
• O grupo político liderado por Dirceu e composto
de Delúbio Soa¬res, então tesoureiro do PT, e José
Genoino, presidente do partido, pagou R$ 55 milhões
a 18 parlamentares da base aliada, entre eles líderes
desses partidos, nos anos de 2003 e 2004. As principais provas disso estão nos depoimentos de Marcos
Valério, do próprio Delúbio e dos demais líderes partidários, assim como nos extratos bancários das contas
de Marcos Valério;
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• O dinheiro era repassado por intermédio do esquema armado pelo publicitário Marcos Valério, que
já havia empregado estratagema semelhante para financiar campanha de tucanos em Minas Gerais. Ele
desviava os recursos de contratos públicos que suas
agências mantinham com o governo ou de serviços
de lobby prestados aos bancos Rural e BMG – que
facilitavam a lavagem dos recursos. As principais provas disso estão nas perícias conduzidas pela Polícia
Federal, pela CPI do Congresso e pelo MP. As perícias
esquadrinharam as contas bancárias ligadas a Marcos
Valério e os contratos firmados pelas agências dele
com o governo Lula;
• José Dirceu, segundo Marcos Valério afirmou à
Procuradoria-Geral da República, sabia do dinheiro; e,
segundo Delúbio Soares admitiu à Justiça, Dirceu sabia
de tudo o que ele, Delúbio, fazia (embora, anos depois
Delúbio tenha voltado atrás em suas declarações);
• Valério prestou dois favores à ex-mulher de Dirceu, Maria Ângela Saragoza: um emprego numa agência do BMG e um empréstimo de R$ 42 mil no Banco
Rural. Maria Ângela usou os R$ 42 mil para comprar
um apartamento – mas só conseguiu comprar o novo
apartamento depois de vender o imóvel em que morava a Rogério Tolentino, sócio de Valério;
• Lula não apenas fora alertado para a existência
do esquema como estava presente quando o acordo
com o PR, então PL, foi fechado, ainda em 2002. É o
que afirmou o deputado Valdemar Costa Neto ao MP.
Valdemar disse que, pouco antes de seu partido formar
a chapa presidencial com o PT, houve uma reunião
em Brasília na casa do deputado petista Paulo Rocha, para discutir o acerto financeiro. Valdemar queria
R$ 10 milhões para apoiar o PT. Estavam lá, segundo
Valdemar, Lula, Dirceu, Delúbio e José Alencar, então candidato a vice. Valdemar disse também ao MP
que Delúbio o convidou a conversar num dos quartos
do apartamento. Lula disse a Alencar: “Deixa os dois
conversarem, que isso é problema de partido, não é
problema nosso”. Delúbio, disse Valdemar, tentou regatear os R$ 10 milhões. Valdemar contou que foi irredutível: sem dinheiro, não haveria coligação. Nesse
momento, segundo seu relato, Dirceu entrou no quarto
e perguntou como estavam as negociações. Delúbio
disse: “Valdemar está irredutível”. Depois, topou: “Olha,
vou te pagar de acordo com a entrada de recursos”.
A lógica da vitimização
No dia 20 de outubro de 2009, Dilma Rousseff,
então ministra-chefe da Casa Civil, recebeu em seu
gabinete a juíza Pollyanna Martins. Dilma fora arrolada como testemunha de defesa de Dirceu no processo do mensalão. Os dois são “camaradas em armas”,
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como definiu afetuosamente Dirceu certa vez. Por ser
ministra, Dilma poderia escolher a data e o local para
ser ouvida. No depoimento, Dilma, que chegara ao poder com Lula, mostrou-se uma boa testemunha para
Dirceu. Disse que soubera do mensalão apenas pela
imprensa e que “não poderia afirmar” se Dirceu, seu
antecessor na Casa Civil, também cuidava de assuntos
do PT quando ministro. Ela colaborou, portanto, para
fortalecer o raciocínio da defesa de Dirceu – os advogados dele argumentam que, como ministro, Dirceu
era uma criatura política diferente do Dirceu petista
e não tinha conhecimento das atividades financeiras
operadas por Delúbio. Ao encerrar seu depoimento,
Dilma afirmou que “acha o ex-ministro José Dirceu
uma pessoa injustiçada e tem por ele grande respeito”.
Dilma ecoou o que se tornara uma obsessão do
PT paulista, o PT de Lula e Zé Dirceu, o PT que chegara
ao governo e no qual ela embarcara às pressas, pouco
antes do triunfo eleitoral de 2002. A obsessão consistia
em vitimizar os protagonistas do mensalão e minimizar,
quiçá apagar, os crimes dos quais são acusados; em
reescrever, com as tintas da ficção e da ideologia, o
passado do PT no poder, de modo a assegurar o poder
do PT no futuro. A negação dos fatos, a consequente
“batalha jurídica” no Supremo, surgia apenas como
nova etapa do projeto, interpretado por Dirceu como
luta constante contra qualquer ator político, econômico
ou ideológico contrário ao PT. Sua linguagem bélica vê
em qualquer um que discorde da lente política petista
um inimigo à espreita, atocaiado e pronto para investir
contra o partido na primeira oportunidade – esteja ele
na oposição, na imprensa ou no MP.
A reeleição de Lula – apesar das pancadas colossais recebidas por ele no decorrer do mensalão –
amainou o clima político do país. A economia começou
a crescer, os programas sociais do governo passaram a
funcionar e as condições de vida da população melhoraram substancialmente. Os anos se encarregaram de
acomodar o trauma do mensalão no sótão da memória
dos brasileiros. A pungente lembrança da abundância
de fatos, personagens e desculpas cínicas reduziu-se
a vagas imagens de Jefferson e Dirceu duelando na
CPI, de Marcos Valério e Duda Mendonça admitindo
malfeitos com o dinheiro dos outros, dos deputados
mensaleiros absolvidos na Câmara. A palavra mensalão
virou sinônimo de corrupção. Estendeu-se rapidamente o apelido a outros casos de falcatruas com dinheiro
público. Aos poucos, a palavra perdia em significado o
que ganhava em popularidade.
Havia espaço para contestar o passado. Não
tardaram a aparecer as primeiras versões de que o
mensalão original fora inventado, uma conspiração
para derrubar o primeiro operário eleito presidente do
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país. O mesmo Lula que fora à TV pedir desculpas aos
brasileiros no ápice do escândalo passara a anunciar
que o mensalão era “folclore”. Sua popularidade continuou crescendo. De “folclore”, o mensalão tornou-se
“farsa”. Lula não se sentia mais “traído por práticas
inaceitáveis”. Agora, dizia que era preciso “desmontar”
o mensalão. Delúbio, depois de expulso do PT, saiu
das sombras, percorreu o país pregando a palavra do
partido, fez campanha para Dilma – e foi readmitido no
PT no ano passado. Dirceu seguiu caminho parecido,
embora tenha conciliado suas atividades como líder
informal no PT às de lobista de sucesso.
Sobrou dinheiro – parte dele público – para financiar esse movimento político e jurídico. Dinheiro
que bancou para os mensaleiros o melhor da advocacia (e o pior do jornalismo). Delúbio, embora diga
que não tem um centavo, é defendido desde o começo do caso pelo criminalista Arnaldo Malheiros Filho.
Blogs de ex-jornalistas, quase todos com patrocínios
de estatais e ministérios, dedicam-se há anos a tentar “desmistificar” o mensalão, atacando ferozmente a
reputação de quem quer que atravesse o caminho do
PT. Os integrantes desse movimento atuam em uníssono. A trôpega cadeia lógica que governa o discurso
deles apresenta falácias ou meias verdades – e meia
verdade, como diz o provérbio, é uma mentira inteira.
A primeira etapa, a mais rudimentar, é negar por
completo a existência do mensalão. Basta afastar-se
do teor do caso e se limitar a dizer que tudo foi apenas uma conspiração das elites ou dos tucanos – os
adversários favoritos dos petistas. Como no campo da
ideologia a afirmação pode fazer sentido, essa versão
perdura entre os militantes do PT. Não há, porém, fato
que a fundamente. Pelo contrário. No auge da crise,
em agosto de 2005, quando alguns pensavam no impeachment de Lula, houve uma decisão consciente
dos líderes da oposição: eles evitaram cruzar essa
linha. Tanto por cálculo político quanto por medo do
risco institucional que isso representaria para o país.
Trata-se de um fato.
A segunda etapa lógica, que às vezes se faz
acompanhar da primeira, estabelece que não houve
compra de apoio político no Congresso, apenas “caixa
dois de campanha”. Aqui, encontra-se uma meia verdade (também houve caixa dois no mensalão) a serviço
de uma mentira inteira (negar a gravidade institucional
do caso). O objetivo de dizer que não houve compra de
apoio político é apagar da história a venda de congressistas a um projeto de poder – e os fatos associados
a esse crime, que sobrevivem tibiamente na memória
coletiva do país. Eliminando a palavra “mensalão” e
as pesadas imagens que ela carrega, cria-se o vácuo
preenchido com a noção de caixa dois – ou “recursos
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não contabilizados”, no linguajar criado pelo advogado Márcio Thomaz Bastos e consagrado por Delúbio.
Caixa dois implica um crime; “recursos não contabilizados” sugere um lapso.
A meia verdade do caixa dois costuma associar-se, na terceira etapa lógica da vitimização, à ideia de
que o mensalão não existiu, pois – repare bem – petistas
também receberam dinheiro do valerioduto. Portanto,
prossegue o argumento, por que deputados do PT precisariam de incentivo financeiro para apoiar o próprio
governo? Daí a ideia de mensalão não faria sentido.
A dúvida seria legítima, não escondesse a pergunta
uma definição limitada do mensalão. Como mostram
as provas e explica a Procuradoria-Geral da República,
o que se convencionou qualificar como mensalão não
se resumiria ao pagamento de uma mesada a deputados – nem essa mesada, frise-se, pingava precisamente todo mês na conta dos parlamentares, tal qual
um salário. É certo que a retórica teatral de Roberto
Jefferson acomodou essa impressão. Mas, no mundo
do crime, as coisas se desenvolvem com menos arte
e mais substância.
O caminho do dinheiro
As verdades factuais coletadas no processo, assim como as verdades da lógica, admitem tranquilamente as nuances do mensalão. O dinheiro do valerioduto,
seja desviado dos cofres públicos, seja obtido mediante
lobby no governo, era entregue com regularidade aos
líderes dos principais partidos da base aliada durante
2003 e 2004, os primeiros anos da administração petista. Era todo mês? Não necessariamente. Isso quer
dizer que o mensalão não existiu? De modo algum. As
provas mostram que havia meses em que havia mais
recursos e meses em que eles minguavam. Chegou-se
a descobrir todos os beneficiários? Não, infelizmente.
Como o dinheiro era entregue em espécie aos líderes
dos partidos, ou por doleiros, é impossível rastrear
os destinatários finais – por sinal, é por isso que os
criminosos costumam trabalhar apenas com dinheiro
vivo. A orientação era usar o dinheiro sujo para pagar
o baixo clero. Alguns dos líderes, como Valdemar Costa Neto, do PR, ou José Janene, do PP, alegaram que
pagaram dívidas de partido. Mas não apresentaram
notas fiscais e foram contrariados por depoimentos de
doleiros e pela data dos pagamentos – alguns desses
pagamentos se estenderam até 2005.
O caso do PT é igual. Delúbio ordenava os pagamentos, Marcos Valério encarregava-se de repassar
o dinheiro, e os deputados apanhavam os envelopes
pardos nas agências do Banco Rural ou em quartos
de hotel. Tudo na surdina. A maioria dos petistas disse
que usou o dinheiro para quitar dívidas de campanha.
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Pode ser. Pode até haver uma ou outra nota fiscal
para corroborar essa versão. Mas pouco interessa se
embolsaram o dinheiro ou se quitaram dívidas do PT.
Essa distinção interessa somente a quem emprega a
lógica perversa que tolera malfeitos em nome do partido. Para a lei, tanto faz.
Mesada do governo, ou a prática de pagamentos
regulares aos deputados da base aliada, como se queira
chamar, o mensalão é um fato político. Mas não é só.
O valerioduto, a engrenagem financeira que, depois de
testada com os tucanos mineiros, fazia grande parte do
projeto de poder do PT rodar, abasteceu toda sorte de
despesas: gastos com o publicitário Duda Mendonça,
que trabalhou na campanha de Lula em 2002, gastos
com Freud Godoy, segurança particular de Lula, gastos
com o advogado Aristides Junqueira, que “defendeu
a imagem” do PT durante o caso do assassinato do
prefeito de Santo André, Celso Daniel. A lista é longa.
Não é por acaso que o processo no Supremo contém
234 volumes e 500 anexos.
Os autos não apenas mostram que houve mensalão. Revelam também seus motivos. O mensalão
aconteceu porque o projeto do PT, ou ao menos do
PT capitaneado por Dirceu e Lula, determinava o controle absoluto do poder. Para atingir esse objetivo, o
PT, que ganhara o governo, precisava do apoio do
Congresso. Havia um pedaço do Congresso disposto
a se vender – e se vendeu. Venderam-se PT, PR, PP,
PMDB, PTB… Foram comprados em boa parte com
dinheiro público. Esses são os fatos, e nada mudará o
passado. Aos ministros do Supremo, cabe dar o veredicto sobre esses fatos – e, assim, encerrar esse triste
capítulo da nossa história.
A imprensa não tomou partido
Época – 30/07/2012
Poucas pessoas sabem tão bem o que estará
em jogo no julgamento do mensalão quanto o mineiro
Carlos Velloso. Atualmente advogado, ele foi ministro
do Supremo Tribunal Federal (STF) por 16 anos. Em
1994, participou do julgamento de Fernando Collor por
corrupção passiva. Votou pela condenação, enquanto
a maioria do Tribunal decidiu absolver o ex-presidente.
Em 2005, Velloso estava na presidência do Tribunal
Superior Eleitoral quando veio a público o mensalão.
Na época, afirmou que as penas para quem faz caixa
dois eram brandas demais. Sete anos depois, constata
que nada foi feito para mudar isso. Para ele, a decisão
do STF sobre os réus do mensalão poderá passar uma
imagem de condescendência com os políticos – e isso
seria lamentável.
Época – A primeira vez que o Supremo Tribunal
Federal condenou um político desde a Constituição de
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1988 foi em 2010. Nenhum até hoje foi preso. O senhor
acha que o julgamento do mensalão pode mudar a
imagem de condescendência do STF com os políticos?
Carlos Velloso – O número de autoridades, entre
elas incluídos os parlamentares, que gozam de foro
privilegiado é muito grande (o foro privilegiado impede que determinadas autoridades sejam julgadas por
tribunais comuns). Os parlamentares sempre foram
julgados pelo juiz de primeiro grau, com os recursos
cabíveis. A Emenda Constitucional número 1, de 1969,
outorgada pela Junta Militar, instituiu o foro privilegiado, no STF, para os parlamentares. Isso já devia ter
sido extinto. Porque o Supremo e os demais Tribunais
Superiores não têm vocação para julgar ações penais,
fazendo as vezes do juiz de primeiro grau. Aliás, juízes
de primeiro grau têm sido convocados para ajudar os
ministros, o que não é correto, não é regular, dado que
o ato de julgar é pessoal, intransferível e indelegável.
Certo é que a vocação do Supremo é julgar recursos
e ações de inconstitucionalidade.
Época – Qual é sua expectativa em relação ao
julgamento?
Velloso – Não tenho dúvida de que o Supremo
julgará tecnicamente. Poderão resultar absolvições. E
pior: ocorrerão condenações no grau mínimo, porque os
réus são primários e não têm antecedentes criminais.
Aos olhos da sociedade, pode parecer condescendência do Tribunal com os políticos, o que é lamentável.
Época – Como explicar o desempenho do STF
em relação aos políticos num país onde ocorrem tantos escândalos de corrupção?
Velloso – O desempenho do Supremo não implica
condescendência com os políticos. Deve ser considerado que uma ação penal depende de uma boa instrução
do inquérito policial. O Tribunal trabalha sobre o que foi
produzido pela polícia e pelo Ministério Público. Nem
sempre recebe processos bem instruídos, denúncias
baseadas em boa prova. E, se a polícia e o Ministério
Público não conseguem produzir prova consistente
contra o réu, ao Tribunal não resta outra alternativa
senão absolver. Caso contrário, não estariam agindo
seus integrantes como juízes, mas como justiceiros.
Época – Em 1994, no julgamento do ex-presidente
Fernando Collor, o senhor foi um dos votos vencidos
pela condenação. A maioria avaliou que não havia
prova cabal contra ele. A composição do STF hoje é
mais garantista – quer dizer, pró-acusado – ou mais
empenhada no combate à impunidade?
Velloso – Não acho que a composição atual do
Supremo seja mais garantista que a do meu tempo,
nem que a composição atual esteja mais empenhada
no combate à impunidade do que naquela época. Se
entendesse de outra forma, estaria cometendo injúria
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contra o Tribunal. Juiz tem de se pautar pela neutralidade. Juiz que se diz combatente contra o crime, contra a impunidade, é um arremedo de juiz, deveria ser
policial ou membro do Ministério Público, jamais juiz.
Época – Já se falou que alguns crimes de réus
do mensalão podem prescrever. Como reduzir a lentidão do STF em casos como esse?
Velloso – O que deveria ocorrer, para o fim de
reduzir a lentidão processual, seria a extinção do foro
privilegiado. É que os tribunais não têm vocação para
julgar ações penais originárias (aquelas que vão direto
ao Tribunal, sem passar pelo juiz de primeiro grau). Casos como o mensalão deveriam ser julgados pelo juiz de
primeiro grau, que é o juiz de todos. Foros privilegiados
não são republicanos, são o tributo que pagamos por
termos sido império. Os Estados Unidos, que sempre
foram república, não conhecem o foro privilegiado.
Época – Um dos 11 ministros do STF já foi advogado do PT e advogado-geral da União no governo
Lula. O senhor acha que ele tem isenção para participar do julgamento ou deve se declarar impedido?
Velloso – Sim, um dos 11 ministros já foi advogado do PT, advogado-geral da União no governo Lula,
subchefe da Casa Civil que tinha como chefe um dos
réus, o senhor José Dirceu. Trata-se do ministro José
Antonio Dias Toffoli. Acredito que agirá ele com isenção,
como autêntico magistrado. Ele não pode macular sua
biografia, que será analisada pelos que são do ramo,
pelos jornalistas, pelos juristas e, sobretudo, pelos juízes dos juízes, que são os advogados.
Época – Episódios como o encontro do ex-presidente Lula com o ministro Gilmar Mendes podem
interferir no julgamento?
Velloso – O ex-presidente quis adiar o julgamento, mas o ministro Gilmar Mendes expôs os fatos e o
episódio se encerrou, e não interferirá no julgamento,
acredito.
Época – O ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz
Bastos disse recentemente que a imprensa já tomou
partido contra os réus do mensalão. O senhor concorda?
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Velloso – Tenho pelo doutor Márcio Thomaz Bastos a maior admiração. Ele é notável advogado e grande
criminalista. Divirjo, entretanto, quando ele afirma que a
imprensa já tomou partido contra os réus do mensalão.
Não, a imprensa não tomou partido. A imprensa está,
simplesmente, noticiando livremente. Nesse sentido, ela
se põe como pulmão da sociedade. Ai deste país não
fosse a imprensa livre! Quanta coisa ficaria encoberta.
Época – Em relação a Márcio Thomaz Bastos, ele
foi criticado recentemente por atuar como advogado no
caso do mensalão (ele defende o ex-diretor do Banco
Rural José Roberto Salgado) e por receber dinheiro
de origem suspeita no caso do contraventor Carlinhos
Cachoeira. Como o senhor vê essas críticas?
Velloso – Não vejo nenhuma irregularidade. Ele
sempre foi advogado e esteve ministro de Estado por
algum tempo. Não há reparo a fazer na sua conduta,
no fato de ter recebido honorários advocatícios do
seu cliente, o tal Cachoeira. Sei que houve, inclusive,
representação de um membro do Ministério Público.
Esse representante do Ministério Público se excedeu,
talvez por vaidade. A levar a sério a representação, o
réu ficaria sem defesa. Quem se responsabiliza por verificar se o cliente tem condições de pagar honorários
é a Receita Federal. O mais, não passa de hipocrisia.
Época – O senhor era presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quando foi revelado o escândalo
do mensalão. Na época, disse que as penas eram muito
brandas para quem fazia caixa dois. Ainda pensa assim?
Velloso – Na presidência do TSE, sempre alertei
para a brandura das penas relativamente ao denominado caixa dois. Convoquei, inclusive, uma comissão
de juristas que reescreveu todo o capítulo dos delitos
eleitorais. Encaminhei o trabalho ao presidente da República, aos presidentes do Senado, da Câmara e do
Supremo. O então presidente do Senado converteu o
trabalho do TSE em projeto de lei do Senado. Lá ele
tramita, infelizmente, a passos de tartaruga, porque não
há vontade política do líder maior da maioria parlamentar, no presidencialismo, o presidente da República.
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O Julgamento do Século
Isto é – 30/07/2012
Depois de sete anos, o STF inicia o julgamento
dos 38 réus do mensalão. Como a tendência é pela
punição, o clima entre os acusados é de salve-se
quem puder
Nesta quinta-feira 2, após sete anos de expectativa, o Supremo Tribunal Federal dará início ao julgamento mais emblemático da história política do País.
Durante esse tempo, o processo que apura a denúncia
do esquema de compra de apoio parlamentar pelo PT
ganhou volume e substância. Nas suas mais de 50 mil
páginas, há centenas de relatórios de diligências feitas
pela Polícia Federal e o Ministério Público, além dos
depoimentos de 394 testemunhas. Os 38 réus, agora
na iminência de serem sentenciados e acuados pela
crescente pressão da opinião pública, demonstraram
nos últimos dias que o instinto de sobrevivência já fala
mais alto. Em vez do discurso afinado, quase corporativo, que adotavam no início da ação, os acusados
passam a trocar acusações às vésperas do julgamento.
As estratégias de defesa definitivamente mudaram. A
regra que os advogados devem adotar no tribunal é a
do cada um por si.
Apesar dos discursos públicos de confiança na
absolvição, os principais réus do processo revelam um
estado de ânimo bem diferente em conversas particulares. Há um desânimo generalizado entre eles, decorrente da sensação real de que o espaço para a impunidade está cada vez menor e que o julgamento terá,
de fato, consequências. O ex-ministro José Dirceu é
um exemplo notório desse pessimismo. Apontado pelo
Ministério Público como o “chefe da quadrilha”, Dirceu
entrou em profunda depressão, segundo colaboradores próximos e ex-colegas de governo. Ele se tornou
a síntese da fragmentação petista. Em conversas com
amigos e empresários, Dirceu não esconde sua apreensão. Tem o semblante cansado e mantém o olhar
distante. Em nada faz lembrar o confiante ministro que
ditava as ordens na antessala da Presidência da República. Dirceu acha que será condenado e até preso.
Acredita que sua sentença será usada para atender
aos anseios da opinião pública. “Serei um símbolo
desse julgamento”, reclamou com amigos. No decorrer do processo, o ex-ministro da Casa Civil esperava
a solidariedade de parte dos réus, especialmente dos
integrantes do chamado núcleo político do esquema.
Sua defesa alegará que, depois de ter virado ministro,
ele afastou-se da gestão do PT e, portanto, não tem
responsabilidade por eventuais desvios do partido. Mas
Dirceu não espera mais que esta tese seja endossada
pelo ex-tesoureiro Delúbio Soares e peloex-presidente
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da legenda, José Genoíno. Ele sabe que no PT suas
alegações acabaram entendidas como uma tentativa
de jogar toda a culpa pela montagem e operação do
esquema no colo dos colegas e ex-dirigentes do partido. Se até alguns meses atrás tudo levava a crer que
os réus iam para o STF com um discurso afinado, o
que se observa agora é um cenário de divergências
internas que pode resultar numa guerra de versões,
conforme apurou ISTOÉ em conversas com advogados, réus e ministros do Supremo.
Segundo um dos ministros do Supremo, “houve
notáveis mudanças de argumentos” ao longo do processo. Em sua defesa inicial e nos depoimentos que
prestou à Justiça, Delúbio chegou a bancar a tese de
que a ideia de fazer caixa 2 para ajudar aliados partiu
exclusivamente dele. A versão consta das alegações
finais de outros réus, como Anderson Adauto, José
Genoíno e do próprio José Dirceu. Mas os advogados
de Delúbio concluíram, nos últimos dias, que assumir a
culpa não seria a melhor saída, pois sempre se soube
que dentro do próprio PT havia uma rígida hierarquia.
“Ninguém tomaria uma decisão importante, como a
de levantar recursos financeiros, sem autorização de
cima”, diz um militante ligado a Delúbio. Para se livrar
da condenação por formação de quadrilha e corrupção ativa, cuja pena máxima é de 15 anos de cadeia,
o ex-tesoureiro vai argumentar que houve apenas caixa 2. Ou seja, o dinheiro distribuído pelo publicitário
Marcos Valério a políticos de diferentes legendas não
seria para comprar apoio dentro do Congresso, mas
apenas para quitar dívidas eleitorais. “Delúbio é o símbolo da solidariedade e do sangue vermelho. Mas não
há provas de que houve compra de votos”, afirma seu
advogado Sebastião Ferreira Leite.
A defesa de Delúbio, portanto, se chocará com
os argumentos de Dirceu. O ex-ministro, por sua vez,
transfere para o ex-deputado José Genoíno a responsabilidade pelas decisões partidárias. Para se defender, Genoíno dirá que, em 2002, quando o crime
supostamente ocorreu, estava em campanha para o
governo de São Paulo, o que teria lhe afastado das
atividades partidárias. A versão de Genoíno devolve a
responsabilidade para Delúbio Soares, que, segundo
o ex-deputado, tinha total autonomia sobre as contas
da legenda. “Em 2007, Genoino foi acusado nove vezes do crime de peculato, foi absolvido em todas. Ele
estava em campanha, ora!”, diz o advogado Luiz Fernando Pacheco.
As divergências e transferências de responsabilidades entre as defesas não se restringirão ao núcleo
político dos réus. O advogado do publicitário Duda
Mendonça sugere que o empresário Marcos Valério,
pivô do esquema, teria feito várias remessas para

300

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o exterior, não apenas a Duda. Embora o Ministério
Público e a CPI dos Correiros não terem conseguido identificar outros pagamentos, um documento de
16 páginas, assinado pelos advogados Tales Castelo Branco e Frederico Crissiúma, que depois foram
substituídos por Luciano Feldens, sustenta a versão
das múltiplas remessas. Enquanto a defesa de Duda
complica Marcos Valério, este, por sua vez, repassa a
culpa para Delúbio. Advogado do publicitário, Marcelo
Leonardo defenderá a tese de que seu cliente desconhecia os motivos dos pagamentos solicitados pelo
tesoureiro do PT. Ele afirma que os empréstimos obtidos no Banco Rural e no BMG foram todos regulares
e legais, conforme perícia da Polícia Federal. Esses
valores saíram do banco para a conta da SMP&B e
foram devidamente registrados no sistema do Banco
Central – versão corroborada pela defesa do Banco
Rural. Diz ainda que o dinheiro proveniente do fundo
Visanet pertencia a uma empresa privada e nunca transitou em contas do Banco do Brasil. “Não há recursos
públicos nos valores distribuídos por Marcos Valério a
pedido do PT”, afirma.
Além do jogo individualizado para salvar a própria
pele, há outra peculiaridade na atitude dos réus, como
já perceberam os ministros que vão julgar o caso. Tanto
nas alegações finais quanto nos documentos anexados de última hora, as defesas têm insistido em uma
estratégia para desmontar a acusação de formação de
quadrilha, que recai sobre nove dos 38 réus. Na avaliação de um dos ministros, se a tentativa de rebater
os argumentos do Ministério Público referentes a esse
delito for bem sucedida, o núcleo político conseguiria
blindar o PT. Isto porque seria possível alegar que, se
não houve associação de pessoas para praticar o crime, não houve o mensalão. Pelo menos neste aspecto, os petistas tendem a adotar um mesmo discurso.
Como um último recurso, as defesas de alguns
dos réus vão tentar apontar supostas falhas do processo. O advogado de José Dirceu, José Luis Oliveira,
alegará que as provas produzidas na fase pré-judicial,
apresentadas na denúncia do procurador-geral não
foram corroboradas na fase judicial. “A absoluta inexistência de provas aptas a um decreto condenatório
tem como primeiro responsável o próprio Ministério
Público, que nem mesmo buscou produzir uma prova
válida”, diz. No Supremo, no entanto, essas explicações
dificilmente serão aceitas. A maioria dos ministros está
afinada com a opinião pública. Carmen Lúcia, Rosa
Weber, Joaquim Barbosa e o presidente Carlos Ayres
Britto têm demonstrado internamente total intolerância
com a corrupção. Britto, inclusive, adotou precauções
para barrar quaisquer artimanhas dos advogados para
adiar o julgamento. Preparou defensores públicos, caso
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alguém fique sem representante legal, e fez acordo
com os colegas para que questões já julgadas, como
o desmembramento do processo, sejam decididas em
rito sumário.
Conforme apurou ISTOÉ, no entanto, alguns dos
integrantes do Supremo vão optar por marcar posição
e demonstrar que não se deixarão influenciar pelo
apelo popular. Isso deve se traduzir em ponderações
mais longas sobre as defesas dos réus, o que não significa relaxamento no ato de julgar. O ministro Marco
Aurélio Mello é um deles. Avesso às pressões, ele vai
destacar em seus votos os argumentos usados pelos
advogados. Mello é um dos ministros que mais vezes
falou sobre o caso, sempre ressaltando a necessidade de um julgamento imparcial e “sem atropelos”. Sob
essa tese, espera-se que os votos de Cezar Peluso,
Luiz Fux e Celso de Mello sejam pela absolvição de
réus que tiveram mero papel coadjuvante no esquema.
Mesmo assim, apenas Ricardo Lewandowski e Dias
Toffoli, ligados ao PT, devem acatar a tese de crime
eleitoral, defendida pelo PT, segundo relato de técnicos do próprio Supremo.
Seja como for, por precaução os advogados dos
38 réus resolveram manter seus clientes longe dos holofotes. Nenhum deles deve comparecer ao Supremo
até que sejam pronunciadas as sentenças. Nos últimos
dias, aliás, a maioria dos réus optou pela discrição.
Dirceu, depois de uma temporada na casa da mãe em
Passa Quatro, em Minas Gerais, foi para São Paulo, de
onde acompanhará o julgamento. Também no centro
das acusações, o ex-presidente do PT José Genoíno
resolveu tirar dez dias de férias, a partir da próxima
semana, para acompanhar o julgamento na capital
paulista. Na semana passada, Genoíno cumpriu sua
rotina de trabalho normal como assessor especial do
ministro da Defesa, Celso Amorim, mas acompanhou
de perto todas as notícias a seu respeito. Na quinta-feira 26, reuniu-se com seu advogado Luiz Fernando
Pacheco. “Genoíno ficou preocupado com as manifestações dos advogados réus ao longo da semana”, disse
um amigo do petista. Marcos Valério, que mora numa
mansão de muros altos em um bairro nobre de Belo
Horizonte, só saiu de casa, na última semana, para ir
ao escritório do sócio Rogério Toletino.
Delúbio optou por acompanhar o julgamento do
sítio da família em Goiânia. Mas, ao contrário dos outros réus, o ex-tesoureiro preferiu a exposição pública
ao recolhimento. Nos últimos meses, o ex-tesoureiro
fez um périplo pelo interior de Goiás e de Mato Grosso para tentar provar sua inocência durante encontros
organizados pelo PT. Também fez visitas a Brasília e
a São Paulo. Na terça-feira 24, Delúbio apareceu sorridente num ato em sua defesa na sede da CUT, no
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Setor de Diversões Sul, em Brasília. Para um auditório
com mais de 70 pessoas, ele disse que a engenharia
financeira que montou para quitar as dívidas do PT e
dos partidos aliados desmoronou. “Deu errado, deu
essa confusão toda”, disse o ex-tesoureiro. Em conversas reservadas, Delúbio afirma que espera pelo pior.
“Dificilmente escaparei”, admite.
Outro réu que preferiu manter-se em evidência
nas vésperas do julgamento foi o autor das denúncias,
Roberto Jefferson. Ele foi reeleito presidente do PTB na
Convenção Nacional do partido, em Brasília, no último
dia 19. Há duas semanas, anunciou sua internação no
Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro,
onde fez uma angiotomografia e cintilografia miocárdia
– tomografia computadorizada de tórax e abdômen.
Também comunicou que seus médicos marcaram para
o sábado 28 a retirada de um tumor no pâncreas que,
segundo ele, “não é câncer”. Ao contrário de Delúbio,
porém, Jefferson desafia o tribunal: “Não há condição
de me condenarem”. Com a palavra, o Supremo.
Os jantares políticos de Dilma
Isto é – 30/07/2012
Na política, gestos falam mais que palavras. E há
poucos gestos tão simbólicos quanto abrir a própria
casa para receber aliados, interlocutores ou rivais. Em
seu segundo ano no poder, a presidenta Dilma Rousseff dá demonstrações de que está disposta a investir
na articulação política, melhorando sua relação com
o Congresso, e na costura de palanques eleitorais.
Marcando posição em relação ao ex-presidente Lula,
ela revela um jeito próprio de negociar, lançando mão
da hospitalidade em jantares informais, porém reservados, no Palácio da Alvorada, sua residência oficial.
Longe dos olhos de assessores e sem a pressão da
agenda diária do Palácio do Planalto, Dilma tem estreitado laços com caciques do PT e de outros partidos
da base, pacificando crises às vésperas das eleições
de outubro e costurando acordos para 2014.
Foi assim, por exemplo, há três semanas, quando recebeu os governadores de Pernambuco, Eduardo Campos, e do Ceará, Cid Gomes. O convite surgiu
em meio às especulações de um possível rompimento do PSB com o governo. Logo que a dupla pisou no
Alvorada, Dilma declarou que o objetivo do jantar era
dizer que compreendia as divergências eleitorais, mas
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queria a base unida e o apoio de ambos. “Meu governo
precisa do PSB”, disse. A conversa foi acompanhada
de sopa de legumes, bacalhau e regada a um vinho da
região de Petrolina (PE) – cardápio coordenado pela
mãe da presidenta, Dilma Jane, e a tia Arilda.
Três horas depois, Campos e Gomes deixaram
o local bem mais tranquilos e falando até em apoio a
Dilma numa eventual reeleição. Uma semana antes, a
presidenta havia recebido também no Alvorada o presidente do PT, Rui Falcão. A ideia era acertar os detalhes da aliança com o PMDB para lançar o ex-ministro
Patrus Ananias como candidato à Prefeitura de Belo
Horizonte, depois do rompimento de Márcio Lacerda
com o PT. Numa atividade social pouco vista desde o
início de seu governo, a presidenta também convidou
para um jantar no Alvorada o presidente da Câmara,
Marco Maia. Acompanhado da ministra das Relações
Institucionais, Ideli Salvatti, Dilma queria de Maia o
compromisso de que não seriam aprovados antes do
recesso temas considerados polêmicos, principalmente
que implicassem em impacto negativo no orçamento.
Cumprida a primeira parte do acordo, foi a vez
de Maia oferecer um jantar à presidenta na residência
oficial da Câmara no Lago Sul. À mesa, havia dois tipos
de peixe e carne assada, além de uma pauta ampla de
assuntos. Dilma e o presidente da Câmara, cercados
de vários ministros, conversaram sobre as candidaturas de deputados federais petistas. Dilma não jantou,
pois já havia comido antes, mas provou uma musse de
doce de leite e tomou um refrigerante. O clima de informalidade garantiu fotos dela com candidatos e deixou
boa impressão. Muito político vem torcendo para ser
convidado para o próximo jantar, mas é preciso cautela. “Os jantares de Dilma são um gesto raro, diante
de situações delicadas”, alerta um assessor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, damos por
encerrada a presente sessão, convocando nova sessão para amanhã às 14 horas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 42
minutos.)
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Ata da 149ª Sessão, Não Deliberativa,
em 15 de agosto de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Sra. Ana Amélia, e dos Sr s. Cidinho Santos e Tomás Correia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 17 horas e 22 minutos.)
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da
União, os Avisos nºs 941 a 944, de 2012, na origem,
que se referem, respectivamente, às Resoluções nºs
32, 31, 33 e 34, 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 941 – GP/TCU
Brasília, 13 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.681(SF) de 9-8-2012, por meio do
qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da
Resolução nº 32/2012 (SF), que “ ‘Autoriza o Estado do
Ceará a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$
100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-americanos)’, 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 – 025.352/2012-1, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler.
Aviso nº 942 – GP/TCU
Brasília, 13 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.678 (SF), de 9-8-2012, por

meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução nº 31/2012 (SF), que “‘Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito
externo com a empresa MLW Intermed Handels – und
Consultinggesellsfat für Erzeugnisse und Ausrüstungen
dês Gesundheits – und Bildungswesens GmbH (MLW
Intermed GmbH), no valor total de até E 50.000.000,00
(cinquenta milhões de euros)’, 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-026.023/2012-1, foi remetido à Secretaria-Geral
do Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
Aviso nº 943–GP/TCU
Brasília, 13 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.684 (SF), de 9-8-2012, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução nº 33/2012 (SF), que “ ‘Autoriza o Município de Blumenau, Estado de Santa
Catarina, a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$
59.000.000,00 (cinqüenta e nove milhões de dólares
norte-americanos)’, 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 – 026.037/2012-2, foi remetido à Secretaria-Geral de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa,
para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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Aviso nº 944 – GP/TCU
Brasília, 13 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.687 (SF) de 9-8-2012, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução nº 34/2012 (SF), que “ ‘Autoriza o Município de Colatina a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US$ 11.000.000,00 (onze milhões de dólares
americanos), de principal, destinada a financiar parcialmente o Programa de Desenvolvimento Urbano e
Saneamento Ambiental de Colatina – ES, no âmbito
do Programa Procidades’”, 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 – 026.036/2012-6, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os Avisos nºs 941 a 944, de 2012, foram juntados aos processados das respectivas Resoluções.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PARECERES Nºs 1.028 E 1.029, DE 2012
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 128,
de 2011, do Senador Marcelo Crivella, que
altera o art. 10 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (“Dispõe sobre o Estatuto
dos Militares”), para estabelecer limites de
idade ao ingresso nas Forças Armadas.
PARECER N° 1.028, DE 2012
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Relator: Senador Pedro Taques
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 128, de 2011,
de autoria do Senador Marcelo Crivella, tem o objetivo
de fixar em lei os limites de idade para o ingresso nas
Forças Armadas. Para cumprir seu intento, o projeto
propõe a alteração do art. 10 da Lei nº 6.880, de 9 de
dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), enumerando, em três incisos, os limites mínimos e máximos de
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idade exigidos para ingresso nos diversos programas
de formação oferecidos pelas Forças Armadas.
O autor da proposição esclarece, em sua justificação, que o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal
determina que os requisitos para o ingresso nas Forças
Armadas devem ser fixados por lei. A atual redação
do art. 10 do Estatuto dos Militares não fixa requisitos
específicos, transferindo essa competência para regulamentos da Marinha, Exército e Aeronáutica. O autor
lembra que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 600.885
já reconheceu que o referido dispositivo constitucional
impõe a necessidade de fixação em lei dos requisitos
para ingresso nas Forças Armadas.
A matéria foi distribuída a esta Comissão de Educação, Cultura e Esporte e à Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, cabendo à última
decisão terminativa.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – Análise
O art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal determina expressamente que o ingresso nas Forças
Armadas e os limites de idade para incorporação são
matérias afetas a normatização por lei. A disposição
do art. 10 do Estatuto dos Militares, ao delegar tal
competência para atos regulamentares das Forças
Armadas, não se coaduna com o referido preceito
constitucional.
Como lembrou o autor da proposta, o STF já declarou que a ausência de disposição em lei sobre os
requisitos de ingresso nas Forças Armadas – inclusive
quanto aos limites de idade – viola a ordem constitucional. A Corte Constitucional, em julgamento do RE
nº 600.885, decidiu que os regulamentos e editais de
concurso relativos ao tema terão validade apenas até
o dia 31 de dezembro de 2011.
A iniciativa do autor do PLS nº 128, de 2011, merece elogios, em vista da urgência em se dar à matéria
o tratamento requerido pela Lei Maior. A aprovação do
projeto, no entanto, encontra obstáculo intransponível
em outro comando constitucional.
O art. 61, § 1º, f, da Carta Política reserva ao Presidente da República a competência para iniciar o processo legislativo de leis que disponham sobre militares
das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de
cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma
e transferência para a reserva. Por força desse dispositivo constitucional, o projeto de lei que se destina a fixar
os requisitos para ingresso nas Forças Armadas deve
necessariamente ser apresentado pelo Chefe do Poder
Executivo. A violação da reserva de iniciativa presidencial constitui vício de inconstitucionalidade formal, que
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não pode ser sanado sequer por uma eventual sanção
expressa da norma, como já decidiu o STF, reiteradamente, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.043, 1.070 e 1.963.
Ainda que a aprovação do PLS nº 128, de 2011,
seja inviabilizada pela questão constitucional apontada, esperamos que sua apresentação tenha o efeito
de sensibilizar o Poder Executivo para a necessidade
de exercer sua prerrogativa de dar início ao processo
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legislativo da norma que deve materializar os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas.
III – Voto
Diante do exposto, votamos pela rejeição, por
inconstitucionalidade, do Projeto de Lei do Senado nº
128, de 2011.
Sala da Comissão, 21 de junho de 2011. – Senador Roberto Requião, Presidente – Senador Pedro
Taques, Relator.
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PARECER Nº 1.029, DE 2012
(Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional)
Relator: Senador Paulo Bauer
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 128, de
2011, do Senador Marcelo Crivella, tem o objetivo de
fixar em lei os requisitos de idade para ingresso nas
Forças Armadas. A proposta é alterar o art. 10 da Lei
nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), para especificar os limites mínimos e máximos
de idade para admissão em cada programa de formação de militares da Marinha, Exército e Aeronáutica.
A redação atual do dispositivo em questão faculta
o ingresso nas Forças Armadas a todos os brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos
regulamentos de cada Força, sem qualquer referência
a limites de idade. O art. 142, § 3º, X, da Constituição
Federal, por seu turno, determina que o ingresso nas
Forças Armadas e os limites de idade aplicáveis são
matérias a serem reguladas por lei ordinária.
O autor do projeto aduz, em sua justificação, que o
Supremo Tribunal Federal (STF) já admitiu que o citado
dispositivo constitucional estabelece a obrigatoriedade
de fixação em lei ordinária dos requisitos de idade para
admissão nas Forças Armadas. De fato, a decisão da
Corte Constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 600.885 reconheceu a necessidade
de edição de lei para regular a matéria, determinando,
ainda, que os regulamentos e editais de concurso para
ingresso nas carreiras militares terão validade apenas
até o dia 31 de dezembro do corrente ano.
A matéria foi distribuída às Comissões de Educação, Cultura e Esporte (CE), e de Relações Exteriores
e Defesa Nacional (CRE), cabendo a essa decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas ao projeto
no prazo regimental.
O parecer da CE sobre o PLS nº 128, de 2011,
rejeitou a proposição por vício de inconstitucionalidade
formal, decorrente de violação do preceito inscrito no
art. 61, § 1º, II, f, da Constituição Federal, que atribui
privativamente ao Presidente da República competência de iniciativa das leis que disponham sobre militares
das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento
de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.
II – Análise
A decisão da CE mostra-se correta, pois a matéria
abordada no projeto está inserida no rol daquelas que
o legislador constitucional reservou para serem reguladas por lei de autoria do Presidente da República.
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O vício de inconstitucionalidade decorrente da autoria
parlamentar do PLS nº 128, de 2011, é incontornável.
Como bem apontou o Parecer da CE, o STF adota o
entendimento de que sequer a sanção expressa do
chefe do Poder Executivo tem o condão de sanar a inconstitucionalidade decorrente de violação de reserva
de iniciativa presidencial.
Vale registrar, nesse sentido, que não existe obstáculo regimental para que qualquer Comissão do Senado Federal adote parecer pela rejeição por inconstitucionalidade – e não por mérito – de uma proposição.
A atribuição, pelo Regimento Interno da Casa, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) de
competência para opinar sobre a constitucionalidade
dos projetos que lhe forem submetidos não exclui a
possibilidade de as demais Comissões emitirem juízo
sobre constitucionalidade, pois a conformidade com
os preceitos da Constituição e requisito essencial de
validade das normas. No caso em questão, o controle
de constitucionalidade exercido pela CE, e sobretudo
por esta Comissão a qual cabe o exame terminativo da
matéria, reveste-se de importância ainda maior, visto
que a matéria não foi distribuída à CCJ.
A despeito do vício de constitucionalidade formal do projeto, que impede sua aprovação, devemos
apontar seu mérito. O objetivo da proposição é o de
fixar em lei os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, inclusive os relativos à idade dos candidatos,
atendendo à disposição expressa do art. 142, § 3º, X,
da Constituição Federal.
É de se destacar que, após a apresentação do
PLS nº 128, de 2011, foi aprovada a Lei nº 12.464, de
4 de agosto de 2011, que dispõe sobre o ensino na
Aeronáutica, regulando os requisitos de ingresso naquela Força. Os requisitos para ingresso na Marinha
e no Exército, por sua vez, são objeto de regulamentação, respectivamente, dos Projetos de Lei (PL) nº
2.843 e nº 2.844, de 2011, apresentados pelo Poder
Executivo em 1º de dezembro daquele ano e já aprovados, terminativamente, pelas Comissões da Câmara
dos Deputados.
Fica, assim, evidenciado o mérito da proposição
em análise, não obstante sejamos levados a rejeitá-la,
por violar a reserva de iniciativa do Presidente da República, firmada no art. 61, § 1º, II, f, da Carta Política.
IV – Voto
Diante do exposto, o voto é pela rejeição, por
inconstitucionalidade formal, do Projeto de Lei do Senado nº 128, de 2011.
Sala da Comissão, 9 de agosto de 2012. – Senador Paulo Bauer, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N° 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 10. O ingresso nas Forças Armadas é facultado, mediante incorporação, matrícula ou nomeação,
a todos os brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica.
....................................................................................

....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
....................................................................................
II – disponham sobre:
....................................................................................
f) militares das Forças Armadas, seu regime
jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para
a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº
18, de 1998)
....................................................................................
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da República, e
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes,
da lei e da ordem.
....................................................................................
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que
vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
....................................................................................
X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças
Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras
condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares,
consideradas as peculiaridades de suas atividades,
inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
....................................................................................

Dispõe sobre o Estatuto dos Militares.

LEI Nº 12.464, DE 4 DE AGOSTO DE 2011
Dispõe sobre o ensino na Aeronáutica e
revoga o Decreto-Lei nº 8.437, de 24 de dezembro de 1945, e as Leis nºs 1.601, de 12
de maio de 1952, e 7.549, de 11 de dezembro de 1986.
....................................................................................
OF. Nº 258/2012 – CRE/PRES
Brasília, 9 de agosto de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em reunião ocorrida nesta data, e nos termos do
art. 91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, rejeitou em decisão terminativa o Projeto de Lei
do Senado nº 128, de 2011, de autoria do Senador
Marcelo Crivella, que “altera o art. 10 da Lei nº 6.880,
de 9 de dezembro de 1980 (‘Dispõe sobre o Estatuto
dos Militares’), para estabelecer limites de idade ao
ingresso nas Forças Armadas”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de elevada estima e distinta consideração.
Com o apreço do Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
PARECERES NºS 1.030 E 1.031, DE 2012
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 18, de
2006, do Senador Pedro Simon, que acrescenta dispositivos à Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente e dá outras
providências”.
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PARECER Nº 1.030, DE 2012
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
O Projeto de Lei em pauta, da iniciativa do Senador Pedro Simon, objetiva estabelecer classificação por
faixa etária para presença de crianças e adolescentes
em atividades audiovisuais.
Para tanto, propõe-se alterar a Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências”.
Nesse sentido, o art. 1º do Projeto busca acrescentar art. 74-A à Lei suprarreferida, dispondo que as
obras audiovisuais referentes a cinema, vídeo, DVD e
congêneres deverão ser classificadas segundo a faixa
etária a que não se recomendem, locais e horários em
que sua apresentação se mostre inadequada, dividindo
as faixas de inadequação da forma seguinte: I – livre;
II – inadequado para menores de dez anos; III – inadequado para menores de doze anos; IV – inadequado
para menores de quatorze anos; V – inadequado para
menores de dezesseis anos; VI – inadequado para
menores de dezoito anos.
Outrossim, o art. 1º intenta também aditar ao
Estatuto da Criança e do Adolescente art. 75-A, para
consignar que a classificação indicativa por faixa etária será justificada com base no grau de conteúdos
de sexo, drogas e violência e em descrições temáticas de cenas analisadas e, ainda, para estatuir que
as correspondências entre gradação dos conteúdos
e descrições temáticas serão regularmente discutidas em âmbito interno do órgão competente e em
consultas públicas.
Ademais, pelo art. 2º, a proposição pretende
também aditar § 2º ao art. 75 do Estatuto da Criança e do Adolescente, preceituando que o acesso de
crianças e adolescentes a obras audiovisuais classificadas como inadequadas à faixa etária na qual se
inserem será permitido na companhia dos pais ou
responsáveis expressamente autorizados e observados os seguintes limites: I – crianças de dez a onze
anos poderão ter acesso a espetáculos e diversões
públicas classificados como inadequados para menores de doze anos; II – adolescentes de doze a treze
anos poderão ter acesso a espetáculos e diversões
públicas classificados como inadequados para menores de quatorze anos; III – adolescentes de quatorze
a quinze anos poderão ter acesso a espetáculos e
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diversões públicas classificados como inadequados
para menores de dezesseis anos; IV – crianças até
nove anos poderão ter acesso a espetáculos e diversões públicas classificados como livre e também como
inadequados para menores de dez anos apenas na
companhia de seus pais ou responsáveis; V – não
será permitido, em qualquer hipótese, o acesso de
crianças e adolescentes a diversões ou espetáculos
públicos cuja classificação recebida corresponda a
inadequado para menores de dezoito anos.
Outrossim, propõe-se acrescentar § 3º ao mesmo
art. 75 para estatuir que o documento de autorização
acima referido pode ser manuscrito, desde que seja
legível e contenha os dados essenciais dos envolvidos, além de dever ser retido no estabelecimento de
exibição, locação ou venda das obras audiovisuais de
que se trata.
Por fim, a proposição colima, ainda, alterar o §
1º do art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor que a autoridade judiciária competente deverá observar o disposto no art. 75 para
disciplinar ou autorizar a entrada e a permanência de
criança ou adolescente em estádio, ginásio ou campo
desportivo; bailes ou promoções dançantes; boates
ou congêneres; casa que explore comercialmente
diversões eletrônicas; estúdios cinematográficos, de
teatro, rádio e televisão; e a participação de criança e
adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios,
e certames de beleza.
Na justificação da proposição, está posto que se
pretende dirimir situação conflituosa quanto aos direitos
das crianças e dos adolescentes no que diz respeito a
sua presença em atividades culturais, quando em desacordo com as classificações indicativas estipuladas
pelo Ministério da Justiça.
O Ministério da Justiça entenderia que a classificação por faixa etária é uma indicação e uma orientação, que os pais e responsáveis podem acatar quando
da permissão para que seus filhos e tutelados vão às
atividades em questão, não sendo um enquadramento impositivo.
Segue a justificação ponderando que tem havido
distorção a respeito de quem tem papel primordial de
zelar pela integridade do menor, sendo situação comum que cinemas e casas de espetáculos munidos de
advertências judiciais e ameaçados de punições administrativas vedem até mesmo a presença de menores
acompanhados de pais ou responsáveis, afrontando
inclusive o pátrio poder.
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A conclusão da justificação é no sentido de que
a proposta de que se trata pretende dividir as responsabilidades das autoridades, as quais cabe zelar
pelos menores em nome do Estado, com os pais e
responsáveis, que são os titulares naturais dessas
obrigações.
Cabe, ainda, consignar que a presente proposição, no ano legislativo de 2008, foi apensada a outras
por meio de requerimento, sendo, contudo, desapensada para retornar à tramitação autônoma, em abril
de 2009.
Não há emendas à proposição.
II – Análise
Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da presente proposição,
conforme previsto no art. 101, I, do Regimento Interno da Casa. A seguir, a matéria deverá ser enviada
para a Comissão de Educação, colegiado que deverá
analisar o seu mérito e decidir terminativamente sobre a iniciativa, conforme previsto no art. 91 da Carta
Regimental.
No que diz respeito à constitucionalidade da
matéria, temos que a Constituição Federal preceitua, no seu art. 48, caput, que cabe ao Congresso
Nacional legislar sobre todas as matérias da competência da União.
Cabe, também, recordar que o art. 220, § 3º, da
Constituição Federal, prevê a competência da lei federal
para: I – regular as diversões e espetáculos públicos,
cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza
deles, as faixas etárias a que não se recomendem,
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada; II – estabelecer os meios legais que
garantam à pessoa e à família a possibilidade de se
defenderem de programas ou programações de rádio
e televisão que contrariem os seus valores éticos e
sociais.
Outrossim, o art. 24, inciso XV, da Lei Maior, estabelece a competência concorrente da União, Esta-
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dos e Distrito Federal para dispor sobre a legislação
referente à proteção à infância e à juventude.
Desse modo, no que diz respeito à constitucionalidade, não há óbice à livre tramitação do Projeto
de Lei em discussão. Igualmente, não encontramos
obstáculo à matéria no que se refere aos requisitos
da juridicidade e da regimentalidade.
Apenas quanto à técnica legislativa entendemos
que seria adequado alterar a redação da ementa da
proposição, para deixar expressa a finalidade da modificação que se pretende fazer no Estatuto da Criança
e do Adolescente, vale dizer, estabelecer classificação
por faixa etária para a presença de crianças em atividades culturais audiovisuais.
Por essa razão estamos apresentando mera
emenda de redação para alterar a ementa do Projeto
de Lei em tela.
No que se refere ao seu mérito, entendemos que
a matéria deve ser acolhida, contudo devemos frisar
que a competência regimental para opinar sobre tal
assunto é da Comissão de Educação, a quem caberá
apreciar a proposição sob tal aspecto e sobre ela decidir terminativamente, nos termos regimentais.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de Lei
do Senado nº 18, de 2006, com a seguinte emenda:
EMENDA Nº 1– CCJ
Dê-se a seguinte redação à ementa do Projeto:
Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências, para estabelecer classificação
por faixa etária para a presença de crianças
e adolescentes em atividades culturais audiovisuais.
Sala da Comissão, 11 de novembro de 2009. –
Senador Demóstenes Torres, Presidente – Senador
Valdir Raupp, Relator.
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PARECER Nº 1.031, DE 2012
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Relator: Senador Valdir Raupp
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim
I – Relatório
Vem ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), para análise e decisão em caráter
terminativo, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 18, de
2006, do Senador Pedro Simon, que acrescenta dispositivos à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
“Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências”.
O art. 1º da proposição inclui na Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, os arts. 74-A e 75-A, os quais
determinam que as obras audiovisuais referentes a
cinema, vídeo, DVD e congêneres deverão ser classificadas segundo a faixa etária a que não sejam recomendadas, providência que deve se estender também
a locais e horários em que tais exibições se mostrem
inadequadas.
O art. 2º da proposição dá nova redação ao
art. 75 e ao § 1º do art. 149 da mencionada Lei nº
8.069/90, para estabelecer as condições em que
crianças e adolescentes acompanhados dos pais ou
responsáveis podem ter acesso a obras audiovisuais
classificadas como inadequadas para a faixa etária
em que se situam.
O art. 3º determina a entrada em vigor da nova
lei na data de sua publicação.
Em sua justificação, o autor do projeto afirma
que o tema da classificação das obras audiovisuais,
embora já esteja previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente, Lei nº 8.069/90, tem gerado intensa
controvérsia quanto à sua delimitação. Propõe, então,
que os limites sejam definidos com clareza, até mesmo
para que as responsabilidades sejam compartilhadas
de forma mais adequada com a família da criança ou
do adolescente.
O projeto foi apresentado no dia 24 de janeiro de
2006 e distribuído à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) e a então denominada Comissão
de Educação (CE), cabendo à última decisão terminativa. Em virtude da aprovação do Requerimento nº
1.187, de 2008, do Senador Marco Maciel, a proposição passou a tramitar em conjunto com outros projetos, alguns de autoria de senadores, outros oriundos
da Câmara dos Deputados. Entretanto, em deliberação
posterior, foi determinado o desapensamento, nos ter-
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mos do Ato da Mesa nº 2, de 2009, e do Requerimento
no 448, de 2009, de autoria do Senador Valdir Raupp.
Portanto, este relatório refere-se unicamente ao PLS
nº 18, de 2006.
No dia 15 de maio de 2009, a matéria recebeu
despacho confirmando que a sua apreciação se dê pela
CCJ e pela CE, cabendo a esta última pronunciar-se
terminativamente.
Em 11 de novembro de 2009, a proposição
recebeu parecer na CCJ, pela constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade, com aprovação da
Emenda no 1 – CCJ, que altera a redação da ementa
do projeto, com a finalidade de especificar o objeto
da nova lei.
Nesta Comissão, o projeto não recebeu emendas. A matéria retorna para reexame por esta relatoria.
II – Análise
Nos termos do art. 102, inc. II, do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), compete a esta
Comissão apreciar proposições que versem sobre diversão e espetáculos públicos, matérias de que trata
o PLC nº 18, de 2006.
Como bem destaca o autor da proposição,
trata-se de tema que tem provocado intenso debate entre órgãos do Poder Público e representantes
da sociedade civil, pois, em virtude da ausência de
uma clara regulamentação do assunto, chegam aos
tribunais frequentes questionamentos relacionados
à classificação indicativa de obras audiovisuais. Tal
tema já se encontra consolidado como política pública de Estado e tem por escopo fornecer instrumentos confiáveis para escolha da programação que as
crianças e adolescentes devem ou não, ter acesso,
evitando que imagens ou programações prejudiquem
a sua formação.
O projeto é extremamente oportuno e meritório,
já que traz o tema a novos debates e enseja a discussão sobre a necessidade de modificação e/ou complementação da lei, de modo a garantir sua consistência
com todo o sistema de proteção à criança e ao adolescente, além de reforçar a disposição administrativa
do Ministério da Justiça, conferindo previsão legal para
disciplinar a presença de crianças e adolescentes em
atividades culturais.
Vislumbramos, entretanto, aspectos que merecem reparos para que a proposição respeite, (i) a
competência do Ministério da Justiça para realizar a
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classificação etária de espetáculos e diversões públicas e (ii) o caráter estritamente indicativo desta
classificação estaria, nos exatos termos da Constituição Federal.
Recentemente esta relatoria recebeu manifestação da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República,
manifestando-se favoravelmente à aprovação do Projeto, com sugestão de modificação no substitutivo ora
apresentado.
Sobre o primeiro aspecto, o art. 21, inciso XVI
da Constituição Federal estabelece ser competência
da União “exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio
e televisão”. Dentro da sistemática constitucional, tal
competência, assim como todas as demais listadas
no art. 21, tem caráter estritamente administrativo
e, deve, portanto, ser exercida exclusivamente pelo
Poder Executivo.
Tal dispositivo, por sua vez, é reforçado no § 3º
do art. 220 da Constituição Federal, o qual determina
que lei federal deve regular as diversões e espetáculos
cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza
e as faixas etárias a que são recomendados.
O art. 74 da Lei no 8.069/90, atribui também ao
Poder Executivo o dever de exercer a classificação indicativa ao determinar que “o poder público, através do
órgão competente, regulará as diversões e espetáculos
públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas
etárias a que não se recomendem, locais e horários
em que sua apresentação se mostre inadequada”. E
nos termos do Decreto nº 6.061/07, este órgão competente é justamente o Ministério da Justiça, que realiza
tais funções por meio de sua Secretaria Nacional de
Justiça e pelo seu Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação.
Desse modo, temos por certo que o art. 74-A
contido no art. 1º da proposição não pode ser mantido,
porque traz a classificação etária para ser tratada em
sede de lei federal, o que torna, pois, incompatível com
a Constituição Federal, com dispositivos da própria Lei
nº 8.069/90 e com o Decreto nº 6.061/07, usurpando
competência conferida ao Ministério da Justiça.
Relativamente ao segundo aspecto que merece reparo na proposição, diz respeito ao caráter meramente indicativo da classificação etária de obras
audiovisuais.
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O art. 21, inciso XVI, da Constituição Federal dispõe claramente que a classificação etária será exercida pelo Poder Público para efeito indicativo. Ou seja,
a Carta da República dispõe apenas que a classificação etária possui um caráter meramente informativo
e pedagógico, cabendo aos pais e responsáveis, no
regular exercício de sua responsabilidade, decidir sobre o acesso de seus filhos, tutelados ou curatelados,
as obras ou espetáculos cuja classificação indicativa
seja superior a sua faixa etária. Cuida-se, assim, de
norma que traz mera recomendação, não podendo
revestir-se de um caráter cogente ou obrigatório para
os administrados.
Diante disso, a proposição, com a devida venia,
extrapola os limites constitucionais ao impor, no § 2º
do art. 75 da Lei nº 8.069, de 1990, condições para o
acesso de crianças e adolescentes a obras audiovisuais classificadas em faixas etárias superiores as quais
pertencem. Trata-se, portanto, de norma que contraria
o disposto no art. 5º, inc. IX, da Constituição Federal,
ao conferir, repita-se, caráter pretensamente cogente
à classificação etária, que possui natureza meramente indicativa.
Assim, propomos que a redação do § 2º do art.
75 seja substituída por redação diversa, para ajustá-lo em conformidade com o art. 2º do ECA, de modo
a deixar claro que cabe exclusivamente aos pais ou
responsáveis autorizar o acesso de suas crianças e/
ou adolescentes a diversão ou espetáculo cuja classificação indicativa seja superior à faixa etária correspondente, desde que acompanhados por eles ou por
terceiros expressamente autorizados.
Propomos, ainda, na linha da sugestão apontada
pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, o acréscimo
dos parágrafos 2º ao 5º para dispor, em linhas gerais,
sobre o ingresso das crianças nos locais de diversão
e apresentação de espetáculos públicos, bem como
da autorização para o adolescente ter acesso às diversões e espetáculos públicos, locação de obras
audiovisuais destinadas a cinema e vídeo, cuja classificação indicativa seja superior à respectiva faixa
etária, além da retenção da autorização pelo estabelecimento de diversões, de espetáculos, de exibição,
locação ou venda de obras audiovisuais destinadas
a cinema e vídeos.
Finalmente, propomos alterar a redação do art.
255 da Lei nº 8.069, de 1990, para esclarecer que a
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aplicação de multa somente será cabível nos casos
em que menores tenham tido acesso a filme, trailer,
peça ou congênere classificado como inadequado a
sua faixa etária, quando desacompanhados de seus
pais, responsáveis ou terceiros expressamente autorizados.
Do ponto de vista formal, identificamos ainda a
necessidade de supressão do parágrafo único do art.
75 da Lei nº 8.069, de 1990, tendo em vista sua incompatibilidade com a alteração proposta na emenda substitutiva, com inclusão dos parágrafos 2º e 3º
neste dispositivo.
No que concerne à Emenda nº 1 – CCJ, manifestamo-nos pela rejeição, considerando que o seu
texto passa a ser incompatível com a proposição, nos
termos do substitutivo ora apresentado.
Ressaltamos, por fim, que a sugestão do substitutivo ora apresentado mantém a sistemática das medidas
de proteção, promoção e defesa dos direitos humanos
das crianças e adolescentes prevista no Estatuto. Entendemos, outrossim, que tal mudança reforçará significativamente o papel da família como ente responsável
pela orientação das crianças e adolescentes a respeito
do exercício de seus direitos constitucionalmente garantidos à educação, à cultura e ao lazer. De fato, são
os pais e responsáveis que tem melhores condições
de avaliar a maturidade das crianças e adolescentes
para ter acesso às obras audiovisuais classificadas
como acima de sua faixa etária.
III – Voto
Nos termos do exposto, somos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2006, nos termos da seguinte emenda substitutiva:
EMENDA Nº – CE (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 18, 2006
“Acrescenta dispositivos à Lei no 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 75, o § 1º do art. 149, e o caput do
art. 255 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 75. ..........................................................
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§ 1º As crianças somente poderão ingressar e permanecer nos locais de diversão e
de apresentação ou exibição de espetáculos
públicos quando acompanhadas dos pais ou
responsável.
§ 2º É permitido o acesso de crianças às diversões ou espetáculos cuja classificação indicativa seja superior à respectiva faixa etária,
desde que acompanhadas dos pais, responsável ou terceiros autorizados.
§ 3º Cabe aos pais ou responsável autorizar o
acesso de adolescentes às diversões, espetáculos públicos, locação de obras audiovisuais destinadas a cinema e vídeos, cuja classificação indicativa seja superior à respectiva
faixa etária.
§ 4º O documento de que trata o parágrafo
3º deste artigo poderá ser manuscrito e deverá conter dados que permitam identificar
o adolescente, os pais ou responsável pela
autorização.
§ 5º É obrigatória a retenção da autorização
prevista nos parágrafos 3º e 4º deste artigo,
pelo estabelecimento de diversões, de espetáculos públicos, de exibição, locação ou venda
de obras audiovisuais destinadas a cinema e
vídeos.” (NR)
“Art. 149. ........................................................
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a
autoridade judiciária, observado o disposto
no art. 75, levará em conta entre outros fatores:” (NR)
........................................................................
“Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou
congênere classificado pelo órgão competente
como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo, desacompanhados de seus pais, responsáveis ou terceiros
expressamente autorizados, em violação ao
art. 75:” (NR)
Pena – ...........................................................
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Sala da Comissão, 3 de julho de 2012. – Senador
Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
– Senador Paulo Paim, Relator ad hoc.
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EMENDA Nº 2 – CE (SUBSTITUTIVO)
TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 18, DE 2006
(SUBSTITUTIVO)
Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 75, o § 1º do art. 149, e o caput do
art. 255 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 75. ..........................................................
§ 1º As crianças somente poderão ingressar e permanecer nos locais de diversão e
de apresentação ou exibição de espetáculos
públicos quando acompanhadas dos pais ou
responsável.
§ 2º É permitido o acesso de crianças às diversões ou espetáculos cuja classificação indicativa seja superior à respectiva faixa etária,
desde que acompanhadas dos pais, responsável ou terceiros autorizados.
§ 3º Cabe aos pais ou responsável autorizar o
acesso de adolescentes às diversões, espetáculos públicos, locação de obras audiovisuais destinadas a cinema e vídeos, cuja classificação indicativa seja superior à respectiva
faixa etária.
§ 4º O documento de que trata o parágrafo 3º
deste artigo poderá ser manuscrito e deverá
conter dados que permitam identificar o adolescente, os pais ou responsável pela autorização.
§ 5º É obrigatória a retenção da autorização
prevista nos parágrafos 3º e 4º deste artigo,
pelo estabelecimento de diversões, de espetáculos públicos, de exibição, locação ou venda
de obras audiovisuais destinadas a cinema e
vídeos.” (NR)
“Art. 149. ........................................................
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária, observado o disposto no art.
75, levará em conta entre outros fatores:” (NR)
........................................................................
“Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou
congênere classificado pelo órgão competente
como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo, desacompanhados de seus pais, responsáveis ou terceiros
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expressamente autorizados, em violação ao
art. 75:” (NR)
Pena – ...........................................................
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 7 de agosto de 2012. – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da
Presidência – Senador Paulo Paim, Relator ad hoc.
LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
IX – É livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
....................................................................................
Art. 21. Compete à União:
....................................................................................
XVI – exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e
televisão;
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................
XV – proteção à infância e à juventude;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as
matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.
....................................................................................
§ 3º Compete à lei federal:
....................................................................................
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta
Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
....................................................................................
Art. 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos,
informando sobre a natureza deles, as faixas etárias
a que não se recomendem, locais e horários em que
sua apresentação se mostre inadequada.
Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões
e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível
e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informando destacada sobre a natureza do espetáculo e a
faixa etária especificada no certificado de classificação.
Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados
como adequados à sua faixa etária.
Parágrafo único. As crianças menores de dez anos
somente poderão ingressar e permanecer nos locais
de apresentação ou exibição quando acompanhadas
dos pais ou responsável.
Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público
infantojuvenil, programas com finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas.
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação,
antes de sua transmissão, apresentação ou exibição.
....................................................................................
Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:
....................................................................................
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:
a) os princípios desta Lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de frequência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes;
f) a natureza do espetáculo.
....................................................................................
Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo:
....................................................................................
DECRETO Nº 6.061, DE 15 DE MARÇO DE 2007
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
das Funções Gratificadas do Ministério da
Justiça, e dá outras providências.
....................................................................................
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Of. nº 105/2012/CE
Brasília, 7 de agosto de 2012
Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art.
91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que, na reunião realizada
nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Paulo Paim, ao Projeto de Lei
do Senado nº 18, de 2006, do Excelentíssimo Senhor
Senador Pedro Simon, que “Acrescenta dispositivos
à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências”. (Estabelece classificação por
faixa etária para presença de crianças em atividades
culturais audiovisuais)”, foi dado como definitivamente
adotado pela Comissão.
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.
RELATÓRIO
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
O Projeto de Lei em pauta, da iniciativa do Senador Pedro Simon, objetiva estabelecer classificação por
faixa etária para presença de crianças e adolescentes
em atividades audiovisuais.
Para tanto, quer-se alterar a Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências.”
Nesse sentido, o art. 1º do Projeto busca acrescentar art. 74-A à Lei suprarreferida, dispondo que as
obras audiovisuais referentes a cinema, vídeo, DVD e
congêneres deverão ser classificadas segundo a faixa
etária a que não se recomendem, locais e horários em
que sua apresentação se mostre inadequada, dividindo
as faixas de inadequação da forma seguinte: I – livre;
II – inadequado para menores de dez anos; III – inadequado para menores de doze anos; IV – inadequado
para menores de quatorze anos; V – inadequado para
menores de dezesseis anos; VI – inadequado para
menores de dezoito anos.
Outrossim, o art. 1º intenta também aditar ao
Estatuto da Criança e do Adolescente art. 75-A, para
consignar que a classificação indicativa por faixa etá-
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ria será justificada com base no grau de conteúdos de
sexo, drogas e violência e em descrições temáticas de
cenas analisadas e, ainda, para estatuir que as correspondências entre gradação dos conteúdos e descrições
temáticas serão regularmente discutidas em âmbito
interno do órgão competente e em consultas públicas.
Ademais, pelo art. 2º, a proposição pretende
também aditar § 2º do art. 75 do Estatuto da Criança
e do Adolescente, preceituando que o acesso de crianças e adolescentes a obras audiovisuais classificadas
como inadequadas à faixa etária na qual se inserem
será permitido na companhia dos pais ou responsáveis
expressamente autorizados e observados os seguintes limites: I – crianças de 10 a 11 anos poderão ter
acesso a espetáculos e diversões públicas classificados como inadequados para menores de doze anos;
II – adolescentes de doze a treze anos poderão ter
acesso a espetáculos e diversões públicas classificados
como inadequados para menores de quatorze anos;
III – adolescentes de quatorze a quinze anos poderão
ter acesso a espetáculos e diversões públicas classificados como inadequados para menores de dezesseis
anos; IV – crianças até nove anos poderão ter acesso
a espetáculos e diversões públicas classificados como
livre e também como inadequados para menores de dez
anos apenas na companhia de seus pais ou responsáveis; V – não será permitido, em qualquer hipótese,
o acesso de crianças e adolescentes a diversões ou
espetáculos públicos cuja classificação recebida corresponda a inadequado para menores de dezoito anos.
Outrossim, propõe-se acrescentar § 3º ao mesmo
art. 75 para estatuir que o documento de autorização
acima referido pode ser manuscrito, desde que seja
legível e contenha os dados essenciais dos envolvidos, além de dever ser retido no estabelecimento de
exibição, locação ou venda das obras audiovisuais de
que se trata.
Por fim, a proposição colima, ainda, alterar o §
1º do art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor que a autoridade judiciária competente
deverá observar o disposto no art. 75 para disciplinar
ou autorizar a entrada e a permanência de criança ou
adolescente em estádio, ginásio ou campo desportivo;
bailes ou promoções dançantes; boate ou congêneres;
casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;
estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão
e a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios; e certames de beleza.
Na justificação da proposição, está posto que se
pretende dirimir situação conflituosa quanto aos direitos
das crianças e dos adolescentes, no que diz respeito
a sua presença em atividades culturais, quando em
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desacordo com as classificações indicativas estipuladas pelo Ministério da Justiça.
O Ministério da Justiça entenderia que a classificação por faixa etária é uma indicação e uma orientação, que os pais e responsáveis podem acatar quando
da permissão para que seus filhos e tutelados vão às
atividades em questão, não sendo um enquadramento impositivo.
Segue a justificação ponderando que tem havido
distorção a respeito de quem tem papel primordial de
zelar pela integridade do menor, sendo situação comum que cinemas e casas de espetáculos munidos de
advertências judiciais e ameaçados de punições administrativas vedem até mesmo a presença de menores
acompanhados de pais ou responsáveis, afrontando
inclusive o pátrio poder.
A conclusão da justificação é no sentido de que
a proposta de que se trata pretende dividir as responsabilidades das autoridades, às quais cabe zelar pelos
menores em nome do Estado, com os pais e responsáveis, que são os titulares naturais dessas obrigações.
Não há emendas à proposição.
II – Análise
Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da presente proposição,
conforme previsto no art. 101, I, do Regimento Interno
da Casa. A seguir, a matéria deverá ser enviada para a
Comissão de Educação, colegiado no qual será analisado o seu mérito, terminativamente, conforme previsto
no art. 91 da Carta Regimental.
No que diz respeito à constitucionalidade da matéria, temos que a Constituição Federal preceitua, no seu
art. 48, caput, que cabe ao Congresso Nacional legislar sobre todas as matérias da competência da União.
Cabe, também, recordar que o art. 220, § 3º, da
Constituição Federal, prevê a competência da lei federal
para: I – regular as diversões e espetáculos públicos,
cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza
deles, as faixas etárias a que não se recomendem,
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada; II – estabelecer os meios legais que
garantam à pessoa e à família a possibilidade de se
defenderem de programas ou programações de rádio
e televisão que contrariem os seus valores éticos e
sociais.
Outrossim, o art. 24, inciso XV, da Lei Maior, estabelece a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para dispor sobre a legislação
referente à proteção à infância e à juventude.
Desse modo, no que diz respeito à constitucionalidade, não há óbice à livre tramitação do projeto
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de lei em discussão. Igualmente, não encontramos
obstáculo à matéria no que se refere aos requisitos
da juridicidade e da regimentalidade.
No que se refere ao mérito, entendemos que a
matéria deve ser acolhida, contudo devemos frisar
que caberá à Comissão de Educação decidir terminativamente sobre tal aspecto, nos termos do despacho
efetuado pela Presidência da Casa.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de Lei do
Senado nº 18, de 2006.
Sala da Comissão, – Senador Mozarildo Cavalcanti, Relator.
Relator: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Vem ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), para análise e decisão em caráter
terminativo, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 18, de
2006, do Senador Pedro Simon, que acrescenta dispositivos à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
“Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências”.
O art. 1º da proposição inclui na Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, os arts. 74-A e 75-A, os quais
determinam que as obras audiovisuais referentes a
cinema, vídeo, DVD e congêneres deverão ser classificadas segundo a faixa etária a que não sejam recomendadas, providência que deve se estender também
a locais e horários em que tais exibições se mostrem
inadequadas.
O art. 2º da proposição dá nova redação ao art.
75 e ao § 1º do art. 149 da mencionada Lei nº 8.069,
de 1990, para estabelecer as condições em que crianças e adolescentes acompanhados dos pais ou responsáveis podem ter acesso a obras audiovisuais
classificadas como inadequadas para a faixa etária
em que se situam.
O art. 3º determina a entrada em vigor da nova
lei na data de sua publicação.
Em sua justificação, o autor do projeto afirma que
o tema da classificação das obras audiovisuais, embora
esteja previsto na Lei nº 8.069, de 1990, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, tem gerado intensa controvérsia. Propõe, então, que os limites sejam definidos
com clareza, até mesmo para que as responsabilidades sejam compartilhadas de forma mais adequada
com a família da criança ou do adolescente.
O projeto foi apresentado no dia 24 de janeiro de
2006 e distribuído à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) e à então denominada Comissão
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de Educação (CE), cabendo à última decisão terminativa. Em virtude da aprovação do Requerimento nº
1.187, de 2008, do Senador Marco Maciel, a proposição passou a tramitar em conjunto com outros projetos, alguns de autoria de senadores, outros oriundos
da Câmara dos Deputados. Entretanto, em deliberação
posterior, foi determinado o desapensamento, nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2009, e do Requerimento
nº 448, de 2009, de autoria do Senador Valdir Raupp.
Portanto, este relatório refere-se unicamente ao PLS
nº 18, de 2006.
No dia 15 de maio de 2009, a matéria recebeu
despacho confirmando que a sua apreciação se dê pela
CCJ e pela CE, cabendo a esta última pronunciar-se
terminativamente.
Em 11 de novembro de 2009, a proposição recebeu parecer, na CCJ, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, com aprovação da Emenda nº
1 – CCJ, que altera a redação da ementa do projeto,
com a finalidade de especificar o objeto da nova lei.
Nesta Comissão, o projeto não recebeu emendas.
Por fim, o projeto foi distribuído a este relator
em 2010, que apresentou relatório pela aprovação da
matéria. Por força regimental, a matéria retorna a esta
relatoria para novo parecer, eis que continua a tramitar na nova legislatura. Assim, reproduzo o relatório já
apresentado por não haver alteração ao projeto.
II – Análise
Nos termos do art. 102, II, do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), compete a esta Comissão
apreciar proposições que versem sobre diversão e
espetáculos públicos, matérias de que trata o PLC nº
18, de 2006.
Como bem destaca o autor da proposição, trata-se de tema que tem provocado intensa controvérsia,
pois, em virtude da ausência de uma clara regulamentação do assunto, frequentemente chegam aos tribunais questionamentos relacionados à classificação
indicativa de obras audiovisuais.
Nesse sentido, o projeto é extremamente oportuno. Chamou-nos a atenção, em especial, o fato de
o autor ter escalonado a classificação das obras audiovisuais em seis níveis. Não obstante o fato de que
será necessário detalhar com clareza critérios de classificação em regulamentação própria, parece-nos muito adequado que o público composto por crianças e
adolescentes seja tratado com esse grau de cuidado
e detalhamento.
Acerta, também, a proposição, quando estabelece limites para o acesso de crianças e adolescentes,
na companhia dos pais ou responsáveis, a obras au-
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diovisuais classificadas em faixas etárias superiores
às quais pertencem.
Acreditamos que a proposição, ao tratar da classificação de conteúdo das obras audiovisuais, estabelece
as condições para o compartilhamento das responsabilidades, no que concerne à proteção das crianças e
dos adolescentes, entre o Estado, as famílias e os segmentos relacionados à produção e à difusão cultural.
Sustenta-se, dessa forma, a proposição, na doutrina da proteção integral à infância e à adolescência
inscrita no art. 227 da Lei Maior.
É, portanto, extremamente oportuno e meritório
o projeto.
No que concerne à Emenda nº 1 – CCJ, manifestamo-nos favoravelmente, tendo em vista que aperfeiçoa a redação da ementa da proposição, tornando-a
mais representativa do teor da nova lei.
III – Voto
Nos termos do exposto, somos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2006, com o
acatamento da Emenda nº 1 – CCJ.
Sala da Comissão, – Senador Valdir Raupp,
Relator.
Relator: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Vem ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), para análise e decisão em caráter
terminativo, o Projeto de Lei do Senado (PLS) no 18, de
2006, do Senador Pedro Simon, que acrescenta dispositivos à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
“Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências”.
O art. 1º da proposição inclui na Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, os arts. 74-A e 75-A, os quais
determinam que as obras audiovisuais referentes a
cinema, vídeo, DVD e congêneres deverão ser classificadas segundo a faixa etária a que não sejam recomendadas, providência que deve se estender também
a locais e horários em que tais exibições se mostrem
inadequadas.
O art. 2º da proposição dá nova redação ao art.
75 e ao § 1º do art. 149 da mencionada Lei no 8.069,
de 1990, para estabelecer as condições em que crianças e adolescentes acompanhados dos pais ou responsáveis podem ter acesso a obras audiovisuais
classificadas como inadequadas para a faixa etária
em que se situam.
O art. 3º determina a entrada em vigor da nova
lei na data de sua publicação.
Em sua justificação, o autor do projeto afirma que
o tema da classificação das obras audiovisuais, embora
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esteja previsto na Lei nº 8.069, de 1990, o Estatuto da
Criança e do Adolescente tem gerado intensa controvérsia. Propõe, então, que os limites sejam definidos
com clareza, até mesmo para que as responsabilidades sejam compartilhadas de forma mais adequada
com a família da criança ou do adolescente.
O projeto foi apresentado no dia 24 de janeiro de
2006 e distribuído à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) e à então denominada Comissão
de Educação (CE), cabendo à última decisão terminativa. Em virtude da aprovação do Requerimento nº
1.187, de 2008, do Senador Marco Maciel, a proposição passou a tramitar em conjunto com outros projetos, alguns de autoria de senadores, outros oriundos
da Câmara dos Deputados. Entretanto, em deliberação
posterior, foi determinado o desapensamento, nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2009, e do Requerimento
nº 448, de 2009, de autoria do Senador Valdir Raupp.
Portanto, este relatório refere-se unicamente ao PLS
nº 18, de 2006.
No dia 15 de maio de 2009, a matéria recebeu
despacho confirmando que a sua apreciação se dê pela
CCJ e pela CE, cabendo a esta última pronunciar-se
terminativamente.
Em 11 de novembro de 2009, a proposição recebeu parecer, na CCJ, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, com aprovação da Emenda nº
1 – CCJ, que altera a redação da ementa do projeto,
com a finalidade de especificar o objeto da nova lei.
Nesta Comissão, o projeto não recebeu emendas.
II – Análise
Nos termos do art. 102, II, do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), compete a esta Comissão
apreciar proposições que versem sobre diversão e
espetáculos públicos, matérias de que trata o PLC nº
18, de 2006.
Como bem destaca o autor da proposição, trata-se de tema que tem provocado intenso debate entre
órgãos do Poder Público e representantes da sociedade civil, pois, em virtude da ausência de uma clara
regulamentação do assunto, chegam aos tribunais,
frequentemente, questionamentos relacionados à classificação indicativa de obras audiovisuais, cujo tema se
encontra consolidado como política pública de Estado,
que tem por escopo fornecer instrumentos confiáveis
para escolha da programação que as crianças e adolescentes devem ou não ter acesso, evitando que imagens ou programações prejudiquem a sua formação.
A despeito de a Portaria SNJ no 8, de 6 de julho
de 2006, da Secretaria Nacional de Saúde ter estabelecido o Manual da Nova Classificação Indicativa, o
projeto é extremamente oportuno, na medida em que

322

41740 Quinta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

se propõe a reforçar a disposição administrativa do
Ministério da Justiça, conferindo previsão legal para
disciplinar a presença de crianças e adolescentes em
atividades culturais audiovisuais por faixa etária.
Desse modo, chamou-nos a atenção, em especial,
o fato de o autor ter escalonado a classificação das
obras audiovisuais em seis níveis, não obstante o fato
de que será necessário detalhar com clareza critérios
de classificação em regulamentação própria. Assim,
parece-nos muito adequado que o público composto
por crianças e adolescentes seja tratado com esse
grau de cuidado e detalhamento, em respeito a todo
o sistema de proteção à criança e ao adolescente.
Acerta, também, a proposição, quando estabelece limites para o acesso de crianças e adolescentes,
na companhia dos pais ou responsáveis, a obras audiovisuais classificadas em faixas etárias superiores
às quais pertencem.
Acreditamos que a proposição, ao tratar da classificação de conteúdo das obras audiovisuais, estabelece as condições para o compartilhamento das co-responsabilidades, no que concerne à proteção das
crianças e dos adolescentes, entre o Estado, a família,
a sociedade e os segmentos relacionados à produção
e à difusão cultural.
Sustenta-se, dessa forma, a proposição, na doutrina da proteção integral à infância e à adolescência
inscrita no art. 227 da Lei Maior.
É, portanto, extremamente oportuno e meritório
o projeto.
Vislumbramos, entretanto, aspectos formais que
merecem reparos para que a proposição respeite os
ditames da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração das leis.
O caput do art. 1º necessita de reformulação, para
que a menção à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
seja feita na forma adequada. O teor do art. 75-A do
projeto é decorrência lógica do conteúdo do art. 74-A.
Logo, entendemos ser mais apropriado renumerá-lo
para 75-B, mantendo seu parágrafo.
Procuramos, também, substituir a expressão
“cinema, vídeo e DVD” por um texto que inclua outras
formas de registro audiovisual com fins comerciais.
Observe-se que, nos dias atuais, o DVD já vem sendo
substituído pelo blu-ray disc, que é um disco óptico de
alta densidade. O objetivo da substituição proposta,
portanto, consiste em evitar que o inevitável avanço
tecnológico torne a lei obsoleta.
Identificamos, por fim, a necessidade da supressão do parágrafo único do art. 75 da Lei nº 8.069, de
1990, tendo em vista sua incompatibilidade com o inciso IV do § 2º – transformado na emenda substitutiva
em § 1º – conforme alteração proposta no art. 2º da
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proposição. Na emenda substitutiva que apresentamos,
portanto, é feita tal supressão.
Já o teor do inciso V foi transposto para um § 2º,
por não se tratar propriamente de desdobramento do
disposto no parágrafo a que se relaciona. Em consequência dessas alterações, é necessário renumerar o
parágrafo seguinte.
No que concerne à Emenda nº 1 – CCJ, entendemos que a modificação aperfeiçoa a redação da ementa
da proposição, tornando-a mais representativa do teor
da nova lei. Seu conteúdo, portanto, é integralmente
aproveitado na emenda substitutiva que apresentamos, não obstante seja necessária sua rejeição formal.
III – Voto
Nos termos do exposto, somos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2006, com a
rejeição meramente formal da Emenda nº 1 – CCJ, nos
termos da seguinte emenda substitutiva:
EMENDA Nº – CE (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 18, DE 2006
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências, para
estabelecer classificação por faixa etária
para a presença de crianças e adolescentes em atividades culturais audiovisuais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 74-A e 74-B:
“Art. 74-A. As obras audiovisuais exibidas em
cinemas ou congêneres e comercializadas em
qualquer meio de registro audiovisual deverão
ser classificadas segundo a faixa etária a que
não se recomendem e os locais e horários em
que sua apresentação se mostre inadequada.
Parágrafo único. As classes indicativas das
faixas etárias a que se refere o caput são:
I – livre;
II – inadequado para menores de dez anos;
III – inadequado para menores de doze anos;
IV – inadequado para menores de quatorze
anos;
V – inadequado para menores de dezesseis
anos;
VI – inadequado para menores de dezoito
anos.”
“Art. 74-B. A classificação indicativa por faixa
etária será justificada com base no grau de
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conteúdos de sexo, drogas e violência e em
descrições temáticas de cenas analisadas.
Parágrafo único. Correspondências entre gradação dos conteúdos e descrições temáticas
serão regularmente discutidas em âmbito interno do órgão competente e em consultas
públicas.”
Art. 2º O art. 75 e o § 1º do art. 149 da Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com
as seguintes redações:
“Art. 75. ..........................................................
§ 1º O acesso de crianças e adolescentes a
obras audiovisuais classificadas como inadequadas à faixa etária na qual se inserem será
permitido na companhia dos pais ou responsáveis expressamente autorizados e observados
os limites abaixo:
I – crianças de dez a onze anos poderão ter
acesso a espetáculos e diversões públicas
classificadas como inadequados para menores de doze anos;
II – adolescentes de doze a treze anos poderão
ter acesso a espetáculos e diversões públicas
classificadas como inadequados para menores
de quatorze anos;
III – adolescentes de quatorze a quinze anos
poderão ter acesso a espetáculos e diversões
públicas classificadas como inadequados para
menores de dezesseis anos;
IV – crianças de zero a nova anos poderão
ter acesso a espetáculos e diversões públicas
classificadas como livres e também como inadequados para menores de dez anos apenas
na companhia de seus pais ou responsáveis.
§ 2º Não será permitido, em qualquer hipótese, o acesso de crianças e adolescentes a
diversões ou espetáculos públicos cuja classificação seja inadequada para menores de
dezoito anos.
§ 3º O documento de autorização de que trata
o § 1º poderá, inclusive, ser manuscrito, desde
que seja legível e contenha os dados que permitam identificar a criança ou o adolescente
e o seu acompanhante, sendo obrigatória a
retenção do documento no estabelecimento
de exibição, locação ou venda de obras audiovisuais destinadas a cinema e vídeo.” (NR)
........................................................................
“Art. 149. ........................................................
........................................................................
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§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a
autoridade judiciária, observado o disposto no
art. 75, levará em conta, entre outros fatores:
.............................................................. ” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, – Senador Valdir Raupp,
Relator.
Relator: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Vem ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), para análise e decisão em caráter
terminativo, o Projeto de Lei do Senado (PLS) no 18, de
2006, do Senador Pedro Simon, que acrescenta dispositivos à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
“Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências”.
O art. 1º da proposição inclui na Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, os arts. 74-A. 75-A, os quais determinam que as obras audiovisuais referentes a cinema,
vídeo, DVD e congêneres deverão ser classificadas segundo a faixa etária a que sejam recomendadas, providência que deve se estender também a locais e horários
em que tais exibições se mostrem inadequadas.
O art. 2º da proposição dá nova redação ao art.
75 e ao § 1º do art. 149 da mencionada Lei no 8.069/90,
para estabelecer as condições em que crianças e adolescentes acompanhados dos pais ou responsáveis
podem ter acesso a obras audiovisuais classificadas
como inadequadas para a faixa etária em que se situam.
O art. 3º determina a entrada em vigor da nova
lei na data de sua publicação.
Em sua justificação o autor do projeto afirma
que o tema da classificação das obras audiovisuais,
embora já esteja previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente, Lei no 8.069/90, tem gerado intensa
controvérsia quanto à sua proposição, que os limites
sejam definidos com clareza, até mesmo para que as
responsabilidades sejam compartilhadas de forma mais
adequada com a família da criança ou do adolescente.
O projeto foi apresentado no dia 24 de janeiro de
2006 e distribuído à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) e à então denominada Comissão de
Educação (CE), cabendo à última decisão terminativa.
Em virtude da aprovação do Requerimento nº 1.187, de
2008, do Senador Marco Maciel, a proposição passou
a tramitar em conjunto com outros projetos, alguns de
autoria de senadores, outros oriundos da Câmara dos
Deputados. Entretanto, em deliberação posterior, foi
determinado o desapensamento, nos termos do Ato
da Mesa nº 2, de 2009, e do Requerimento nº 448, de
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2009, de autoria do Senador Valdir Raupp. Portanto, este
relatório refere-se unicamente ao PLS nº 18, de 2006.
No dia 15 de maio de 2009, a matéria recebeu
despacho confirmando que a sua apreciação se dê pela
CCJ e pela CE, cabendo a esta última pronunciar-se
terminativamente.
Em 11 de novembro de 2009, a proposição recebeu parecer na CCJ, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, com aprovação da Emenda nº
1 – CCJ, que altera a redação da ementa do projeto,
com a finalidade de especificar o objeto da nova lei.
Nesta Comissão, o projeto não recebeu emendas.
Por fim, o projeto foi distribuído a este relator
em 2010, que apresentou relatório pela aprovação
da matéria. Por força regimental, a matéria retorna a
esta relatoria para reexame do parecer anteriormente
apresentado.
II – Análise
Nos termos do art. 102, II, do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), compete a esta Comissão
apreciar proposições que versem sobre diversão e
espetáculos públicos, matérias de que trata o PLC nº
18, de 2006.
Como bem destaca o autor da proposição, trata-se
de tema que tem provocado intensa controvérsia, pois,
em virtude da ausência de uma clara regulamentação
do assunto, frequentemente chegam aos tribunais questionamentos relacionados à classificação indicativa de
obras audiovisuais, cujo tema se encontra consolidado
como política pública de Estado, que tem por escopo
fornecer instrumentos confiáveis para escolha da programação que as crianças e adolescentes devem ou
não ter acesso, evitando que imagens ou programações prejudiquem a sua formação.
Nesse sentido, o projeto é extremamente oportuno e meritório, já que traz o tema a novos debates e
enseja a discussão sobre a necessidade de modificação e/ou complementação da lei, de modo a garantir
sua consistência com todo o sistema de proteção à
criança e ao adolescente.
Entretanto, vislumbramos aspectos que merecem
reparos para que a proposição respeite, (i) a competência do Ministério da Justiça para realizar a classificação etária de espetáculos e diversões públicas e
(ii) o caráter estritamente indicativo desta classificação
estaria, nos exatos termos da Constituição Federal.
Sobre o primeiro aspecto, o art. 21, inciso XVI da
Constituição Federal estabelece ser competência da
União “exercer a classificação, para efeito indicativo, de
diversões públicas e de programas de rádio e televisão”.
Dentro da sistemática constitucional, tal competência,
assim como todas as demais listadas no art. 21, tem
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caráter estritamente administrativo e deve, portanto,
ser exercida exclusivamente pelo Poder Executivo.
Tal dispositivo, por sua vez, é reforçado no § 3º
do art. 220 da Constituição Federal, o qual determina
que lei federal deve regular as diversões e espetáculos
públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a
natureza e as faixas etárias a que são recomendados.
O art. 74 da Lei nº 8.069/90, atribui também ao
Poder Executivo o dever de exercer a classificação indicativa ao determinar que “o poder público, através do
órgão competente, regulará as diversões e espetáculos
públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas
etárias a que não se recomendem, locais e horários
em que sua apresentação se mostre inadequada”. E
nos termos do Decreto nº 6.061/07, este órgão competente é justamente o Ministério da Justiça, que realiza
tais funções por meio de sua Secretaria Nacional de
Justiça e pelo seu Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação.
Desse modo, temos por certo que o art. 74-A
contido no art. 1º da proposição não pode ser mantido,
porque traz a classificação etária para ser tratada em
sede de lei federal, o que torna, pois, incompatível com
a Constituição Federal, com dispositivos da própria Lei
nº 8.069/90 e com o Decreto nº 6.061/07, usurpando
competência garantida ao Ministério da Justiça.
Relativamente ao segundo aspecto que merece reparo na proposição, diz respeito ao caráter meramente indicativo da classificação etária de obras
audiovisuais.
O art. 21, inciso XVI, da Constituição Federal dispõe claramente que a classificação etária será exercida pelo Poder Público para efeito indicativo. Ou seja, a
Carta da República dispõe apenas que a classificação
etária possui um caráter meramente informativo e pedagógico, sendo dirigido aos pais e responsáveis que,
no regular exercício de sua responsabilidade, devem
decidir sobre o acesso de seus filhos, tutelados ou
curatelados, as obras ou espetáculos cuja classificação indicativa seja superior a sua faixa etária. Cuida-se, assim, de norma que traz mera recomendação,
não podendo revestir-se de um caráter cogente ou
obrigatório para os administrados.
Diante disso, a proposição, com a devida venia,
extrapola os limites constitucionais ao impor, no § 2º
do art. 75 da Lei no 8.069, de 1990, condições para o
acesso de crianças e adolescentes a obras audiovisuais classificadas em faixas etárias superiores as quais
pertencem. Trata-se, portanto, de norma que contraria
o disposto no art. 5º, inc. IX, da Constituição Federal,
ao conferir, repita-se, caráter pretensamente cogente
à classificação dada, que possui natureza meramente indicativa.
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Pelo exposto, rejeitamos a redação proposta pelo
§ 2º do art. 75 e a substituímos por redação diversa,
de modo a deixar claro que cabe exclusivamente aos
pais ou responsáveis autorizar o acesso de suas crianças e/ou adolescentes a diversão ou espetáculo cuja
classificação indicativa seja superior à faixa etária correspondente, desde que acompanhados por eles ou
por terceiros expressamente autorizados.
Muito além da questão constitucional, entendemos que tal mudança reforçará significativamente o
papel da família como ente responsável pela orientação das crianças e adolescentes a respeito do exercício de seus direitos constitucionalmente garantidos
à educação, à cultura e ao lazer. De fato, são os pais
e responsáveis que tem melhores condições de avaliar a maturidade das crianças e adolescentes para
ter acesso às obras audiovisuais classificadas como
acima de sua faixa etária.
Finalmente, propomos alterar a redação do art.
255 da Lei nº 8.069, de 1990, para esclarecer que a
aplicação de multa somente será cabível nos casos
em que menores tenham tido acesso a filme, trailer,
peça ou congênere classificado como inadequado a
sua faixa etária, quando desacompanhados de seus
pais, responsáveis ou terceiros expressamente autorizados.
Do ponto de vista formal, identificamos ainda a
necessidade de supressão do parágrafo único do art.
75 da Lei no 8.069, de 1990, tendo em vista sua incompatibilidade com a alteração proposta na emenda substitutiva, com inclusão dos parágrafos 2º e 3º
neste dispositivo.
No que concerne à Emenda no 1 – CCJ, manifestamo-nos pela rejeição, considerando que o seu
texto passa a ser incompatível com a proposição, nos
termos do substitutivo ora apresentado.
III – Voto
Nos termos do exposto, somos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado no 18, de 2006, nos termos da seguinte emenda substitutiva:
EMENDA Nº – CE (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI Nº 18, DE 2006
“Acrescenta dispositivos à Lei no 8.069,
de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O §1º do art. 75, o art. 149 e o art. 255,
todos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passam
a vigorar com as seguintes redações:
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“Art. 75. ..........................................................
§ 1º Cabe aos pais ou responsáveis autorizar
o acesso de suas crianças e/ou adolescentes
a diversão ou espetáculo, cuja classificação
indicativa seja superior à respectiva faixa etária, desde que acompanhadas por eles ou por
terceiros expressamente autorizados.
§ 2º O documento de autorização de que trata
o § 1º poderá, inclusive, ser manuscrito, desde
que seja legível e contenha os dados que permitam identificar a criança ou o adolescente
e o seu acompanhante, sendo obrigatória a
retenção do documento no estabelecimento
de exibição, locação ou venda de obras audiovisuais destinadas a cinema e vídeo.” (NR)
“Art. 149. ........................................................
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a
autoridade judiciária, observado o disposto no
art. 75, levará em conta entre outros fatores:
.............................................................. (NR)”
“Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou
congênere classificado pelo órgão competente
como inadequado às crianças ou adolescentes
admitidos ao espetáculo, desacompanhados de
seus pais, responsáveis ou terceiros expressamente autorizados, em violação ao art. 75:
Pena – multa de vinte a cem salários de referência; na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Sala da Comissão, Senador Valdir Raupp, Relator.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 258, de 2012,
do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei nº 128, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 258/2012 – CRE/PRES
Brasília, 9 de agosto de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em reunião ocorrida nesta data, e nos termos do
art. 91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, rejeitou em decisão terminativa o Projeto de Lei
do Senado nº 128, de 2011, de autoria do Senador
Marcelo Crivella, que “altera o art. 10 da Lei nº 6.880,
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de 9 de dezembro de 1980 (‘Dispõe sobre o Estatuto
dos Militares’), para estabelecer limites de idade ao
ingresso nas Forças Armadas”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de elevada estima e distinta consideração. – Senador
Fernando Collor, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com referência ao Ofício nº 258, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado nº 128, de 2011, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 366, de 2009,
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, e o Ofício nº 105, de 2012, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que
comunicam a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2006.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 366/09 – Presidência/CCJ
Brasília, 11 de novembro de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto
de Lei do Senado nº 18, de 2006, que “Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
‘Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências’”, de autoria do Senador
Valdir Raupp.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Of.no 105/2012/CE
Brasília, 7 de agosto de 2012
Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art.
91, § 2o, do Regimento Interno do Senado Federal,
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comunico a Vossa Excelência que, na reunião realizada nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua
Excelência o Senhor Senador Paulo Paim, ao Projeto
de Lei do Senado no 18, de 2006, do Excelentíssimo
Senhor Senador Pedro Simon, que “acrescenta dispositivos à Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990”, que
“dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências” (estabelece classificação por
faixa etária para presença de crianças em atividades
culturais audiovisuais), foi dado como definitivamente
adotado pela Comissão.
Atenciosamente, Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência comunica ao Plenário que, segundo
o despacho inicial aposto ao Projeto, a competência
terminativa cabe à Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.
Com referência ao Ofício nº 105, de 2012, do
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que o Projeto de Lei
do Senado nº 18, de 2006, seja apreciado pelo
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 304, DE 2012
Dá nova redação à alínea a do inciso I do
art. 6º da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de
1992, que organiza a Justiça Militar da União
e regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares e revoga o art. 13 do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, Código
Penal Militar, para disciplinar a prerrogativa
de foro dos oficiais generais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea a do inciso I do art. 6º da Lei nº
8.457, de 4 de setembro de 1992, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 6° ...........................................................
I – ...................................................................
a) os oficiais generais da ativa das Forças Armadas, nos crimes militares definidos em lei;
............................................................... ”(NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revoga-se o art. 13 do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969.
Justificação
O presente projeto de lei tem como objetivo impedir que a prerrogativa de foro que é concedida aos
oficiais generais no caso de cometimento de crimes
militares seja estendida aos oficiais generais da reserva ou reformados.
A legislação hoje em vigor, mais precisamente,
a combinação do art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº
8.457, de 4 de setembro de 1992, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus
Serviços Auxiliares, com o art. 13 do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar,
tem servido de lastro à interpretação que admite a extensão da prerrogativa de foro dos oficiais generais da
ativa, que somente podem ser julgados pelo Superior
Tribunal Militar nas hipóteses de crime militar, aos oficiais generais da reserva ou reformados.
Veja-se, nesse sentido, a redação atual dos dispositivos mencionados:
Lei nº 8.457, de 1992
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I – processar e julgar originariamente:
a) os oficiais generais das Forças Armadas,
nos crimes militares definidos em lei;
........................................................................
Decreto-Lei nº 1.001, de 1969
Art. 13. O militar da reserva, ou reformado,
conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da
aplicação da lei penal militar, quando pratica
ou contra ele é praticado crime militar.
A prerrogativa de foro tem como escopo assegurar a mais ampla autonomia e independência funcional
ao agente público no exercício de suas atribuições.
Protege-se, não a figura do agente público em sentido lato, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello,
mas, sim, o cargo ou a função pública.
É reiterada e pacífica a jurisprudência recente do
Supremo Tribunal Federal (STF) nesse sentido, que culminou, inclusive, com o cancelamento de sua Súmula
nº 394 que admitia essa extensão, verbis:
COMETIDO O CRIME DURANTE O EXERCÍCIO FUNCIONAL, PREVALECE A COMPETÊNCIA ESPECIAL POR PRERROGATIVA
DE FUNÇÃO, AINDA QUE O INQUÉRITO OU
A AÇÃO PENAL SEJAM INICIADOS APÓS A
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CESSAÇÃO DAQUELE EXERCÍCIO (CANCELADA).
Nesse sentido, prevalece o entendimento, na mais
alta Corte de Justiça do país, de que a prerrogativa de
foro por exercício de cargo ou função não se estende
aos ex-detentores desses cargos ou funções.
Com a publicação da Lei nº 10.628, de 24 de
dezembro de 2002, que altera a redação do art.84 do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, tentou-se reinserir em nosso
ordenamento a figura da prerrogativa por função a ex-detentores de certos cargos.
No entanto, o STF, no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 2.797, ocorrido em 15 de
setembro de 2005, relator o Ministro Sepúlveda Pertence, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628,
de 2002, e por consequência, excluiu do ordenamento
jurídico os dois parágrafos que se pretendia acrescer
ao art. 84 do CPP.
A inconstitucionalidade foi declarada por ter entendido o STF que estava sendo usurpada sua competência precípua de atuar como intérprete da Constituição
Federal. Não poderia, nesse sentido, uma lei ordinária
fixar a interpretação da CF quanto à extensão da prerrogativa de foro. Apenas uma emenda constitucional
teria o condão de promover as alterações pretendidas
pelo Congresso Nacional.
Destaco o seguinte trecho da ementa do referido acórdão que interessa imediatamente ao presente
projeto de lei:
(...) III. Foro especial por prerrogativa de função: extensão, no tempo, ao momento posterior à cessação da investidura na função
dele determinante. Súmula 394/STF (cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal). Lei
10.628/2002, que acrescentou os §§ 1º e 2º
ao artigo 84 do C. Processo Penal: pretensão
inadmissível de interpretação autêntica da
Constituição por lei ordinária e usurpação
da competência do Supremo Tribunal para
interpretar a Constituição: inconstitucionalidade declarada. 1. O novo § 1º do art. 84
CPrPen constitui evidente reação legislativa
ao cancelamento da Súmula 394 por decisão tomada pelo Supremo Tribunal no Inq
687-QO, 25.8.97, rel. o em. Ministro Sydney
Sanches (RTJ 179/912), cujos fundamentos a lei nova contraria inequivocamente.
2. Tanto a Súmula 394, como a decisão do
Supremo Tribunal, que a cancelou, derivaram de interpretação direta e exclusiva da
Constituição Federal. 3. Não pode a lei or-

328

41746 Quinta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dinária pretender impor, como seu objeto
imediato, uma interpretação da Constituição: a questão é de inconstitucionalidade
formal, ínsita a toda norma de gradação
inferior que se proponha a ditar interpretação da norma de hierarquia superior. 4.
Quando, ao vício de inconstitucionalidade
formal, a lei interpretativa da Constituição
acresça o de opor-se ao entendimento da
jurisprudência constitucional do Supremo
Tribunal – guarda da Constituição –, às razões dogmáticas acentuadas se impõem ao
Tribunal razões de alta política institucional
para repelir a usurpação pelo legislador de
sua missão de intérprete final da Lei Fundamental: admitir pudesse a lei ordinária
inverter a leitura pelo Supremo Tribunal
da Constituição seria dizer que a interpretação constitucional da Corte estaria sujeita ao referendo do legislador, ou seja,
que a Constituição – como entendida pelo
órgão que ela própria erigiu em guarda da
sua supremacia –, só constituiria o correto
entendimento da Lei Suprema na medida
da inteligência que lhe desse outro órgão
constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido aos seus ditames.
Preservou-se, assim, no âmbito do STF, o entendimento de que a prerrogativa de foro por cargo
ou função não se estende aos ex-ocupantes desses
mesmos cargos ou funções.
Cabe, por fim, deixar claro que o presente projeto não almeja avançar no debate mais amplo sobre
a manutenção ou não do instituto da prerrogativa de
foro para todos ou para alguns agentes públicos, já
que é tema bastante complexo e polêmico que suscita controvérsias no Parlamento, na sociedade e na
mídia brasileira e lida com princípios constitucionais
fundamentais como o princípio republicano, o princípio isonômico, o princípio do juiz natural, e do duplo
grau de jurisdição.
Apenas pretende tornar expressa a vedação de
estender essa prerrogativa aos oficiais generais que já
estejam na reserva ou já tenham sido reformados nas
hipóteses que envolvam crimes militares. Quanto aos
oficiais generais da ativa, nada muda. Seguem sendo
julgados pelo Superior Tribunal Militar nessas hipóteses.
Nesse sentido, Senhoras Senadoras e Senhores
Senadores, submeto à consideração de Vossas Excelências para aprimoramento e posterior aprovação, o
presente projeto de lei que tem como objetivo eliminar
qualquer possibilidade de interpretação da legislação
penal e processual penal militar que vise promover a
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extensão da prerrogativa de foro dos oficiais generais
da ativa para os oficiais generais da reserva ou reformados.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.457, DE 4 DE SETEMBRO DE 1992
Mensagem de veto
Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(...)
CAPITULO II
Da Competência
SEÇÃO I
Da Competência do Superior Tribunal Militar
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I – processar e julgar originariamente:
a) os oficiais generais das Forças Armadas, nos
crimes militares definidos em lei; (Redação dada pela
Lei nº 8.719, de 19.10.93)
(...)
DECRETO-LEI Nº 1.001,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
Vide texto compilado
Código Penal Militar.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que
lhes confere o art. 3º do Ato Institucional nº 16, de 14
de outubro de 1969, combinado com o § 1° do art. 2°,
do Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968,
decretam:
(...)
Militar da reserva ou reformado
Art. 13. O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do pôsto ou
graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar,
quando pratica ou contra êle é praticado crime militar.
(...)
LEI Nº 10.628, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera a redação do art. 84 do Decreto-Lei
no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal.
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O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 84 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade.
§ 1o A competência especial por prerrogativa de
função, relativa a atos administrativos do agente, prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam
iniciados após a cessação do exercício da função pública. (Vide ADIN nº 2.797-2)
§ 2o A ação de improbidade, de que trata a Lei no
8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante
o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de
prerrogativa de foro em razão do exercício de função
pública, observado o disposto no § 1o.” (Vide ADIN nº
2.797-2)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
(Às Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Pela ordem, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a
minha inscrição para falar pela Liderança do PTB, e
já está aí o expediente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exa. já está inscrito, e o documento já está
sobre a mesa.
Obrigada, Senador.
Com a palavra o primeiro orador inscrito desta
sessão, Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sra. Presidenta Ana Amélia, Senador Mozarildo Cavalcanti, prezadas Senadoras e Senadores,
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
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nado, no início deste mês, começou a tramitação nesta
Casa dos três projetos de lei que atualizam o Código
de Defesa do Consumidor de 1990.
Essa comissão de juristas do Senado Federal
trabalhou, durante vários meses, sob a Presidência do
Ministro Herman Benjamin. Notáveis juristas, muitos
deles colaboraram na elaboração do Código de Defesa
do Consumidor vigente e apresentaram uma proposta
que foi assumida pelo Presidente do Senado Federal.
Esta comissão de juristas fez um estudo extremamente qualificado, coeso e harmônico para essa
atualização, com inovações em temas estratégicos,
como a regulamentação de compras pela Internet e
de normas que buscam evitar a insolvência de pessoas físicas, incluindo dispositivos conceituais como
o mínimo existencial, a oferta responsável de crédito
ao consumidor e o combate ao superendividamento.
Também disciplina as ações coletivas, assegurando prioridade e agilidade na Justiça, assim como
eficácia nacional às decisões. É importante registrar
que, quando da elaboração do Código de Defesa do
Consumidor, esses temas estavam distantes do cotidiano do brasileiro.
O comércio eletrônico cresceu bastante. Naquele tempo, nós não tínhamos ainda o acesso à Internet
e hoje mais da metade dos brasileiros já têm acesso
à Internet. Por outro lado, nós tivemos uma ascensão
muito grande de pessoas à classe média e uma ampliação muito grande da oferta de crédito, o que levou
também a problemas de superendividamento.
O momento é muito auspicioso e promissor para
o aperfeiçoamento da lei, que é considerada uma das
melhores do mundo em matéria consumerista. Além
de posicionar o Brasil na vanguarda da proteção jurídica, contribuiu para o estímulo de uma nova cultura
de mercado, mas ainda marcada por descasos injustificáveis, principalmente com a incorporação das classes C e D ao consumo, até então pouco familiarizadas
com os riscos e benefícios das compras em crediário
e empréstimos financeiros.
Segundo o Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor (DPDC), no ano passado, quase 1,7
milhão de reclamações foram registradas no Procon de
23 Estados e do Distrito Federal. Já pesquisa feita pela
consultoria E.Life mostra que o número de reclamações
via redes sociais, no Brasil, cresceu 379% em 2011.
No ano passado, foram registradas 272.200 queixas,
superando as 56.700 realizadas em 2010. Dentre as
denúncias, a concessão de crédito ganha proporções
cada vez mais expressivas, devido à democratização
do acesso aos financiamentos e aos produtos e serviços do mercado.
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Percebendo isso, os juristas propuseram que
expressões como “sem juros”, “gratuito”, “taxa zero”,
dentre outras similares sejam proibidas, com a modernização do Código de Defesa do Consumidor. Também
será proibida a operação de crédito concluída sem a
consulta a serviços de proteção, ou sem a avaliação
da situação financeira do consumidor.
A dívida de consumo das famílias representa em
média 30% da renda anual, alcançando pela primeira
vez a faixa equivalente a de países desenvolvidos. Há,
nessa comparação, é claro, algo contraditoriamente
muito grave. Enquanto a taxa de juros é muito baixa
na maioria das economias centrais, a do Brasil ganha
algarismos e contornos maiores, gerando um passivo financeiro desmesurado nas contas das famílias
brasileiras.
No caso brasileiro, a maioria dos consumidores
superendividados deve ou para bancos ou para financeiras e tem seu nome inscrito em algum banco de
dados de restrição ao crédito.
Atenta a esses fatos, a comissão de juristas propõe que a soma das parcelas destinadas a pagamento
de dívidas que envolva autorização prévia do consumidor pessoa física, que implique cessão ou reserva
de parte de sua remuneração não seja superior a 30%
da sua remuneração líquida.
Entre as regulamentações propostas estão o fornecimento claro do preço dos produtos e serviços – o
Custo Efetivo Total –, dos juros cobrados e da possibilidade de cada consumidor renegociar com todos os
fornecedores em conjunto.
Há uma evidente expansão de crédito no País,
inclusive por conta da queda dos juros e do esforço
do Governo para levar a um maior acesso ao crédito.
Mas é fato que ela é acompanhada de um aumento
das dívidas. No ano passado, o Brasil ultrapassou a
marca de R$2 trilhões de crédito na economia, o que
representa um crescimento de 19% em relação a 2010.
Já o número de inadimplentes cresceu em 21%.
São verdadeiros golpes de mercado cometidos
diariamente que, às vezes, até acontecem sem que
haja intenção de má-fé por parte dos comerciantes,
mas sim pelo próprio desconhecimento de oferta de
crédito sem critérios de segurança, aliado ao desconhecimento dos consumidores sobre os direitos que
lhes assistem.
A questão sobre que devemos refletir é se queremos uma população orgulhosamente emergente e
ao mesmo tempo frustradamente endividada.
Diante disso, é importante analisar de forma crítica e propositiva o atual modelo de inclusão socioeconômica adotado pelo País, que não pode estar focado

AGOSTO 2012

Agosto de 2012

apenas no consumo. Não é incentivando os brasileiros
a consumir desenfreadamente que o País vai evoluir.
Muitas vezes, o investimento no consumo interno é
importante, mas é importante registrar também que
um alienado padrão de consumo implica sérios riscos não apenas ao consumidor, mas muitas vezes ao
meio ambiente.
Segundo estimativas do Banco Mundial, apenas
20% da humanidade consome 80% dos recursos naturais. Já dados do relatório de Estado do Mundo de 2010
mostram que os 7% mais ricos do mundo são responsáveis por nada menos que a metade das emissões
globais de dióxido de carbono no Planeta, enquanto
que os 93% mais pobres respondem por apenas 6%.
O Senado trabalha hoje para qualificar o Código
de Defesa do Consumidor a fim de garantir segurança à
população, principalmente no contexto em que direitos
básicos tornam-se cada vez mais itens de consumo,
como a saúde e a educação. Mas de que valerá esse
esforço se a população não conhece os seus direitos e
não tem a oportunidade de se educar frente aos novos
padrões de consumo na sociedade contemporânea?
É fundamental dar mais atenção à prestação de
informações aos consumidores, sobretudo quando se
envolve risco da tomada de crédito. Medidas de iniciativa do fornecedor para prevenir o superendividamento
devem ser igualmente recomendadas, aplicando-se no
dia a dia os direitos de informação, de transparência,
de lealdade e de cooperação, reforçando, dessa forma,
o princípio da boa-fé que norteia integralmente as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor.
Outro esforço normativo da mais alta importância,
que também será discutido nesta Casa, é a atualização de normas específicas para a proteção dos consumidores no comércio eletrônico. Apenas para que
tenhamos ideia da magnitude do fenômeno, é preciso
dizer que o Brasil se posiciona hoje em terceiro lugar
entre as sociedades que mais realizam compras pela
Internet. Dos 74 milhões de usuários brasileiros da
rede mundial, os ditos internautas, nada menos que
96% já fizeram alguma aquisição virtual.
O faturamento do comércio eletrônico saiu de
R$6,3 bilhões, em 2007, para quase R$19 bilhões,
em 2011, enquanto os consumidores virtuais saltaram de 9,5 milhões de pessoas para 32 milhões no
mesmo período.
Trata-se de uma mudança imprescindível, a fim
de reforçar os direitos desses consumidores, que, muitas vezes, compram às cegas produtos defeituosos e
inadequados, que não correspondem ao que foi ofertado em rede, além de sério risco de captura de dados
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pessoais por sites na web, usados até como moeda
de trocas por empresas.
O anteprojeto apresentado atualiza as normas já
existentes no Código de Defesa do Consumidor em matéria de oferta, assegurando maior informação, acesso
e possibilidade de perenização das manifestações e
dos contratos eletrônicos realizados com consumidores.
Também lista novas práticas abusivas já existentes no mercado, consolidando o direito de arrependimento nesses contratos, assim como regula e facilita
a possibilidade de retificação de erros na contratação.
Além disso, trata da proteção dos dados do consumidor e de sua privacidade, instituindo a possibilidade de o consumidor optar por não receber spam
e telemarketing através de um cadastro de bloqueio.
Nos Estados Unidos, o Congresso rejeitou a ideia
de dar ao internauta o poder de usar o chamado direito
de exclusão, o que impede que seus dados pessoais
sejam utilizados sem o seu consentimento.
Já a Europa optou por criar organizações estatutárias de proteção de dados e da privacidade dos usuários, em vez de deixar a atividade para um conselho
de comércio, como fizeram os americanos.
Diante desse exposto, tenho convicção de que o
Congresso Nacional estará à altura dos novos desafios.
A criação da comissão de especialistas para elaborar
essas propostas de atualização do Código de Defesa
do Consumidor, e em outros códigos fundamentais à
organização jurídica do País, como agora do Código
Penal, foi uma das inovações mais importantes do processo legislativo na gestão da atual Mesa do Senado.
Quero aqui, em nome do Ministro Herman Benjamin, cumprimentar todos os membros da Comissão
de Juristas, que prepararam o anteprojeto assumido
pelo Presidente José Sarney, os três projetos que agora tramitam nesta Casa e que têm como objetivo – e é
importante deixar isso claro – apenas atualizar o Código de Defesa do Consumidor, que é um dos instrumentos legislativos mais importantes da consolidação
da nossa democracia, da consolidação da defesa dos
direitos do consumidor.
Não queremos fazer nenhuma alteração no Código de Defesa do Consumidor, apenas atualizá-lo porque, quando aprovado pelo Congresso Nacional, esses
temas “comércio eletrônico” e “superendividamento”
não estavam presentes no dia a dia dos brasileiros.
Ouço, com muita atenção, o Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Rodrigo, o tema que o senhor traz aqui hoje
e a maneira como fala mostram a consistência, a preocupação que tem o senhor com o exercício da coisa
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pública. Certamente as reformas que precisamos fazer,
as reformas, como alguns dizem, imediatas, inadiáveis,
nós não estamos fazendo; há pelo menos uma agenda,
uma pauta, como a o senhor coloca, dos direitos do
consumidor, do Código. O Código Penal está-se tentando; o Código Florestal está-se tentando; na reforma
política paramos de falar, mas precisamos também de
um novo código eleitoral e do comportamento, da ação
e da atividade política. Agora há um tema urgente de
que ninguém fala: a reforma educacional. A gente fala
em melhoria da educação, mas não basta hoje melhorar a educação, é preciso fazer uma profunda reforma.
Nós não vamos conseguir melhorar como desejamos
e de como precisamos a educação sem uma reforma
profunda e radical da estrutura educacional. Esse velho e carcomido sistema, que dá educação de base
para os Estados e Municípios, que dá ensino superior,
30% dos alunos para as federais, isso está superado.
A gente não se lembra de fazer um grande debate sobre a reforma do – entre aspas – “código educacional
brasileiro”. Aproveito, pegando uma carona na sua fala,
para dizer da minha admiração pela preocupação e
pela maneira como o senhor coloca o problema, o seu
envolvimento no Código Florestal, o seu envolvimento
na defesa do consumidor. Pego uma carona para dizer
que precisamos fazer uma reforma ainda mais profunda, mais radical no sistema educacional brasileiro. E
muitos estão fugindo disso. Os dados desses dias do
Ideb, que medem o desempenho das escolas, mostram
uma tragédia. O ensino médio está estagnado. No mundo de hoje, educação estagnada é país ficando para
trás. Quando a educação fica estagnada, o país não
fica estagnado, o país regride; pode até o PIB crescer,
mas é um PIB velho. E nós não estamos trabalhando.
Mas veja bem, entre os dados fornecidos, a primeira
escola, a melhor escola é uma escola pública de Pernambuco, federal. Se olharmos as federais, vamos ver
que elas estão em situação melhor do que as próprias
particulares na média. Mas, quando a gente fala em
federalizar a educação, há uma resistência completa,
como se fosse um absurdo. Quando um banco está
para quebrar, meses antes, o Governo Federal intervém
por intermédio do Banco Central para salvar o banco.
Nós temos um sistema falido, porque um sistema que
fica 150 dias em greve é um sistema falido. E ninguém
falou em intervenção. Pior ainda, o MEC nem podia fazer nada, ficou quieto, calado, ouvindo pelo Jornal Nacional, pelos diversos blogs, pelos jornais, que aquele
Estado estava em greve tão longa, e outros muitos. Eu
apenas quero dizer da minha solidariedade, do meu
apoio à sua preocupação, e agarrar o tema para co-
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brar, todos nós desta Casa, uma preocupação com a
necessidade de uma reforma do sistema educacional.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Senador Rodrigo Rollemberg, Senador Cristovam, a propósito, V. Exa. faz um aparte ao Senador
Rodrigo sobre a educação, e temos o prazer de receber aqui a visita dos alunos do ensino fundamental do
Colégio Maxwell, do Guará, que é uma das cidades
satélites aqui do Distrito Federal.
Obrigada pela visita.
Desculpe-me, Senador Rodrigo, mas são jovens
do Distrito Federal, onde V. Exa. com os Senadores
Cristovam Buarque e Gim Argello muito representam
esta região do Brasil.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Quero também manifestar a minha alegria de receber os estudantes do Guará, que muito nos honram
com a sua presença aqui no plenário.
E quero agradecer o aparte do Senador Cristovam, dizendo, Senador, que ninguém fala com tanta
autoridade sobre o tema de educação no Brasil como V.
Exa. V. Exa. foi Governador do Distrito Federal, mudou
a cultura do Distrito Federal com propostas educacionais, foi um dos criadores do Bolsa Escola, foi Ministro da Educação, e traz essa proposta que precisa ser
debatida com profundidade. Concordo que a federalização da educação no Brasil permitiria uma melhora
significativa da qualidade da educação.
Chamou-me a atenção e quero registrar que,
hoje, ao ler os jornais logo cedo, vendo os índices do
Ideb, que avaliam a educação em nosso País e que
mostram ligeira melhoria, mas muito pequena no ensino fundamental, mas ela vai-se diminuindo nos anos
finais do ensino fundamental e está estagnada no ensino médio. E ao ver o desempenho dessa escola de
Pernambuco, que é ligada à Universidade Federal de
Pernambuco, eu me lembrei do senhor e da sua proposta de federalização.
Realmente, nós precisamos dar uma prioridade
maior à educação, ou seja, promover efetivamente uma
reforma educacional em nosso País. O próprio Ministério reconhece que o número de disciplinas no ensino
médio hoje já não atende mais a uma realidade que
vem mudando muito rapidamente com suas inovações
tecnológicas. A gente precisa melhorar a qualidade da
educação no Brasil, transformando toda forma de organização da educação pública em nosso País.
Mas quero aqui registrar a importância desse
debate, ao qual me referia, de atualização do Código
de Defesa do Consumidor. O Presidente Sarney entendeu por bem designar uma comissão especial que
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vai tratar de todos os projetos que tramitam na Casa
sobre alterações no Código de Defesa do Consumidor,
mas, claro, com foco maior e prioritário nesse trabalho
apresentado por essa Comissão de Juristas que busca
atualizar nosso Código na questão da regulamentação
do comércio eletrônico, na proteção ao superendividamento e na regulamentação do acesso coletivo à justiça
para a garantia do direito do consumidor.
Reitero que é muito importante ouvir as entidades de defesa do consumidor. Há uma notícia extremamente alvissareira, que é a criação, por parte do
Ministério da Justiça...
(Interrupção de som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – ... da Secretaria Nacional dos Direitos do Consumidor, mas sempre com este foco, com esta diretriz:
vamos atualizar o Código de Defesa do Consumidor,
incorporando esses temas, mas não vamos permitir
nenhuma alteração – este é um apelo que faço a Casa:
nenhuma alteração – que desfigure uma conquista
extraordinária da população brasileira, oferecida pelo
Congresso Nacional em um grande momento de sua
história, que foi a aprovação, há pouco mais de 20
anos, do Código de Defesa do Consumidor.
Era esse o registro que gostaria de fazer na tarde
de hoje, agradecendo a V. Exa., Senadora Ana Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Muito obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg,
pela abordagem desse tema, que é fundamental, até
porque hoje vimos números nada animadores sobre a
questão do aproveitamento dos nossos alunos e nos
preocupa muito a qualidade do ensino.
Concedo a palavra, falando pela liderança do
PTB, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana Amélia, quero dizer da minha satisfação em
ver V. Exa. presidindo esta sessão no momento em que
vou abordar um tema que diz respeito ao Mercosul. V.
Exa., como eu, é membro da delegação brasileira no
Mercosul e, portanto, no Parlasul.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sou Vice-Presidente da delegação.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Quero dizer a V. Exa. que entendo que até o
nome Mercosul já está ultrapassado. Devíamos pensar
muito não só no mercado, mas também amplamente
nas questões relativas a todos os países envolvidos,
como o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, que
está suspenso temporariamente, e a Venezuela que
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entrou agora no bloco. E é justamente sobre a Venezuela que quero falar.
Aqui, tive uma posição muito clara quando do debate da proposta de entrada da Venezuela no Mercosul.
Na Comissão de Relações Exteriores, eu disse – e vou
repetir aqui – que, sendo Senador de Roraima, a única
unidade da Federação que está, digamos assim, encravada dentro da Venezuela, geograficamente ligada
à Venezuela, eu não poderia ser contra o ingresso da
Venezuela no Mercosul, mas que eu tinha ressalvas a
fazer com relação ao modelo de democracia existente
na Venezuela. Realmente, fiz essas ressalvas e mostrei,
inclusive com fatos, constrangimentos por que passam
turistas brasileiros, não só do meu Estado, como do
Amazonas e de outros Estados, que vão à Venezuela,
principalmente à Ilha de Margarita, que é uma atração
turística maravilhosa. Também os empresários que lá
vão para comprar, por exemplo, cimento, ferro e outros
produtos têm sofrido constrangimentos. Até prisão de
caminhoneiros, um dia desses, aconteceu, o que registrei aqui, no Senado.
Estive agora em Roraima e fui procurado por
um grupo de estudantes roraimenses – portanto, são
pessoas de Roraima, do Brasil – que estão estudando
na Venezuela e que estão enfrentando uma série de
problemas, começando pela burocracia.
Sobre o grande problema da Venezuela eu falei
durante o processo de votação. Votei a favor, fazendo ressalvas, na Comissão de Relações Exteriores e
também no plenário. O que acontece lá é insegurança jurídica. Um dia, vale uma coisa; no outro dia, vale
outra coisa. Um dia, a polícia municipal interpreta a
coisa de um jeito, e a polícia estadual a interpreta de
outro jeito, bem como a guarda nacional. Então, não
há uniformidade clara na legislação.
Esses estudantes estão sofrendo constrangimentos. Por quê? Porque se exige que os documentos
brasileiros sejam traduzidos para o espanhol. Esses
documentos foram traduzidos por uma pessoa credenciada no Estado de Roraima e chegaram à Venezuela,
mas eles estão criando problema, dizendo que eles
deveriam ter sido traduzidos por uma tradutora venezuelana, não por uma tradutora brasileira. Portanto,
que parceiro é esse do Mercosul que não aceita uma
coisa feita no Brasil como válida na Venezuela?
Agora, também recebi, inclusive pelo Facebook,
a denúncia de que, em outra cidade, estudantes têm
de pagar a mais, inclusive, taxas extraordinárias, para
poderem estudar. Ora, pergunto: mais importante do
que o mercado não é justamente a possibilidade de o
venezuelano vir estudar no Brasil ou de o brasileiro estudar na Venezuela? Mais importante do que vender e
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comprar não é que alguém que se forme na Venezuela
possa trabalhar no Brasil e que, vice-versa, quem se
forma no Brasil possa trabalhar na Venezuela? Nós já
temos uma barreira enorme, porque a grade de ensino
dos cursos nos países limítrofes – isso ocorre em todos
eles, mas principalmente na Venezuela – é diferente
da grade curricular do Brasil. Aí quem se forma, por
exemplo, em Medicina na Venezuela vai ter dificuldade
de revalidar seu diploma no Brasil.
Por isso é que minha principal bandeira, como
Parlamentar do Mercosul e do Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul, é justamente defender que possamos, de fato, estabelecer – não defendo, como ocorre
na União Europeia, uma moeda única –, pelo menos,
uma conduta única no que tange à formação de profissionais, no que tange ao exercício profissional.
A Venezuela entrou agora no Mercosul. Nem vou
entrar no mérito de que a Venezuela entrou no bloco no
momento em que o Paraguai foi suspenso por decisão
do Uruguai, da Argentina e do Brasil. Como o Paraguai
era o único país que se opunha à entrada da Venezuela,
aí se admitiu a Venezuela. Muito bem! Como eu disse,
sou favorável ao ingresso da Venezuela no Mercosul.
Mas, para isso, é preciso que a Venezuela, de fato, dê
aos brasileiros o tratamento que nós damos aos venezuelanos. Nunca se ouviu falar, nunca se ouviu falar
que um venezuelano fosse destratado no meu Estado,
que é colado na Venezuela, nem em lugar nenhum do
Brasil! Os brasileiros não têm esse costume de tratar
mal alguém que venha para cá. E lamento que caminhoneiros, empresários, turistas e, agora, estudantes
sofram constrangimentos na Venezuela.
Estou solicitando uma audiência com o Embaixador da Venezuela, vou levar esses documentos ao
conhecimento dele – estou fazendo este comunicado
da tribuna do Senado –, para que fique bem claro,
Senadora Ana Amélia, que aqui está o primeiro caso
concreto de uma atitude da Venezuela, após o ingresso no Mercosul, de não levar em conta o que prega
o nosso tratado, que é a reciprocidade. Tem de haver
reciprocidade em tudo!
Para mim, o menos importante é o comércio. O
mais importante são as pessoas, como as pessoas são
tratadas quando vão ao país a turismo, como elas são
tratadas quando vão ao país a negócio, como elas são
tratadas quando vão para lá para estudar, como elas
são tratadas quando vão fazer qualquer outra atividade
no país de maneira legal – estou falando de maneira
legal, e é o caso deles.
Como Senador da República, como Senador de
Roraima e como membro do Parlamento do Mercosul,
não posso aceitar isso dessa maneira. Por isso, vou
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buscar falar com o Embaixador, para que possamos
esclarecer essa questão de maneira dialogada, porque
não podemos deixar que nossos estudantes sofram
esses constrangimentos a que me refiro. Repito: são
constrangimentos ilegais, não compatíveis com um
país que acaba de ingressar no Mercosul.
Não vou ler, Senadora Ana Amélia, os documentos que aqui estão. Vou apenas pedir que V. Exa.
autorize a transcrição de alguns, inclusive de matéria publicada no jornal Folha de Boa Vista, do meu
Estado, para que isso fique registrado formalmente,
oficialmente, no Senado, para que a Venezuela analise essa questão.
Portanto, a Venezuela, que brigou tanto para ser
do Mercosul, deve ter uma postura de nação coirmã,
deve nos dar um tratamento condigno e suspender,
de uma vez por todas, esses constrangimentos. Não
adianta dizer: “Ah, isso aconteceu porque, no Estado
tal, a guarda tal tem esse procedimento”. É ou não é
uma nação que tem uma regra só?
Efetivamente, quero e espero que possa haver
uma boa amizade entre os povos brasileiro e venezuelano, entre os governos brasileiro e venezuelano.
Espero, inclusive, que o Itamaraty – vou enviar este
documento também ao Itamaraty, o nosso Ministério
das Relações Exteriores – fique ciente disso, para que
não passe em brancas nuvens ou se trate apenas por
trás dos panos uma questão tão relevante quanto essa.
Por isso, quero deixar este registro de protesto
quanto ao tratamento dispensado na Venezuela a estudantes brasileiros, notadamente aos de Roraima.
Reitero o pedido de transcrição de algumas destas matérias.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
ESTUDANTES BRASILEIROS BARRADOS EM
UNIVERSIDADE DA VENEZUELA PEDEM AJUDA
AO SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
6-8-2012 15h02
Sete estudantes brasileiros, que iniciaram há um
mês o curso introdutório de Medicina, na Universidade
Bolivariana de Venezuela, no estado de Vargas, foram
surpreendidos com a notícia de que não poderiam mais
continuar os estudos no referido Instituto de Ensino
Superior. A direção da Universidade alegou que os
brasileiros só poderiam ingressar no curso se tivessem
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o Visto de Residente, que só é concedido após 5 anos
de moradia na Venezuela.
Os estudantes ficaram sem entender nada, já
que todos têm o Visto de Estudante e todos os documentos exigidos no ato da matrícula foram entregues.
Janete Figueiredo Morais, que é uma das brasileiras
matriculadas no curso introdutório, disse que nenhuma outra instituição venezuelana exige o Visto de
Residente do aluno, e que somente a Universidade
Bolivariana colocou essa barreira. – Por que somente
depois de um mês fazendo o curso a direção da Universidade resolveu exigir esse documento? No ato da
matrícula apresentamos o Visto de Estudante e nada
foi falado pelo funcionário sobre qualquer mudança de
documentação, disse.
O grupo de brasileiros foi encaminhado para a
Coordenação do Curso de Medicina Integral Comunitária, em Caracas, para tentar resolver o impasse. Lá
os alunos conversaram com a coordenadora do curso, professora Maja. Ela enfatizou que sem o Visto de
Residente não seria possível realizar a inscrição no
curso de Medicina. Para a estudante Osmaira Soares
Ribeiro, foi como acabar com o sonho de ser médica.
– Minha família vem se sacrificando por mim, pagando minhas despesas na Venezuela para que eu possa
me formar em Medicina, e agora a Universidade vem
colocar barreiras que antes não existiam. Isto é injusto, disse a brasileira.
Indignados com o tratamento recebido na Venezuela, os estudantes procuraram o senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), que é membro do Parlasul
– Parlamento do Mercosul, para ajudá-los a encontrar
uma solução. Munidos de documentos, os brasileiros
querem ter o direito de freqüentar um curso superior no
país vizinho, já que existe um convênio firmado entre
os dois países na área de educação.
O senador Mozarildo irá se encontrar com o embaixador da Venezuela em Brasília para mostrar os
obstáculos que os estudantes estão enfrentando. – Eu
sempre tenho falado na tribuna do Senado dos problemas que ocorrem com os brasileiros que moram ou
trabalham na Venezuela. Vou requerer um tratamento
digno para os brasileiros, disse o senador.
A Venezuela recentemente entrou para o MERCOSUL – Mercado Comum do Sul, e desse modo, segundo Mozarildo, o estreitamento das relações bilaterais
que vêm ocorrendo entre Brasil e Venezuela, deve se
intensificar, inclusive na área de educação. – Uma das
minhas propostas como membro do Parlasul é unificar a grade curricular das faculdades dos países que
fazem parte do bloco do Mercosul, finalizou.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, apoio integralmente a manifestação de V. Exa. em defesa dos
interesses dos estudantes referidos por V. Exa. E, da
mesma forma, regimentalmente, sua solicitação de
transcrição nos Anais será atendida.
Convido a fazer uso da palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senador Cristovam, desculpe-me! O senhor estava numa permuta com o Senador Suplicy. Tem alguma
objeção a fazer?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Fora do microfone.) – Nenhuma.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Agradeço-lhe, então, a aquiescência e a gentileza, que é também uma gentileza ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
Muito obrigada.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Senador Cristovam Buarque, agradeço, mais uma vez, a gentileza de
V. Exa. em relação a mim, como de resto em relação
a todos os seus colegas.
Sra. Presidente, Srs. Senadores, a Folha de
S.Paulo traz, na sua edição de hoje, uma notícia que,
no meu entender, poderá levar um pouco de moderação ou de realismo nas expectativas suscitadas pelo
anúncio feito pela Senhora Presidente da República,
nesta manhã, de um conjunto de concessões de estradas de ferro, de estradas de rodagem, batizado com
o nome de PAC da Infraestrutura; um nome midiático
e publicitário: PAC da Infraestrutura.
A Folha de S.Paulo, ao fazer um balanço das
concessões que foram lançadas no setor rodoviário
há 4 anos, com grande estardalhaço, com grande publicidade pelo então Presidente Lula e a então Chefe
da Casa Civil Dilma Rousseff.
Concessões que foram apresentadas à Nação
como sendo um novo modelo de privatização, “diferente da privatização dos tucanos”, diziam eles. Porque é
uma privatização que, em vez de exigir uma outorga,
ou seja, um pagamento inicial do concessionário terá
como critério, no julgamento das licitações, a menor
tarifa cobrada dos usuários. Essa era a grande revolução de Copérnico anunciada pela então Chefe da
Casa Civil Dilma Rousseff. Foi uma forma que encontraram de sair da camisa de força ideológica em que
o PT havia enfiado a si mesmo ao combater toda e
qualquer forma de participação da iniciativa privada
em investimentos públicos antes de chegar ao governo.
Pois bem, qual é o balanço que se pode fazer
hoje, quatro anos depois, desse pacote de concessões
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lançado lá atrás? Está aqui o título da reportagem:
“Concessões mais recentes gastaram somente 10%
do prometido para as estradas”. É isto, Srs. Senadores.
Aquele pacote de concessões do tempo em que
a Presidente era Chefe da Casa Civil previa a duplicação de 270 quilômetros de rodovias. Pois bem, quanto
disso foi feito até hoje, quatro anos depois? Em torno
de 10%. De R$1,2 bilhão, em valor atualizado, que era
o orçamento dessas obras objeto daquele pacote de
quatro anos atrás, pouco mais de R$100 milhões foi
efetivamente realizado. Ou seja, o programa fracassou
redondamente!
Obras que deveriam estar sendo entregues agora, neste ano de 2012, tiveram seu término reprogramado para 2015. E sabe-se lá se esse cronograma
novo vai ser mantido. Eu duvido. Eu duvido porque, se
verificarmos o conjunto das obras incluídas naquele
anúncio de quatro anos atrás, nós veremos o seguinte. O Contorno de Betim, na Fernão Dias, anunciado
naquela época, só 32% feitos até agora. O Contorno
de Campos, de Campos dos Goytacazes, no Estado
do Rio, na BR-101, sabem quanto, Srs. Senadores, até
agora, quatro anos depois? Nada. Zero.
O contorno de Florianópolis, na BR-101: zero,
nada. A duplicação da BR-116, Paraná, Santa Catarina:
apenas míseros 7% realizados. Duplicação da BR-293,
no Rio de Janeiro: zero, zero de realização. Duplicação
da BR-153, que passa na minha cidade natal, São José
do Rio Preto: zero. E continua morrendo gente em acidentes! Não há semana, infelizmente, em que não se
tenha notícia de um acidente grave naquela estrada.
Há cerca de um mês, eu fui de São Paulo à cidade de Registro, no Vale do Ribeira, e tive de enfrentar
torturantes 30 quilômetros da Serra do Cafezal, 30
quilômetros perigosíssimos, filas e filas imensas de
caminhões para descer ou para subir a serra. Quanto
foi realizado da duplicação da Serra do Cafezal? Apenas 17% em quatro anos!
Ora, o Governo e os empresários apresentam a
explicação de que as licitações foram feitas com base
em projetos mal-elaborados. Imaginem os senhores se
isso é uma explicação que se dê ‑ tanto o empresário
quanto o Governo. Como é que o Governo abre uma
licitação de duplicação de estradas, obras desse vulto
e dessa importância, sem um projeto bem elaborado?
E como os empresários entram numa aventura de concorrer a uma licitação com base num projeto que eles
reconhecem como mal-elaborado?
E o mais grave, Sra. Presidente, é que, daqui
para frente, as obras do PAC não serão precedidas de
projeto executivo, de projeto básico sequer, conforme
medida provisória aprovada nesta Casa, com o voto
contrario da Oposição.
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Essa é a situação em que nós nos encontramos.
Agora, o Governo anuncia a duplicação de 5.700 quilômetros. Há quatro anos, eram 270 quilômetros, um
programa que fracassou até o momento. Em cima
desse fracasso, uma nova promessa: desta vez, são
5.700 quilômetros.
Espero que eu não tenha razão, que o futuro me
desminta numa previsão muito pessimista que tenho
em relação à realização efetiva desse programa.
Mas, dado o nível de incompetência, de incapacidade de gerenciamento, de inoperância da Agência
Nacional de Transportes, que poderia e deveria ter aplicado multas, sanções contra empresas que não deram
conta do recado, a prevalecer tudo isso, Srs. Senadores, eu infelizmente sou obrigado a ter um prognóstico
pessimista. Sei o quanto essas obras de infraestrutura
são importantes não apenas para o desenvolvimento
do nosso País, mas sobretudo para economizar vidas
que se perdem em acidentes que poderiam ser evitados, caso as estradas fossem mais bem conservadas
e as duplicações necessárias efetivamente realizadas,
além de reduzir o que chamamos de Custo Brasil.
Deixo esse tema, Sra. Presidente, para ingressar
rapidamente em outro, do qual já tratei aqui, da tribuna
do Senado, que é a necessidade – eu diria urgente...
Creio que o atraso do Congresso em cumprir a sua
obrigação de legislar sobre a matéria a que vou referir-me já escapa a qualquer tentativa de compreensão.
Refiro-me ao vazio legal aberto a partir da Constituição de 1988, que reconheceu o direito de greve aos
servidores públicos, direito esse cujo exercício estava
condicionado à existência de uma lei que o regulamentasse, assim como o exercício do direito de greve dos
trabalhadores das empresas privadas.
Ora, um ano depois da promulgação da Constituição de 1988, vem à luz a lei que regulamenta o direito de greve das empresas privadas, e até hoje, 24
anos depois, não há a lei que regulamenta a greve no
serviço público.
O que há é uma extensão, por decisão do Supremo Tribunal Federal, da regulamentação da greve
na empresa privada, do trabalhador privado, ao trabalhador público naquilo que couber. E essa decisão
do Supremo se deveu à iniciativa de sindicatos, organizações e confederações de trabalhadores do setor
público, que têm a consciência de que a ausência de
lei, de uma regulamentação adequada, prejudica o
próprio exercício desse direito, uma vez que, sem a
lei, o exercício do direito fica, muitas vezes, sujeito
a decisões arbitrárias, à repressão, a represálias do
gestor público onde se dá a greve.
Ouço o aparte de V. Exa., Senador Cristovam
Buarque, com muito prazer.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Aloysio, quero falar sobre a primeira parte da
sua fala, que é...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– ...embora a da greve deva nos preocupar profundamente. Algo está errado: ou falta uma lei que regulamente greve, de tal maneira que elas não ocorram,
ou o Governo não está sabendo como agir ou os sindicatos enlouqueceram. Mas o fato é que o País está
parando. Ou o País está dizendo que não precisa de
serviço público, que não precisa do Estado. É o que
vai se concluir daqui a pouco. Essa, portanto, é uma
preocupação corretíssima sua. No caso da educação,
venho tentando aprovar um projeto que criaria um
colchão entre as reivindicações de professores e o
Estado, de tal maneira que esse colchão, com o conjunto de personalidades, de autoridades, receberia as
reivindicações e levaria ao Estado. E um dia diria que
o Estado está sendo intransigente ou os professores
estão sendo intransigentes. Mas eu gostaria de falar
da infraestrutura, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Faz alguns anos – não sei se é lenda ou não, essas
lendas urbanas, como se diz hoje em dia –, numa reunião do então candidato à presidência da república, o
Presidente Clinton, com os seus assessores, alguém
estava falando quais eram os temas fundamentais. De
repente, ele bateu na mesa e disse: “É a economia, estúpido!”. Isso ficou como um fato, não sei se foi ou não.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Se non è vero, è bene trovato.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Verdade. Se ele estivesse aqui hoje, bateria na mesa
e diria: “É a infraestrutura, estúpido!”. É a infraestrutura que está nos amarrando. A única coisa que quero
acrescentar é o fato de que nessa infraestrutura tem
de entrar a educação. A educação é parte da infraestrutura, além das estradas, dos portos, dos aeroportos.
Que temos um problema que nos amarra e que vem
sendo dito há anos, que é a infraestrutura, nós temos.
Além disso, o que temos, e é preciso lembrar, não é
só falta de recursos, mas também incompetência gerencial, em que alguns vêm falando há anos e anos.
E, além da incompetência gerencial, gastos públicos
exagerados no custeio, no operacional, para financiar
o consumo, e não para financiar o crescimento, e não
para financiar a infraestrutura que vai levar à sustentabilidade do crescimento. O crescimento baseado em
injeção de dinheiro na demanda é bom nas crises, mas
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ele não se sustém, até porque o Estado começa a ter
carência de recursos, como está vivendo hoje, por isso
que está tendo de aguentar tantas greves. Já deu tanto
que agora não tem como dar mais.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Já deu muito e prometeu mais ainda.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – E
prometeu muito mais ainda. Então, preferimos o custeio para o consumo imediato ao investimento para
o crescimento futuro. Junte-se a isso incompetência
gerencial. Nós estamos em uma dificuldade muito
grande. Felizmente, o Partido dos Trabalhadores, ao
qual pertenci por 15 anos, mas sempre defendendo
uma posição diferente, está descobrindo que tem que
buscar a cooperação pública na hora de fazer infraestrutura, e já jogou pedra na chamada privatização,
criticava muito. Tenho me perguntado por que a esquerda tradicional defende tanto o investimento estatal
na infraestrutura para financiar a dinâmica que precisamos do capitalismo, mas essa dinâmica poderia vir
de cooperação, e não luta para mais investimentos
estatais no setor social. Então, temos que partir para
as cooperações, para as parcerias público-privadas.
Quando fui governador aqui – tenho muita satisfação
em dizer –, fizemos uma parceria público-privada para
construir uma hidrelétrica inteira, com dinheiro do governo do Distrito Federal e com dinheiro de empresas
privadas. Funciona até hoje, é o que está segurando
ainda a energia no Distrito Federal. Mas, felizmente,
descobriram agora. Mas descobriram atrasados e sem
saber direito como fazer. Além disso, o Governo tem
uma dificuldade muito grande de tomar decisões. Eu
conversei há pouco com o Governador – não perguntei a ele se podia dizer isto aqui –, que falou que fica
impressionado com a dificuldade de se tomarem decisões no Governo Federal em relação ao seu Estado,
o que deve ser em relação a tudo. Código Florestal é
um exemplo, essas greves são um exemplo. Em tudo
isso, temos a conjugação de três coisas muito perigosas: a falta de recursos para investimento por excesso de gastos do custeio, a dificuldade gerencial clara
que tem o Governo hoje e, um pouco diferente mas
parte disso, um enroscamento para tomar decisões
relacionadas aos investimentos e tudo o mais que diz
respeito ao papel da União. Por isso, seu discurso é
importante. Mas o que podemos fazer ficando aqui no
Legislativo sem levar nossas posições para que o Governo desperte? A minha impressão é que eles nem
assistem à TV Senado, eles nem lêem no clipping o
que podemos falar aqui. Então, daqui a cinco anos, o
senhor estará aqui ainda, eu estarei aqui ainda – pelo
menos do ponto de vista de mandato – e vamos continuar, talvez, com o mesmo problema. A diferença é
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que o problema vai se acirrando, vai se acirrando, até
que um dia a gente desperta e diz: “Não fizemos ali,
agora estamos pagando um preço alto” – como estão
alguns países europeus descobrindo agora.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado pelo aparte, como sempre muito lúcido e esclarecedor, de V. Exa.
O que podemos fazer? O Congresso não tem
negado a aprovação das medidas que a Presidente
Dilma requereu desta Casa para enfrentar os problemas do País. O Congresso, até contra a minha posição, na votação de medidas provisórias – só por essa
forma a Presidente intervém no processo legislativo –
aprovou regras que eximem o Governo da necessidade de elaborar um projeto, ainda que seja um projeto
básico, antes das licitações. Chegou-se a este ponto
de liberalidade: dar ao Governo total liberdade para
fazer as suas licitações sem sequer o balizamento de
um projeto básico.
O Congresso não tem negado os créditos orçamentários que a Presidente solicita, e os tem aprovado
com a presteza que a própria matéria exige em sua
tramitação, inclusive a flexibilização das licitações. E
o Congresso não tem faltado com suas críticas, da
oposição sobretudo, mas também por parte de ilustres Senadores da situação, como é o caso de V. Exa.,
que pertence a um partido da base do Governo, mas
sempre manteve o seu espírito crítico muito alerta e
muito acesso.
O Congresso chegou realmente a dar um sinal
de alerta para a Presidente da República quando recusou a indicação do Sr. Bernardo Figueiredo para a
presidência da Agência Nacional de Transportes Terrestres – infligiu uma derrota pesada, dura, na Presidente da República, o que deveria ter ensejado um
momento de reflexão para a Senhora Presidente sobre
a maneira pela qual o Governo vinha tratando as concessões sob a égide daquela Agência. Acontece que
o Sr. Bernardo Figueiredo foi premiado agora com a
presidência de uma nova empresa estatal, criada por
estes dias, que é a empresa estatal destinada a gerir
um dos projetos mais alucinados e megalomaníacos
que já ocorreram a algum governante, que é o projeto
do trem-bala, exatamente no momento em que o Governo vê seus cofres se esvaziarem por conta da queda de arrecadação numa economia declinante, rumo
à estagnação, exatamente neste momento em que os
servidores se encontram em greve no País – mais de
70 mil segundo o Governo...
Mais de 70 mil, segundo o Governo; chega a 300
mil, segundo as entidades sindicais e o Governo cria
mais uma empresa estatal e dá de presente como prêmio de consolação da derrota sofrida pelo Sr. Bernardo

346

41764 Quinta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Figueiredo, no Senado, a Presidência dessa empresa
a esse senhor.
V. Exa. fala em capacidade gerencial, fala em
projetos e elenca uma série de razões para explicar
o atraso do Brasil sob o Governo do PT em matéria
de infraestrutura. Eu diria mais uma: demagogia e a
incapacidade de aprender com a experiência. Já deviam ter aprendido com a experiência que é preciso
ter bons projetos antes de iniciar obras? Deveriam ter
aprendido. Já não aprenderam com a experiência que
fazer licitação de rodovias tendo como critério do julgamento apenas a menor tarifa, sabendo que as empresas irão, como se diz, mergulhar, oferecer tarifas
irrealistas e, depois, não conseguirão realizar as obras
programadas, contratadas, como aconteceu com o pacote lançado há quatro anos. Deveriam ter aprendido,
mas não, repete o erro no pacote atual, repete o erro
no pacote atual.
Voltando à questão da greve dos servidores, Srs.
Senadores, e já ouço, em seguida, o aparte do meu
Líder Senador Álvaro Dias, o Congresso deve ao País
essa legislação, uma legislação que garanta ao servidor uma etapa prévia de negociação com os governos, que garanta ao servidor liberdade de organização
das suas manifestações de greve. Mas que garanta,
também, ao público um patamar mínimo de serviços
assegurados para que o contribuinte, aquele que paga
o funcionamento do Governo, em última análise, o salário dos servidores, não seja prejudicado pelas greves.
Algumas chegam a paralisar serviços absolutamente
essenciais como a segurança pública. Viu-se o caso na
Bahia, recentemente. Ou a educação. As universidades
federais, parece até que, todo ano, tem um calendário
de greve pré-programado.
O Congresso deve ao Brasil, deve aos servidores,
deve a sociedade essa lei. Nesse sentido, apresentei
um projeto de lei, que está, agora, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, aguardando parecer do Sr. Relator, o Senador Pedro Taques. Mas o
Governo também está em falta com o País na medida
em que, até agora, não foi emitido decreto presidencial indispensável à internalização da Convenção nº
151, firmada no âmbito da Organização Internacional
do Trabalho, pelo Governo brasileiro, e que prevê, em
linhas gerais, o mesmo processo de garantia, exigência
e negociação prévia que o meu projeto, que o projeto
a que me referi preconiza.
Enderecei à Chefe da Casa Civil, por meio da
Mesa do Senado, um pedido de informações sobre
o andamento desse decreto: A quantas andava? Por
que ainda não foi editado esse decreto, uma vez que
o Senado aprovou o Projeto de Decreto Legislativo nº
819, que introduz na Legislação brasileira...
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(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Só para concluir, Sra. Presidente.
... as cláusulas dessa convenção a que me referi, a Convenção 151? Por que ainda não havia sido
editado o decreto?
Dirigi-me à Casa Civil, através do Senado, em
2011. Em setembro de 2011. A resposta, Sra. Presidente, é constrangedora. “Em atenção ao seu Memorando nº tal, informo a V.Sa. que a exposição de motivos a ser ministrada em referência encontra-se em
análise na Subchefia da Casa Civil”. Em análise. Até
quando, sabe-se lá.
É mais um exemplo, Sr. Senador Cristovam Buarque, da demora inexplicável da tomada de decisões –
algumas até muito simples e elementares, como essa
a que me refiro – por parte do atual Governo.
Infelizmente, meu caro Líder, o meu tempo se
esgotou antes que eu pudesse lhe oferecer um aparte,
mas ficarei aqui no plenário para ouvi-lo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Se for possível?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não. Terminou meu tempo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Terminou o tempo?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Presidente, para pedir a V. Exa. a minha inscrição...
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para pedir a minha
inscrição pela Liderança do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Conforme determina o Regimento Interno,
intercala-se com o orador inscrito, como aconteceu
com o Senador Aloysio Nunes Ferreira. Então, o próximo orador fala pela Liderança.
Convido o Senador Alvaro Dias. O próximo orador
é o Senador Cristovam Buarque. Depois eu chamo o
Senador Eduardo Suplicy.
Muito obrigada, Senador, pela atenção.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente Ana
Amélia, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, ontem eu
tive a oportunidade de participar em São Paulo, no
Centro Acadêmico XI de Agosto, de um debate sobre
o julgamento do mensalão, com jornalistas, com o jornalista Luís Nassif, com o jornalista Kennedy Alencar,
com o professor da USP, o Prof. Badaró, e o jornalista
Raimundo Pereira.
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Na segunda-feira, tive também a oportunidade de
participar da abertura da Semana Jurídica e da posse
do Centro Acadêmico da Universidade Metodista, em
São Bernardo do Campo.
Sem dúvida, o Brasil hoje é um extraordinário
laboratório para análise dos estudiosos das ciências
jurídicas: a CPI Cachoeira, com o envolvimento de Polícia Federal, Ministério Público; o debate jurídico que
se trava diariamente em razão de decisões do Supremo Tribunal Federal; o julgamento do mensalão e as
suas consequências; o debate sobre a composição do
Supremo Tribunal Federal; o modelo de escolha adotado para a composição do Supremo Tribunal Federal; a
atuação dos conselhos, Conselho Nacional de Justiça,
Conselho Nacional do Ministério Público; o debate sobre
eventual violação de tratados internacionais referente
a decisões recentes relativas ao Mercosul, Paraguai
e Venezuela; enfim, há um cenário que desperta até
mesmo vocação para os estudos jurídicos. Sem dúvida, é um momento de transição na vida nacional. O
debate no Centro Acadêmico XI de Agosto, no Largo
de São Francisco, despertando o interesse dos acadêmicos sobre causas e consequências do mensalão.
Eu quero crer, Srs. Senadores, que o mais importante não é saber quem será vitorioso e quem será
derrotado nesse episódio. O que importa saber é se o
País, a Nação brasileira retirará desse episódio benefícios para o seu futuro.
Na verdade, trava-se uma batalha contra a impunidade. Nós tivemos escândalos tão grandiosos
quanto o do mensalão. Eu não saberia afirmar qual foi
o maior escândalo de corrupção na história do Brasil.
Foi o escândalo do Banestado? Foi o escândalo dos
precatórios? Foi o escândalo do superfaturamento de
obras na Petrobras? O escândalo do mensalão? Não
nos cabe fazer essa avaliação. O que nos cabe é exigir
o combate implacável à impunidade.
E a esperança do povo brasileiro nesta hora é
que o Supremo Tribunal Federal reabilite o sonho de
que é possível sim acreditar nas instituições públicas
do País. E o que nós ouvimos, inclusive no debate de
ontem, é uma tentativa de justificar o mensalão.
Como assegurar governabilidade sem se estabelecer essa relação de promiscuidade do Executivo
com o Legislativo? A cultura da promiscuidade tem que
ser também combatida tanto quanto a da impunidade.
É preciso que alguém chegue à Presidência deste País e demonstre que é capaz de estabelecer uma
relação ética com o Poder Legislativo, dispensando o
balcão de negócios, o propinoduto, a política do toma
lá dá cá. Quando tivermos um Presidente com esse
perfil, com essa competência política e com essa capacidade de convencimento, certamente o Brasil será

Quinta-feira 16

347

41765

diferente. Estaremos destruindo um modelo pernicioso,
que consome as energias da Nação, na medida em
que reduz a capacidade de investimento do Estado
brasileiro, porque os recursos esvaem-se pelos ralos
da corrupção.
Eu não entendo como possa ser impossível ter
o apoio do Legislativo sem adotar mecanismos de
promiscuidade. Como não? Estaríamos então todos
perdidos nesse lamaçal de corrupção? Eu não creio
que o Congresso Nacional possa remar contra a correnteza da opinião pública. Um governo popular que
adote medidas populares, que galvanize o apoio da
opinião pública, certamente terá o apoio do Congresso
Nacional sem necessidade da adoção de mecanismos
corrompidos como os que temos.
Aliás, no dia 5 de outubro de 1988, quando Ulysses Guimarães empalmou a Carga Magna e a promulgou, afirmando tratar-se da Carta da cidadania,
da justiça e da democracia, reacenderam-se as esperanças no País de que nós viveríamos sob a égide
da interdependência dos Poderes, que não teríamos
mais um Poder Legislativo submetido às imposições
do Executivo, antes com as ameaças, com a cassação
de mandatos, com o fechamento do Congresso, com
atos institucionais.
Mas, lamentavelmente, a frustração decorreu da
esperança. A Constituição não foi suficiente para restabelecer a interdependência dos Poderes. O Legislativo continuou submetido às imposições do Executivo,
não apenas em razão das medidas provisórias, mas
os artifícios utilizados no autoritarismo foram substituídos por outros artifícios, os artifícios da corrupção,
da relação promíscua, da política do toma lá dá cá, da
política do propinoduto. E, dessa forma, os governos,
nos últimos anos, celebraram um pacto com a desonestidade e passaram a cooptar partidos políticos e
políticos de forma geral, oferecendo espaços que não
lhes pertencem. São os espaços da Administração Pública transformados em patrimônios partidários para
uso indevido, com a exploração em nome quase sempre de projetos eleitorais que escondem, na verdade,
o apetite desmesurado de alguns de se enriquecerem
ilicitamente.
Sim, quando se fala na inexistência de provas,
se blasfema. Provas existem. Poderíamos tê-las em
número ainda maior, se tivéssemos a oportunidade de
investigar mais. Mas são suficientes para a condenação dos réus, a menos que considerem prova única e
exclusivamente a confissão em documento assinado
pelos criminosos.
Confissões tivemos durante os trabalhos da CPI,
várias, sobretudo a de Duda Mendonça, que compareceu espontaneamente e declarou-se réu de um proces-
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so de corrupção, quando afirmou ter recebido valores
significativos superiores a 25 milhões, não declarados
à Justiça Eleitoral em função da prestação de serviços
durante a campanha eleitoral do presidente Lula. Recursos recebidos a posteriori, durante o exercício do
mandato do presidente, e recebidos de forma marginal
em conta bancária no paraíso fiscal, consubstanciando vários ilícitos que foram cometidos: crimes contra o
sistema financeiro nacional, contra o sistema tributário
nacional, e crime eleitoral, contaminando o mandato
do presidente da República.
Fatos que justificavam inclusive a instauração
dos procedimentos do processo de impeachment do
presidente da República, que cometeu, na melhor das
hipóteses, o crime de responsabilidade ao prevaricar
sabendo da existência do mensalão.
Registro também que os valores anunciados como
prejuízos decorrentes do mensalão, esse sofisticado e
complexo esquema de corrupção no dizer do Procurador-Geral Antonio Fernando de Souza, idealizado por
uma organização criminosa em nome de um projeto
de poder de longo prazo, os recursos que anunciam
como prejuízos ficam muito aquém da realidade, os
prejuízos foram muitos superiores. Há fatos que não
integram a ação penal, como, por exemplo, aqueles
que dizem respeito à transferência da carteira de créditos consignados pela Caixa Econômica Federal ao
BMG; carteira com valores superiores a R$1 bilhão,
que proporcionou, num primeiro momento, um ganho
de R$290 milhões pelo BMG.
Apresentei voto em separado destacando esse
fato.
O técnico que ofereceu parecer contrário a essa
transação foi afastado da função e novo parecer foi
oferecido, para proporcionar essa transferência desonesta da carteira de créditos consignados da Caixa
Econômica Federal ao BMG. E, posteriormente, os
negócios realizados pelo BMG, sem licitação, com o
INSS, também referentes aos créditos consignados.
Portanto, são milhões de reais desviados desonestamente dos cofres públicos. Quando se fala em
pouco mais de R$100 milhões de desvios em razão do
mensalão, fica-se muito aquém da realidade dos números que foram conhecidos durante as investigações
realizadas pela CPI no Congresso Nacional.
Nossa esperança é que este julgamento do mensalão possa significar a derrota da impunidade, seja o
início da vitória da justiça sobre a impunidade e que as
instituições públicas brasileiras possam ser mais acreditadas a partir de um julgamento exemplar, rigoroso
e implacável. É o que desejamos.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Agradeço ao Senador Alvaro Dias, que falou
pela Liderança do PSDB.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Cristovam Buarque, que fez permuta com o Senador
Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Antes, a Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 374, II do Regimento Interno,
as matérias abaixo relacionadas, que tramitam nesta
Casa, referentes ao Código Penal, serão anexadas ao
Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012, e encaminhadas à Comissão Temporária.
– Projetos de Lei da Câmara nºs 122, de 2006; 9,
de 2007; 82, de 2008; 35 e 62, de 2012; e
– Projetos de Lei do Senado nºs 310, de 1999;
204, 438, 457 e 496, de 2003; 13, 113, 196, 199,
225 e 267, de 2004; 3, 209 e 307, de 2005; 55,
105 e 260, de 2006; 223, 239, 327, 328, 519 e
613, de 2007; 6, 43, 148, 149, 346, 404 e 421,
de 2008; 35, 36, 176, 177, 216, 233, 236, 237
e 425, de 2009; 31, 73, 84, 110, 123, 126, 140,
224, 248, 307 e 312, de 2010; 44, 50, 92, 101,
125, 150, 166, 183, 204, 245, 282, 308, 337, 358,
359, 367, 385, 386, 410, 419, 427, 454, 456, 457,
481, 484, 501, 520, 542, 555, 567, 646, 653, 656,
660, 674, 675, 683, 725, 731, 734, 748, 763 e
766, de 2011; 4, 38, 58, 68, 111, 122, 131, 148,
177, 223 e 232, de 2012.
A Presidência esclarece que, findo o prazo de
apresentação de emendas (até 5.9.2012), perante a
Comissão Temporária, as mesmas deverão ser encaminhadas à Secretaria de Coordenação Legislativa do
Senado Federal a fim de serem publicadas no Diário
do Senado Federal e em avulsos, para distribuição
às Sras. e aos Srs. Senadores, na forma regimental.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque, a quem
concedo a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/ PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Presidenta.
Srs. Senadores, Sras. Senadoras, o Brasil está
manifestando algo positivo nesses dias: o fato de que a
educação aparece nos jornais. Mas, um fato extremamente grave, gravemente negativo são os resultados,
Senador Tomás, de como está a educação brasileira.
Basta pegar o Correio Braziliense de hoje e ler a
manchete: “Qualidade do ensino médio está estagnada”.
No mundo de hoje, quando a educação está estagnada, o país está regredindo, porque, pelas exigências de educação na economia, na sociedade, no dia
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a dia, nos serviços públicos, a educação é crescentemente mais importante. Logo, se nós estamos parados,
estamos ficando para trás. Estamos ficando para trás
na concorrência econômica com os outros países, que
são capazes de criar os produtos de alta tecnologia,
enquanto nós continuamos exportando as chamadas
commodities agrícolas, minerais. Nós estamos ficando
para trás quando sabemos que, nesse dia, as nossas
universidades federais estão há 90 dias praticamente
em greve, paradas, e os alunos em casa. Esses alunos, 600 mil, não retomam com a mesma qualidade,
mesmo que se faça a tal reposição.
Ontem me dizia um reitor que serão necessários
três anos para pôr em dia o fluxo de alunos com a reposição. Mas não há reposição, é falsa, é mentira a
ideia de que se pega um aluno que era para aprender
algo há três meses, ensina-se agora para ele, depois
de três meses parado, e ele vai aprender igual.
Ensino não é como tijolo, que você para a obra,
no outro dia você chega e põe o tijolo no lugar certo.
Ensino, educação trabalha com o estado mental, intelectual, emocional do aluno. Eles voltam às aulas degradados, depredados, desmoralizados, e os professores
também. Mas não é só isso. Neste ano, raros Estados
não tiveram greves nas suas escolas; raras cidades,
sobretudo entre as grandes, não tiveram greves entre
suas escolas. Essas crianças, depois de cento e tantos dias de greve, como agora, em um dos Estados,
não voltam para a aula da mesma forma em que elas
estavam; elas voltam atrasadas, emocionalmente sacrificadas, sem capacidade de absorver plenamente
aquilo que era para ter sido ensinado algum tempo atrás.
E, apesar de os jornais estarem descobrindo isso,
a Rede Globo tem feito uma série de matérias mostrando a tragédia da educação, uma delas foi sobre
a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada,
que afeta a economia brasileira, e isso é muito, muito,
mas muito grave. E a gente vê o Governo Federal lançando, agora, um pacote para infraestrutura que não
inclui educação.
No mundo de hoje, uma boa escola é, no mínimo,
tão importante quanto as estradas, quantos os portos,
os aeroportos.
A mesma matéria mostrou que, nas universidades brasileiras – pasmem que não a viram –, 30% dos
alunos de nosso ensino superior não sabem ler plenamente, não sabem escrever plenamente. Estão ali
no limite do analfabetismo funcional, incapazes de ler
um livro e fazer uma crítica correta daquilo que leram.
Nós estamos vendo, hoje, o resultado do Ideb.
Foi algo extremamente positivo na história da educação brasileira a criação desse indicador, porque, sem
ele, nós nem saberíamos como estamos. Estão sendo
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divulgados. Qual é a nossa situação, que faz com que
o Brasil deva não só chorar, não só ficar vermelho de
vergonha, mas assustado com o futuro?
Esses dados, aqui, são mais graves do que aqueles indicadores de terremoto. O risco é mais grave,
Senador. Esse é um terremoto social que a gente não
está percebendo. É um tsunami que está ocorrendo e
que a gente não quer ver.
Quais são os resultados dessa prova? Vejam os
senhores: a média total das escolas do ensino fundamental, no Brasil, é de 5; a média dos alunos no ensino fundamental é de 4,1; e no ensino médio é de 3,7.
Eu quero lembrar, aqui, aos que não sabem, que
o resultado pleno, a que raramente se chega, obviamente, é 10. A nota é de zero a dez. É como a nota
de qualquer um. Neste País, qualquer criança que tiver a nota que o Ideb dá, hoje, às suas escolas está
reprovada, porque, com 4,1 de nota, você não passa.
Então, a nossa escola é reprovada. Que moral
tem um escola reprovada de reprovar um aluno? Aí,
se vai para aquela solução de aprovação automática,
que é o suicídio, em médio prazo, da própria escola.
A média do ensino médio é de 3,7, ou seja, a
escola tira 3,7 e exige até 10 do aluno. Nós estamos
sendo reprovados, os Senadores, os Deputados, os
Ministros, os governantes, os Presidentes. Essa é a
nossa reprovação, Senador Suplicy! Essa é a nossa
nota! Nós deveríamos carregar no peito a nota 3,7,
porque é esta a nota do ensino médio no Brasil.
Agora, vejam bem: mais grave é que tem gente
comemorando, porque, em 2009, foi de 3,6. Ou seja,
há dois anos foi de 3,6. Em dois anos, subimos para
3,7. A meta é de 6,0. Seis é uma nota sofrível. Seis se
aprova, mas é sofrível. Qualquer aluno que é aprovado com 6,0 é um aluno sofrível! A nossa meta é 6,0.
Se você fizer as contas aqui, vão levar 46 anos para
chegar à nota 6,0. Se a gente continuar subindo meio
ponto por ano, porque subimos 0,1 em dois anos; vamos subir 0,05 por ano, é o que temos subido. Aí alguns
dizem: “Mas isso foi...” Não. Em 2005, era 3,4; depois,
3,5; depois, 3,6; depois, 3,7. Não me venham dizer que
isso é melhora. Nós temos esse total.
Mas se a gente olha a distribuição dessas notas,
aí é que assusta também, Senador, porque a média
leva em conta todas as escolas. E as privadas tiveram
uma média de 6,0 no ensino fundamental, e 5,7 no
ensino médio. O que é uma nota muito ruim para as
nossas escolas privadas. Elas não têm nenhum motivo para comemorar nem serem aplaudidas, Senador
Sérgio. Não têm! Claro que algumas são excepcionais.
Mas a média, na média, nossas escolas privadas são
ruins. Agora, são muito melhores do que as públicas.
Porque, se a gente olha a média da pública, é de 3,4
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– pública municipal e estadual. Prestem atenção a isto:
3,4. Ou seja, quase metade da média das privadas.
Quase metade.
Agora, prestem atenção ao que eu vou falar: saiam
disso e vamos à média das federais, das públicas federais. A média é 6,3. Ou seja, as nossas escolas federais têm uma média de 6,3 no ensino fundamental;
as particulares têm uma média de 6,0. As federais têm
uma média melhor do que as particulares.
E se a gente for olhar como se distribui entre
todas as escolas, nós vamos ver que vão de 8,1 até
4,7 as federais. Mas quase todas elas estão acima de
seis, ou seja, quase todas elas, individualmente, estão
acima da média das particulares.
Se a gente for pegar a melhor das particulares,
as cinco melhores, as dez melhores, é provável que
elas sejam melhores até do que a média das federais.
Mas duvido que haja uma que tenha chegado a 8,1,
que é a nota do Colégio de Aplicação da Universidade
Federal de Pernambuco – 8,1, pública, federal.
Por isso, Senadora Ana Amélia, eu venho insistindo tanto que o caminho nosso é a federalização da
educação. Isto aqui mostra. Os resultados do Ideb mostram que nós não podemos deixar de lado o debate
sobre a federalização. Eu nem digo que se aceite, porque é a ideia de um Senador, mas que se debata com
rigor essa possibilidade. E da parte do Governo Federal
não há o menor interesse em debater esse assunto.
Entreguei essa proposta à Presidenta Dilma faz
mais de um ano. Não nas mãos dela, é claro, porque a
gente nunca chega perto de Presidente, mas entreguei
à Ministra Gleisi um documento feito com cuidado, que
custaria daqui a 20 anos, Senador Suplicy, 6,4%; não
precisa os 10%. E nem deve ter isso já, porque a gente não conseguiria gastar bem esse dinheiro hoje. Por
quê? Porque a concepção da federalização, Senadora
Ana Amélia, é criar um sistema que substitua o atual.
Não há como melhorar radicalmente o atual sistema educacional. Não há como melhorar o atual sistema educacional de uma maneira substancial. Ele
vai melhorar nesse 0,1% a cada dois anos. A única
maneira de dar um salto é começar a ter escolas com
essa qualidade que têm as federais brasileiras, e isso
não se faz de um dia para o outro, isso leva anos. Mas,
em 20 anos, a gente poderia ter todas as escolas do
Brasil públicas federais, a um ritmo de 100 mil novos
professores de uma carreira nacional do magistério,
pagando R$9 mil a essa nova carreira – R$9 mil por
mês ao professor. Depois de uma seleção muito rigorosa, depois de um ano de treinamento de ensino após
a aprovação, acabando com a estabilidade plena. Ele
seria estável em relação à vontade do governador, do
prefeito, do Presidente da República, porque nenhum
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desses poderia demitir o professor, mas não em relação à avaliação.
Se, na avaliação, se demonstra que esse professor, que ganharia ou ganhará, como espero, um dia,
R$9 mil, foi bem selecionado e não está cumprindo
as suas funções, ele tem de ceder o lugar para outro.
A um ritmo de 100 mil professores por ano nessa
nova carreira, nós podemos atender, em média, a 250
cidades, 10 mil escolas e 3,5 milhões de alunos. Em
20 anos, a gente vai chegando ao Brasil e, enquanto
isso, a gente vai melhorando o sistema atual – nesse
ritmo ou até um pouco melhor, eu acredito, se houver
empenho. Mas vai-se melhorando o ensino atual, mas
o novo vai substituindo-o, tomando seu lugar, até que,
daqui a 20 anos, o Ideb vai ter pelo menos a média
de 6, que é a atual, mas eu imagino que poderemos
estar perto desse 8,1 do Colégio de Aplicação de Pernambuco, a um custo, no final dos 20 anos, de 6,4%
do Produto Interno Bruto – menos do que se colocou
no atual Plano Nacional de Educação.
Nós estamos numa hora em que se precisam
tomar decisões. Nós sabemos como fazer o Brasil; os
recursos existem, se a gente não criar a demagogia
de que isso vai ser feito de um ano para outro. Por que
insistimos em ignorar esses resultados?
Aí há gente que comemora outra coisa positiva
que aconteceu. Alguns brasileiros – é preciso fazer a
diferença entre alguns brasileiros e o Brasil – ganharam medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática, mas não foi o Brasil. Sabem qual é a diferença?
O Brasil ganha medalhas se ficar ganhando todos os
anos em primeiro lugar. Agora, quando um ganha e
outro não, não é o Brasil, é aquela pessoa, é aquele
jovem, é aquele talento.
Essas medalhas que ganhamos, ontem ou antes
de ontem, na Olimpíada Internacional de Matemática,
são um número que não tem nada a ver com o anterior. Nós temos tido desempenhos medíocres nessas
olimpíadas e, de vez em quando, tem-se um bom desempenho. Esses jovens merecem medalha; o Brasil,
não, porque seria o Brasil se fossem todos. A China
vem mantendo o primeiro lugar há anos. O Brasil, de
vez em quando, tira uma classificação boa; aí, depois,
piora drasticamente. Poucos anos atrás, éramos o
50º lugar; agora, acho que fomos o 12º lugar, graças
a alguns fenômenos de talento. No próximo ano, outra vez, como esses não estarão lá, vamos estar em
situação difícil.
Nós temos como fazer uma revolução para estarmos permanentemente entre os melhores, como
está a Coreia do Sul, como está a China. Não estou
falando de Estados Unidos, de França, de Inglaterra,
que têm uma tradição de 150 anos. Estou falando de
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países que fizeram suas revoluções muito recentemente. Nós temos como fazer isso. Os recursos existem.
Falta uma vontade clara de fazer.
E vou dizer, Senadora, por que nos falta a vontade,
mas antes quero passar a palavra ao Senador Sérgio.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Senador Cristovam Buarque, tive o privilégio também
de, hoje, já pela manhã, ler os dados do Ideb e faço
uma reflexão muito parecida com a que V. Exa. faz.
O número ideal seria 10, esse é o número correto. O
maior índice, o dessa escola de Pernambuco citada
por V. Exa., é de 8,1. As metas, as mais ousadas nos
Estados, quase chegavam a cinco ou ultrapassavam
um pouquinho de cinco, ou seja, menos da metade
daquilo que é o ideal, que é 10. E o meu Estado, o
Estado do Paraná? Gente, o Estado do Paraná é um
Estado da Região Sul, que é tido como desenvolvido
e que deveria estar com o Índice de Desenvolvimento
da Educação muito maior e não cumpriu, não atingiu
a sua meta, especialmente no ensino fundamental,
em que manteve a base. No ensino médio, caiu. Essa
reflexão que V. Exa. faz de que o Brasil será outro, se
tivermos, de fato, um plano de fundo, com uma base
sólida na educação... porque a educação é o topo da
pirâmide. Abaixo da educação têm de vir os demais
pilares que sustentam este País. Se tivermos um País
culto o suficiente, haverá menos problemas de saneamento, menos problemas de corrupção. Por exemplo,
cito eventualmente o que a China fez pós-guerra, pós
Primeira Guerra Mundial, quando mandou os seus
para a Europa, especialmente para a França e para
a Rússia, para estudarem. Mas aos milhares! Já era,
naquela época, na década de 20, quase uma dezena
de chineses que estudavam na França, na Rússia e
em alguns países da Europa. Para quê? Para buscar
o conhecimento. Durante algumas décadas, aplicaram
isso, e está aí o resultado que estamos vendo hoje.
A China cresce, realmente, a passos largos, inclusive
em Olimpíadas como essa, da Matemática. Parabéns
pelo pronunciamento de V. Exa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Senador, o senhor traz outra dimensão da tragédia,
sobre a qual ainda vou falar, que é a distribuição regional da educação.
A primeira tragédia é a média, que é vergonhosa:
4,1. A segunda tragédia é que mesmo as particulares
só chegam a 6, em média. A outra tragédia é que a
média do ensino fundamental das escolas públicas fica
em 3,9, tanto a municipal quanto a estadual. Abaixo
de 4,0, reprovadas. A média ficou em 4,1. Foi reprovada a educação no Brasil. Mesmo aquelas que os pais
pagam ficou em 6,0.
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Agora, há outra dimensão, qual seja, a dimensão
regional: o Norte tem a média de 4,1; o Nordeste, 3,5;
o Sudeste, 4,5; o Centro-Oeste, 4,3. Isso nos anos finais do ensino fundamental.
Então, temos diversas tragédias, mas temos como
resolvê-las. Temos como resolver, Sra. Presidente – e
peço realmente só um ou dois minutos mais –, decidindo investir em educação, mas sem jogar dinheiro
fora. Hoje, se cair 10% do PIB na educação, estaremos
jogando dinheiro fora.
O sistema ficou raquítico; e uma pessoa raquítica
não pode receber muita comida. O faquir, quando sai
do jejum, recebe uma colherzinha de soro. A educação brasileira, se receber dinheiro demais, explode. E
o pior é que depois não poderemos dizer que se deve
gastar mais e nem poderemos querer gastar diferente.
Se fizermos um programa de federalização da
educação, poderemos superar essa dificuldade, como
os outros países fizeram. Se não fizermos, não adianta esperar que os Estados e os Municípios brasileiros,
com os poucos recursos que têm, não só financeiro,
mas até mesmo intelectuais, para contratar bons professores, vão ser capazes.
A saída existe. E por que não estamos fazendo?
O primeiro motivo é por uma razão cultural. Não damos
importância à educação. No Brasil, ser educado não
é sinônimo de ser rico. Só é rico se usar a educação
para ganhar dinheiro. E o segundo motivo é que, no
Brasil, quando resolvemos os problemas da parcela
rica, abandonamos os problemas das parcelas populares. Aí não é só educação, mas também transporte,
saúde, segurança e educação também.
Vamos superar a cultura diante das exigências
de hoje, que nos fazem despertar para o fato de que
educação é fundamental para País.
Vamos sair desta situação de tratar o Brasil como
se o País tivesse duas castas e vamos fazer com que
a educação seja uma só no Brasil inteiro, igual para
todos na qualidade, embora diversa no conteúdo, na
pedagogia, mas igual para todos na qualidade. Isso é
possível. E eu insisto: o caminho é a federalização da
educação de base ao longo de um processo de 20 anos.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Cumprimento o Senador Cristovam Buarque.
Quando V. Exa. fala de educação, todos nós ficamos
em silêncio, porque V. Exa. aborda com grande profundidade a matéria, especialmente depois desses
resultados desanimadores, Senador Cristovam, e em
um dia triste para nós, porque perdemos um grande
artista – V. Exa. e eu somos da Comissão de Educação e Cultura –, Altamiro Carrilho, que alegrou muitos
de nós com sua música maravilhosa, um virtuose da
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flauta. Tenho certeza de que V. Exa. também lamenta
a perda desse grande brasileiro.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Agradeço que tenha trazido esse assunto, porque
realmente é importante lembrarmos aqui esta grande
figura da música que foi Altamiro Carrilho. Creio que,
sobretudo na minha geração, talvez mais do que na
dos jovens, esse foi um nome fundamental para nos
fazer despertar o gosto pela música brasileira.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Muito obrigada, Senador Cristovam.
O próximo orador inscrito é o Senador Sérgio
Souza. Aproveito para informar os próximos oradores
inscritos. Serei eu proximamente e pedirei ao colega
Cidinho que me substitua na Mesa; a seguir, Senador Magno Malta; Senador Ricardo Ferraço; Senador
Tomás Correia; Senador Eduardo Suplicy e Senador
Cidinho Santos.
Com a palavra, o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sra. Presidente.
Sra. Presidente, caros colegas Senadores e Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, senhoras e senhores, aqueles que nos
visitam na tarde de hoje, é com muito prazer que veio
à tribuna do Senado no dia de hoje para manifestar
minha alegria e satisfação de ter participado, hoje,
pela manhã, no Palácio do Planalto, juntamente com
a Presidente Dilma, com os demais Ministros, com
Senadores e Deputados, com os governos estaduais
e também com o setor organizado, do lançamento do
Plano Nacional de Logística, um plano de reestilização e reformulação das rodovias e ferrovias no País.
Tive a honra de participar desse anúncio no final da
manhã de hoje.
Penso que, hoje, temos de ser eficientes o suficiente para nos tornarmos competitivos, Sr. Presidente, Senador Cidinho, que bem representa o Estado
do Mato Grosso. Aqui, estamos acostumados a ouvir
as reclamações do setor produtivo brasileiro, em audiências nas Comissões desta Casa, que dizem que
o Brasil não consegue ter a eficiência em se tornar
competitivo principalmente com os Tigres Asiáticos.
Por algumas vezes, já vim à tribuna desta Casa
e externei minha opinião de que alguns setores ainda
vão bem, principalmente o setor agropecuário, que
tem conseguido se expandir nessas últimas décadas.
O Brasil era cinco vezes maior do que os Tigres Asiáticos juntos, na década de 80, em produção industrial,
mas, hoje, os Tigres Asiáticos são cinco vezes maiores
do que o Brasil. E temos de acordar. Isso não quer dizer que nós decrescemos, não. É que eles evoluíram
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muito mais rapidamente e se tornaram muito mais eficientes nessas últimas três décadas. Eles já estavam
preparados na década de 90 e no início do terceiro
milênio, e isso deu uma sustentabilidade, um alavanco
muito maior. Enquanto eles crescem a taxas de 7%,
8%, 10%, às vezes mais, o nosso PIB foi de 2,7% no
ano de 2011, e, se tirarmos de dentro disso o agronegócio, o PIB quase zera no Brasil. Se tirássemos o
agronegócio da balança comercial, das exportações,
o déficit da balança seria em torno de US$50 bilhões.
Vejo esse Plano Nacional de Logística, anunciado
hoje pela Presidente Dilma, e é bom que se diga que
não é uma troca pelo PAC já existente, não. Inclusive,
o Senador Cidinho esteve comigo no Palácio do Planalto, e tivemos a oportunidade de visualizar o mapa
apresentado pelo Ministro Paulo Passos, mostrando
que isso vai além do PAC. As obras do PAC já estão
em execução e continuam. Então, o Governo brasileiro
passa a fazer um aporte a mais de recursos na área
de infraestrutura e logística deste País, que é uma das
grandes responsáveis pelo custo Brasil.
Senador Cidinho, nobre Presidente, desde que
cheguei ao Senado Federal, tenho manifestado de
forma permanente minha grande preocupação com
a infraestrutura nacional, em especial com o evidente
estrangulamento dos nossos modais de transporte.
Sendo assim, vejo com grande expectativa a decisão
do Governo Federal em atacar essa premente necessidade do País. Com isso, além de promovermos investimentos que assegurem o crescimento da nossa
economia nos próximos anos, garantiremos emprego
e renda para inúmeros brasileiros, além de ampliarmos
nossa competitividade e, assim, combatermos outra das
nossas mazelas atuais, que é a desindustrialização.
Estive numa reunião na Associação Comercial
e Industrial de Curitiba, na última segunda-feira, num
almoço com o Presidente Gusso e com os demais.
Surgiu uma ideia naquela reunião: eles querem fazer
uma siderurgia para construir os trilhos para fazer essas ferrovias. Eu me coloquei à disposição, porque,
de fato, o Brasil, hoje, importa da China. O minério vai
para lá do Brasil, faz-se a sua transformação na China, e ele volta na forma acabada. Acredito que vários
itens que estão neste plenário vêm de algum produto
manufaturado da China, cujo minério saiu do Brasil.
Com muita honra, concedo um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Sérgio Souza, não tive a oportunidade de comparecer à cerimônia hoje, no Palácio do Planalto, do
lançamento desse programa, que, eu diria, é até inadiável. E já chegou um pouco tarde.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – E
vai até o Rio Grande.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Sejamos
honestos quanto à realidade do País: a logística é deficitária em nosso País em todos os setores, não só na
questão das ferrovias, mas também dos portos, dos
aeroportos. O aeroporto de Brasília, há meses, está
sem escada rolante funcionando; nele, não há sanitários suficientes para atender à demanda, há filas nos
sanitários. A questão das rodovias, de norte a sul do
País, é extremamente complicada. É louvável que a
Presidente Dilma Rousseff tenha tido essa preocupação e tomado essa iniciativa. Mas sempre falo: tão
importante quanto anunciar é executar. O papel aceita
tudo, mas colocar isso em prática com a urgência que
o País precisa é o mais importante. Portanto, dou um
voto de confiança à iniciativa da Presidente, mas ele
não pode ser mais um programa anunciado no Palácio do Planalto para dar mídia e uma agenda política
positiva. Ele tem de ser um projeto efetivo de investimentos e logo entrar em funcionamento. O País vai
devagar, quase parando. É um setor recessivo. É claro
que a crise internacional tem impacto sobre isso, mas
isso muito mais se deve às nossas deficiências do que
propriamente ao impacto do que acontece fora sobre o
Brasil. Então, eu queria cumprimentá-lo pela referência, mas quero dizer que o papel aceita tudo e que o
importante é esse programa sair do papel.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Senadora Ana Amélia, V. Exa. tem demonstrado preocupações profundas com os entraves que existem na
nossa economia, na produção, em especial no setor
produtivo brasileiro.
O que achei interessante no anúncio desse Plano
é que, na verdade, serão concessões, mas seguindo
um modelo de concessão um pouco diferente daquele que estamos acostumados a ver, como V. Exa. presenciou no Rio Grande do Sul, como eu presenciei no
Paraná, como muitos de nós presenciamos no Brasil.
Esse modelo de concessão exige, para começar a cobrar as tarifas, uma execução mínima de 10% e que
estejam construídas todas as rodovias e ferrovias. É
lógico que há um plano de desenvolvimento que vai até
25 anos, mas a grande parte delas é feita em 5 anos
– isso vai estar no contrato. A maioria dos contratos
de concessão deixou as duplicações das rodovias, por
exemplo, para o final do contrato. Então, primeiro, há a
exploração das rodovias, há uma baixa eficiência dessas rodovias, e se cobram pedágios a taxas absurdas.
Eu já fiz pronunciamentos nesse sentido no plenário do Senado. É inadmissível que, numa rodovia
simples, numa pista simples no Estado do Paraná,
um caminhão, por exemplo, que sai de Foz do Iguaçu
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e que chega a Paranaguá passe por doze praças de
pedágio a um custo médio de R$600,00 cada trecho.
É o que paga um caminhão, dependendo da quantidade de eixos, numa rodovia simples. Enquanto isso,
no segundo modelo de concessão, na rodovia que vai
de Curitiba a Santa Catarina, cobram-se, em média,
de R$1,50 a R$2,00 por praça de pedágio por eixo. Na
concessão da década de 90, essa tarifa, em média,
fica em R$8,00 por eixo no Estado do Paraná, em rodovias simples. O Governo aprendeu a enxergar isso.
Pelo que entendi hoje no lançamento do Plano, ele
vem realmente com muito mais rapidez e eficiência.
Além das dificuldades que o Brasil vem enfrentando, como as cambiais, o setor industrial brasileiro,
Sr. Presidente, tem sido fortemente afetado pelo elevado custo de produzir. E aí estamos falando do alto
custo logístico, das péssimas condições das rodovias,
dos portos e dos aeroportos e da quase inexistência
de ferrovias e de hidrovias, sem falar da nossa demasiada carga tributária, que o Governo brasileiro vem
tentando modificar com o Brasil Maior e, inclusive, com
medidas provisórias como a de nº 563, que passou pelo
Senado Federal, e as de nºs 574 e 575, que chegam
ao Congresso nesses últimos dias.
No que diz respeito ao custo da logística, já ouvimos alguns debates no Senado Federal e comparações referentes principalmente ao custo da produção
agrícola no País, mostrando que a logística na Argentina é 80% mais barata do que a logística no Brasil.
No momento em que há o Mercosul, ou seja, o livre
comércio, é mais barato produzir ou comprar o produto da Argentina, por conta do custo da produção da
Argentina e do Paraguai, que vem livre de tarifas, do
que produzir aqui, nacionalmente.
Por exemplo, há a reclamação do setor produtivo
de proteína animal. Manda-se, por exemplo, o milho
ou o farelo de soja para o exterior com imposto zero,
mas, para transformar esse subproduto em proteína
animal, em carne, para servir a mesa do brasileiro, aí,
sim, há toda a carga tributária. Mas estamos tentando
resolver isso dentro do Brasil Maior.
O programa anunciado pela Presidente Dilma
Rousseff justamente promove as concessões públicas
para aumentar os investimentos privados em rodovias
e em ferrovias, modernizando a malha de transporte
do País, enfrentando os gargalos de escoamento da
produção nacional e reduzindo o custo de produzir
no Brasil.
Segundo o anúncio desta manhã, o Governo planeja a concessão de 7,5 mil quilômetros de rodovias
e 10 mil quilômetros de ferrovias, totalizando R$133
bilhões em investimentos nessa malha rodoviária e
ferroviária. Do valor total anunciado, R$42,5 bilhões
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devem ser aplicados em rodovias, e o restante de R$91
bilhões, em ferrovias.
Repito, isso será feito além do PAC, porque o
PAC continua a ser executado. Essas são medidas
novas para o destravamento da economia brasileira,
e o Governo fará, nos próximos dias, um anúncio para
aeroportos e portos em todo o País.
Ainda no segmento rodoviário, o Ministro dos
Transportes informou que a Empresa de Transporte
Ferroviário de Alta Velocidade S. A. (Etav), criada
�����������
oficialmente no último dia 8 para gerir e administrar o
trem-bala, será transformada em Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e passará a estudar a logística brasileira. Assim, a EPL ficará responsável pela
construção e estruturação de projetos que ampliem a
base de possibilidades, para que o Governo venha a
atuar no setor e também possa atrair a iniciativa privada.
Esse é um ponto fundamental, porque percebemos que há um entrave na legislação brasileira. Uma
licitação de obra pública, às vezes, demora anos. E,
se colocarem a iniciativa privada para construir, ela
será muito mais eficiente. Então, isso trará retorno ao
Governo brasileiro e à população brasileira de maneira
muito mais rápida.
Por isso, acho que esse modelo apresentado
pelo Governo brasileiro, de fato, trará a agilidade necessária para que, em curto prazo, o Brasil se torne
competitivo, principalmente diminuindo o custo Brasil
nos modais de transporte.
Portanto, Sras. e Srs. Senadores, como eu já disse
anteriormente, o lançamento do Plano é mais uma das
medidas do Governo para tentar elevar os investimentos no País e reverter o desaquecimento da economia
em meio ao agravamento da crise internacional.
No anúncio de hoje, ficou evidente a estratégia
do Governo de divulgar o novo Plano de Logística em
etapas, afinal a cerimônia desta manhã tratou apenas
de rodovias e de ferrovias. Sendo assim, com a mesma
expectativa, espero que, o quanto antes, haja as demais
fases desse processo, que passam obrigatoriamente
pela situação dos nossos portos e aeroportos e ainda
pela redução de outros custos nacionais.
É sabido, por exemplo, que uma das principais
reclamações do setor industrial do País é o custo demasiado da nossa energia elétrica. Inclusive, dados
mostram que, no custo da cadeia produtiva, enquanto em países como Estados Unidos a energia elétrica
subiu de 10% a 20%, o Brasil ultrapassou a casa dos
200% nos últimos dez anos.
É sabido também que todos esperamos que,
novamente, com a maior brevidade possível, seja enfrentado esse problema da energia elétrica. Fala-se
que o Governo pretende reduzir os encargos do setor
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elétrico, além de prorrogar as concessões na área, e
que sua meta é atingir uma redução de 10% na tarifa
atual. Que assim seja! E que assim seja logo!
Encerro meu pronunciamento, Sras. e Srs. Senadores, saudando a Presidente Dilma Rousseff pelo
anúncio de hoje. Entendo que as medidas apresentadas
atacam um dos principais entraves para a transformação do Brasil em um país efetivamente desenvolvido.
Somos a sexta economia do mundo, mas nossa logística de transporte, certamente, está muito aquém dessa
posição destacada, o que claramente se traduz num
obstáculo para que continuemos avançando e desenvolvendo nosso País.
Sou absolutamente favorável ao formato das concessões, visto que, assim, conseguimos agregar, com
os devidos cuidados, a eficiência do setor privado com
o planejamento estratégico para o País no setor público.
Refiro-me aos cuidados, entendendo ser fundamental
garantir os melhores preços para o cidadão, mas exigindo, de forma inflexível, o cumprimento dos contratos.
Que a fiscalização das obras – e aí ressalto a
presença do Tribunal de Contas da União nesse evento
hoje pela manhã – a serem realizadas pelos concessionários vencedores seja efetiva e vigilante na defesa
do bem e do interesse público!
Que o Plano lançado hoje pelo Governo brasileiro, senhoras e senhores, juntamente com as ações
que virão para portos e aeroportos e com a redução
de outros custos de produção, possa ser um verdadeiro marco na história deste País, transformando-nos,
efetivamente, na Nação e na sociedade rica que podemos ser!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Boa tarde a todos!
Saudamos os nossos visitantes, na nossa galeria.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a Sra.
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Cidinho Santos.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Senador Sérgio Souza, quero parabenizá-lo
pelo seu discurso, pelo seu pronunciamento, e saudar
as galerias.
Tive a satisfação de, hoje, junto com o senhor,
estar na solenidade de lançamento do programa de
concessão de rodovias e de ferrovias. Fiquei bastante
empolgado, mas, ao mesmo tempo, preocupado, como
disse a nossa Senadora Ana Amélia. Hoje, há pouco,
tivemos a oportunidade, junto com o Governador do
Estado de Mato Grosso, de estar no Minstério da Fazenda com o Secretário Arno Augustin, que, ao mesmo tempo em que estava empolgado com o programa,
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estava apreensivo, primeiro, com os prazos que foram
colocados lá e, segundo, com uma coisa que não foi
colocada, que é a questão ambiental. Em que prazo
serão concedidas essas licenças, para essas rodovias
irem à frente?
No Estado do Mato Grosso, para você ter uma
ideia, a BR-158 foi federalizada há 30 anos e só agora o Governo Federal resolveu fazer o asfalto. Há seis
anos lutamos para que saia uma licença ambiental
para fazer o asfalto de uma rodovia que já existe. Então, essa é uma preocupação que nós temos.
Da mesma forma que a Presidente, de forma louvável, criou a Empresa de Planejamento e Logística,
seria importante criar um órgão e tirar do Ibama, para
descentralizar as licenças ambientais de obras que
são essenciais para o Brasil.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
Desejo as boas vindas aqui ao Presidente da
Câmara de Nova Marilândia, Mato Grosso, Vereador
Reinaldo Alexandre da Silva, e a todos os companheiros no plenário e nas galerias.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Senador Cidinho Santos, que preside esta sessão, Senadores, Senadoras, telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, queria saudar também os
visitantes que estão aqui no plenário, na galeria do
plenário. Boas-vindas.
A democracia é um dos exercícios melhores para
a liberdade. Há pouco, o Senador Cristovam Buarque,
ex-Ministro da Educação, Reitor da Universidade de
Brasília, fez uma avaliação muito criteriosa, muito adequada, muito justa e muito correta, porque é especialista nessa matéria, sobre a publicação dos resultados
do Ideb, o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica, especialmente envolvendo os conteúdos de
Português e Matemática.
E, para mim o grande destaque negativo, motivo
de preocupação pessoal, é a avaliação do ensino no
meu Estado, o Rio Grande do Sul. As escolas públicas
gaúchas apontaram queda na qualidade do ensino
médio do Rio Grande, com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ficando em 3,4%. A nota
mínima desejada era 4. Estivemos, portanto, abaixo
do índice mínimo.
Nas escolas de ensino privado, o índice de avaliação chegou a 5,9, um aumento tímido em relação
aos anos anteriores, mas abaixo da meta pretendida,
que era de 6.
O que faz um Estado como o Rio Grande do Sul
apresentar índices de avaliação do ensino abaixo da
média desejada? Esse é um tema que precisa ser de-
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batido à exaustão. Precisamos encontrar causas desse
desempenho vergonhoso.
A propósito, gostaria de solicitar a V. Exª, Senador
Cidinho Santos, a transcrição, nos Anais, do comentário feito na edição de hoje, na página 10 do jornal
Zero Hora, de Porto Alegre, assinado pela colunista
Rosane de Oliveira, intitulado “Vergonha de Ser Gaúcho”, abordando esse tema.
Eu acredito que nós todos, de alguma maneira,
nos sentimos de certa forma envergonhados, porque
nos orgulhamos de um Estado com uma tradição histórica, com uma tradição cultural e com uma tradição
de um Estado desenvolvido politicamente. Esses baixos índices, portanto, são motivos de sobra para nos
envergonhar, mas creio que a forte palavra usada pela
colunista nada mais é do que a tentativa de um chamamento a toda a sociedade gaúcha, do meu Estado,
portanto, para essa situação que é exatamente de vergonha. São números que precisam ser usados para
determinar a política futura de aplicação de recursos
e também de novas metodologias.
Ao mesmo tempo, o Governo reage com relação ao aumento dos investimentos em educação. Foi
apresentado recurso para impedir que o Senado, que
nós Senadores possamos votar o projeto que garante
o investimento de 10% do Produto Interno Bruto em
educação nos próximos dez anos.
Essa proposta está prevista no Plano Nacional
de Educação (PNE) e foi aprovada em junho, em uma
comissão da Câmara dos Deputados. O apoio de 80
Deputados garantiu o recurso do Governo, onde, claro,
tem maioria, tal qual aqui nesta Casa. Isso quer dizer
que a proposta poderá seguir para o plenário da Câmara e não para o do Senado, Sr. Presidente.
É importante destacar que qualquer aumento de
investimento na educação brasileira é muito bem-vindo,
mas precisa vir junto com o planejamento correto dos
investimentos. Mais recursos não significam necessariamente melhor qualidade do ensino e da educação.
Acredito que mais dinheiro para a educação não deve
significar, como se imagina, de um modo geral, aumento da tributação para o setor produtivo e para os
contribuintes, sobretudo, porque, em geral, quando o
Governo precisa aumentar o investimento vai buscar
na iniciativa do setor produtivo esse recurso através
do aumento dos impostos.
Tenho recebido do setor empresarial do meu
Estado o pedido para que aumentem o percentual de
investimentos em educação. De outro lado, também o
pedido redobrado para que não haja uma penalização
novamente sobre o setor privado. O Governo tem que
fazer a sua parte economizando, racionalizando, para
que a gente tenha um melhor investimento; um inves-
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timento de qualidade para a educação, para a saúde
e para outras áreas do setor público.
Os investimentos precisam ser feitos sem desperdício, valorizando os professores e buscando aumentar
a participação e o interesse dos alunos. O aluno de
hoje, como o eleitor de hoje, Senador, não é igual ao
de dez anos atrás. Hoje a parafernália eletrônica à disposição de menino que com seu telefone celular tem
acesso a todas as informações possíveis através do
Google, Wikipédia e tantos outros obriga o professor a
ter também criatividade na hora de dar aula, sob pena
de esse aluno sair da escola porque não tem nenhum
interesse. Ele está sabendo mais por esses instrumentos, pela Internet, pelo Twitter, pelo Facebook, por
todas as outras formas de acesso à informação que
numa aula que não tenha esse interesse. Para que o
professor tenha também essas habilidades precisa,
além da criatividade, de um estímulo para o desempenho da sua função.
Enquanto os esquemas de corrupção continuarem
a atingir a máquina administrativa e ainda forem melhor
arquitetados do que os planos de governo, continuaremos a ter índices sociais vergonhosos. Somente com a
melhoria do ensino nas escolas é que vamos preparar
o brasileiro de forma mais eficiente para o mercado de
trabalho, carente hoje de profissionais qualificados.
Aliás, no programa Jornal Nacional, de ontem, e
também no programa Bom Dia Brasil, pudemos avaliar bem isto, essa deficiência na área do ensino em
todos os níveis, mais especialmente no nível técnico,
porque, dos candidatos a uma vaga que exige alguma
especialização, é muito baixo o preparo e a qualificação desses jovens.
Nós precisamos correr contra o tempo para recuperar exatamente a condição de quinta econômica
do mundo, que nós tanto desejamos. Aliás, Presidente,
Cidinho Santos, o Senador Suplicy fez referência aqui,
na abertura dos trabalhos nesta semana, ao resultado das Olimpíadas, fazendo um belo pronunciamento,
ocasião que não tive oportunidade de aparteá-lo. Pois
é, as Olimpíadas acabaram, e o Brasil conquistou um
número recorde de medalhas. Foram 17 no total, mas
fica o gostinho de quero mais, mais avanços nessa
área. No total, as medalhas de ouro foram três, mas
o desempenho brasileiro em Londres não alcançou
o que tivemos em Atenas, em 2004, quando o Brasil
conseguiu subir cinco vezes ao topo do pódio olímpico.
O Comitê Olímpico brasileiro fez um balanço positivo da participação dos nossos atletas em Londres e
colocou o objetivo de atingir 30 medalhas na próxima
Olimpíada, o que colocaria o Brasil entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas em 2016, desta
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vez em solo brasileiro, mais precisamente na cidade
maravilhosa, nosso Rio de Janeiro.
Podemos fazer análises técnicas, da qualidade
de nossos atletas, análises da tática empregada por
cada treinador, mas prefiro me concentrar na questão
dos investimentos que estamos fazendo, não no investimento que o Comitê Olímpico faz para preparar atletas
para uma competição como a Olimpíada, que, aliás,
este ano teve orçamento de R$331 milhões, R$100 milhões a mais do que nas edições olímpicas anteriores.
Falo do investimento diário nas escolas, criando a
consciência do esporte, de como faz bem a uma criança o treinamento esportivo e de como esse espírito
esportivo ajuda no desenvolvimento físico e mental do
indivíduo. Um dos problemas, aliás, foram tomado na
semana passada pela Senadora Marta Suplicy aqui: a
propaganda e a influência de alimentos que são poucos saudáveis para as crianças.
Eu acho que o pior instrumento da modernidade,
que está estimulando a obesidade, é o excessivo tempo que a criança consome diante de um videogame ou
de um computador, deixando de praticar um esporte
que tornaria sua vida mais saudável. Então, nossos
jovens precisam exatamente de compatibilizar esse
acesso à tecnologia a um exercício físico para que os
ajude também seu desenvolvimento mental, porque
um complementa o outro.
Hoje o que vemos é a proliferação dos jogos eletrônicos que deixam a criança fora da atividade física
e cria o vício do computador e do mundo virtual. Esporte, o de verdade, não o da tela de um computador,
requer investimento nas escolas e nos programas de
bairros. Esse esporte educa, tira a criança do mundo
das drogas e aí, sim, levará o Brasil a ter novos campeões. Não podemos ser a “pátria só de chuteiras”,
as chuteiras do futebol, precisamos investir em ídolos do judô, do handebol e tantas outras modalidades
de esporte, como já foi feito há mais de três décadas
com o vôlei de quadra e, mais recentemente, com o
vôlei de praia, em que colecionamos títulos mundiais e
medalhas olímpicas. Ora, se nós nessas modalidades
avançamos tanto, tivemos tantas vitórias, por que não
o fazer em outras modalidades?
Os investimentos começaram nas comunidades.
E aqui quero citar a pequena Carlos Barbosa na serra
gaúcha, um Município que se orgulha de ser a casa
do melhor time de futsal, o único brasileiro campeão
mundial de futsal, reconhecido pela Fifa e que agora
quer se transformar na capital nacional dessa modalidade esportiva – o que é muito justo. Lá foram, em
nossa Carlos Barbosa, feitos os investimentos necessários, e a meninada adora. Realmente merece Carlos
Barbosa ser considerada a capital nacional do futsal.
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Recebi ofício, aliás, a propósito desse tema, da
Rosalete Heck, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Ponte Seca, pedindo ajuda para
a apresentação de um projeto de lei do Senado que
declare Carlos Barbosa como a capital brasileira do
futsal. Estou encaminhando à Consultoria Legislativa
do Senado um pedido para análise para saber da viabilidade de apresentação de um projeto dessa natureza
nesta Casa e, com muito prazer, o farei.
A Associação Carlos Barbosa de Futsal está mobilizada para atingir esse objetivo, mas, mesmo com
todo o potencial do clube, não tem uma sede social e
aponta problemas de infraestrutura da própria cidade
nesse setor.
O sistema de transporte público, por exemplo,
precisa de melhorias, inclusive com a construção de
pontos de ônibus ou de paradas para todos os trabalhadores, para o cidadão, para os estudantes. Este tipo
de investimento é que precisa ser feito, criar espaços
novos de prática de esporte e mudar a filosofia de
investir somente em grandes estádios, em esportes
milionários, como o futebol profissional, que já nos
levou a grandes conquistas, que já colocou o Brasil
no mapa do mundo, mas que não é o único esporte
a ser praticado. Por isso, Senador Cidinho Santos, eu
vou, com muito prazer, fiz essa referência em relação
a Carlos Barbosa, homenageando os nossos atletas
do futsal daquela cidade que nós queremos tão bem.
Para encerrar o meu pronunciamento de hoje,
Senador Cidinho Santos, queria fazer uma referência
a um tema de alcance social gravíssimo, o caso Aerus Varig. Tenho usado, junto com o Senador Paim,
Senador Alvaro Dias e tantos outros, a tribuna, feito
audiências com as autoridades, Advogado-Geral da
União, Ministro Luís Adams, com a Ministra Cármen
Lúcia, para tratar desse assunto.
O caso Aerus se arrasta há seis anos e precisa
de uma solução urgente do Governo Federal, mais
precisamente agora do Supremo Tribunal Federal.
Na semana passada, cerca de 300 aposentados da
aviação civil, que trabalharam durante anos na Varig,
protestaram no Aeroporto Internacional Salgado Filho,
em Porto Alegre. Reivindicaram o pagamento imediato de pensões e aposentadorias do Instituto Aerus de
Seguridade Social.
O Governo Federal cancelou o pagamento do
benefício, prejudicando milhares e milhares de famílias
que vivem hoje em situação precária financeiramente,
Senador. Setecentos aposentados do Aerus já faleceram esperando por uma solução, pela recuperação dos
seus direitos legítimos, porque pagaram a contribuição
previdenciária para uma aposentadoria complementar
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e a Secretaria de Previdência Complementar não fiscalizou esse fundo de pensão.
Há mais de duas semanas, a Justiça determinou
o pagamento integral das pensões e aposentadorias
do Aerus, mas esse pagamento não ocorreu até agora. Os advogados dos trabalhadores já protocolaram
petição pedindo que a União comprove o cumprimento da antecipação de tutela, ou terá de pagar multa
diária de R$60 mil, já definida pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região.
No início dos anos 80, as empresas ligadas ao
setor aéreo uniram-se na formação de um Fundo de
Previdência Complementar destinado à Previdência
dos seus funcionários aeroviários e aeronautas. Com
o aval do Governo, foi criado o Instituto Aerus, composto pelo patrocínio das empresas, pela contribuição
de seus assistidos e de uma taxa de 3% do valor da
receita das passagens aéreas.
Com o passar do tempo, com a falência de empresas aéreas, com as dificuldades financeiras da Varig, que era a maior empresa participante do Aerus,
com o desligamento da TAM e o fim da contribuição
advinda da receita das passagens aéreas, o fundo
perdeu sua liquidez.
Em 12 de abril de 2006, a Secretaria de Previdência Complementar fez a intervenção no Instituto
Aerus. Desde então, os beneficiários do fundo passaram a receber valores irrisórios que estão aquém das
contribuições feitas no passado e que não permitem a
manutenção de seu padrão de vida. Sofrem com isso
mais de oito mil contribuintes, suas famílias e seus
dependentes.
No final da tarde de hoje, nesta quarta-feira, receberei no meu gabinete José Paulo Resende, comissário
de bordo aposentado da Varig, que vem mais uma vez
a Brasília pedir apoio para uma solução do caso Aerus.
Ele e outros aposentados participam da manifestação
em todo o Brasil, que acontece também hoje aqui em
Brasília, por ocasião também dessa questão em que
se discute o fator previdenciário.
Por isso, Senador Cidinho Santos, queria apenas
registrar o primeiro parágrafo de uma correspondência que o José Paulo Resende encaminhou à Ministra
Cármen Lúcia :
[...] hoje, 15 de agosto de 2012, estou entregando para V. Exa., assim como para os demais
Exmos. Ministros do STF, através protocolo
[escreveu o José Paulo Resende], esta carta
onde mais uma vez peço à V. Exa. que coloque
o processo da Defasagem Tarifária, devida para
a Companhia Varig, em Julgamento. No dia 12
de agosto de 2012 [...] [domingo passado] fez 6
anos e 4 meses que os trabalhadores da Varig
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passam [por] dificuldades financeiras. Não é
possível [...] esperar por [mais] este tão importante julgamento. É preciso que o mesmo vá
ao Plenário do [Supremo] e que não só V. Exa.
[Cármen Lúcia] como os demais [...] Ministros
do STF julguem o processo e que o mesmo
seja vitorioso para a Varig, assim como [...] para
[...] os seus trabalhadores. Não há mais tempo
para esperar por esta decisão que V. Exa. [ela
é a Relatora] e demais Ministros irão tomar.
No dia 13 de julho de 2012 o Exmo. Juiz Jamil
Rosa de Jesus Oliveira da 14ª. Vara Federal
deu ganho de causa para a ação impetrada
pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (Antecipação de Tutela – SL127). Ação esta cujo
patrono é o Dr. Castagna Maia (já falecido e
hoje representado por sua filha, Carolina Maia,
e demais advogados do Escritório Castagna
Maia Advogados). Os aposentados e pensionistas do Aerus Varig, com esta importante
decisão dada pelo Exmo. Juiz Jamil Rosa de
Jesus Oliveira, voltarão a ter suas vidas e dignidade de volta depois desses 6 longos anos e
4 meses de espera e muito sofrimento.
Porém, Exma. Ministra Cármen Lúcia e demais
Ministros do Supremo, o processo de Defasagem Tarifária devida para a Companhia Varig
pode resolver por um todo a grave questão de
todos os trabalhadores da Varig e de suas respectivas famílias. Os demitidos da Varig não
estão incluídos nessa decisão da antecipação
de tutela, infelizmente [lamenta José Paulo de
Resende, que faz um apelo dizendo que é necessário que o mesmo seja julgado neste ano].
Não se protele mais esse importante julgamento.
As vidas de milhares de homens e mulheres variguianos e de suas respectivas famílias dependem desse julgamento. Todos nós precisamos
ter nossas vidas de volta e nossa dignidade de
volta. Nós merecemos, Sra. Ministra Cármen Lúcia, ter as nossas vidas e a nossa dignidade de
volta [enfatizou José Paulo de Resende]. “Nós
merecemos ter nossa vida de volta”[sublinha
ele]. Chega de tanto sofrimento e dor. Pagamos para ter uma aposentadoria privada que
nos garantisse uma velhice digna e tranquila.
Infelizmente, isso não aconteceu. Hoje, passamos as maiores dificuldades financeiras e os
que eram responsáveis por fiscalizar o Fundo
de Pensão Aerus Varig se omitiram e chegou
ao ponto que chegou. Que a justiça seja feita
para todos os trabalhadores da Varig e para a
própria Varig.
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É esse pedido, esse clamor de justiça que eu repito agora, nesta tribuna, em nome de todos os trabalhadores do Aerus Varig, na pessoa do José Paulo de
Resende, que me encaminhou essa correspondência.
Esse apelo também é dirigido à Ministra Relatora
do Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia.
Então, a V. Exa. eu solicito, portanto, renovando
o pedido para a transcrição, nos Anais, do artigo, na
íntegra, da jornalista Rosane de Oliveira “Vergonha
de ser Gaúcho”, em torno da questão da educação.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA.
SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
Zero Hora quarta-feira, 15 de agosto de 2012
VERGONHA DE SER GAÚCHO
A cada divulgação do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb), os gaúchos ganham novos
motivos para se envergonhar. Divulgados anualmente
a partir de 2005, os números atestam que a educação
no Rio Grande do Sul vai de mal a pior, principalmente
no Ensino Médio, porta de entrada da universidade e
de um mercado de trabalho cada vez mais exigente.
Juntas, as redes pública e privada tiveram índice de
3,7 para uma meta de 4,0.
Com esse resultado, o Ensino Médio gaúcho ficou nos mesmos 3,7 do Brasil, perdendo para Santa
Catarina, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Distrito
Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul.
O Estado mal conseguiu atingir a meta de 5,1 nas
séries iniciais do Ensino Fundamental. E ficou atrás de
Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal, Paraná,
São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul. Nos anos finais do Ensino Fundamental,
estancou em 4,1, quando a meta era 4,3.
Como explicar esses resultados em um Estado
que sempre se ufanou de sua formação? Uma das explicações mais óbvias é a falta de investimento – ou a
aplicação inadequada dos recursos. Com um plano de
carreira dos anos 1970, defendido com unhas e dentes
pelos professores, o Rio Grande do Sul não consegue
pagar o piso salarial como salário básico.
A culpa pelo fracasso não pode ser debitada na
conta deste ou do governo anterior. O processo de decadência começou há mais tempo, traduzido em problemas de estrutura, como prédios deteriorados, falta
de bibliotecas, deficiência de laboratórios. Não se pode
ignorar ainda o peso da desmotivação dos professores,
a incapacidade de tornar as aulas interessantes para
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jovens inquietos, a perda de autoridade sobre os alunos
e a falta de envolvimento das famílias com a escola.
Os dados do Ideb, assim como o de outros indicadores de aprendizagem, deveriam ensejar uma reflexão sobre a qualidade dos cursos de formação de
professores no Rio Grande do Sul. Não estará faltando
didática a quem tem a missão de ensinar crianças e
adolescentes?
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Com referência à transcrição solicitada, a Presidência a defere, conforme o Regimento.
Em relação ao seu discurso colocando a situação
do Ideb, se no Rio Grande do Sul está dessa forma,
se vocês estão, digamos, tristes com o resultado do
Ideb, imagine os outros Estados da Federação, principalmente o nosso Estado do Mato Grosso.
Em relação a Carlos Barbosa, conheço a cidade. É maravilhosa, na serra gaúcha. Está de parabéns
a senhora e estão de parabéns os gaúchos de Carlos Barbosa, porque tiveram a audácia de fazer esse
time nacional. Um dos melhores atacantes de futsal
do Brasil, o Falcão, hoje joga defendendo a equipe de
Carlos Barbosa.
Eu acho que é uma honra para o Rio Grande do
Sul e uma honra para a cidade, que é pequena, na
serra gaúcha, mas com destaque mundial hoje em
relação ao futsal.
E é lamentável a situação dos funcionários da
Varig, que durante tanto tempo contribuíram e esperavam que, no momento de se aposentar, tivessem
simplesmente o direito, pelo longo tempo que contribuíram, mas, infelizmente... Se fosse um banco, como
acontece aí, o Governo já teria um programa e acertava
tudo. Mas os funcionários que hoje estão nessa situação lamentável, sem pensão e sem aposentadoria,
têm de recorrer à Justiça e esperar tanto tempo pela
boa vontade.
Parabéns pelo seu pronunciamento.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Sobre a mesa, conforme indicações das
Lideranças, a Presidência designa os seguintes Senadores e Senadoras para compor a Comissão Temporária destinada a estudar os Projetos de Lei do Senado
que modernizam o Código de Defesa do Consumidor.
Bloco Parlamentar da Maioria
Titulares
Renan Calheiros
Ricardo Ferraço
Casildo Maldaner

Suplentes
1. Romero Jucá
2.Tomás Correia
3.Sérgio Souza
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Bloco de Apoio ao Governo
Titulares
Antonio Carlos Valadares
Marta Suplicy
Rodrigo Rollemberg

Suplentes
1, Cristovam Buarque
2. Paulo Paim
3. Delcídio do Amaral

Bloco Parlamentar Minoria
Titulares
Paulo Bauer
Wilder Morais

Suplentes
1. Cyro Miranda
2. Clovis Fecury

Bloco Parlamentar União e Força
Titulares
Eduardo Amorim
Fernando Collor

Suplentes
1 .Gim Argello
2.Mozarildo Cavalcanti

A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do inciso II do art. 374 do Regimento Interno,
serão anexadas aos Projetos de Lei do Senado n°s
281, 282 e 283, de 2012, todas as proposições em
curso ou as sobrestadas em tramitação nesta Casa,
que envolvam matéria relacionada com os projetos.
São os seguintes os Ofícios das Lideranças:
Of. GLPMDB nº 188/2012
Brasília, 7 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores abaixo relacionados
para compor a Comissão Temporária prevista no art.
374 do Regimento Interno do Senado Federal, destinada a estudar os Projetos de Lei do Senado que reformam o Código de Defesa do Consumidor, oriundos
da Comissão de Juristas criada pelo Ato do Presidente
do Senado nº 308 de 2010.
Senadores Titulares
Renan Calheiros
Ricardo Ferraço
Casildo Maldaner
Senadores Suplentes
Romero Jucá
Tomás Correia
Sérgio Souza.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência voto
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
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Of. nº 74/2012/BLUFOR/SF

Ofício nº 99/2012 – GLDBAG
Brasília, 9 de agosto de 2012

Brasília, 7 de agosto de 2012

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 1.625/2012 e nos termos
regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de Apoio ao Governo
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão Temporária destinada a estudar os Projetos de Lei do Senado que Reformam o Código de
Defesa do Consumidor.

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, em resposta ao ofício SF nº 1.622/2012,
dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, os Senadores Eduardo
Amorim e Fernando Collor, como membros Titulares e
os Senadores Gim Argello e Mozarildo Cavalcanti como
membros Suplentes, para integrarem a Comissão Temporária prevista no art. 374 da Lei Interna, destinada a
estudar os projetos de Lei do Senado que reformam o
Código de Defesa do Consumidor.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.

Titulares
Suplentes
Sen. Antonio Carlos Valadares Sen. Cristovam Buarque
Sen. Marta Suplicy
Sen. Paulo Paim
Sen. Rodrigo Rollemberg
Sen. Delcídio do Amaral
– Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 124/12 – GLPSDB
Brasília, de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 1.624/12-SF e de acordo com as vagas destinadas ao PSDB – Partido da
Social Democracia Brasileira, venho indicar a seguinte composição para a Comissão Temporária prevista
no artigo 374 da Lei Interna, destinada a estudar os
Projetos de Lei do Senado que reformam o Código de
Defesa do Consumidor.
Titular
Senador Paulo Bauer

Suplente
Senador Cyro Miranda

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
Of. nº 42/12-GLDEM
Brasília, 7 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício Of. SF nº 1.623/2012,
dessa Presidência, indico a V. Exª o nome do Senador Wilder Morais, como titular e o Senador Clovis
Fecury, como suplente, para integrarem a Comissão
Temporária destinada a estudar os Projetos de Lei
do Senado que reformam o Código de defesa do
Consumidor.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder
do Democratas no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR –
MT) – Com a palavra o Senador Magno Malta. (Pausa.)
Não está presente.
Passo, então, a palavra ao Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Também não se encontra presente.
Senador Tomás Correia, para fazer uso da palavra. (Pausa.)
Senador Tomás Correia está chegando. Vamos
aguardá-lo. (Pausa.)
O Senador Tomás Correia permuta com o Senador Eduardo Suplicy, que vai fazer uso da palavra.
Depois S. Exa. vai fazer uso da palavra.
Com a palavra, então, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Cidinho Santos, Sras. e Srs.
Senadores, eu gostaria de, em primeiro lugar, registrar
o requerimento que apresento à Mesa, nos termos
dos arts. 13 e 40 do Regimento Interno, para solicitar
a necessária autorização para desempenhar missão
no exterior como representante do Senado Federal,
nos dias 23 e 24 de agosto próximo, pois participarei,
a convite da Universidade Nacional de La Plata, do
Segundo Encontro Sobre o Futuro da Integração Latino-Americana, que tem por objetivos criar um espaço
de encontros e reflexões acerca dos principais desafios que terão os países latino-americanos e a região
e criar uma rede plural e horizontal de intercâmbio de
experiências, além de elaborar propostas e linhas de
ação políticas, para fomentar a integração regional, a
igualdade de oportunidades, o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. O encontro ocorrerá em
Buenos Aires, na Argentina.
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Anexos estão o convite e a agenda do encontro.
Assim, em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso
I, do Regimento Interno, comunico a V. Exa. que me
ausentarei do País, nos dias 23 e 24 próximos, para o
desempenho dessa missão. Mas cabe ressaltar que
não haverá ônus para o Senado Federal.
Aqui está a carta da Cátedra Livre José Gervasio Artigas para a Integração, assinada pelo arquiteto
Fernando Tauber, Presidente da Universidade Nacional de La Plata.
Eu vou falar, Sr. Presidente, sobre como é a
perspectiva de uma renda básica de cidadania no
Brasil e em todos os países da América Latina e do
Caribe. Certamente, contribuirá para que venhamos a
ter uma integração latino-americana mais adequada,
porque no dia em que houver maior homogeneização
dos direitos sociais, como o caracterizado pelo direito
universal a uma renda básica, nós estaremos evitando a necessidade de muros e de barreiras como os
que hoje separam, por exemplo, os Estados Unidos do
México e do restante do América Latina, e de outras
barreiras que existem.
Sr. Presidente, hoje, eu gostaria também de enaltecer a Presidenta Dilma Rousseff pelo anúncio do
programa de concessões de rodovias e ferrovias, que
foi anunciado sobretudo pelo Ministro dos Transportes,
Paulo Passos. De acordo com o Ministro Paulo Passos,
haverá, no programa de investimentos em logística, a
aplicação de R$133 bilhões na reforma e construção
de rodovias federais e ferrovias; R$42,5 bilhões devem ser aplicados na duplicação de cerca de 7,5 mil
quilômetros de rodovias, incluindo os principais eixos
rodoviários do País. O Governo vai conceder nove trechos de rodovias e o vencedor será o consórcio que
oferecer a menor tarifa de pedágio. Outros R$91 bilhões serão aplicados na reforma e construção de 10
mil quilômetros de ferrovias ao longo dos próximos 25
anos, sendo R$56 bilhões até 2017.
Em seu pronunciamento, a Presidenta Dilma
Rousseff destacou alguns pontos que eu gostaria de
aqui mencionar. Ela prestou uma homenagem especial ao engenheiro e grande colaborador na área de
logística e planejamento de transportes no Brasil, o Dr.
Eliezer Batista. Segundo a Presidenta:
[...] defensor incansável da tese de que o encurtamento de nossas distâncias econômicas
é decisivo para o desenvolvimento de nosso
País e da América Latina. Com a empresa de
planejamento e logística [que está sendo criada pelo Governo] nós queremos pensar esse
encurtamento das distâncias econômicas.
Ressaltou a Presidenta Dilma que:
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Um país continental como o Brasil precisa,
sim, planejar os modais de transporte em conjunto, olhando os interesses do setor privado,
sim, olhando os interesses de toda a população, buscando a integração dos modais e das
cadeias produtivas, escolhendo as melhores
opções para atender cada região, conforme
sua vocação produtiva e respeitada a sua
configuração ambiental.
Observou a Presidenta Dilma que investimento
é uma palavra-chave: investimento para melhorar e
expandir a infraestrutura logística, para garantir a continuidade e aceleração do crescimento e investimento
para reduzir custos. Os R$133 bilhões de investimentos que se anunciam hoje são decisivos para desatar
vários nós. Acreditamos que com os R$42 bilhões que
serão aplicados, duplicando 7,5 mil quilômetros de rodovias, e também os nossos investimentos de R$91
bilhões em ferrovias, construindo 10 mil quilômetros,
vamos recuperar a nossa capacidade de articulação,
principalmente porque estamos resgatando um modal
que, por vários motivos, esteve estagnado e paralisado: o modal ferroviário.
Ressaltou a Presidenta que, hoje, estamos criando operador ferroviário independente. O que nós queremos é uma logística competitiva, uma logística que não
tenha donos e onde haja uma neutralidade de quem
vende capacidade em relação a quem transporta carga.
Ressaltou que pretendemos fazê-lo junto com o
setor privado. É o governo contratando a construção,
a manutenção e a operação; é a Valec comprando
capacidade, portanto, reduzindo o risco do negócio,
que é o conjunto dos interessados – operadores de
cargas própria, operadores independentes e concessionários – utilizando toda a malha ferroviária existente
e estabelecendo, em definitivo, o direito de passagem.
Continuou a Presidenta, dizendo: “Vamos continuar cumprindo o nosso papel de indutor do desenvolvimento, vamos reforçar a capacidade do Estado de
planejar e organizar a logística, e compartilharemos
com o setor privado a execução dos investimentos e
a prestação dos serviços”.
Ressaltou Dilma Rousseff que essas parcerias
nos permitirão oferecer bens e serviços públicos mais
adequados e eficientes à população.
“Aqui não estamos desfazendo do patrimônio
público para acumular caixa ou reduzir dívida, estamos fazendo parceria para ampliar a
infraestrutura do País para beneficiar a sua
população e o seu setor privado, para saldar
uma dívida de décadas de atraso em investimentos em logística e, sobretudo, para as-

362

41780 Quinta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

segurar o menor custo logístico possível sem
monopólios”.
Concluiu a Presidenta:
“Nós temos que ter uma logística eficiente para
sermos uma economia muito mais competitiva, que seja capaz de, diante das dificuldades
internacionais, continuar gerando emprego e
garantindo renda para a sua população. Sobretudo temos que crescer para poder distribuir.
Nós precisamos ser um País com taxas de
crescimento compatíveis com a necessidade
de distribuição da renda”.
A Presidenta fez uma analogia entre o País que
lutamos para construir e o desempenho da nossa seleção feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos:
“Eu já disse a vocês que, como eu joguei vôlei
[ressaltou a Presidenta Dilma], eu acompanho
com muita paixão. As meninas do vôlei foram
um exemplo, são um exemplo do que melhor
nós brasileiros temos, e sobretudo os nossos
atletas, que é ser dedicado ao que faz, ser capaz de ao mesmo tempo jogar com paixão, mas
com a cabeça, buscando excelências, renovando, sendo capaz de enfrentar a diversidade. E
sendo capaz sem saber o resultado, porque
quando você joga você não sabe o resultado;
persistir sempre, ser capaz de virar quando
você perde uma jogada, sabendo que logo
ali pode estar a vitória. Por isso, homenageio
essas meninas [disse a Presidenta], homenageando todo o povo brasileiro, porque, quando
parece que é impossível, elas tiram força não
se sabe de onde”.
Minha solidariedade às observações da Presidenta Dilma sobre as nossas atletas.
Presidente Cidinho Santos, eu gostaria, aqui, agora de ressaltar algo que me pareceu muito especial no
que diz respeito ao lançamento do plano de governo
anunciado pelo ex-Ministro da Educação, Fernando
Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores à
Prefeitura de São Paulo, quando, na última segunda-feira, ele apresentou o seu plano “Um tempo novo para
São Paulo”. Em especial, ressaltou Fernando Haddad
que São Paulo é uma metrópole com 11,3 milhões de
habitantes, mas que está caracterizada por desigualdades intensas.
Eu aqui vou citar alguns dos trechos do plano de
governo de Fernando Haddad.
“A análise dos números e a visualização dos
mapas dos principais indicadores de São Paulo
mostram que se trata de uma cidade profun-

AGOSTO 2012

Agosto de 2012

damente desigual e desequilibrada. As desigualdades e os desequilíbrios se constituíram
ao longo do próprio processo histórico de formação da cidade. Foram poucas as autoridades estaduais e os Prefeitos que pensaram e
agiram na Cidade a partir do planejamento.
Muitos dos planos elaborados foram ficando
amarelados ao longo do tempo, jazendo nas
gavetas da burocracia e da ineficiência. Mudar os rumos e o sentido dessa história não é
fácil, mas é o que se propõe o candidato Fernando Haddad.
Os mapas da educação, renda, IDH, com a
desigualdade de emprego, equipamento e
serviço de saúde, vulnerabilidade social mostram indicadores num nível acima da média no
centro expandido da cidade, um nível médio
satisfatório no seu entorno e um nível muito
abaixo da média na medida do afastamento
do centro e no sentido leste, sul e norte da cidade. As regiões centrais, sudoeste e o início
da Zona Leste concentram os empregos, os
melhores hospitais, as melhores universidades,
a renda, a infraestrutura urbana e as oportunidades. Entretanto, não são as mais populosas
da cidade. Quando os mapas dos indicadores
são sobrepostos é possível notar uma significativa área de coincidência entre as deficiências educacionais, de renda, de emprego, de
saúde, de habitação nos lugares mais afastados do centro. Além disso, as regiões menos
desenvolvidas também são aquelas em que a
desigualdade gera mais violência.
Embora o plano diretor estratégico elaborado
na gestão Marta Suplicy já tivesse apontado
essa realidade, proposto ações e instrumentos para enfrentá-la, as administrações que
se seguiram não implementaram a política
proposta baseada no desenvolvimento regional, microrregional e local, capaz de focar as
necessidades específicas de cada região, efetivando políticas públicas com vistas a mitigar
as fortes desigualdades existentes.
Os números demonstram que o modelo de
desenvolvimento econômico e social de São
Paulo continua concentrador e excludente. Se
a cidade, via de regra, acompanha o crescimento econômico do País, a distribuição da
riqueza e, especialmente, sua condição socioterritorial, continuam padecendo dos mesmos
males: as regiões ricas ficam mais ricas, e as
regiões pobres continuam pobres. Enquanto o
Brasil avançou na redução da pobreza e das
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desigualdades, Serra e Kassab pouco fizeram
em São Paulo para enfrentar esse problema.
São Paulo continua a viver a síndrome de “Belíndia” [termo que foi criado pelo economista
Edmar Bacha], concentrando num mesmo Município bolsões de riqueza e pobreza. Como
os indicadores do desenvolvimento geralmente
são medidos para um Município, há certo mascaramento da realidade. A Zona Sudoeste, por
exemplo, que tem uma das melhores relações
entre população/área habitada concentra boa
parte da renda e infraestrutura.
Parte dos Municípios da região metropolitana,
muitos deles super populosos, também gravita por São Paulo no que tange a empregos,
serviços e aproveitamento de políticas públicas, tornando ainda mais complexa a tarefa
de compreender os problemas da cidade e
propor soluções.
Nos distritos do extremo norte, leste e oeste,
o cidadão tem menos oportunidades, estuda
menos, desloca-se muito para chegar ao trabalho, ocupa posições subalternas no trabalho
e tem menos serviços públicos do Município
à disposição”.
Há, no seu plano, uma tabela, Sr. Presidente,
que mostra a relação entre a proporção de habitantes
da cidade e a proporção dos empregos formais. Por
exemplo, na Sé há 3,8% dos habitantes – a Sé é o
centro de São Paulo – e lá estão 17,1% dos empregos.
No Bairro de Pinheiros, na área onde moro – moro no
Jardim Paulistano, que é parte da região de Pinheiros
–, 2,6% dos habitantes têm 15% dos empregos; na
Lapa, 2,7% dos habitantes têm 9,1% dos empregos;
em Vila Mariana, 3,1% dos habitantes têm 8,5% das
oportunidades de emprego formal; em Santo Amaro,
2,1% dos habitantes têm 7,7% dos empregos formais;
na Mooca, 3,1% dos habitantes têm 6,7% dos empregos; no Butantã, 3,3% dos habitantes têm 4,5% dos
empregos. A partir daí, no Ipiranga, por exemplo, 4,1%
dos habitantes têm 3% dos empregos. Assim vai se
sucedendo. Em Vila Guilherme, 2,7% dos habitantes
têm 2,8% dos empregos; em Santana, Tucuruvi. 2,9%
dos habitantes têm 2,6% dos empregos.
Mas, vou aqui ressaltar...
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Com licença Senador, só um momento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Só para registrar a presença dos alunos do
curso de Direito do Centro Universitário Central Pau-
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lista – Unicep, da linda e maravilhosa cidade de São
Carlos, em São Paulo.
Sejam bem-vindos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sejam muito bem-vindos os estudantes de Direito de
São Carlos. Eu gostaria de propor a vocês que procurem transmitir ao Prefeito de São Carlos e ao próximo
que for eleito que tal como aqui acontece no plano de
Fernando Haddad há uma notícia para mim muito relevante que ele anunciou ao expor o seu plano de governo, que ele sim, conforme compromisso que havia
assumido comigo, resolveu incluir no capítulo sobre
solidariedade social o seguinte objetivo: será implantada a Renda Básica de Cidadania – RBC, por etapas,
à critério do Poder Executivo, em parceria com os Governos estadual e Federal, beneficiando igualmente a
todos os habitantes, não importa a sua origem, raça,
sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, a implantação será por etapas, até que se torne no futuro
um benefício de caráter universal que significará para
os 11,3 milhões habitantes.
Visitei dezenas de Municípios no último mês, já
perdi até a conta, mas foram aproximadamente 30,
nos últimos 30 dias, e em cada um desses Municípios
– tenho visitado três, quatro – eu tenho proposto aos
respectivos candidatos do PT, mas também de outros
partidos que coloquem como meta levar adiante o propósito que está na lei nacional, aprovada por todos os
partidos no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara
em dezembro de 2003 e sancionada pelo Presidente
Lula em 8 de janeiro de 2004, refiro-me à Lei nº10.835,
de 2004, que diz que será implementada por etapas
a Renda Básica de Cidadania. Como estudantes de
Direito já conhecem bem o que é a lei que institui a
Renda Básica de Cidadania, eu lhes pergunto: Sim ou
não? Sim? Então, nem preciso dizer, refere-se ao direito de toda e qualquer pessoa, não importa origem,
raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participar da riqueza da Nação. Diz a Lei
que será instituída por etapas, começando pelos mais
necessitados, portanto, como faz o Programa Bolsa-Família, até que um dia todas as pessoas, inclusive
vocês, passarão a ter esse direito.
O Presidente, Senador Cidinho Santos, todos
os Senadores e Senadoras aqui presentes, o Senador Suplicy, mesmo os que têm mais, sim, só que nós
contribuiremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber de tal maneira que, com isso,
possamos eliminar toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha; eliminar qualquer estigma ou sentimento de vergonha de
a pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso
mereço tal complemento; eliminar o fenômeno da de-
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pendência, que acontece quando se tem um sistema
que diz: quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por
decidir: vou ou não iniciar essa atividade, que vai me
render esse tanto, mas, se eu o fizer, vem o Governo
e retira o que eu estava recebendo naquele programa.
Eu talvez desista e entre na armadilha da pobreza ou
do desemprego, mas se todos iniciarmos na Renda
Básica em diante, dar-se-á o estímulo ao progresso.
É do ponto de vista da liberdade e da dignidade
do ser humano que haverá mais vantagem da Renda
Básica, pois para aquela jovem que, às vezes por falta
de alternativa, para obter a sua sobrevivência ou de
seus filhos, resolve então vender o seu corpo; ou para
o jovem que, pelo mesmo motivo, resolve se tornar
um membro da quadrilha de narcotraficantes – vocês
sabem, por exemplo, que na minha cidade, hoje, a
cada hora, há um assalto, pessoas que, por falta de
condições de sobrevivência, resolvem entrar na senha
do crime. No dia que houver a Renda Básica de Cidadania, para essa pessoa e para todos da sua família,
elas poderão dizer: agora eu não preciso caminhar por
essa única alternativa; agora eu posso aguardar um
tempo, quem sabe fazer um curso até que surja uma
oportunidade mais de acordo com a minha vocação,
com a minha vontade.
Nesse sentido que a Renda Básica de Cidadania
vai elevar o grau de dignidade para todos.
Portanto, quero aqui cumprimentar e saudar, com
um grande abraço, o nosso querido Fernando Haddad,
que resolveu colocar no seu programa de Governo o
objetivo da instituição da Renda Básica de Cidadania
e aqui transmitir a todos os candidatos a Prefeito do
Partido dos Trabalhadores, do meu partido, ou dos partidos coligados, ou mesmo de quaisquer partidos, que
desejo ajudar no propósito de instituir a renda básica
como um direito universal. E até vou falar em Buenos
Aires, na Universidade de La Plata, para esse encontro
que aqui anunciei, e peço autorização para representar
lá o Senado, oficialmente, justamente a respeito dessa
perspectiva, assim como no Congresso Internacional
da Basic Income Earth Network, em Munique.
No dia 14 de setembro próximo estarei falando
dessa perspectiva e do meu entusiasmo, porque mais
e mais candidatos a Prefeito, como o Prefeito José
Augusto de Guarnieri Pereira, ali de Santo Antônio do
Pinhal, que se entusiasmou tanto pela idéia e já encaminhou proposta de lei nesse sentido... Foi aprovado
por nove a zero e, na próxima segunda-feira, dia 20,
haverá uma reunião do Conselho Municipal da Renda
Básica de Cidadania para ver quais serão as etapas
que ali no Município de 6.600 habitantes se aplicará
à renda básica.
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Isso poderá ser feito em todo e qualquer Município brasileiro. Disponho-me a ajudá-los e inclusive a
ir à Faculdade de Direito de São Carlos, se quiserem
me convidar, para, ainda de maneira mais aprofundada, expor a respeito.
Se vocês quiserem, depois, podem visitar o meu
gabinete, daqui a pouco, e lhes darei ali a cartilha que
o Ziraldo fez e o livro da Renda de Cidadania, para que
vocês conheçam em maior profundidade.
Muito obrigado, Presidente Cidinho Santos pela
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Senador Suplicy, parabéns pelo seu pronunciamento.
A gente sabe da sua luta histórica em defesa de
uma renda mínima para os brasileiros.
O Presidente Lula, inteligentemente, começou
com o Bolsa-Família e o senhor indo representar o
Brasil neste momento, lá no Instituto Latino-Americano,
nos honra bastante e ficamos felizes que outros Prefeitos hoje têm esse pensamento de que nós precisamos pensar em termos uma renda mínima para cada
brasileiro. Parabéns!
Também sobre a questão do plano de logística
quero parabenizar o senhor porque havia um questionamento já, por parte de alguém, de como que o PT
iria receber essa colocação por parte da Presidente
Dilma, das concessões de rodovias e ferrovias.
Mas, como o senhor bem disse, a Presidente
Dilma também disse lá: o Governo faz essa possibilidade de parceria com a iniciativa privada não para
arrecadar dinheiro para o caixa do Governo, mas visando melhorar a infraestrutura e a logística do Brasil,
resgatando uma dívida antiga que se tem com o setor
produtivo brasileiro.
Parabéns.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, eu gostaria apenas de requerer que o
capítulo sobre uma das principais propostas a que me
referi, referente ao Arco do Futuro, do candidato Fernando Haddad, seja transcrito na íntegra.
Assinalei para a Taquigrafia quais são as páginas referentes a esse tema. Não irei pedir para inserir
inteiramente o programa porque ele tem mais de 200
páginas, mas apenas a parte relativa ao Arco do Futuro, o que já é bastante significativa.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido dos termos do art. 210, inciso Iº e §
2º do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – V. Exa. será atendido, na forma do Regimento.
Dando continuidade, vamos agora passar a palavra ao Senador Tomás Correia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Cidinho Santos, cumprimento
V. Exa., que é de Mato Grosso, Estado vizinho do meu
Estado, Rondônia, e que preside a sessão nesta tarde.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, foi realizado, no Estado de Rondônia, um evento da maior
importância para nosso Estado.
Trata-se, Sr. Presidente, da Feira Internacional
Expo Peru, que, seguramente, estimulou, de forma bastante significativa, as relações bilaterais entre aquele
país andino e o Brasil.
Tal como ocorreu na Expo Peru realizada em
São Paulo entre 4 e 7 de novembro de 2010, tivemos
novamente a oportunidade de aprofundar o conhecimento de um país em relação ao outro, em setores de
fundamental importância como os de investimentos,
infraestrutura, indústria, comércio, turismo e cultura.
Com a diferença de que neste ano de 2012 a
Feira teve sede num Estado que se situa muito mais
próximo do Peru, o Estado de Rondônia, que podemos
definir como o centro geográfico de toda uma região
que abrange o Centro-Norte do Brasil e os territórios
daquele país e da Bolívia.
Ademais, deve-se ter em conta que o evento ocorreu num momento em que ainda comemoramos a entrega ao tráfego, há pouco mais de um ano, da Rodovia
Interoceânica – também conhecida como Estrada do
Pacífico –, primeiro eixo multimodal a conectar os Oceanos Atlântico e Pacífico em toda a América do Sul e
num momento em que o Governo Federal se empenha
para dar início à construção da Ferrovia de Integração
do Centro-Oeste, a partir de setembro de 2013.
O Governo Federal tem se empenhado para
dar início à construção da Ferrovia de Integração do
Centro-Oeste (FICO), que tem 1.600 quilômetros de
extensão, é uma das obras do PAC, e sua construção
deverá ter início em setembro de 2013.
A Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico)
faz parte da Ferrovia Transcontinental (EF-354), que
partirá do Litoral Norte Fluminense e passará por Muriaé, Ipatinga e Paracatu, em Minas Gerais; por Brasília, sede do Congresso Nacional, por Uruaçu e Campinorte, em Goiás; por Cocalinho, Ribeirão Cascalheira
e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Chegará em
Rondônia nas cidades de Vilhena e de Porto Velho, e
alcançará a fronteira com o Peru através do Acre, na
localidade de Boqueirão.
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Esse trecho em Rondônia ainda está em estudo,
conforme anunciado hoje pela Presidente da República
e o Ministério dos Transportes.
Rondônia espera realmente que o Governo Federal avance no projeto de continuação da Fico, pois,
além de aproximar Rondônia dos grandes centros do
País, essa ferrovia significará o encurtamento do caminho da produção nacional de carne e soja para o
hemisfério norte e Ásia.
Não podemos esquecer que, com a construção
de uma ferrovia, há um desenvolvimento intrínseco
agregado a ela, melhorando a qualidade de vida da
população. No caso específico do meu Estado de
Rondônia, a construção da Fico, aliada à construção
das Usinas de Jirau e Santo Antônio, proporcionará
um desenvolvimento significativo sobre os três pilares
da sustentabilidade, que são o desenvolvimento econômico e social em harmonia com o meio ambiente.
Tenho plena convicção, Sras. e Srs. Senadores,
de que o nosso País, que é uma das maiores economias do mundo, investindo em infraestrutura, principalmente ferroviária, contribuirá decisivamente para
o fortalecimento das nossas relações econômicas,
beneficiando o Brasil como um todo e, de modo muito
especial, os Estados da Região Norte, como é o caso
do Estado de Rondônia.
Precisamos pensar na ferrovia, mas precisamos
também da reconstrução e da recuperação total da
BR-364.
Desse modo, Sr. Presidente, nesta tarde, gostaria de alertar, mais uma vez, quanto à precariedade
desta BR tão importante para o desenvolvimento do
nosso Estado.
Queria dizer a esta Casa e ao País que esta Rodovia, a 364, tem sido palco de enormes acidentes
automobilísticos, com vidas ceifadas, acidentes fatais,
que entristecem o nosso Estado. Já fizemos apelo ao
Ministério dos Transportes para ultimar e agilizar a reconstrução dessa Rodovia e há informações de que já
estão em licitação os principais trechos. Preocupa-me
principalmente a fase do inverno, que está chegando,
e, com isso, certamente, mais uma vez, terão que ser
paralisadas as obras durante o inverno.
Desse modo, deixo aqui a V. Exa. os meus cumprimentos, extensivos ao querido Estado de Mato
Grosso. Felicito-o pela Presidência que exerce neste
momento e deixo, assim, a minha despedida ao Senado nesta tarde.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Tomás Correia.
Gostaria de pedir que o senhor assumisse a Presidência, para que eu faça uso da palavra. Ao mesmo
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tempo, cumprimento-o pela fala sobre a importância,
primeiramente, da ferrovia no trecho que liga Lucas de
Rio Verde até Porto Velho, de fundamental importância
também para o Mato Grosso e Rondônia, e também
da BR-364.
Eu, que tenho oportunidade de viajar pelo trecho de Vilhena até Porto Velho, vejo a enormidade
de caminhões e de carretas que passam por aquela
rodovia. Hoje, tivemos como surpresa até desagradável, o fato de essa rodovia não ter sido colocada
entre as rodovias cujas concessões para duplicação
serão feitas.
Mas tenho certeza de que seu trabalho aqui, no
Senado Federal, juntamente com o Senador Valdir
Raupp, com o Senador Acir e o Senador Ivo Cassol,
poderá fazer com que essa rodovia venha fazer parte
desse plano de concessão de rodovias, porque a BR
364 é de fundamental importância não só para Mato
Grosso, mas também para Rondônia.
Obrigado a V. Exa.
O Sr. Cidinho Santos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra o Senador Cidinho
Santos.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, amigos que nos
acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado,
trago aqui duas pautas neste momento.
Inicialmente, tratarei de uma pauta que não estava prevista no meu discurso, mas, dada a importância
do assunto, vou fazê-lo da tribuna do Senado. Muitos
agricultores do Brasil, do Estado de Mato Grosso, estão aguardando uma resposta de uma audiência que
tivemos, na última quinta-feira, com a Ministra Gleisi
Hoffmann, da Casa Civil. Lá estiveram presentes as
diretorias da Federação dos Agricultores do Estado de
Mato Grosso, a Famato, da Aprosoja Brasil, da Ampa e
também do Sindag, juntamente com o Senador Blairo
Maggi e o Deputado Federal Homero Pereira, Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Na oportunidade, apresentamos para a Ministra Gleisi quatro
assuntos, sendo dois de fundamental importância para
os agricultores brasileiros e para os agricultores do
Estado de Mato Grosso. E, agora há pouco, quando
eu subia para assumir a Presidência, tive a felicidade
de receber um telefonema da Ministra Gleisi, dando
resposta a essas reivindicações feitas pelo setor produtivo na reunião de quinta-feira, no Palácio do Planalto, na Casa Civil.
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A primeira solicitação, Sr. Presidente, diz respeito à priorização pela Anvisa de novos fungicidas para
o controle da soja. É extremamente importante que
a indústria química traga novas opções de produtos,
com diferentes modos de ação, pertencentes a diferentes produtos químicos, o que permitirá um manejo
eficiente da resistência, garantindo a sustentabilidade
dos programas anuais de controle da ferrugem.
A entrada da ferrugem asiática da soja no Brasil
ocorreu nos anos de 2000/2001, uma doença que se
alastra rapidamente pelo vento, extremamente agressiva e com uma alta capacidade de destruição nas
capacidades climáticas tropicais.
Dois grupos de fungicidas das estrobilurinas e dos
triazóis foram, à época, os defensivos que apresentavam os melhores resultados em termos de eficácia.
Porém, ao longo dos dez anos de convivência com a
doença no Brasil, uma série de alterações foi verificada
no comportamento do fungo, ou seja, maior resistência
aos fungicidas, mostrando a queda de controle desses
grupos químicos. Alta umidade e alta temperatura favorecem as condições ótimas para o desenvolvimento
e a proliferação da ferrugem asiática.
Com o prolongamento das chuvas no início de
2012 e a antecipação das chuvas para 2013, está havendo uma “ponte verde”, isto é, aumentando o potencial de inóculo da soja guaxa, favorecendo a doença.
As perdas estimadas por essa doença estão hoje na
ordem de 15% a 20%, mas, dependendo das condições climáticas e atraso nas aplicações, pode-se ter
a dizimação da lavoura.
Então, essa preocupação do setor foi levada à
Ministra Gleisi, que gentilmente nos telefonou agora
dando informação de que, em contato com a Anvisa,
dos dois fungicidas que estão em análise para o controle da ferrugem asiática, para um deles, o que está
em estágio mais avançado para homologação, para
registro junto à Anvisa, ela prevê um prazo de 30 a
40 dias para que esse produto esteja evidentemente
autorizado pela Anvisa para ser utilizado já na safra
2012/2013. Então, essa é uma ótima notícia para os
agricultores brasileiros, especialmente para os agricultores do Estado de Mato Grosso.
Outra questão que foi colocada para a Ministra,
Sr. Presidente, diz respeito a uma portaria do IBAMA,
um comunicado que proibiu a pulverização aérea de
todos os produtos que contém os ingredientes ativos
Imidacloprido, Tiametoxam, Clotianidina e Fipronil. De
acordo com a portaria do IBAMA, está desautorizada a aplicação desses ingredientes ativos em época
de floração, e imediatamente antes do florescimento
ou quando for observada a visitação de abelhas na
cultura.
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O descumprimento dessas determinações, segundo o IBAMA, constitui crime ambiental sujeito a
penalidades. Essa decisão tem validade imediata e
permanecerá válida por tempo indeterminado, até que
ocorra eventual revogação.
Sr. Presidente, esses produtos são amplamente
utilizados na agricultura, inclusive na soja e é justamente
na cultura em fase avançada, vegetativa e na floração
que se utiliza aplicação aérea desses princípios ativos
que não podem entrar com máquinas na lavoura.
Então, tomemos o mês de janeiro, no Estado do
Mato Grosso, nosso Estado – em Rondônia, da mesma
forma – onde as chuvas são constantes. É impossível
entrar com máquina terrestre em qualquer lavoura. Então, se usa a aplicação aérea; se está proibida e você
tem que fazer um combate emergencial, como se dará
o combate a essa praga nesse período?
Essa decisão do IBAMA, unilateral, deixou todos
os agricultores brasileiros muito preocupados. Como
uma agravante: esses produtos já foram adquiridos, a
maioria dos agricultores já adquiriu esses produtos para
aplicar nesta safra de 2012/2013. Mas essa portaria
do IBAMA, esse comunicado deixou o setor bastante
apreensivo e causou muita estranheza.
Na audiência com a Ministra da Casa Civil, o setor
produtivo, representado pelas entidades já anunciadas
no inicio da minha fala, colocou essa preocupação à
Ministra Gleisi e ela, no telefonema que me fez agora
há pouco, pediu que tranquilizasse os agricultores que
já adquiriram esses produtos; solicitou ao Ministério da
Agricultura uma justificativa sobre o uso desses produtos para esta safra. E o IBAMA, então irá, de acordo
com a Ministra Gleisi, retirar essa portaria publicada
pelo instituto, para utilizar este ano, sem prejudicar
quem já fez a aquisição desses produtos, permanecendo essa restrição para as safras posteriores. Já
é um alento, porque não vai causar prejuízo para os
agricultores que compraram esse produto para ser
utilizado na safra 2012/2013.
Então, queria registrar a deferência da Ministra
Gleisi, sua eficiência e a forma gentil com que ela
tratou os segmentos representativos que visitaram o
gabinete de S. Exa. na última quinta feira e também
a agilidade com que entendeu e procurou resolver a
situação.
Outro ponto da nossa pauta, este discurso eu
havia preparado para ontem, mas hoje tivemos a grata
surpresa de termos, por parte da Presidenta, o anúncio do programa de investimento em infraestrutura no
Brasil na questão de ferrovias e rodovias.
Mas, não podemos deixar de registrar, Sr. Presidente, que, nos últimos anos, diminuíram-se bastante
os investimentos em infraestrutura no Brasil. O aumen-
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to do investimento em infraestrutura no Brasil é ponto
pacífico em qualquer discussão sobre fórmulas para
fazer com que nosso País tenha crescimento econômico em níveis de competitividade.
O investimento público brasileiro é um dos menores entre as economias dos países emergentes. A
taxa de crescimento anual do investimento público médio, entre 2003 e 2010, de 4,2%, voltou a decrescer
no atual Governo. Em 2011 o crescimento foi só de
2,5 %. O patamar de pouco mais de 15 % do PIB em
investimentos públicos é menos da metade do que as
economias concorrentes aplicam. E muitas das obras,
inclusive as prioritárias, se veem presas a contingenciamentos orçamentários do Governo Federal.
Uma das áreas em pior situação é a dos transportes. Vemos a produção agropecuária e industrial
brasileira presa num forte gargalo de transportes. As
rodovias estão em situação precária, como a BR-364,
do Estado de Rondônia, de que o senhor acabou de
falar, e a malha rodoviária ainda tem muito a crescer.
Os modais, ferroviário e hidroviário, ainda são desprezados pelo governo. Os aeroportos e portos não conseguem escoar a produção de forma ágil pela baixa
capacidade e alta burocracia.
Após anos de baixíssimo investimento em infraestrutura, o Governo Lula lançou o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), em janeiro de
2007, um programa do Governo Federal brasileiro
com o objetivo de acelerar o crescimento econômico
do Brasil, prevendo investimentos totais de R$503,9
bilhões até 2010. Na área de logística, seriam investidos R$58,3 bilhões, em rodovias, ferrovias, portos,
aeroportos, hidrovias e marinha mercante. No final
de 2010, 75% delas estavam concluídas e 20 % com
o prazo em dia.
Foram mais de 1.300 quilômetros de rodovias
duplicadas e 1.800 quilômetros pavimentados ou
construídos. Também já havia sido feita a concessão
de quase 3.330 quilômetros e rodovias nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Cataria e São Paulo. Além disso, obras de
duplicação, pavimentação ou construção estavam
em andamento em mais de 5.000 quilômetros de estradas brasileiras.
Quanto aos investimentos em hidrovias, ao final
de 2010, já haviam sido concluídas as obras em dez
terminais hidroviários no Estado do Amazonas e as
eclusas do Tucuruí no Estado do Pará. Também se encontravam em dia as obras em mais 28 terminais no
Amazonas, Pará e Rondônia; assim como as obras de
navegabilidade no rio São Francisco, entre as cidades
de Ibotirama e Juazeiro, no Estado do Bahia.
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Também, ao final de 2010, haviam sido concluídos 990 quilômetros de ferrovias e estavam em andamento quase 3.800 quilômetros. Nunca se havia feito
tanto em ferrovias no Brasil.
Com o lançamento do PAC 2, em março de 2010,
o ex-Presidente Lula incrementou o total a ser investido: R$1,59 trilhão em seis programas – Cidade Melhor,
Comunidade Cidadã, Minha Casa Minha Vida, Água e
Luz para Todos, Transportes e Energia. Somente para
investimentos em transportes, seriam R$109 bilhões,
quase o dobro do investido no PAC 1.
No entanto, o que se viu? Em 2011, apenas 500
quilômetros de rodovias concluídas. E obras iniciadas
em menos de 3.000 quilômetros de rodovias. Ou seja,
ao invés de se ter um aumento nas obras, houve uma
diminuição. Nas hidrovias, os avanços foram poucos:
apenas o início das obras nas hidrovias dos rios Paraná, São Francisco e Tietê. Nada em relação às hidrovias dos rios Amazonas, Madeira, Paraguai e Tapajós,
nem na hidrovia do Mercosul no Estado do Rio Grande
do Sul. Piores foram os investimentos em ferrovias: o
que se fez em 2011 foi tão somente dar continuidade
às obras já iniciadas no PAC 1.
Os dois principais órgãos no comando das obras
de infraestutura do Brasil, o Ministério dos Transportes
e o Dnit, parecem ter quase parado desde a metade
de 2011.
Para provar o que falamos, vejamos alguns números.
Nos últimos três anos, os recursos somente para
o setor rodoviário desses dois órgãos somados têm
crescido: foi de R$29,7 bilhões, em 2010; para R$31,7
bilhões, em 2011, e para R$ 32,2 bilhões, este ano.
Ao contrário do que se podia imaginar, o total dos recursos executados só tem diminuído. Em 2010, houve
a execução de R$25 bilhões, o que equivale a quase
85% do total de recursos. Em 2011, a execução caiu
para R$22,4 bilhões, pouco mais de 70% dos recursos.
Quer dizer, nem os recursos disponíveis o Governo, o
Dnit e o Ministério dos Transportes conseguem aplicar.
Este ano, até o final do primeiro trimestre, havia
a execução de apenas R$2,9 bilhões no setor rodoviário. Se continuarmos neste ritmo, chegaremos a
pouco mais de R$11,5 bilhões executados. Ou seja,
pouco mais de 35% do total dos recursos disponíveis
serão aplicados no ano de 2012, o que realmente é
um valor insignificante.
Poderíamos argumentar dizendo que a execução
é maior no segundo semestre. Não, não é sempre assim. Observemos o ano passado: até julho, o Ministério
dos Transportes havia executado R$6,1 bilhões, contra
R$6 bilhões no segundo semestre.
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No Dnit, até julho de 2011, a execução foi de
R$5,4 bilhões contra R$4,9 bilhões no segundo semestre. Então, praticamente são os mesmos percentuais, os mesmos números aplicados entre o primeiro
e o segundo semestre.
Para voltarmos aos patamares de 2010, ou seja,
executar, pelo menos, 85% dos recursos totais para o
setor rodoviário nesses dois órgãos – Ministério dos
Transportes e Dnit –, o Governo Federal teria de executar ainda R$24,4 bilhões de abril a dezembro deste
ano. Isso parece impossível no ritmo em que os investimentos se encontram.
Como podemos ver, em plena crise econômica
mundial, o Governo brasileiro deixou de investir naquilo que é essencial para um crescimento contínuo
e básico da economia: a infraestrutura. Pelo menos,
ao tratarmos de transportes, vemos a cada dia, infelizmente, menos investimentos.
Hoje, como disse no início da minha fala, tivemos a oportunidade de participar – o senhor estava
presente também, Sr. Presidente – da cerimônia de
anúncio, por parte da Presidenta Dilma, do Programa
de Concessão de Rodovias, Ferrovias e Trem de Alta
Velocidade, com o objetivo de ampliar e modernizar
parte da infraestrutura de transporte do País nos próximos anos.
A criação da Empresa de Planejamento de Logística, na minha opinião, foi um fato marcante, porque
essa empresa vai fazer com que a burocracia diminua
e as coisas comecem a acontecer no prazo determinado pela Presidente.
Em relação ao nosso querido Estado do Mato
Grosso, nós estamos bastante felizes com o anúncio
por parte da Presidenta, porque foi colocada a concessão da BR-163, no trecho de Rondonópolis, divisa do Estado do Mato Grosso, até a cidade de Sinop,
com a duplicação desse trecho, que é de fundamental
importância para o escoamento da produção, para o
tráfego e para a melhoria da infraestrutura de rodovias
no nosso Estado. E sem contar que ao trecho Rondonópolis a Posto Gil, que já se encontra em execução,
será dada continuidade pelo Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC). Todo esse trecho de Rondonópolis até Sinop será duplicado. Será feita a concessão,
mas a concessão da forma que foi colocada: só se
cobrará o pedágio depois que 10% das obras estiverem concluídas; sobretudo, a empresa vencedora da
licitação será a que oferecer a menor tarifa – isso é de
fundamental importância; e, ainda, os transeuntes nas
zonas urbanas não pagarão pedágio.
Para nós também é de fundamental importância
o que foi anunciado: a duplicação da BR-163, na divisa
do Estado de Mato Grosso até a cidade de Dourados,
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no Mato Grosso do Sul, com a concessão da rodovia
também para a iniciativa privada. Uma vez que o Estado
de Mato Grosso tem, em sua infraestrutura rodoviária,
o principal gargalo para o escoamento de sua produção, a duplicação da BR-163, do trecho de Sinop, no
Estado de Mato Grosso, até a cidade de Dourados,
no Estado de Mato Grosso do Sul, e sua concessão
para a iniciativa privada fará com que a rodovia, com
certeza, fique em ótimas condições e bem melhor do
que se encontra hoje.
Quanto às ferrovias, foi anunciada também a
concessão da Fico (Ferrovia de Integração Centro-Oeste), como é denominada, do trecho de Uruaçu até
o Município de Lucas do Rio Verde, que se encontra já
em estudo. Pelo calendário anunciado pela Presidente Dilma e pelo Ministro Sérgio Passos, em dezembro
se concluem os estudos e, em janeiro, iniciam-se as
audiências públicas, com prazo até junho ou julho de
2013, para contratação não só da concessão da ferrovia, no trecho Uruaçu a Lucas do Rio Verde, mas
também para contratação das empresas vencedoras
dos trechos da concessão da BR-163, trecho Rondonópolis a Sinop, e também o trecho compreendido
entre a divisa do Estado de Mato Grosso a Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul.
Então, nós que estivemos lá hoje voltamos bastante felizes e animados, mas temos uma preocupação
quanto à questão das licenças ambientais, como já
citei antes: os prazos são ótimos, colocou-se o prazo
de cinco anos para essas obras serem executadas e
para as melhorias serem efetivadas, mas acredito que
o Governo Federal deve estar pensando em alguma
forma, assim como fez com a criação da Empresa de
Planejamento de Logística, para diminuir a burocracia,
para agilizar a concessão dessas rodovias e ferrovias,
para descentralizar também as licenças ambientais a
fim de que essas obras estruturantes e de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso País
sejam atendidas e executadas no prazo anunciado pela
Presidente Dilma.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ficam aqui os nossos votos de que realmente
possamos voltar amanhã para os nossos Estados
animados para transmitir às nossas populações, ao
povo trabalhador dos nossos Estados essa esperança de que o Brasil começa a resgatar a grande dívida
que tem com o setor produtivo brasileiro, com o povo
trabalhador deste Brasil, que é oferecer as condições
mínimas para trabalhar, produzir e escoar a produção
e transportá-la pelas nossas rodovias com dignidade
e segurança.
E, quanto à questão da ferrovia ainda, só para encerrar, Sr. Presidente, faço uma observação sobre como
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será feita a concessão, conforme a Presidenta colocou.
Hoje, o modelo prevê que a empresa que constrói o
trilho também pode explorar seus vagões. Isso fez com
que não houvesse concorrência no modelo ferroviário
e fosse criado um monopólio. Os preços são quase os
mesmos praticados pelo setor rodoviário. Com a forma colocada pelo Governo nessas concessões para
a construção dessas ferrovias, a Valec vai comprar os
serviços e vai permitir que o usuário comum, o produtor rural que quiser escoar a sua produção possa
ter o seu vagão, transitar em cima do trilho, escoar a
sua produção e pagar pelo uso desse serviço; que a
cooperativa de produtores, os concessionários, toda
a sociedade organizada, os produtores organizados
possam usar a ferrovia e pagar o pedágio por transitar nessa ferrovia.
Então, eu acho que é uma forma – acredito, tenho
certeza – diferente. Isso vai fazer com que esse modal
ferroviário volte a ser o modal mais importante em termos de logística para o Brasil, diminuindo os custos
de frete, hoje altíssimos para os nossos produtores.
Muito obrigado a todos, senhoras e senhores.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Cidinho Santos,
pelo pronunciamento que faz nesta tarde, representando o nosso Estado de Mato Grosso.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro, Mário
Couto e Aloysio Nunes Ferreira enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto no
art. 203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210,
do Regimento Interno.
S. Exas. serão atendidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada “Encontro marcado com a justiça”, publicada pela revista
Veja de 13 de junho de 2012.
Na referida matéria, os ministros do Supremo
Tribunal Federal, confirmam para agosto o início do
julgamento do maior caso de corrupção da história
republicana brasileira, o “Mensalão”.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
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ENCONTRO MARCADO COM A JUSTIÇA
“QUADRILHA” – O publicitário Duda Mendonça, o ex-tesoureiro Delúbio Soares, o ex-ministro José Dirceu,
o empresário Marcos Valério e o ex– deputado José
Genoíno são os personagens principais do escândalo,
Os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmam
para agosto o início do julgamento do maior caso de
corrupção da história republicana brasileira
Rodrigo Rangel
“O consenso que se expressou com a definição da
data do julgamento representa uma clara resposta do
Supremo Tribunal Federal a qualquer ilegítima tentativa
de pressão sobre a corte, venha de onde vier.”(Ministro
Celso de Mello, decano do STF)
Mensalão
Às 14 horas do próximo dia 1º de agosto, o Supremo Tribunal Federal começa a escrever o capítulo
final do escândalo do mensalão, um dos mais emblemáticos acontecimentos políticos da história recente
do Brasil. Os ministros da corte vão decidir se os 36
réus acusados de participar do maior caso de corrupção do período republicano são ou não culpados das
acusações feitas pelo Ministério Público. Será um julgamento marcado por vários simbolismos.
Dependendo do veredicto, ficará em xeque a reputação de um partido, de seus principais dirigentes,
de todo um grupo que planejou se perpetuar no poder
comprando alianças políticas através de milionários
subornos. Dependendo do veredicto, os brasileiros terão a chance de testemunhar o desejado e incomum
encontro de gente poderosa e influente com a Justiça,
cena rara no país.
Prova extraordinária da maturidade da democracia
Mais importante, porém, é que, seja qual for o
veredicto, a perspectiva de que o escândalo seja julgado de maneira isenta por juízes independentes na
mais alta corte do Brasil é uma prova extraordinária
da maturidade da democracia brasileira e da força de
suas instituições.
A fixação da data do julgamento constitui um
passo decisivo nesse sentido – e uma derrota daqueles que acreditaram que pressões indevidas do partido do governo e de seu carismático e popular líder,
o ex-presidente Lula, fossem capazes de fazer retroceder as conquistas civilizatórias duramente obtidas
pela sociedade.
Lula mandou às favas os bons costumes e o respeito às instituições
O calendário e o formato do julgamento já vinham
sendo discutidos em privado pelos ministros do STF

Quinta-feira 16

377

41795

defensores de uma rápida solução para o caso, que
tramita na corte há cinco anos. Avançaram na mesma
velocidade do lobby de Lula para tentar impedir que
ele acontecesse agora.
Desde que deixou o governo, o ex-presidente se
lançou numa das mais ambiciosas campanhas de sua
vida, destinada a limpar a própria biografia e a imagem do PT: apagar da história o capítulo do mensalão.
Essa ação messiânica começou com gestos aparentemente republicanos, mas, com o passar do tempo,
Lula recorreu a movimentos temerários, como a instalação da CPI do Cachoeira, a fim de atingir setores
que investigaram o esquema de corrupção.
Como essas manobras não surtiram o efeito
desejado, o ex-presidente mandou às favas os bons
costumes e o respeito às instituições para pressionar
diretamente os ministros do STF a adiar o julgamento
do caso para o próximo ano.
TIRO NO PÉ – Os esforços do ex-presidente Lula
para tentar adiar o início do julgamento do mensalão
e ajudar os antigos parceiros incluíram ataques e manipulações contra adversários na CPI do Cachoeira e
uma ousada ameaça contra o ministro Gilmar Mendes,
além de referências desabonadoras a outros juízes do
STF: a corte reagiu às pressões
A ideia era livrar o PT do risco de disputar as
eleições municipais de outubro com uma condenação
capital nas costas e, de quebra, aumentar a chance
de prescrição de crimes imputados a petistas de proa,
como o deputado cassado José Dirceu. Conforme revelado por VEJA, Lula chegou a ameaçar o ministro
Gilmar Mendes, insinuando a possibilidade de fazê-lo alvo da CPI caso não atendesse ao lobby petista.
Na semana passada, veio o castigo. O ex-presidente recebeu uma prova cabal de que suas estratégias resultaram em um estrondoso tiro no pé.
Em decisão unânime, o que não é comum, os
ministros do STF marcaram a data de início do julgamento do mensalão, numa demonstração cristalina de
que as instituições não podem se curvar a vontades
imperiais de políticos que se julgam acima do bem e do
mal. Disse o ministro Celso de Mello, decano [ministro
mais antigo no posto] do Supremo: “O consenso que
se expressou com a definição da data do julgamento
representa uma clara resposta do Supremo Tribunal
Federal a qualquer ilegítima tentativa de pressão sobre a corte, venha de onde vier”.
As ausências de dois ministros à reunião que bateu o martelo
A reunião administrativa que sacramentou a data
do julgamento teve duas ausências. O revisor do processo, ministro Ricardo Lewandowski, foi uma de-
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las. Pressionado por Lula a adiar a análise do caso,
Lewandowski avisou em cima da hora que não estaria
presente ao encontro, mas informou, por intermédio
de assessores, que concluirá seu relatório até o fim
de junho. Depende disso a confirmação do início do
julgamento em agosto.
Outro que faltou foi José Antonio Dias Toffoli,
mais um personagem com papel destacado na história. Ex-defensor de Dirceu, do PT e do governo Lula,
além de ser namorado de uma advogada que atuou no
processo contratada por mensaleiros, Toffoli tem dito
que ainda não decidiu se é mesmo caso de se declarar impedido de participar do julgamento.
O ex-presidente Lula insiste para que Toffoli esteja no plenário. Um interlocutor de Roberto Gurgel,
titular da Procuradoria-Geral da República (PGR),
disse a VEJA que ele avalia a possibilidade de pleitear o impedimento de Toffoli. Se isso ocorrer, o pedido
da PGR poderá ser aceito ou rejeitado pelo plenário
do Supremo.
JUSTIÇA 1 – O ex-deputado Júnior Brunelli foi filmado
entoando a chamada “oração da propina”: ele foi preso recentemente acusado de desviar dinheiro público
destinado à igreja de um parente
“O Supremo tem um perfil coletivo”, diz Ayres Britto
A decisão em torno do calendário é um sinal de
que a maioria do tribunal se rendeu aos argumentos
dos ministros Carlos Ayres Britto, presidente da corte, e Joaquim Barbosa, relator do processo. Ambos se
mostravam preocupados com a possibilidade de os
crimes prescreverem caso o julgamento continuasse
sendo protelado.
A disposição unânime, ou quase, dos ministros
do STF pode ser interpretada também como um sinal
de que eles tenderão a ser implacáveis com certas
manjadas manobras processuais protelatórias que
costumam ser usadas pela defesa. “A decisão unânime demonstra que o Supremo tem um perfil coletivo”,
disse a Veja Ayres Britto.
O julgamento dos mensaleiros provocará mudanças na rotina do STF. Nas duas primeiras semanas, o
tribunal fará sessões diárias de cinco horas, exclusivas
para o caso. No dia 3 de setembro, o ministro Cezar
Peluso completa 70 anos, idade em que, pela lei, ele
tem de se aposentar. Peluso tem o direito, porém, de
antecipar seu voto, que continuará valendo mesmo
que, na data da conclusão do julgamento, ele já esteja aposentado.
JUSTIÇA 2– A ex-deputada Eurídes Brito foi flagrada
enchendo a bolsa de propina: na semana passada, ela
foi condenada a devolver o dinheiro e ainda a indenizar
a população por “danos morais”
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Punições no “mensalão do DEM”
Se as punições recentes de envolvidos no “mensalão do DEM”, esquema que levou à prisão o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, valerem como prenúncio do veredicto do STF no
caso do mensalão do PT, os réus têm com o que se
preocupar.
Dois anos depois de serem flagrados em vídeo
recebendo propina em troca de apoio político, os ex-deputados distritais Júnior Brunelli e Eurides Brito
foram punidos.
Brunelli foi para a cadeia por haver desviado pelo
menos 1,7 milhão de reais de emendas parlamentares
que beneficiaram sua própria família. Eurides, filmada
escondendo maços de dinheiro na bolsa, foi condenada a ressarcir aos cofres públicos 3,5 milhões de reais.
Em decisão incomum, Eurides terá de pagar multa por
danos morais à população de Brasília.
É isso que se espera da Justiça.
Com reportagem de Hugo Marques
e Gustavo Ribeiro
QUEM SÃO OS MENSALEIROS
A organização criminosa desviava dinheiro público, que abastecia contas pessoais de deputados e
financiava campanhas de aliados políticos. Ao todo, 36
pessoas são acusadas de integrar a quadrilha
José Dirceu
ACUSAÇÃO – Corrupção ativa e formação de
quadrilha
DEFESA – Alega que não participava mais das
atividades do PT quando assumiu a Casa Civil
PENA MÁXIMA – 15 anos
PENA MÍNIMA – 1 ano
José Genoíno
ACUSAÇÃO – Corrupção ativa e formação de
quadrilha
DEFESA – Não se dedicava a assuntos financeiros do PT e assinou os falsos contratos de empréstimo
por obrigação estatutária
PENA MÁXIMA – 15 anos
PENA MÍNIMA – 1 ano
João Paulo Cunha
ACUSAÇÃO – Corrupção passiva, lavagem de
dinheiro e peculato
DEFESA – Afirma que não teria como saber
que a origem do dinheiro era ilícita. (Veja mais detalhes abaixo, no quadro sob o título “Com a palavra,
a defesa”)
PENA MÁXIMA – 34 anos
PENA MÍNIMA – 2 anos
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Roberto Jefferson
ACUSAÇÃO – Corrupção passiva e lavagem de
dinheiro
DEFESA – Os 4 milhões de reais que recebeu
do PT eram parte de um acordo e tinham origem lícita
PENA MÁXIMA – 22 anos
PENA MÍNIMA – 2 anos
Duda Mendonça
ACUSAÇÃO – Lavagem de dinheiro e evasão
de divisas
DEFESA – Estaria dispensado legalmente de
declarar recursos no exterior e não sabia de desvios
de dinheiro
PENA MÁXIMA – 16 anos
PENA MÍNIMA – 2 anos
Marcos Valério
ACUSAÇÃO – Formação de quadrilha, peculato,
lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas
DEFESA – Não há provas de vínculo criminoso
dele com os demais acusados e não sabia o destino
do dinheiro emprestado ao PT
PENA MÁXIMA – 43 anos
PENA MÍNIMA – 1 ano
Valdemar da Costa Neto
ACUSAÇÃO – Corrupção passiva, lavagem de
dinheiro e formação de quadrilha
DEFESA – O dinheiro recebido era parte do acordo com o PT para as eleições de 2002, e não haveria
prova de lavagem de dinheiro
PENA MÁXIMA – 25 anos
PENA MÍNIMA – 1 ano
Delúbio Soares
ACUSAÇÃO – Corrupção ativa e formação de
quadrilha
DEFESA – O dinheiro repassado a partidos aliados era para quitar gastos de campanha
PENA MÁXIMA – 15 anos
PENA MÍNIMA – 1 ano
Paulo Rocha
ACUSAÇÃO – Lavagem de dinheiro
DEFESA – O dinheiro recebido teria sido gasto
em campanhas e não houve benefício pessoal com
os repasses
PENA MÁXIMA – 10 anos
PENA MÍNIMA – 3 anos
Professor Luizinho
ACUSAÇÃO – Lavagem de dinheiro
DEFESA – Não teria recebido o dinheiro sacado
por seu assessor
PENA MÁXIMA – 10 anos
PENA MÍNIMA – 3 anos

Quinta-feira 16

379

41797

COM A PALAVRA, A DEFESA
JOÃO PAULO CUNHA – A defesa vai alegar falta de
provas e aprovação das contas do então presidente
da Câmara pelo TCU
Memorial do denunciado. Esse é um dos inúmeros jargões jurídicos que serão repetidos à exaustão
durante o julgamento do mensalão pelo STF. Nele, a
defesa faz um resumo escrito de suas alegações em
favor do réu.
Veja teve acesso ao memorial do denunciado
João Paulo Cunha, contra quem foram oferecidas denúncias de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e
peculato, crimes que ele teria cometido quando era
deputado federal pelo PT de São Paulo e presidente
da Câmara dos Deputados.
As alegações dos advogados de Cunha, do escritório Toron, Torihara & Szafir, são mostras da linguagem e da esgrima lógica ao se descreverem fatos
à luz de textos legais:
LAVAGEM DE DINHEIRO – A esposa de Cunha
sacou 50 000 reais de uma conta da agência de publicidade SMPB do Banco Rural em Brasília, onde
todos os mensaleiros se abasteciam. Ela mostrou
sua identidade e assinou o recibo. Caso encerrado?
Os advogados sustentam que não, porque, primeiro,
ela não sabia da eventual origem suja do dinheiro, do
contrário não teria dado recibo e se identificado. Segundo, a SMPB tinha também receitas legais e existe
“a possibilidade de os 50 000 serem provenientes de
dinheiro lícito”. Terceiro, o dinheiro foi sacado no banco,
e, portanto, já estava inserido no sistema financeiro.
Se houve lavagem de dinheiro, ela antecede ao saque, e não se pune alguém por “crime antecedente”
cometido por terceiros.
Trecho do memorial do denunciado, de João
Paulo Cunha
CORRUPÇÃO PASSIVA – Pedem a absolvição
por “insuficiência de provas” de que o réu tenha decidido a contratação da SMPB pela Câmara dos Deputados. Quem autorizou a contratação foi o deputado
Geddel Vieira Lima.
PECULATO – Crime de subtração ou desvio de
dinheiro público para proveito próprio. Cunha é acusado de contratar a SMPB sem exigir a prestação de
serviços. Os advogados alegam que um “laudo pericial
atesta a realização dos serviços”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro das seguintes matérias:
“Oposição pede à PGR investigação sobre encontro
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no escritório de Jobim”, publicada pelo jornal O Globo; “Interferência é ‘legítima’ diz decano do Supremo ”,
publicada pelo jornal Folha de S.Paulo; “Para ministros
do STF, caso gera ‘perplexidade’”, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, ”Para entidades, Lula pode
ter cometido crime”, publicada pelo jornal O Globo e;
“Oposição pede que Procuradoria apure denúncia”,
publicada pelo jornal Valor Econômico, todas elas datadas de 29 de maio de 2012.
Tais matérias tratam do polêmico encontro do
ex-presidente Lula com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. Nesse encontro, o ministro foi chantageado pelo ex-presidente
para obter dele uma complacência no julgamento
do mensalão.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210, inciso I,
§ 2º, do Regimento Interno.)
OPOSIÇÃO PEDE À PGR INVESTIGAÇÃO SOBRE
ENCONTRO NO ESCRITÓRIO DE JOBIM
Autor(es): Maria Lima
O Globo – 29-5-2012
Inquérito seria para apurar se ex-presidente incorreu
em crime de coação e outros
ALOYSIO: “CHANTAGEM é a palavra. Foi isso que o
presidente Lula fez”
ÁLVARO DIAS: “O fato é grave, inusitado, afrontoso,
ofende a consciência democrática dos brasileiros”
BRASÍLIA. O já polêmico encontro do ex-presidente Lula com o ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) Gilmar Mendes deixou a oposição em polvorosa
ontem no Congresso. Em meio a discursos indignados
e muito barulho no plenário do Senado, líderes do
PSDB, do DEM e do PPS protocolaram na Procuradoria Geral da República (PGR) representação criminal
pedindo abertura de inquérito policial para apurar se
Lula incorreu em crimes de corrupção ativa, coação e
tráfico de influência.
– O fato é grave, inusitado, afrontoso, ofende a
consciência democrática dos brasileiros. A atitude de
Lula, entretanto, não surpreende, já que nos acostumamos a vê-lo durante oito anos como advogado de
defesa dos desonestos, a passar a mão na cabeça dos
corruptos e ditadores mundo afora. Causa espanto, en-
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tretanto, ver o ex-presidente tentando derrotar o STF,
que não foi derrotado nem mesmo pelo autoritarismo
– disse o líder do PSDB, senador Álvaro Dias(PR). –
Se fosse vítima de uma mentira, Lula não adotaria a
estratégia de Cachoeira de ficar calado diante das indagações – completou Dias, antes da nota divulgada
por Lula no início da noite.
O líder e presidente do DEM, senador José Agripino Maia (DEM-RN), confirmou ter ouvido do próprio
ministro Gilmar Mendes versão idêntica à que o ministro
expôs para a imprensa. Segundo Agripino, na última
quarta-feira, por volta das 23h, eles se encontraram
na saída de um restaurante em Brasília, e lá o ministro
teria relatado o diálogo com Lula.
O encontro do ex-presidente com o ministro do
STF ocorreu no dia 26 de abril ,e, coincidentemente,
Gilmar também se encontrou com Agripino naquele dia,
mas nessa oportunidade nada disse sobre a conversa
com Lula. Antes de falar com Agripino no último dia 23,
Gilmar confidenciara o diálogo ao procurador-geral da
República, Roberto Gurgel, e ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Brito.
– É um fato gravíssimo. Quem fez o relato é
um ministro do Supremo Tribunal Federal – disse
Agripino.
O senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
acredita que a ação do ex-presidente Lula se encaixa
perfeitamente no crime de coação no curso do processo:
– Chantagem é a palavra. Diria também crime de
coação no curso do processo, quando alguém usa de
grave ameaça para obter uma atuação favorável a si
ou a terceiros de uma autoridade judicial. Foi isso que
o presidente Lula fez. Ameaçou gravemente um ministro do Supremo para obter dele uma complacência
no julgamento do mensalão – protestou Aloysio. – É
episódio lamentável, um tremendo tiro no pé, além de
crime gravíssimo. Como diria o presidente Lula, nunca
se viu antes na História do país (um presidente ameaçar ministro do STF). Acho que os membros situacionistas da CPI devem se sentir insultados quando
são apresentados como marionetes que ele possa
movimentar a seu talante (desejo) para pressionar um
ministro do Supremo.
A representação da oposição contra Lula cita
artigos do Código Penal que afirmam que constitui
crime usar de violência ou grave ameaça contra
autoridade a fim de favorecer interesse próprio ou
alheio e de intervir em processo judicial, policial ou
administrativo.
– Com a representação, pretendemos passar a
limpo o que realmente aconteceu – disse Agripino.
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No plenário do Senado, senadores de outros
partidos também mostraram perplexidade com o
episódio.
– Se o presidente Lula fez aquela proposta, temos uma situação de interferência no processo judicial
, o que se chama de obstrução da Justiça. Se ele não
fez, temos um ministro do Supremo faltando à verdade. Esse fato, pode saber, é um fato que vai ficar na
História deste país como um dos momentos negros
do nosso republicanismo. Mas eu creio que tem algo
mais forte ainda do que isso tudo – disse o senador
Cristovam Buarque (PDT-DF).
Além da representação, a Executiva Nacional
do PSDB divulgou nota oficial cobrando apuração
dos fatos e fazendo ligação do episódio com a CPI
do Cachoeira: “O PSDB manifesta perplexidade com
o esforço que vem sendo feito pelo PT no sentido de
evitar que os trabalhos da CPMI que investiga denúncias envolvendo o contraventor Carlos Cachoeira
alcancem pleno êxito, com independência e respeito
à verdade dos fatos “.

Celso de Mello sempre foi conhecido como um
dos mais discretos do Supremo. No domingo, porém,
em entrevista ao site da revista “Consultor Jurídico”,
especializada em assuntos do judiciário, ele já havia
manifestado sua contrariedade com o assunto.
“Se (Lula) ainda fosse presidente da República,
esse comportamento seria passível de impeachment
por configurar infração político-administrativa, em que
um chefe de poder tenta interferir em outro”, afirmou.
Em outro trecho da entrevista ao site da revista,
Mello disse que “tentar interferir dessa maneira em um
julgamento do STF é inaceitável e indecoroso. Rompe
todos os limites da ética. Seria assim para qualquer
cidadão, mas mais grave quando se trata da figura de
um presidente da República”.

INTERFERÊNCIA É ‘ILEGÍTIMA’,
DIZ DECANO DO SUPREMO

A suposta tentativa do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva de pedir a ministros do STF (Supremo
Tribunal Federal) o adiamento do julgamento do mensalão pela corte levou ontem a oposição a pedir que
ele seja investigado criminalmente.
De acordo com o ministro do Supremo Gilmar
Mendes, Lula ofereceu, em troca da postergação do
julgamento, blindagem na CPI do Cachoeira. O caso
foi revelado pela revista “Veja”.
A Procuradoria da República confirmou ter recebido o pedido de investigação assinado por membros
de PSDB, PPS e DEM.
Eles afirmam que Lula pode ter praticado três
crimes: tráfico de influência, corrupção ativa e coação
no curso do processo judicial.
“Ficam evidentes as práticas desses três crimes”,
disse o líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR).
Em nota, o partido afirmou que “os fatos narrados atentam violentamente contra a independência e
a moralidade que devem pautar a atividade pública”.

Celso de Mello afirma que pressão ao STF seria motivo de impeachment
Para ministro, ação de Lula, se confirmada, demonstra grave desconhecimento das instituições
BRASÍLIA – O ministro Celso de Mello, o magistrado mais antigo do Supremo Tribunal Federal (STF),
afirmou ontem à Folha que a conduta do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, caso seja confirmada, revelaria um “comportamento eticamente censurável, politicamente atrevido e juridicamente ilegítimo”.
Segundo o ministro Gilmar Mendes, colega de
Celso de Mello no STF, Lula teria sugerido a ele o
adiamento do julgamento do mensalão no STF em
troca de uma blindagem a Mendes na CPI que investiga atividades do empresário Carlinhos Cachoeira.
Celso de Mello disse ainda que uma iniciativa
desse tipo por parte de Lula significaria “lamentável
expressão de grave desconhecimento das instituições
republicanas e de seu regular funcionamento no âmbito do Estado democrático de direito.”
A conversa de Lula com Gilmar Mendes ocorreu
em abril, em Brasília, na casa de Nelson Jobim, ex-ministro do governo Lula e do STF. Lula e Jobim, no
entanto, negam o teor descrito por Mendes.
“Não houve essa conversa. Foi uma visita de
cordialidade”, disse Jobim, que garantiu ter ficado ao
lado dos dois durante todo o período em que estiveram juntos.

Fonte: Folha de S. Paulo
OPOSIÇÃO PEDE QUE LULA
SEJA INVESTIGADO
Por: Folha de S. Paulo

Defesa
Apesar do pedido de investigação na área penal, o presidente da CPI do Cachoeira, senador Vital
do Rêgo (PMDB-PB), disse que não há motivos para
solicitar na comissão explicações a Lula e Mendes por
considerar que isso “foge do foco”.
“São questões de ordem pessoal do ministro. Não
cabe explicações à CPI”, disse.
Petistas defenderam o ex-presidente e disseram
que a acusação tem como objetivo tirar o foco da CPI
e arranhar a imagem de Lula.
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“Com certeza, há o interesse de muitos que essa
investigação não caminhe. Tentar colocar essa temática como centro da CPI não é o desejo desta Casa”,
disse o senador Humberto Costa (PT-PE).
Líder do PT, o senador Walter Pinheiro (BA) disse considerar “estranho” que Mendes tenha revelado
o teor da conversa com Lula um mês depois de sua
realização.
“Se era uma coisa extremamente nefasta para
o ministro Gilmar Mendes, por que guardar tanto
tempo?”
Para o senador Jorge Viana (PT-AC), o presidente Lula sempre teve “conversas republicanas” e
não tem em seu histórico a pressão sobre outros
Poderes.
Procurado, o ex-presidente Lula não se manifestou. (FELIPE SELIGMAN, GABRIELA GUERREIRO e
ANDREZA MATAIS)
PARA MINISTROS DO STF, CASO
GERA ‘PERPLEXIDADE’
Para Celso de Mello, Lula sofreria impeachment se
fosse presidente; Corte mantém julgamento do mensalão para agosto
29 de maio de 2012 | 3h00
Felipe Recondo, Mariângela Gallucci
/ BRASÍLIA – O Estado de S.Paulo
Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reagiram à suposta pressão do ex-presidente Lula para
tentar adiar o julgamento do mensalão, conforme versão do colega Gilmar Mendes. Os integrantes da Corte,
porém, asseguram que não há nenhuma possibilidade
de adiamento do processo.
O ministro Marco Aurélio Mello disse ontem que
ficou perplexo com o episódio. “Nós, ministros, ouvimos muita coisa. Temos que dar um desconto”, afirmou. “O que ressoa muito mal é (Lula) ter articulado
(a suposta pressão) com viagem a Berlim, (e com a)
CPMI”, disse.
De acordo com o relato feito por Gilmar Mendes
à Veja, Lula teria insinuado que ele poderia ser investigado pela CPI do Cachoeira e o questionou sobre
uma viagem que fez à Alemanha onde se encontrou
com o Demóstenes Torres (sem partido-GO), investigado por envolvimento no esquema do contraventor
Carlos Cachoeira.
Decano do STF, Celso de Mello classificou como
“negativo e espantoso” o episódio. “Se ainda fosse
presidente da República, esse comportamento seria
passível de impeachment por configurar infração político-administrativa, em que um chefe de poder tenta
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interferir em outro”, destacou em entrevista ao site
Consultor Jurídico.
Ele classificou o episódio como “anômalo na história do STF”. “Tentar interferir dessa maneira em um
julgamento do STF é inaceitável e indecoroso. Rompe
todos os limites da ética. Seria assim para qualquer
cidadão, mas mais grave quando se trata da figura de
um (ex) presidente da República.”
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Ophir Cavalcante, afirmou que Lula deve explicações
sobre a suposta pressão, pois os ministros do STF
têm de ficar imunes às tentativas de ingerência. “A
ser confirmado o teor das conversas mantidas com
um ministro titular do Supremo, configura-se de extrema gravidade.”
Calendário. Mas a suposta tentativa de Lula de
alterar o calendário do mensalão não seria viável. Uma
semana antes da reunião entre Gilmar e Lula, a data
do julgamento estava praticamente certa. Na semana
anterior, o ministro Ricardo Lewandowski, revisor do
processo e dono do calendário do julgamento, afirmou
ao Estado que liberaria seu voto até o fim de junho. O
processo, portanto, teria início em agosto.
Ontem, o presidente do STF, Carlos Ayres Britto,
disse que quer julgar o quanto antes o processo. Ele
afirmou que está preparado “para ultimar a logística e
a formatação do julgamento”. “O processo está maduro
para ser julgado. Chegou a hora de julgar.”
A ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, que
também é presidente do TSE, já declarou publicamente que a ação pode ser julgada no período eleitoral.
Citada na conversa, conforme a Veja, Cármen seria
procurada pelo ex-ministro Sepúlveda Pertence para
conversar sobre o assunto. Por meio de sua assessoria, ela disse ter se encontrado com Lula quando
ele estava internado, mas que não conversaram sobre mensalão.
O ministro Dias Toffoli, que foi advogado-geral
da União no governo Lula, afirmou ontem que ainda
não sabe se vai participar do julgamento do mensalão.
“Vou definir no momento em que o processo estiver em
pauta”, disse. / Colaborou Daiene Cardoso
PARA ENTIDADES, LULA PODE
TER COMETIDO CRIME
Autor(es): agência O Globo:Carolina Brígido
O Globo – 29-5-2012
Academia Brasileira de Direito Constitucional e Ordem
dos Advogados do Brasil cobram explicações de ex-presidente
BRASÍLIA. O presidente da Academia Brasileira
de Direito Constitucional, Flávio Pansieri, disse que o
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ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu um
crime ao pedir para o ministro Gilmar Mendes adiar
o julgamento do mensalão em troca da blindagem
do magistrado na CPI do Cachoeira. A informação foi
publicada na última edição da revista “Veja”. Para o
advogado, o Ministério Público Federal deveria entrar
com uma ação contra Lula para evitar que fatos semelhantes voltem a ocorrer no STF.
“O tribunal deve agora pautar e concluir o julgamento do mensalão, demonstrando dessa forma a sua
independência e autonomia absoluta de relações espúrias com o poder ou ex-autoridades da República”,
afirmou ao site “Direito Global”, sem especificar qual
crime Lula teria cometido.
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Ophir Cavalcante, recomendou que o Supremo mantenha-se imune a qualquer tipo de pressão
ou ingerência. Ele considerou a conversa de “extrema
gravidade” e pediu que Lula se explicasse.
– A ser confirmado o teor das conversas mantidas com um ministro titular do Supremo, configura-se
de extrema gravidade, devendo o ex-presidente, cuja
autoridade e prestígio lhe confere responsabilidade
pública, dar explicações – afirmou. Ao mesmo tempo,
a Ordem dos Advogados do Brasil reafirma a sua confiança na independência dos ministros do STF para
julgar, com isenção e no devido tempo, as demandas
que constitucionalmente lhe são apresentadas.
OPOSIÇÃO PEDE QUE PROCURADORIA
APURE DENÚNCIA
Autor(es): Por Raquel Ulhôa
Valor Econômico – 29-5-2012
Partidos de oposição pediram à Procuradoria Geral da República (PGR) abertura de inquérito policial
para investigar a suposta “chantagem” feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o ministro
Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF),
relatada pela revista “Veja”.
Para a oposição, a denúncia de que Lula pressionou Mendes a trabalhar pelo adiamento do julgamento do mensalão no STF comprova a intenção do
ex-presidente de usar a CPI para tentar protelar a decisão do Supremo sobre o caso.
Segundo Mendes confirmou à imprensa, Lula teria feito uma ameaça velada, ao lembrar viagem que o
ministro do Supremo fez a Berlim, onde se encontrou
com o senador Demóstenes Torres (sem partido-GO),
informações que estariam na CPI.
“Chantagem é a palavra. Eu diria crime de coação no curso de processo. Foi isso que o presidente
Lula fez. Ameaçou gravemente o ministro do Supremo,
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para obter dele uma complacência no julgamento do
mensalão”, afirmou o senador Aloysio Nunes Ferreira
(PSDB-SP).
Representação assinada por lideranças do PSDB,
do DEM, do PPS, além do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), protocolada ontem à tarde na PGR,
aponta que Lula infringiu três artigos do Código Penal:
coação no curso do processo, tráfico de influência e
corrupção ativa. “Esse é o momento de descontrole
total do presidente Lula. Tanto emocional quanto político”, disse Jarbas.
O presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante, cobrou, em nota, explicações de Lula. “O Supremo
deve se manter imune a qualquer tipo de pressão ou
ingerência. Ainda que o processo de nomeação de
seus membros decorra de uma escolha pessoal do
presidente da República, não cabe a este tratá-los
como sendo de sua cota pessoal, exigindo proteção
ou tratamento privilegiado”.
Na tribuna, os senadores petistas Jorge Viana
(AC) e Humberto Costa (PE) e o líder da bancada
petista na Casa, Walter Pinheiro (BA), defenderam o
ex-presidente. Para eles, por trás da denúncia contra
Lula pode haver interesse de evitar a investigação do
esquema de corrupção de Cachoeira. “O presidente
Lula não é homem de chantagear ninguém”, afirmou
Viana. Sobre a representação da oposição, Pinheiro,
líder da bancada petista, diz que a PGR tem que investigar também por que o ministro do STF demorou
tanto a denunciar algo que agora ele e tantas pessoas
julgam ser tão importante. (Colaborou Maíra Magro)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a
tribuna neste momento para fazer o registro do artigo
de autoria do ex-governador do Paraná e atual Senador
da República Alvaro Dias, intitulado: “São necessárias
sanções dos países vizinhos contra o Paraguai? Não.
O golpe não existiu.”, publicado pelo jornal Folha de
S.Paulo em sua edição de 30 de junho de 2012.
Segundo o autor, a decisão do Congresso paraguaio que consumou o impeachment do presidente
Fernando Lugo foi legítima e constitucional.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§ 2º, do Regimento Interno.)
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SÃO NECESSÁRIAS SANÇÕES DOS PAÍSES
VIZINHOS CONTRA O PARAGUAI?
NÃO
O GOLPE QUE NÃO EXISTIU
Alvaro Dias
A decisão do Congresso paraguaio que consumou o impeachment do presidente Fernando Lugo foi
legítima e constitucional.
A Suprema Corte, provocada pela defesa do ex-mandatário, validou todos os procedimentos adotados
de forma autônoma e transparente pelo parlamento.
Qualquer contestação ao itinerário trilhado afronta a
soberania do Paraguai.
A movimentação canhestra que o governo brasileiro orquestrou, sob a batuta argentina, venezuelana
e de outros maestros menores, ao longo da crise instalada no Palácio de los López, foi a primeira nota de
uma partitura mal executada pela diplomacia da Casa
de Rio Branco.
Em acordes seguintes e ostensivamente dissonantes, fizemos coro ao equívoco de impor sanções à nação vizinha. Essa postura atenta inclusive
contra a nossa Lei Maior, que preceitua que o Brasil
rege suas relações internacionais pelos princípios,
entre outros, da não intervenção e da autodeterminação dos povos.
O desgaste crescente daquele que, a princípio,
acatou a determinação soberana do Congresso com
altivez democrática e que, nos últimos dias, protagoniza
a pantomima do “gabinete paralelo” não foi percebido
pela nossa competente diplomacia.
Talvez se explique tamanha desatenção diante
de um cenário estratégico tão próximo o fato de a nossa política externa direcionar o seu complacente olhar
para apoiar Bashar al-Assad, na Síria, Mahmoud Ahmadinejad, no Irã, e outros controversos governantes
pouco afeitos à democracia. Essa cegueira diplomática é inaceitável.
Não podemos rechaçar a legitimidade do processo que culminou com o afastamento de Lugo
embasados em juízo de valor sobre o conjunto de
normas jurídicas vigentes no Paraguai. A celeridade
do rito aplicado pelo Legislativo está consagrada na
Constituição do país.
Condenar uma deliberação expressa pela soberania local e arbitrar sanções são condutas inadequadas que, além de tudo, penalizam o povo paraguaio.
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O meu entendimento, com a chancela do PSDB,
de apoio e respeito ao novo governo se ampliou em
uma recente visita ao meu gabinete de uma comitiva
de parlamentares paraguaios.
Entre os presentes, estavam os presidentes das
comissões de Assuntos Constitucionais e de Relações Exteriores do Senado, Miguel Abdón Saguier e
Miguel Carrizosa, que demonstraram exaustivamente
a legalidade do processo de impeachment conduzido
por maioria esmagadora do parlamento, sem qualquer
afronta ao Estado democrático de Direito.
A delegação foi reforçada pelo representante
dos brasileiros que vivem no Paraguai, José Marcos
Sarabian. Ele foi taxativo: entre os brasiguaios, impera
o sentimento de confiança na investidura do recém-empossado Federico Franco.
Há crença generalizada de que serão restauradas as deterioradas condições de segurança jurídica
e física impostas a esse expressivo contingente de
trabalhadores desde que o ex-bispo Lugo assumiu
o poder.
O momento não enseja bravatas. É imperioso
que o equilíbrio e o bom senso prevaleçam norteando
o posicionamento do Brasil. Um comportamento histriônico destoa da nossa secular tradição na busca da
solução de controvérsias.
Alvaro Dias, 67, historiador, é senador pelo PSDB-PR e líder do partido no Senado. Foi governador do
Paraná (1987-1991)
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Não havendo mais oradores inscritos,
declaro encerrada a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 22 minutos.)
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Ata da 150ª Sessão, Não Deliberativa,
em 16 de agosto de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Eduardo Suplicy

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minutos e
encerra-se às 15 horas e 18 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu, da Câmara
dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs
463 a 482, de 2012, em conformidade com o inciso III
do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n°
34, de 2012, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que
altera o Regimento Interno do Senado Federal para
estabelecer prazo para o exame de requerimentos de
informação pela Mesa.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução n° 17, de 2009, que altera o Regimento Interno
do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência designa o Senador Eduardo Braga, para integrar, como titular, a Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, nos termos do
Ofício nº 277, de 2012, da Liderança do PMDB.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB Nº 277/2012
Brasília, 15 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Eduardo Braga, como
membro titular, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 305, DE 2012
Concede incentivo tributário a pessoas jurídicas que auxiliem na capacitação pro-
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fissional de jovens em abrigos ou casas
de reabilitação.
O Senado Federal decreta:
Art. 1º Esta lei concede incentivo tributário a pessoas jurídicas que atuem na capacitação profissional
de jovens em abrigos ou casas de reabilitação.
Art. 2º A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto de renda devido, em cada período de apuração,
o total das despesas, devidamente comprovadas, em
programas de capacitação profissional de jovens internados em abrigos ou casas de reabilitação.
§ 1º Na hipótese do caput, fica vedada a dedução
das referidas despesas como despesa operacional.
§ 2º A dedução a que se refere o caput não poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) do imposto devido.
§ 3º Caso o jovem seja aprovado no programa
e posteriormente contratado por pessoa jurídica para
atuar na função para a qual foi capacitado, a pessoa
jurídica empregadora ficará desobrigada de recolher a
contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) relativa à remuneração do jovem empregado
pelo prazo máximo de doze (12) meses, sem prejuízo
aos seus direitos sociais.
§ 4º O benefício de que trata o § 3º somente poderá ser usufruído uma vez para cada jovem.
Art. 3º Os programas de capacitação de que trata
o art. 2º terão, necessariamente, caráter profissionalizante e cumprirão os seguintes requisitos:
I – duração mínima de três e máxima de dezoito meses;
II – carga semanal mínima de doze e máxima de
vinte horas, compatível com o horário escolar do jovem,
se matriculado em instituição de ensino;
III – frequência devidamente atestada nos moldes
adotados pela empresa para os seus empregados, nos
termos da legislação trabalhista vigente;
IV – acompanhamento e orientação permanente
por profissional qualificado e experiente, formalmente
designado para essa função e credenciado pelo Poder Público;
V – avaliações periódicas para determinar o nível
de aproveitamento dos aprendizes;
VI – remuneração ao aprendiz equivalente ao
salário mínimo nacional, proporcionalmente à carga
horária efetivamente cumprida.
§ 1º O programa de capacitação poderá ser total
ou parcialmente cumprido em escolas ligadas a Serviço
Nacional de Aprendizagem vinculado a federações ou
confederações de sindicatos patronais, desde que as
despesas com inscrição e mensalidades, transporte e
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material didático sejam integralmente suportadas pela
pessoa jurídica.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a frequência e a avaliação previstos nos incisos III e V serão substituídos
pelas regras estabelecidas pelas escolas, enquanto
perdurar o curso.
§ 3º Na hipótese dos incisos III e V, caso a frequência apurada seja inferior a 75% ou o desempenho do
aprendiz seja considerado insuficiente, o jovem será
desligado do programa e não poderá participar de outro
ao amparo desta lei pelo prazo de 6 (seis) meses, o
mesmo ocorrendo na hipótese de reprovação no curso
de que trata o § 1º.
§ 4º A remuneração de que trata o inciso VI integrará as despesas com a capacitação, nos termos
do caput do art. 2º.
§ 5º O regulamento poderá estabelecer requisitos e características adicionais para o programa de
capacitação e para o credenciamento do treinador,
inclusive número mínimo de horas de aula teórica e/
ou prática.
Art. 4º A inscrição do menor em programa amparado por esta Lei será previamente autorizada pela
autoridade tutelar competente e pelo dirigente da entidade onde o jovem estiver internado ou abrigado.
Art. 5º Esta lei entra em vigor no primeiro dia do
exercício seguinte ao da sua publicação.
Justificação
O maior desafio das políticas sociais é a empregabilidade. O cidadão que consegue o seu emprego
e que tem capacitação para mantê-lo deixa de ser um
problema social e passa a contribuir para a economia,
para a sociedade e para o Estado.
Hoje um grande número de jovens ingressa
continuamente no mercado de trabalho, onde a preferência é dada aos mais qualificados, aos egressos
de boas escolas e aos que podem comprovar alguma experiência.
Essas vantagens competitivas do jovem trabalhador são, em grande parte, fruto do apoio e da dedicação da família, que prepara seu filho para posicionar-se
vantajosamente no mercado de trabalho. Infelizmente,
nem todos podem contar com esse valioso apoio. Entre
esses, podemos contar os jovens que habitam abrigos
públicos e aqueles que, por alguma razão, cometeram
infrações e foram internados em casas de reabilitação.
Essa situação torna imprescindível a intervenção
do Estado, para evitar que os menos afortunados enfrentem obstáculos insuperáveis em seus esforços de
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integração social. É uma questão de justiça e também
de interesse público, pois um jovem que ingressar, com
sucesso, no mercado de trabalho e nele permanecer,
será um jovem a menos a sofrer as tentações do crime
e da desocupação – em outras palavras, um cidadão
a menos a depender permanentemente do Estado e
do contribuinte.
Esta proposição tem como objetivo facilitar a absorção do jovem carente pelo mercado de trabalho,
por meio da oferta de cursos profissionalizantes e da
facilitação da contratação posterior.
Para viabilizar esse objetivo, propomos a concessão de um incentivo tributário às empresas que contribuírem para o treinamento dos jovens em abrigos ou
em casas de reabilitação. As despesas comprovadamente realizadas pela empresa poderão ser deduzidas
do imposto de renda a pagar, até o limite de 5% do imposto devido. Após o curso, a empresa que o contratar
terá isenção da contribuição para o Instituto Nacional
do Seguro Social pelo prazo máximo de doze meses,
sem prejuízo aos direitos sociais do jovem.
Para garantir que o treinamento seja eficaz e os
objetivos sejam cumpridos, propomos uma série de
condições, tais como: duração mínima de três meses
e máxima de dezoito; carga horária semanal mínima de
doze e máxima de vinte horas; controle de frequência
e avaliação de aprendizado; acompanhamento permanente por profissional designado para essa função.
O treinamento também poderá ser realizado em
escolas vinculadas a Serviços Nacionais de Aprendizagem, tais como o SENAI e o SENAC, por exemplo,
desde que os custos com matrícula, mensalidades,
transporte e material didático sejam cobertos pela
empresa.
Munido do apoio social e do incentivo proporcionado pelo Poder Público, é muito mais provável que
o jovem que, por alguma razão, não pode contar com
a família possa ingressar no mercado de trabalho,
encontrar um espaço na sociedade e contribuir como
cidadão pleno.
Pela importância social do tema e pelo compromisso com a integração social de todos os brasileiros,
peço o apoio dos nobres Parlamentares a esta proposição, que, acredito, poderá mudar para melhor a vida
de muitos jovens.
Sala das Sessões, – Senador Gim Argello.
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa)
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2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42130 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

571

Agosto de 2012

572

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42131
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42132 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

573

Agosto de 2012

574

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42133
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42134 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

575

Agosto de 2012

576

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42135
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42136 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

577

Agosto de 2012

578

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42137
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42138 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

579

Agosto de 2012

580

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42139
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42140 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

581

Agosto de 2012

582

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42141
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42142 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

583

Agosto de 2012

584

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42143
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42144 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

585

Agosto de 2012

586

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42145
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42146 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

587

Agosto de 2012

588

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42147
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42148 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

589

Agosto de 2012

590

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42149
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42150 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

591

Agosto de 2012

592

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42151
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42152 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

593

Agosto de 2012

594

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42153
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42154 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

595

Agosto de 2012

596

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42155
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42156 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

597

Agosto de 2012

598

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42157
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42158 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

599

Agosto de 2012

600

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42159
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42160 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

601

Agosto de 2012

602

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42161
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42162 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

603

Agosto de 2012

604

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42163
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42164 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

605

Agosto de 2012

606

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42165
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42166 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

607

Agosto de 2012

608

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42167
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42168 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

609

Agosto de 2012

610

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42169
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42170 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

611

Agosto de 2012

612

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42171
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42172 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

613

Agosto de 2012

614

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42173
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42174 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

615

Agosto de 2012

616

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42175
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42176 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

617

Agosto de 2012

618

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42177
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42178 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

619

Agosto de 2012

620

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42179
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42180 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

621

Agosto de 2012

622

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42181
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42182 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

623

Agosto de 2012

624

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42183
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42184 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

625

Agosto de 2012

626

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42185
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42186 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

627

Agosto de 2012

628

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42187
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42188 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

629

Agosto de 2012

630

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42189
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42190 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

631

Agosto de 2012

632

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42191
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42192 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

633

Agosto de 2012

634

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42193
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42194 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

635

Agosto de 2012

636

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42195
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42196 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

637

Agosto de 2012

638

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42197
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42198 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

639

Agosto de 2012

640

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42199
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42200 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

641

Agosto de 2012

642

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42201
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42202 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

643

Agosto de 2012

644

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42203
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42204 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

645

Agosto de 2012

646

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42205
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42206 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

647

Agosto de 2012

648

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42207
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42208 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

649

Agosto de 2012

650

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42209
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42210 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

651

Agosto de 2012

652

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42211
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42212 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

653

Agosto de 2012

654

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42213
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42214 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

655

Agosto de 2012

656

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42215
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42216 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

657

Agosto de 2012

658

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42217
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42218 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

659

Agosto de 2012

660

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42219
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42220 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

661

Agosto de 2012

662

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42221
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42222 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

663

Agosto de 2012

664

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42223
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42224 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

665

Agosto de 2012

666

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42225
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42226 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

667

Agosto de 2012

668

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42227
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42228 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

669

Agosto de 2012

670

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42229
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42230 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

671

Agosto de 2012

672

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42231
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42232 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

673

Agosto de 2012

674

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42233
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42234 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

675

Agosto de 2012

676

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42235
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42236 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

677

Agosto de 2012

678

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42237
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42238 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

679

Agosto de 2012

680

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42239
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42240 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

681

Agosto de 2012

682

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42241
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42242 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

683

Agosto de 2012

684

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42243
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42244 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

685

Agosto de 2012

686

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42245
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42246 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

687

Agosto de 2012

688

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42247
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42248 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

689

Agosto de 2012

690

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42249
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42250 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

691

Agosto de 2012

692

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42251
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42252 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

693

Agosto de 2012

694

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42253
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42254 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

695

Agosto de 2012

696

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42255
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42256 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

697

Agosto de 2012

698

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42257
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42258 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

699

Agosto de 2012

700

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42259
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42260 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

701

Agosto de 2012

702

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42261
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42262 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

703

Agosto de 2012

704

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42263
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42264 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

705

Agosto de 2012

706

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42265
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42266 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

707

Agosto de 2012

708

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42267
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42268 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

709

Agosto de 2012

710

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42269
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42270 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

711

Agosto de 2012

712

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42271
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42272 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

713

Agosto de 2012

714

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42273
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42274 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

715

Agosto de 2012

716

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42275
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42276 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

717

Agosto de 2012

718

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42277
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42278 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

719

Agosto de 2012

720

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42279
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42280 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

721

Agosto de 2012

722

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO42281
2012

Sexta-feira 17

AGOSTO 2012

42282 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

723

Agosto de 2012

724

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu o Aviso nº
48, de 2012 (nº 990/2012, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão
nº 2.069/2012-TCU, referente ao acompanhamento
da operação de crédito autorizada pela Resolução
nº 24/2011, do Senado Federal (TC 000.053/2012-0).
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 48, DE 2012
Aviso nº 990-Seses-TCU-Plenário
Brasília – DF, 8 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Of. nº 2.462 – SF de 29-12-2011,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº
TC 000.053/2012-0, pelo Plenário desta Corte na sessão ordinária de 8-8-2012, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – O Aviso nº 48, de 2012, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) –Concedo a palavra ao Senador Eduardo
Suplicy, do PT de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente. Senador Mozarildo Cavalcanti, eu
gostaria de, se for possível, falar de três assuntos hoje.
O primeiro é a homenagem e requerimento de pesar
em homenagem ao flautista Altamiro Aquino Carrilho
que faleceu ontem, aos 87 anos, para apresentação
de condolências aos seus familiares.
O chorinho está de luto. Perdeu um dos mais
ilustres representantes: o aclamado flautista Altamiro
Carrilho, considerado um dos clássicos do choro, autor
de mais de 200 músicas.
Ele nasceu numa família de músicos, em 21 de
dezembro de 1924. Bisavô, avô, filhos e tios tocavam
na banda da cidade, no interior do Rio. E como ele
mesmo contava, começou a tocar flauta desde cedo.
“A primeira flautinha eu tinha cinco anos de idade, foi
Papai Noel que me deu. Todos os outros meninos da
vizinhança pediam patinete, bola de futebol, bicicleta
e, enfim, eu pedi uma flautinha”.
Ainda menino, fazia as próprias flautas em casa.
Pegava um pedaço de bambu, fazia os furos com o ferro quente e tocava. Um dia o carteiro passou na rua e
eu vi o menino tocando. O carteiro também era músico
e se ofereceu para dar aulas a Altamiro. Foi quando
menino, aos sete anos, conheceu a flauta transversa:
amor à primeira vista.
Altamiro aprendeu como poucos cada detalhe,
cada nuance do som do instrumento. Os dois eram
como um só. Tocou com os principais nomes da música
brasileira; acompanhou grandes estrelas como Orlando
Silva, Francisco Alves, Chico Buarque, Roberto Carlos.
Os chorinhos eram os prediletos. Compôs mais de 200
ao longo de mais de 70 anos de carreira.
O reconhecimento popular veio quando o músico
ganha um prêmio no programa de Ary Barroso, com a
interpretação de Carinhoso, do mestre Pixinguinha aos
14 anos. Um dos seus maiores sucessos foi a música
Rio Antigo, que beirou a marca de um milhão de cópias.
O empresário de Altamiro, Sérgio Pargana, contou
que a devoção à profissão era tamanha que o próprio
médico lhe recomendava tocar até quando fosse possível: “Ele sabia que a música era a vida dele. Altamiro
não conseguiu mais tocar duas horas sem parar, mas
adorava fazer shows com seu conjunto, mesmo tocando
um pouquinho só, e o público queria a presença dele.”
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O último show havia sido no começo de junho,
em Uberlândia, Minas Gerais. Na ocasião ele disse
em entrevista a uma emissora de TV local: “Eu tenho
a impressão de que se eu parar com a música, eu
paro. Desde criança, eu convivo no meio dos músicos.”
Segundo os amigos, além do amor maior pela
música, uma outra característica manteve até o fim: o
bom humor. “Fui visitá-lo no hospital há algumas semanas, e ele continuava fazendo piadas. Estava com
uma suspeita de câncer no pulmão. Foi operado duas
ou três vezes por causa de problemas no coração. Depois, eu soube que tinha recebido alta, e agora essa...”
– lamentou o gaitista Maurício Einhorn, com quem
Altamiro tocou com frequência nos últimos 15 anos.
Com mais de sete décadas de carreira, Carrilho é considerado por muitos como o maior flautista
brasileiro de todos os tempos, com amplo domínio da
técnica do instrumento, interpretando peças eruditas
ou populares. Sua marca como instrumentista foi ser
extremamente plural, sintetizando vários estilos e escolas em um instrumentista só, além de criar suas próprias linguagem e identidade. Com Altamiro, todas as
notas suavam com extrema limpidez e expressividade.
Por tudo que representa para a cultura de nosso
País, externo à família o profundo pesar pelo falecimento de Altamiro Carrilho, marco indelével da música
brasileira, um ser humano que foi exemplo para todos
nós, brasileiros, e, em especial, para aqueles que são
músicos. E eu, pai de dois músicos, o Supla e o João,
e do André, filho do meio, que também gosta muito de
música e de cantar com eles, aqui, recomendo não
só aos meus próprios filhos, mas também a todos os
músicos brasileiros, que se espelhem na dedicação à
música que teve Altamiro Carrilho desde menino.
Sr. Presidente, o segundo assunto que gostaria,
aqui, de registrar refere-se ao fato de, ontem, juntamente com o Senador Cristovam Buarque e com o Senador Randolfe Rodrigues, termos encaminhado uma
carta à Ministra Miriam Belchior e ao Ministro Aloysio
Mercadante na qual solicitávamos a possibilidade de
haver um entendimento com os professores das universidades federais.
A carta dizia o seguinte:
Srª Ministra, Sr. Ministro, nesta quarta-feira, no
Senado, dezenas de professores, técnicos e
servidores administrativos das universidades
federais dialogaram com alguns Senadores e
nos fizeram um apelo para que enviássemos
a V. Exªs o documento aqui anexo.
Nele os servidores da área de educação solicitam a oportunidade de ser agendada uma nova
audiência com V. Exªs visando o entendimento
com respeito a uma proposta que contemple
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os objetivos de uma melhor educação para
todos os estudantes, com uma estrutura de
carreira adequada e boas condições de ensino.
Respeitosamente, Senadores Eduardo Matarazzo Suplicy, Cristovam Buarque e Randolfe
Rodrigues.
A manifestação da Presidente Marinalva Silva
Oliveira a ambos os Ministros dizia:
No dia 1º de agosto, foi realizada uma reunião
na Secretaria de Recursos Humanos, com a
presença do Sr. Secretário Sérgio Mendonça,
representante do MEC, na qual nos foi comunicado que a proposta do Governo apresentada
na mesa de negociações no dia 24 de julho e
rejeitada pela totalidade das assembléias gerais era a proposta final e que assinaria o termo
de acordo com a entidade Proifes dando por
encerrado o processo de negociação sobre a
escrituração da carreira docente.
E dizia que:
tendo em vista a manifestação das assembleias
gerais dos docentes em todo o País rejeitando
a assinatura do acordo e mantendo a greve,
eles pediram a possibilidade de uma audiência
com os dois Ministros o mais breve possível,
para discutirmos a reabertura de negociações.
Comunicou-me, há cerca de uma hora, a Ministra Miriam Belchior, que teve a gentileza de responder
ao telefonema que fiz a ambos os Ministros, Aloizio
Mercadante e Miriam Belchior, que o Governo considera boa a proposta feita pelo Governo da Presidenta
Dilma Rousseff, e que aquela era uma proposta conclusiva. Ela, inclusive, encaminhou uma nota em que
informa que:
o Governo Federal, representado pelos Ministérios do Planejamento e da Educação, assinou hoje com a Federação dos Sindicatos de
Professores em Instituições Federais de Ensino Superior (Proifes) – isso é do dia em que
foi assinado o termo –, o termo de acordo que
assegura o envio de projeto de lei ao Congresso Nacional concedendo reajuste aos professores federais. Participaram da solenidade a
Secretária Adjunta da Secretaria de Relações
do Trabalho do Ministério do Planejamento,
Marcela Tapajós; o Secretário de Ensino Superior do MEC, Amaro Lins; e o Secretário de
Educação Profissional e Tecnológica, Marco
António Oliveira. Pelo Proifes, assinou o Presidente da entidade, Eduardo Rolim.
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Com a assinatura, estão concluídas as negociações com os professores do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). O aumento varia entre 25% e 40%
sobre os salários de março, já reajustados, e
será pago em três etapas, nos anos de 2013,
2014 e 2015 — na proporção de 40%, 30% e
30%. Vale para todos, incluindo os professores dos ex-Territórios e das escolas ligadas ao
Ministério da Defesa.
Até o dia 31 de agosto, o Governo enviará
projeto de lei ao Congresso Nacional com os
termos acordados no documento assinado
hoje e incluirá no Projeto da Lei Orçamentária
Anual o valor que permitirá o pagamento, em
2013, da primeira parcela do reajuste. O custo
total será de R$4,2 bilhões até 2015.
As tabelas apresentadas pelo Planejamento
e pelo MEC deixam claro que o Governo buscou, principalmente, valorizar a titulação e a
dedicação exclusiva. Assim, o aumento maior
— de 40% — irá para o professor titular com
dedicação exclusiva, o que leva o atual vencimento de R$12,22 mil para R$17,05 mil. E um
professor com doutorado recém-ingressado na
carreira passa a receber salário de R$8,4 mil
durante o estágio probatório. Concluído esse
período, de três anos, chegará a R$10 mil.
A Ministra Miriam Belchior mencionou o artigo
publicado pelo Prof. Rogério Cezar de Cerqueira Leite
sobre a greve universitária e o princípio do prazer, em
que assinala que:
a proposta do Executivo federal para o ensino
superior é não apenas generosa, é também
extremamente inteligente, pois concilia os valores acadêmicos com os interesses individuais.
Oferece salários competitivos, equivalentes,
talvez até superiores, àqueles típicos de universidades europeias. Estimula o aumento da
competência acadêmica ao privilegiar o tempo
integral e a titulação. Além do mais, como também acontece com as universidades do mundo
desenvolvido, salários de professores ainda
podem ser complementados pelo CNPq com
relativa facilidade para aqueles que realizam
pesquisas com alguma seriedade.
Olhando por outro lado, o estímulo representado pelo aumento que seria de 25% a 40%,
que, descontando uma inflação prevista de
15% para os próximos três anos, resultaria
aumento de 25% para fins de carreira, 15%
para posições intermediárias, e 10% para ini-
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ciantes, não deixa de ser elogiável o esforço
[na avaliação do Prof. Rogério Cezar de Cerqueira Leite].
Portanto, como os Senadores Cristovam Buarque e Randolfe Rodrigues, aqui registro que tentamos
um esforço solicitado pelos professores, pela Andes
e demais que estavam ontem, aqui, mas o Governo
considera que fez uma proposta que, tendo em conta
as limitações orçamentárias presentemente, é o que
foi possível oferecer.
Então, essa é a palavra conclusiva da Ministra
Miriam Belchior, que, acredito, tenha respondido em
nome também do Ministro Aloizio Mercadante.
Concedo o aparte ao Senador Cristovam Buarque, que foi Ministro da Educação e conhece tão bem
essa questão.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Suplicy, sem querer dificultar a continuação
do seu discurso, dos outros aspectos, fico satisfeito,
primeiro, que V. Exª tenha em nosso nome, meu e do
Senador Randolfe, levado adiante aquilo que os professores nos pediram. Segundo, creio que V. Exª está
trazendo aqui uma notícia muito positiva: o Governo
está acenando com algo mais do que ofereceu na última parte da negociação. E é preciso lembrar que o
Governo atravessa momentos muito difíceis; não está
fácil a situação financeira do Brasil, até por erros do
Governo mesmo, no passado. E esta paralisação em
pleno século XXI, por 100 dias, das nossas melhores
universidades trazem um impacto que acho que a gente
nem tem consciência ainda direito – negativo. O reajuste
salarial vai trazer um impacto positivo, mas, a cada dia
que demoramos mais a sair da greve, esse impacto
negativo amplia-se a tal ponto que chega o momento
em que o aumento de salário não compensa o prejuízo que o País tem; pode ser até positivo para cada um
de nós, professor, como sou, mas não é positivo para
o Brasil. Tem que chegar um ponto em que governo,
universidades, professores, servidores, os institutos
federais também – não nos esqueçamos disso – cheguem a uma conclusão e diga que não dá mais para
continuar com essa greve. Eu espero, sinceramente,
que a proposta do Governo seja aceita; espero, sinceramente, que o Brasil possa voltar a respirar – aqueles que se preocupam com o futuro – sabendo que as
nossas universidades estão em pleno funcionamento.
Por isso, fico feliz de ter estado a seu lado, ao lado do
Senador Randolfe e fico feliz que venha uma proposta
que amplie e aumente os benefícios oferecidos na última parte da negociação. Espero que os professores,
mesmo que não seja tudo o que se deseja, tudo o que
se espera, possam perceber que o fim da greve está
sendo algo esperado em todo o Brasil. Eu espero que
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– nesta semana, não dá mais –, na próxima semana,
possamos comemorar a volta às aulas dos professores,
dos servidores e que os alunos voltem a saber como
vai ser o seu semestre, os seus próximos anos e suas
formaturas. Parabéns, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Prezado Senador Cristovam Buarque, fizemos aquilo
que nos foi solicitado por entidades representativas
dos professores, mas é necessário compreender, claro, a angústia de todos, mas também dos estudantes
e dos pais dos alunos que estão preocupados. Quem
sabe possam os professores aceitar o fim da greve e
propor outras formas de agir e, quem sabe, até pensar
junto com o Governo sobre meios de uma remuneração
complementar que possa resolver os problemas que
foram por nós apontados, inclusive no que diz respeito
à estruturação da carreira.
Eu acho que será positivo se os professores, técnicos e administradores das universidades encontrarem
meios de continuar a sua batalha por melhores condições de vida e de remuneração, mas que signifique a
volta ao trabalho produtivo e de ensino tão importante
para nosso Brasil.
Sr. Presidente, se ainda houvesse a possibilidade,
eu gostaria agora de fazer um balanço da citricultura.
Quero dizer que terei toda a paciência para ouvi-los
também.
Ontem, 15 de agosto, fui ao Palácio do Planalto
para assistir a eventos importantes, como a cerimônia
de assinatura do Termo de Cooperação entre o Ministério das Cidades e o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome para o repasse de recursos
para a inclusão das cisternas de placas no Programa
Nacional de Habitação Rural (PNRH). Em seguida,
houve o anúncio do Programa de Concessão de Rodovias, Ferrovias e Trem de Alta Velocidade, sobre o
qual já falei ontem.
Na oportunidade, dialoguei com o Ministro da
Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e com o Governador
Geraldo Alckmin sobre a situação dos produtores de
laranja no Estado de São Paulo. O Governador Alckmin
foi muito atencioso com minhas ponderações e, conhecedor do problema dos citricultores, encaminhou-me as
medidas que o Governo do Estado está anunciando.
Há mais de 90 dias, produtores e seus representantes no Estado de São Paulo estão em constantes
reuniões com os Governos Estadual e Federal e com
suas diversas instâncias, apresentando as graves dificuldades que afetam a citricultura, as suas consequências e as possíveis hipóteses de solução.
No Governo Federal, conseguiram que a laranja fosse incluída na Política de Preço Mínimo (PPM),
sendo estabelecido R$10,10 por caixa de 40,8Kg. Tal
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medida, entretanto, não garante remuneração que
cubra os custos dos produtores, pois as políticas do
Prêmio de Escoamento de Produção (PEP) e do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro), de
que agora a laranja passa a dispor por estar inclusa
na Política de Preço Mínimo, ainda não foram regulamentadas. Dizem os produtores que, mesmo depois
de regulamentadas, elas não obrigarão as indústrias à
compra da fruta no preço mínimo estabelecido.
Foi divulgado pelo Banco Central um programa
de renegociação das dívidas, que ajuda neste momento, mas os produtores de laranja precisam de medidas
que lhes garantam a renda, pois, em algum momento, essas dívidas irão vencer e precisarão ser pagas.
O Governo também anunciou que vai apresentar
uma linha de crédito para renegociar as dívidas com
fornecedores, como lojas de insumos, máquinas etc..
Os produtores estão aguardando tal medida. Hoje, o
maior volume de dívidas dos produtores é com os fornecedores. Já há muita gente inadimplente no mercado, que não conseguiu pagar suas dívidas com essas
empresas fornecedoras de insumos e de equipamentos.
Outras medidas foram anunciadas, tais como a
prorrogação da Linha Especial de Crédito (LEC) do
ano passado e a proibição de recursos públicos para
novos plantios de laranja. Entretanto, todas essas medidas foram muito pequenas em face do tamanho do
problema que os produtores estão enfrentando.
São mais de 40 mil colhedores parados, sendo
muitos de outros Estados que vêm a São Paulo, nos
meses de abril e maio, para a colheita. Devido à recusa
das indústrias em comprar a fruta, esses colhedores
estão parados. São milhares de caminhoneiros que
ou fazem fretes a preços irrisórios das fazendas das
indústrias ou ficam parados, pois, há mais de 60 dias,
as indústrias estão colhendo fruta de áreas próprias,
arrendamentos e parcerias. São sete a oito mil citricultores carentes de auxílio, muitos estão derrubando
seus pomares carregados de frutas.
Em reunião com o Governador Alckmin, na quinta
passada, o Presidente do Sindicado dos Produtores
de Ibitinga, Frauzo Ruiz Sanches, reforçou essa situação. Foi anunciado que o Governo vai colocar suco
de laranja em programas assistenciais e na merenda escolar – projeto que o Sindicato apresentou nos
moldes do “Viva Leite” e “Leve Leite” –, sendo que,
inclusive, já está pronta até a caixa tipo Tetra Pak do
projeto. Todavia, ainda de acordo com o Sindicato, as
autoridades não disseram que volume comprarão e
quando se iniciará o programa. Avalio que seja muito
importante definir, em curto prazo, os volumes que
serão adquiridos pelo Estado.
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Eu gostaria até de, simbolicamente, fazer um pedido ao Zezinho. Eu gostaria que houvesse suco de
laranja sem gelo, porque estou falando da importância
até de os organismos governamentais comprarem laranjas, para aumentar o consumo de suco de laranja.
Eu gostaria de concluir meu pronunciamento tomando um pouco de suco de laranja para ajudar simbolicamente a resolver esse problema.
Fruto do diálogo que tive com o Governado Alckmin no Palácio do Planalto, recebi, conforme combinado,
ainda na tarde de ontem, uma mensagem eletrônica da
Secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo, a Sra. Mônika Bergamaschi, na qual são
explícitas as ações desenvolvidas pelo nosso Estado
para o enfrentamento da questão, o pacote de medidas estaduais anunciadas no último dia 10 de agosto
e um artigo sobre a citricultura paulista publicado na
Revista Agroanalysis de agosto de 2012. Sob o título
“O futuro da citricultura paulista”, o artigo diz o seguinte:
A citricultura é uma das mais importantes cadeias produtivas do agronegócio paulista. Em
2011, contribuiu com R$4,8 dos R$59,6 bilhões
do valor da produção agropecuária. Com participação de 98% nas exportações brasileiras
de suco de laranja concentrado congelado
[...], as vendas externas totalizaram US$2,4
bilhões e representaram 11% das exportações
do agronegócio do Estado.
De acordo com o Ministério do Trabalho, a citricultura é a terceira atividade agropecuária
em importância na geração de empregos em
São Paulo, logo depois da cana-de-açúcar e
da pecuária. Dados do Lupa/IEA identificaram
574,2 mil hectares cultivados com citros, distribuídos em 20.720 unidades de produção,
nas quais a maior área plantada é formada por
variedades destinadas para a indústria. Três
em cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo vêm de pomares paulistas.
O setor, que coleciona números expressivos e
positivos, não esconde o momento difícil que
atravessa. Segundo o IEA [...]
Muito obrigado, Zezinho.
Aqui, vou simbolizar o estímulo ao suco de laranja
tomando um pouco de suco. (Pausa.)
Continuo a leitura:
[...] O setor, que coleciona números expressivos e positivos, não esconde o momento
difícil que atravessa. Segundo o IEA, a safra
passada foi de 385 milhões de caixas. Com a
queda das vendas no mercado internacional,
o suco foi produzido e mantido em estoque,
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hoje estimado em 600 mil toneladas (FCOJ).
Contrariando as expectativas de queda da
atual safra, recente levantamento divulgado
pelo IEA apontou para a produção de 365 milhões de caixas.
O pano de fundo para 2012, portanto, inclui
muita laranja, elevados estoques de suco e
queda nas exportações tanto para a Europa
quanto para os Estados Unidos. Os países
europeus reduziram o consumo por causa da
crise econômica, e os Estados Unidos reduziram as importações depois de detectada a
presença de resíduos de defensivos químicos
desautorizados em território americano. Esse
conjunto de fatores converge para a possibilidade de que milhões de caixas da fruta deixem
de ser comercializadas.
Por pior que seja o momento atual, as crises
no setor são recorrentes, e é preciso atentar
para o fato de que há uma diminuição sensível na demanda do produto. De acordo com
a Associação Nacional dos Exportadores de
Sucos Cítricos, o consumo mundial de suco
de laranja caiu 5,3% entre 2003 e 2010, perdendo espaço para bebidas como águas com
sabor, outros sucos, néctares, isotônicos, cafés, energéticos e refrigerantes.
Vale acrescentar, no entanto, que o mercado
interno, tão importante no escoamento de diversos outros produtos, consome apenas 35
milhões de caixas e nunca foi seduzido pelo
suco de laranja, apesar das inúmeras qualidades e propriedades que reúne.
Em decorrência, não raro, pomares vêm sendo
substituídos por outras culturas [...]
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Senador Suplicy, permita-me interromper
o seu pronunciamento?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Registro a presença, nas galerias,
dos alunos do ensino fundamental da Escola Estadual
Prefeito Clemente Esteves Ferraz, de Ataleia, Minas
Gerais. Sejam bem-vindos!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sejam muito bem-vindos os estudantes e professores
de Ateleia, Minas Gerais! (Pausa.)
Na verdade, a cidade é Ataleia. Perdão! Obrigado
por me corrigirem.
Lá também se produz laranja? Não?
(Manifestação das galerias.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas vocês gostam de suco de laranja, não é verdade?
(Manifestação das galerias.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Que bom!
Continuo a leitura:
Em decorrência, não raro, pomares vêm sendo
substituídos por outras culturas [...].
Recentemente, a Secretaria de Agricultura
e Abastecimento renovou o convênio com o
Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura,
estabelecendo uma nova parceria para auxiliar os citricultores a controlar doenças como
o cancro cítrico e o greening. O trabalho em
conjunto será de verificação das condições dos
pomares, por meio de levantamentos amostrais, difusão de medidas preventivas voltadas
à educação sanitária, treinamentos e conscientização dos produtores, principalmente
aqueles que contam com menor capacidade
de buscar sozinhos por alternativas.
A Secretaria de Agricultura e Abastecimento
tem mantido contato com todos os elos da
cadeia produtiva dos citros e colocou todas
as suas estruturas à disposição do setor – da
pesquisa à extensão, da defesa agropecuária
aos mecanismos de financiamento, da organização setorial à comunicação –, para que
seja possível propor um conjunto de políticas
de médio e longo prazo. Juntos, pela citricultura paulista.
Ainda nos informa a Srª Mônika Bergamaschi
sobre as ações desenvolvidas pelo nosso Estado em
apoio à citricultura, como ações de pesquisa e de
defesa sanitária e como o Prêmio de Subvenção de
Seguro Rural. Também é feita a distribuição de suco
de laranja nas escolas públicas de 27 Municípios do
Estado de São Paulo que possuem gestão centralizada da merenda escolar, o que significa que o Governo
estadual compra, transporta e distribui os alimentos e
bebidas nessas localidades. Essas escolas possuem
um público de cerca de 1,5 milhão de alunos. Nos
demais Municípios, as prefeituras fazem a gestão da
verba por meio de parceria com o Governo do Estado.
Haverá também a compra do suco de laranja para as
penitenciárias e o Programa Paulista de Agricultura
de Interesse Social.
Por fim, o Governo do Estado apresentou um pacote de medidas anunciado em 10 de agosto. As ações
do plano visam a promover o consumo de laranja in
natura e de suco no mercado interno.
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O brasileiro consome, em média, apenas 5,5kg
de laranja por ano, e as estatísticas apontam que 98%
da produção brasileira de suco de laranja são destinados à exportação.
Assim, o Governo vai reduzir o ICMS do suco,
de 18% para 12%.
Os trabalhadores do setor, que não estão sendo
contratados para a colheita da fruta, poderão contar
com o Frente de Trabalho, um programa emergencial
de auxílio-desemprego, que proporciona qualificação
profissional e renda para cidadãos que estão fora do
mercado e em situação de vulnerabilidade social. O
bolsista permanece no programa por até 9 meses, com
jornada de atividades de até 6 horas diárias, quatro
dias por semana. Os participantes recebem bolsa-auxílio de R$210,00, crédito para a compra de alimentos
no valor de R$86,00, seguro de acidentes pessoais e
auxílio-deslocamento de R$86,00.
É feita a ampliação da oferta de suco de laranja
na alimentação escolar. E, para apresentar alternativas
aos produtores, principalmente pequenos e médios, a
equipe técnica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento está desenvolvendo um programa de incentivo
à produção de citros para mesa.
Os representantes dos produtores estão acompanhando todas essas medidas com esperança de
reversão do difícil quadro vivido.
A cultura da laranja tem custo muito elevado de
remanejamento ou implantação. O Presidente do Sindicato de Ibitinga, Frauzo Ruiz Sanches, também sugere
que o Governo do Estado coloque o suco de laranja
como bebida oficial do Estado em eventos públicos,
medida que o Governo deve implementar.
Eu gostaria de assinalar, Sr. Presidente, as medidas que, como me informou o Ministro Mendes Ribeiro
Filho, serão tomadas.
Peço que seja transcrito o restante, na íntegra,
das medidas do Governo Estadual.
Da parte do Governo Federal, conforme o Centro
de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/
Esalq/USP), o preço médio da laranja-pera in natura
no mercado interno foi de R$5,43 por caixa, em julho
de 2012. Presentemente, estaria na ordem de R$7,00
por caixa.
Esses preços pagos pela laranja não remuneram
os custos dos produtores, levando-os a abandonar ou
a reduzir a atividade. Além disso, a indústria não vem
adquirindo toda a produção, levando à perda nos pomares de quantidade expressiva de laranjas.
A situação foi provocada pelos estoques elevados,
duas grandes safras em sequência, pela redução do
consumo mundial de suco de laranja, pela interrupção
das exportações para os Estados Unidos em consequ-
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ência da detecção no suco concentrado brasileiro da
molécula de carbendazin, a qual não pode mais ser
aplicada nas lavouras de laranja daquele país, e a redução de 20% no consumo de sucos de laranja. Também
houve crescente plantio de pomares nos últimos anos.
A expectativa de safra 2012/2013 é de 353 milhões de caixas de laranjas, o que gerará um excedente
de 61 milhões de caixas, considerando um processamento de 247 milhões de caixas e um consumo interno
in natura de 45 milhões de caixas.
Diante desse cenário, o Governo Federal aprovou
as seguintes medidas, segundo o Ministro Mendes Ribeiro, que me comunicou isso ainda ao final da manhã.
Foi anunciado o preço mínimo de R$10,10 por caixa de
laranja – com isso, o Ministério da Agricultura poderá
fazer leilões de Prêmio de Escoamento de Produto e
de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor –; linha de
crédito para a estocagem de suco de laranja; alongamento do prazo de pagamento do custeio de laranja
com vencimento em 2012, que será de cinco anos,
em parcelas anuais, a partir de 2013; prorrogação das
parcelas de 2012 de operações de investimento, ou de
custeio prorrogado em anos anteriores, que poderão
ser pagas um ano após o vencimento da última parcela prevista no contrato atual; linha de manutenção
de pomares com limite de R$150 mil, 5,5% ao ano de
juros e prazo de até cinco anos para pagamento.
O preço mínimo de R$10,10 por caixa foi estabelecido em caráter excepcionai e para vigência até 28
de dezembro de 2012, para os Estados de São Paulo
e Minas Gerais.
A garantia do preço mínimo ocorrerá por meio de
dois mecanismos, o Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) e o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor
(Pepro). Então, esse prêmio equivale à diferença entre
o preço mínimo de R$10,10 e o preço que o mercado
estiver pagando pela laranja na época da realização dos
leilões. Assim, caso o mercado esteja pagando R$7,00
por caixa, o valor máximo do prêmio seria de R$3,10.
Adicionalmente, está sendo estuda a adoção
das seguintes medidas: a prorrogação por dois anos
do vencimento das parcelas vincendas das operações
de comercialização de laranja da safra 2011/2012 e,
visando à contenção do crescimento da oferta de laranja, a suspensão dos financiamentos com recursos
oficiais e do crédito rural para investimentos em novos pomares de laranja, até 31 de dezembro de 2013.
A indústria e os produtores desenharam um modelo operacional para a produção de embalagens de
1,2 litro de suco concentrado, que poderia ser adquirido
pelo Governo de São Paulo, para distribuição à população carente, ou mesmo pelo programa de Merenda
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Escolar do Governo Federal. Mas tais medidas ainda
não se mostraram viáveis.
A solução dos problemas estruturais do setor
passa pelo substancial incremento do mercado interno
de suco de laranja, inclusive com compras governamentais e vantagens tributárias, e pelo ordenamento
do mercado via construção de um entendimento de
longo prazo entre produtores e indústrias, similar ao
praticado na cana-de-açúcar. Ou seja, o Consecitrus
é similar ao Consecana.
Não obstante, no médio prazo, é indispensável
o incentivo para a criação de cooperativas de produtores, possivelmente com a atuação do Cade, com
vistas a garantir o aumento da concorrência no setor,
além da edição de norma para restringir e reduzir o
plantio próprio, a exemplo do que ocorreu no caso do
estatuto da lavoura canavieira. Seria oportuno também
dar maior celeridade na análise dos documentos da
operação Fanta.
Com esses dados, considero que o empenho dos
Governos Federal, Estadual e Municipal, juntamente
com o planejamento da indústria e dos citricultores,
poderá minimizar, em muito, as graves consequências
que haviam sido pintadas.
A cultura da laranja gera milhares de empregos,
além de garantir a permanência de um sem número de
famílias no campo. Assim, espero prosseguir a análise
dos problemas da laranja, como tenho feito desde que
cheguei ao Senado.
Agradeço ao Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti
a tolerância.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SENADOR EDUARDO SUPLICY.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Um Balanço da Citricultura em São Paulo
Ontem, 15 de agosto, fui ao Palácio do Planalto,
convidado, para assistir dois importantes eventos para
o nosso país. Primeiramente, a Cerimônia de Assinatura do Termo de Cooperação entre o Ministério das
Cidades e o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome para o repasse de recursos para a
inclusão das cisternas de placas no Programa Nacional de Habitação Rural – PNRH.
Na sequência, participei da cerimônia em que
a Presidenta Dilma Rousseff anunciou o Programa
de Concessão de Rodovias, Ferrovias e Trem de Alta
Velocidade à iniciativa privada. Trata-se, como disse a
Presidenta Dilma Rousseff, “do maior piano de investimentos em transportes” do nosso país, com investimentos previstos de R$ 133 bilhões até 2037. O Programa
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induzirá um crescimento maior já em médio prazo, pois
o Governo exigirá dos vencedores das concessões
que invistam R$ 79,5 bilhões já nos próximos 5 anos.
No Palácio do Planalto, dialoguei com o Ministro
da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e com Governador
Geraldo Alckmin sobre a situação dos produtores de
laranja do nosso Estado de São Paulo. O Governador
Alckmin, sempre muito atencioso com as minhas ponderações e conhecedor do problema dos citricultores,
acertou de me enviar as últimas medidas do Governo
do Estado para enfrentar a crise da laranja.
Há mais de 90 dias, produtores e seus representantes no Estado de São Paulo estão em constantes
reuniões com os Governos Estadual e Federal e suas
diversas instâncias, apresentando as graves dificuldades que afetam a citricultura paulista, suas conseqüências e as possíveis hipóteses de solução.
No Governo Federal, conseguiram que a laranja
fosse incluída na Política de Preço Mínimo (PPM), sendo
estabelecido o preço mínimo de R$10,1 por caixa de
40,8kg. Todavia, tal medida não garante remuneração
que cubra os custos dos produtores, pois as políticas
do Prêmio de Escoamento de Produção (PEP) e do
Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro),
que agora a laranja passa a dispor por estar inclusa
na Política de Preço Mínimo, ainda não foram regulamentadas. Dizem os produtores que, mesmo depois
de regulamentadas, elas não obrigarão às indústrias a
compra da fruta no preço mínimo estabelecido.
Foi divulgado pelo Banco Central um programa
de renegociação das dívidas, que ajuda neste momento, mas os produtores de laranja precisam de medidas
que lhes garantam a renda, pois, em algum momento, essas dívidas irão vencer e precisarão ser pagas.
O Governo também anunciou que vai apresentar
uma linha de crédito para renegociar as dividas com
fornecedores (lojas de insumos, máquinas etc). Os
produtores estão aguardando tal medida. Hoje, o maior
volume de dívidas dos produtores é com os fornecedores. Já tem muita gente inadimplente no mercado, que
não conseguiu pagar suas dividas com estas empresas
fornecedoras de insumos e equipamentos.
Outras medidas foram anunciadas, tais como a
prorrogação da Linha Especial de Crédito (LEC) do ano
passado e a proibição de recursos públicos para novos
plantios de laranja, Entretanto, todas essas medidas
foram muito pequenas face ao tamanho do problema
que os produtores estão enfrentando.
São mais de 40 mil colhedores parados, sendo
muitos de outros estados que vêm a São Paulo, nos
meses de abril e maio, para a colheita. Dado à recusa
das indústrias em comprar a fruta, esses colhedores
estão parados. São milhares de caminhoneiros que
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ou fazem fretes a preços irrisórios das fazendas das
indústrias ou ficam parados, pois, há mais de 60 dias,
as indústrias estão colhendo fruta de áreas próprias,
arrendamentos e parcerias, São 7 a 8 mil citricultores
carentes de auxílio, sendo que muitos estão derrubando seus pomares carregados de frutas.
Em reunião com o governador Geraldo Alckimin,
na quinta passada, o presidente do Sindicado dos
Produtores de Ibitinga, Frauzo Ruiz Sanches, reforçou essa situação. Foi anunciado que o Governo vai
colocar suco de laranja em programas assistenciais e
na merenda escolar – projeto que o sindicato apresentou nos moldes do “Viva Leite” e “Leve Leite” -, sendo
que, inclusive, já está pronta até a caixa tipo tetrapak
do projeto. Todavia, ainda de acordo com o Sindicato,
as autoridades não disseram que volume comprarão
e quando se iniciará o programa. Avalio que seja muito importante definir, em curto prazo, os volumes que
serão adquiridos pelo Estado.
Fruto do diálogo que tive com o Governado Geraldo Alckmin no Palácio do Planalto, recebi, conforme
combinado, ainda na tarde de ontem, uma mensagem
eletrônica da Secretária de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo, a Sra. Mônika Bergamaschi,
na qual são explicitas as ações desenvolvidas pelo
nosso Estado para o enfrentamento da questão, o
pacote de medidas estaduais anunciadas no último
dia 10 de agosto e um artigo sobre a citricultura paulista publicado na Revista Agroanalysis, de agosto de
2012, Sob o título “O futuro da citricultura paulista”, o
artigo diz o seguinte:
A citricultura é uma das mais importantes cadeias produtivas do agronegócio paulista. Em 2011
contribuiu com R$ 4,8 dos R$ 59,6 bilhões do valor da produção agropecuária. Com participação de
98% nas exportações brasileiras de suco de laranja
concentrado congelado (frozen concentrated orange
juice – FCOJ), as vendas externas totalizaram US$
2,4 bilhões e representaram 11% das exportações do
agronegócio do estado.
De acordo com o Ministério do Trabalho, a citricultura é a terceira atividade agropecuária em importância na geração de empregos em São Paulo, logo
depois da cana-de-açúcar e da pecuária. Dados do
LUPA/IEA identificaram 574,2 mil hectares cultivados
com citros, distribuídos em 20.720 unidades de produção, nas quais a maior área plantada é formada por
variedades destinadas para a indústria. Três em cada
cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo
vêm de pomares paulistas.
O setor que coleciona números expressivos e positivos, não esconde o momento difícil que atravessa.
Segundo o IEA a safra passada foi de 385 milhões de
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caixas. Com a queda das vendas no mercado internacional, o suco foi produzido e mantido em estoque, hoje
estimado em 600 mil toneladas (FCOJ). Contrariando
as expectativas de queda da atuai safra, recente levantamento divulgado pelo IEA apontou para a produção
de 365 milhões de caixas.
O pano de fundo para 2012, portanto, inclui muita
laranja, elevados estoques de suco, e queda nas exportações tanto para a Europa quanto para os Estados
Unidos, Os países europeus reduziram o consumo por
causa da crise econômica, e os EUA reduziram as importações depois de detectada a presença de resíduos
de defensivos químicos desautorizados em território
americano. Esse conjunto de fatores converge para a
possibilidade de que milhões de caixas da fruta deixem
de ser comercializadas.
Por pior que seja o momento atual, as crises no
setor são recorrentes, e é preciso atentar para o fato
de que há uma diminuição sensível na demanda do
produto. De acordo com a Associação Nacional dos
Exportadores de Sucos Cítricos, o consumo mundial
de suco de laranja caiu 5,3% entre 2003 e 2010, perdendo espaço para bebidas como águas com sabor,
outros sucos, néctares, isotônicos, cafés, energéticos
e refrigerantes.
Vale acrescentar, no entanto, que o mercado interno, tão importante no escoamento de diversos outros produtos, consome apenas 35 milhões de caixas,
e nunca foi seduzido pelo suco de laranja, apesar das
inúmeras qualidades e propriedades que reúne.
Em decorrência, não raro, pomares vêm sendo
substituídos por outras culturas, tendo em vista as dificuldades em adotar práticas agrícolas adequadas,
tanto no tocante às questões sanitárias, quanto aos
demais tratos necessários para o bom desempenho
produtivo. O resultado é o indesejado aumento da incidência de doenças.
Recentemente, a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento renovou o convênio com o Fundecitrus,
Fundo de Defesa da Citricultura, estabelecendo uma
nova parceria para auxiliar os citricultores a controlar
doenças como o cancro cítrico e o greening. O trabalho em conjunto será de verificação das condições
dos pomares, por meio de levantamentos amostrais,
difusão de medidas preventivas voltadas à educação
sanitária, treinamentos e conscientização dos produtores, principalmente aqueles que contam com menor
capacidade de buscar sozinhos por alternativas.
A Secretaria de Agricultura e Abastecimento tem
mantido contato com todos os elos da cadeia produtiva dos citros, e colocou todas as suas estruturas à
disposição do setor. Da pesquisa à extensão; da defesa agropecuária aos mecanismos de financiamento;
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da organização setorial à comunicação, para que seja
possível propor um conjunto de políticas de médio e
longo prazo. Juntos, pela citricultura paulista.
A Secretária de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, Mônika Bergamaschi, também
nos informa sobre as ações desenvolvidas pelo nosso
Estado em apoio à citricultura, quais sejam:
– Ações de pesquisa no Centro de Citricultura
Sylvio Morela IAC, em Cordeirópolis, O Estado de
São Paulo possui o maior parque citrícola do mundo.
Cerca de 80% do suco de laranja vendido no planeta
tem como matéria-prima as laranjas paulistas. Os pomares do Estado de São Paulo vêm superando amargos desafios que envolvem pragas e doenças graças
às pesquisas do Instituto Agronômico (IAC), de Campinas, órgão da Agência Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios (APTA), da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de São Paulo, referência
mundial na área. O IAC tem pesquisado novas cultivares, copas e porta-enxertos de citros mais produtivos, resistentes às principais pragas e doenças e com
qualidade de fruta, tanto para a indústria quanto para o
mercado de frutas frescas, esta última uma excelente
alternativa para pequenos e médios, pelo maior valor
adicionado ao produto.
– Defesa Sanitária associada a convênio com o
Fundecitrus. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e o Fundo de Defesa
da Citricultura – Fundecitrus – renovaram o convênio
por meio do qual somam as equipes e os trabalhos
para atuar na defesa sanitária dos pomares, principalmente no controle de doenças como o cancro cítrico
e o greening.
A parceria se dá em trabalhos de verificação das
condições dos pomares de citros, por meio de levantamentos amostrais, além de visitas às propriedades
citrícolas e de medidas preventivas voltadas à educação
sanitária, com ações de divulgação e conscientização,
palestras, cursos e treinamentos.
– Prêmio de Subvenção de Seguro Rurai. O Governo colocou à disposição dos produtores para o ano
de 2012,com investimento de R$ 22 milhões, o Projeto
Estadual de Subvenção do Prêmio de Seguro Rural,
que demonstra a preocupação do governo do estado
com as questões sanitárias e climáticas que afetam o
setor. A iniciativa permite que os produtores rurais paulistas contratem o seguro rural, que dará cobertura aos
prejuízos e perdas causadas por riscos climáticos ou
contaminação por doenças, como é o caso do Cancro
Cítrico e o Greening nos parques citrícolas.
– Suco de Laranja nas Escolas. Escolas públicas
estaduais de 27 municípios do estado de SP possuem
gestão centralizada da merenda escolar, o que significa
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que o governo estadual compra, transporta e distribui os
alimentos e bebidas nestas localidades. Estas escolas
possuem um público de cerca de 1,5 milhão de alunos.
Nos demais municípios, as prefeituras fazem a gestão
da verba por meio de parceria com o governo do estado. A compra do suco de laranja na merenda escolar
já está prevista na gestão centralizada e faz parte do
cardápio oferecido, junto com outros sucos. Há possibilidade de ampliar a quantidade de suco de laranja
fornecida, desde que mantido o equilíbrio nutricional.
– Suco de Laranja nas Penitenciárias. De acordo
com a SAP, o consumo médio é de 8 kg de laranja por
presidiário, por mês. Valor superior à média de consumo domiciliar do brasileiro de 5,4 kg por pessoa, ao
ano (dado IBGE 2008-2009).
– Programa Paulista de Agricultura de Interesse
Social (PPAIS). O Programa é uma ação do Governo
do Estado de São Paulo que visa a estimular a produção e garantir a comercialização dos produtos da
agricultura familiar. O Programa – voltado aos agricultores familiares tradicionais, assentados, quilombolas,
indígenas e pescadores – faz com que Estado se torne o principal comprador dos produtos da agricultura
familiar, permitindo uma melhora da qualidade de vida
dos que trabalham no campo. A transação ainda acaba
com a figura do atravessador, que muitas vezes prejudica o trabalhador rural.
Por fim, o Governo do Estado apresentou, também, o pacote de medidas anunciado pelo Governador Geraldo Alckmin em 10 de agosto, após reunião
com os citricultores. Segundo o Governo, as ações
do Piano que:
Visam a promover o consumo de laranja in natura
e de suco no mercado interno. O brasileiro consome,
em média, apenas 5,5 kg de laranja por ano, e estatísticas apontam que 98% da produção brasileira de
suco de laranja são destinados à exportação. Assim,
i) o Governo vai reduzir o ICMS do suco de laranja, de 18 para 12%, barateando o produto para o
consumidor paulista.
ii) Os trabalhadores do setor, que não estão sendo contratados para a colheita da fruta, poderão contar
com o “Frente de Trabalho”, um programa emergencial
de auxílio desemprego, que proporciona qualificação
profissional e renda para cidadãos que estão fora do
mercado e em situação de alta vulnerabilidade social. O bolsista permanece no programa por até nove
meses, com jornada de atividades de até seis horas
diárias, quatro dias por semana. Os participantes recebem bolsa-auxílio de R$ 210, crédito para a compra
de alimentos no valor de R$ 86, seguro de acidentes
pessoais e auxílio-deslocamento {se a pessoa residir
a mais de 2 km) de R$ 86.
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iii) ampliação da oferta de suco de laranja na
alimentação escolar
iv) para apresentar alternativas aos produtores,
principalmente pequenos e médios, a equipe técnica
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento está desenvolvendo um programa de incentivo à produção de
citros para mesa, de maior valor adicionado, inclusive
com materiais desenvolvidos pelo Centro de Citricultura Sylvio Moreira, do Instituto Agronômico (IAC/SAA),
O Instituto tem pesquisado novas cultivares, copas e
porta-enxertos de citros mais produtivos, resistentes às
principais pragas e doenças e com qualidade de fruta,
tanto para a indústria, como para o mercado de frutas
frescas. O programa contará com o apoio do Feap –
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – que
já oferece linhas de crédito diversificadas para investimentos na atividade, além de subvenção ao prêmio
de Seguro Rural para riscos climáticos e sanitários.
Os representantes dos produtores estão acompanhando todas essa medidas com esperança de reversão do difícil quadro vivido, mas estão preocupados
com o futuro, pois consideram que o mercado interno
não consegue absorver grande parte da produção e
poderá ser criado um problema para a fruta fresca, pois
a cultura da laranja não é como a cultura de cereais
que em 100 ou 200 dias depois do plantio é colhida.
Caso o mercado esteja saturado, o agricultor pode
mudar para outra cultura.
A cultura da laranja tem custo muito elevado de
remanejamento ou implantação. O presidente do sindicato de Ibitinga, Frauzo Ruiz Sanches, também sugere
que o Governo do Estado coloque o suco de laranja
como bebida oficial do Estado em eventos públicos. Tal
medida, o Governo Estadual disse que vai implementar.
Sobre o problema, uma argumentação apresentada pela indústria para reduzir a compra de laranjas é
de que “o mercado como um todo está crise”. Porém,
é de se considerar que o mercado europeu (70% de
nossas exportações) realmente está em crise, mas o
consumo de 2011 frente ao de 2010 caiu apenas 0,6%
e os preços do suco estão em patamares muito acima
da média, como mostra a Foodnews e Euromarket.
O comércio com mercado norte-americano, que
representa 13% de nossas exportações de concentrado de suco de laranja, teve problemas nos primeiros
meses do ano com a questão da barreira comercial
referente ao fungicida carbendazim. Porém, o Brasil,
em abril, voltou a exportar para este país os mesmos
volumes de sempre; e, com uma diferença, com valores em dólares muito maiores. Os preços do mercado internacional, há mais de três anos, estão em
patamares muito elevados fazendo a indústria bater
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recordes de faturamento, como o que ocorreu este
ano, mais uma vez.
Quanto ao volume, o Brasil continua exportando
os mesmos valores há muitos anos, ou seja, cerca de
1 a 1,2 milhões de toneladas. A redução de consumo
que tanto se usa como argumento, não se justifica
como fundamento para explicar a situação atual, pois
o Brasil adentra em outros mercados mundiais , como
pode ser visto pelos relatórios de exportações e destinos da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC).
Outra argumentação da indústria para não aumentar o número de laranjas esmagadas é de que
“os produtores não se organizaram e plantaram muita laranja”. Ora, em 1995 eram 23 mil citricultores no
Estado. Hoje, segundo dados da Secretaria de Defesa
Fitossanitária (relatório do greening), o número de citricultores foi reduzido para 12 mil, Não foram os agricultores que plantaram a mais, mas sim as indústrias
que verticalizaram o processo e, com essa conduta,
excluíram milhares de produtores. Como o mercado
de suco cresce abaixo da taxa de crescimento da
população mundial, tal fato gerou uma oferta acima
da desejada, mas não por culpa dos produtores independentes. Segundo o Sindicato dos Citricultores, foi
a indústria que plantou mais que deveria.
De posse disso tudo, avalio que as alternativas
precisam ser urgentes, pois é um produto altamente
perecível. A única forma de não perder a produção é
o processando em suco concentrado. Os produtores
afirmam ter outras sugestões de medidas para serem
implementadas no futuro, mas para o momento, esse
é o caminho: a produção tem que virar suco.
Para tanto, as empresas precisam processar e
o Estado precisa absorver e distribuir em programas
assistenciais. Conforme nos informa os representantes
dos produtores, adotado com vigor o suco de laranja
na merenda escolar, medida proposta pelo Sindicato
e agora adotada pelo Estado de São Paulo, 200 ml
distribuídos por criança, duas vezes por semana, nos
nove meses letivos poderá absorver cerca de 220 mil
toneladas, o que representaria 55 milhões de caixas
de laranja.
Enquanto isso, as indústrias estão falando num
excedente de 80 milhões de caixas, que elas não pretendem processar, Um esforço conjunto entre o Governo
do estado de São Paulo e o Governo Federal, certamente, ajudará em muito, neste momento de profunda
crise que a citricultura paulista atravessa.
No médio prazo, urge a implementação de mais
duas medidas. A primeira é aumentar a competição
no setor industrial com a criação de cooperativas ou

AGOSTO 2012

42346 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

empresas. Atualmente, três empresas detêm mais de
90% do processamento.
Na década de 90, eram 16 empresas, hoje, como
disse, são 3. Todas as outras, sem exceção, foram compradas e muitas fechadas no dia seguinte à compra,
por uma das 3 empresas atuantes no mercado. Ou os
órgão governamentais, como o CADÊ, trabalham para
aumentar a concorrência, de preferência estimulando
a criação de cooperativas de produtores, ou qualquer
outra medida ainda será apenas paliativa.
A segunda medida no médio prazo deverá ser a
proibição de plantios próprios das indústrias. Normas
que não permitam à indústria ter mais que 20% de
produção própria – hoje os pomares próprios ultrapassam 40% em áreas próprias e mais 20% em áreas
de familiares, arrendamentos e parcerias -serão muito
benéficas para o mercado.
Aliás, norma nesse sentido ocorreu no caso do
estatuto da lavoura canavieira que restringe em 60%
a produção própria e estabeleceu regras para aqueles que estavam acima desse patamar, dando-lhes um
prazo para se adequar à legislação.
Assim, considero como muito oportunas estas
propostas, emanadas pelo Sindicato dos Produtores
de Laranja de Ibitinga. É necessária e urgente a introdução do suco de laranja em programas assistenciais,
para evitar a perda da safra atual. Entendo, como disse
ao Ministro Mendes Ribeiro Filho, que a participação
ativa do Governo Federal é de capital importância para
o equacionamento desse momento de crise. O Ministro
Mendes Ribeiro Filho, enviou-me os seguintes dados:
Conforme o Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada – CEPEA/ESALQ/USP, o preço
médio da laranja pêra ‘in natura1 no mercado interno
foi de R$ 5,43/cx, em julho de 2012. Presentemente
estaria na ordem de R$ 7,00/caixa.
Esses preços pagos pela laranja não remuneram
os custos dos produtores, levando-os a abandonar/
reduzir a atividade. Além disso, a indústria não vem
adquirindo toda a produção, levando à perda nos pomares de quantidade expressiva de laranjas.
A situação foi provocada pelos estoques elevados,
duas grandes safras em seqüência, pela redução do
consumo mundial de suco de laranja (5,3% no período de 2003 a 2010), pela interrupção das exportações
para os EUA em conseqüência da detecção no suco
concentrado brasileiro da molécula de carbendazin,
a qual não pode mais ser aplicada nas lavouras de
laranja daquele país, e a redução de 20% no consumo de sucos de laranja naquele país. Também houve
crescente plantio de pomares nos últimos anos. A expectativa de safra 2012/13 é de 353 milhões de caixas
de laranjas, o que gerará um excedente de 61 milhões
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de caixas, considerando um processamento de 247
milhões de caixas e um consumo interno ‘in natura’ de
45 milhões de caixas.
Diante desse cenário, o Governo Federai aprovou:
– preço mínimo de R$ 10,10 por caixa de laranja. Com isso, o Ministério da Agricultura poderá fazer
leilões de PEP – Prêmio de Escoamento de Produto
e de PEPRO Prêmio Equalizador Pago ao Produtor; –
linha de crédito para a estocagem de suco de laranja;
– alongamento do prazo de pagamento do custeio de laranja com vencimento em 2012, que será de
5 anos, em parcelas anuais, a partir de 2013; prorrogação das parcelas de 2012 de operações de investimento, ou de custeio prorrogado em anos anteriores,
que poderão ser pagas um ano após o vencimento da
última parcela prevista no contrato atuai;
– linha de manutenção de pomares com limite de
R$ 150 mil, 5,5% ao ano de juros e prazo de até cinco
anos para pagamento.
O preço mínimo de R$ 10,10/caixa foi estabelecido em caráter excepcionai e para vigência até 28
de dezembro de 2012, para os estados de São Paulo
e Minas Gerais.
A garantia do preço mínimo ocorrerá por meio de
dois mecanismos de a concessão de subvenção econômica, o Prêmio de Escoamento de Produto (PEP)
e o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (PEPRO).
O valor do prêmio eqüivale à diferença entre o preço
mínimo (R$ 10,10) e o preço que o mercado estiver
pagando pela laranja na época da realização dos leilões, A diferença básica entre PEP e PEPRO é o arrematante do prêmio. O beneficiário é sempre o produtor
rural. No PEP, o arrematante é o comprador de laranja
(agroindústrias e beneficiadores) diretamente do produtor rural ou suas cooperativas. Nesse caso, o arrematante recebe o valor do prêmio arrematado em leilão
com o compromisso de pagar R$ 10,10 ao produtor.
Portanto, caso o mercado esteja pagando R$
7,00/cx, o valor máximo do prêmio seria de R$ 3,10.
No PEPRO, o arrematante é o próprio produtor rural,
o qual recebe o valor do prêmio arrematado em leilão e comprova que vendeu sua laranja por valor não
inferior à diferença entre o preço mínimo (R$ 10,10)
e o prêmio recebido. Para receber o prêmio é preciso
arrematá-lo em leilão eletrônico realizado pela CONAB. Possivelmente, vários leilões serão realizados
ao longo da safra. As regras detalhadas são divulgadas em Aviso da Conab, dias antes da data marcada
para ocorrer o leilão.
Adicionalmente, está sendo estuda a adoção das
seguintes medidas:
– prorrogar por 2 (dois) anos o vencimento das
parcelas vincendas das operações de comercializa-
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ção de laranja da safra 2011/2012, concedidas sob a
forma de Linha Especial de Crédito (LEC), conforme
Resolução BACEN No 3.986( de 30 de junho de 2011,
e sob a condição do suco penhorado em garantia não
ser comercializado antes do novo prazo de vencimento
de cada parcela do financiamento;
– visando à contenção do crescimento da oferta
de laranja, suspensão dos financiamentos com recursos oficiais e do crédito rural para investimentos em
novos pomares de laranja, até 31 de dezembro de 2013,
A indústria e os produtores desenharam um modelo operacional para a produção de embalagens de
1,2 litro de suco concentrado, que poderia ser adquirido
pelo Governo de São Paulo, para distribuição à população carente, ou mesmo pelo programa de Merenda
Escolar do Governo Federal. Mas tais medidas ainda
não se mostraram viáveis.
A solução dos problemas estruturais do setor
passa:
a) pelo substancial incremento do mercado interno de suco de laranja, inclusive com compras governamentais e vantagens tributárias;
b) pelo ordenamento do mercado via construção
de um entendimento de longo prazo entre produtores
e indústrias, similar ao praticado na cana-de-açúcar.
Não obstante, no médio prazo, é indispensável o
incentivo para a criação de cooperativas de produtores,
possivelmente com a atuação do CADÊ, com vistas
a garantir o aumento da concorrência no setor, além
da edição de norma para restringir e reduzir o plantio
próprio, a exemplo do que ocorreu no caso do estatuto da lavoura canavieira. Seria oportuno, também,
dar maior celeridade na análise dos documentos da
operação Fanta.
Com esses dados, considero que o empenho
dos Governos, nos níveis Federal, Estadual e Municipal, juntamente com o planejamento da indústria e
dos citricultores, poderá minimizar, em muito, as graves conseqüências que inicialmente foram pintadas.
A cultura da laranja gera milhares de empregos,
além de garantir a permanência de um sem-número
de famílias no campo. Assim, vou prosseguir, de perto, no acompanhamento das soluções propostas, em
atenção às famílias dos produtores de laranja do meu
Estado de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senador Suplicy, peço a V. Exª que
faça a gentileza de presidir a sessão, já que eu serei
o próximo orador.
Ao mesmo tempo, o pedido de transcrição de V.
Exª será atendido, na forma do Regimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO NO 750, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art.
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento
ocorrido ontem, dia 15 de agosto, do flautista Altamiro
Aquino Carrilho, aos 87 anos, no Rio de Janeiro, bem
como a apresentação de condolências aos familiares.
Justificação
O chorinho está de luto, perdeu um dos mais
ilustres representantes o aclamado flautista Altamiro
Carrilho, considerado um dos clássicos do choro, autor
de mais de 200 músicas.
O músico nasceu numa família de músicos em 21
de dezembro de 1924. Bisavô, avô e tios tocavam na
banda da cidade, no interior do Rio.e, como ele mesmo
contava, começou a tocar flauta desde cedo: “A primeira flautinha eu tinha 5 anos de idade, foi Papai Noel
que me deu. Todos os outros meninos da vizinhança
pediam patinete, bola de futebol, bicicleta, enfim, e eu
pedi uma flautinha”.
Ainda menino, fazia as próprias flautas em casa.
Pegava um pedaço de bambu, fazia os furos com ferro
quente e tocava. Um dia, o carteiro passou na rua e
ouviu o menino tocando. O carteiro também era músico
e se ofereceu pra dar aulas a Altamiro. Foi quando o
menino, aos sete anos, conheceu a flauta transversa:
amor à primeira vista.
Altamiro aprendeu como poucos cada detalhe,
cada nuance do som do instrumento. Os dois eram
como um só. Tocou com os principais nomes da música brasileira. Ele acompanhou grandes estrelas como
Orlando Silva, Francisco Alves, Chico Buarque e Roberto Carlos. Os chorinhos eram os prediletos, compôs
mais de 200 ao longo dos mais de 70 anos de carreira.
O reconhecimento popular veio quando o músico ganhou um prêmio no programa de Ary Barroso,
com a interpretação de “Carinhoso”, do mestre Pixinguinha, aos 14 anos. Um de seus maiores sucessos
foi a música “Rio Antigo”, que beirou a marca de um
milhão de cópias.
O empresário de Altamiro, Sérgio Pargana, contou
que a devoção à profissão era tamanha que o próprio
médico lhe recomendava tocar até quando fosse possível. “Ele sabia que a música era a vida dele. Altamiro
não conseguia mais tocar duas horas sem parar, mas
adorava fazer shows com seu conjunto, mesmo tocando
um pouquinho só. E o público queria a presença dele.”
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O último show havia sido no começo de junho, em
Uberlândia (MG). Na ocasião, ele disse, em entrevista
a uma emissora de TV local: “Eu tenho a impressão de
que se eu parar com a música, eu paro. Desde criança,
eu convivo no meio dos músicos.”
Segundo os amigos, além do amor maior pela
música, uma outra característica manteve até o fim: o
bom humor. “Fui visitá-lo no hospital há algumas semanas e ele continuava fazendo piadas. Estava com
uma suspeita de câncer no pulmão. Foi operado duas
ou três vezes por causa de problemas no coração. Depois eu soube que tinha recebido alta, e agora essa...”,
lamentou o gaitista Mauricio Einhorn, com quem Altamiro tocou com frequência nos últimos 15 anos.
Com mais de sete décadas de carreira, Carrilho é considerado por muitos como o maior flautista
brasileiro de todos os tempos, com amplo domínio da
técnica do instrumento, interpretando peças eruditas
ou populares. Sua marca como instrumentista foi ser
extremamente plural, sintetizando vários estilos e escolas em um instrumentista só, além de criar suas próprias linguagem e identidade. Com Altamiro, todas as
notas soavam com extrema limpidez e expressividade.
Por tudo que representa para a cultura de nosso
país, externo à família o profundo pesar pelo falecimento de Altamiro Carrilho, marco indelével da música brasileira.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Tem a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti,
do PTB de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy,
Srªs e Srs. Senadores, coincidentemente, Senador
Suplicy, um dos pontos do seu pronunciamento, referente à greve dos professores e de outras categorias,
é o tema que quero abordar neste dia.
Realmente, há dois aspectos nessa questão: primeiro, os servidores têm razão de pleitear o aumento,
o reajuste, os planos de carreira – não há quem possa
negar que eles têm esse direito –; por outro lado, o Governo alega que não tem caixa para dar os aumentos
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pretendidos. Então, é um impasse que se prolonga já
por muitos dias.
V. Exª anunciou que houve um acordo com relação aos professores federais, das universidades, dos
institutos federais. Para mim é uma satisfação ouvir
isso, porque, de fato, tenho recebido muitos e-mails,
mensagens. Quando estive em Roraima, fui procurado por um grupo de alunos que estão no sexto ano
de Medicina, aflitos porque, ao mesmo tempo em que
terminariam o curso neste ano, teriam, em seguida, de
fazer residência. Então, mesmo que haja reposição de
aulas, eles poderão ter prejuízo, no ano que vem, na
residência em diversas especialidades.
Esse quadro, de que há razão para os pleitos e,
por outro lado, há a realidade da questão do caixa do
Governo, leva-me, Senador Suplicy, Srs. Senadores, a
pensar o seguinte: precisamos, o Congresso Nacional
precisa... O melhor seria que o Poder Executivo enviasse uma mensagem, com urgência constitucional,
para regulamentar um item da Constituição, que é a
questão do direito de greve de servidores públicos e
também de certas categorias.
Por exemplo, sou médico. Se os médicos entram em greve, quem paga o pato? A população. Se
o professor entra em greve, de quem é o prejuízo?
Do aluno, como no caso que citei aqui, do sexto ano
de Medicina. Isso está acontecendo no meu Estado e
está acontecendo em todo o Brasil com aqueles que
estão concluindo a fase de graduação em Medicina.
Outra categoria: policiais federais e outros policiais. É uma temeridade pensar que, de repente, por
mais que eles façam a chamada operação padrão, quem
também paga o pato não é o Governo; quem paga o
pato é o usuário. Então, diferentemente da iniciativa
privada, em que, quando uma categoria entra em greve, o prejuízo é do empresário, do dono do negócio, no
caso do servidor público – o nome já diz: servidor do
povo –, quem paga o pato é justamente a população.
Sou professor universitário também e sei, realmente, das dificuldades que passam não só os professores, mas também os funcionários, técnicos administrativos, que – digamos – são a base do andamento,
do funcionamento das universidades.
Então, eu acho que temos de nos debruçar, conversar com o Executivo, para que envie uma mensagem regulamentando e pedindo urgência constitucional. Não acho que deveria ser uma medida provisória,
mas uma mensagem de projeto de lei que pudesse, de
fato, se transformar em uma lei que regulamentasse
essas greves daqui para frente. E repito: assiste, realmente, direito aos grevistas no que tange à realidade
em que vivem.
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Imagine, Senador Suplicy, um professor de universidade. Pode-se dizer que o professor que tem
doutorado ganha bem. Não ganha bem, não. Agora,
com essa proposta que V. Exª leu, vai melhorar a realidade das universidades. E é bom pensar o seguinte:
na medida em que o professor não dá aula ou dá aula
insatisfeito, a complicação vai para os jovens estudantes, que amanhã terão prejuízo seja na conclusão de
seus cursos, seja na perda da continuidade do ensino.
Então, quero aqui apelar para que o Governo
chegue a um acordo. Ao mesmo tempo, apelo também
aos sindicatos das diversas categorias para que haja
um entendimento, um meio termo nas coisas que são
pedidas, de forma a normalizar a situação do País.
Segundo li nos jornais de hoje, cerca 300 mil
servidores públicos estão em greve. Cito o exemplo da
Anvisa, que cruzou os braços e encontrou como alternativa usar servidores estaduais e municipais. Mas a
Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Essa instituição, que já funciona mal e cujos servidores ganham mal, por isso decidem cruzar os braços,
pode estar colocando em risco a vida das pessoas. Se
não houver uma vigilância sanitária adequada sobre
os diversos produtos que dela necessitam, a população corre o risco de ter, inclusive, problemas de saúde.
É importante mesmo que haja uma reflexão serena, que haja uma discussão amena e, ao mesmo
tempo, uma discussão que leve em conta os dois aspectos que mencionei, porque o Governo não pode
permanecer inflexível.
Hoje, também li nos jornais que é verdade que
a Presidente Dilma gostaria de dar esse aumento. O
mesmo acontece com uma família: um filho demanda
uma determinada coisa e os pais não têm orçamento,
não têm dinheiro para atender àquele pedido.
Então, eu quero dizer que vou pedir à minha
assessoria para identificar projetos que, por acaso,
estejam tramitando tanto na Câmara dos Deputados
quanto no Senado, de forma a disciplinar a greve no
setor público. Fui médico do serviço público, sou professor de universidade pública e exerço um mandato
que é público. É importante mesmo que haja um entendimento da greve neste momento, e o entendimento
de que existam regras para o futuro, de forma a não
mais haver prejuízo para a população.
Sempre digo que, como médico, minha preocupação é com o ser humano. Eu me preocupo com o ser
humano que está fazendo greve, reivindicando seus
direitos, assim como me preocupo com as pessoas
que precisam desse serviço.
De forma que quero deixar aqui este meu registro.
Tenho recebido muitas mensagens – repito – de alunos
que estão concluindo seus cursos e que, em seguida,
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precisam fazer uma residência, uma especialização.
Isso é realmente dramático e pode, no caso, por exemplo, da Medicina – também se aplica a outras profissões –, impedir que o aluno faça a sua especialização,
que é a residência, porque há data certa para o início.
Se ele não conclui em tempo hábil, poderá perder um
ano, pois só poderá fazer residência depois de um ano,
já que há um período para começar e para terminar.
Quero concluir, Senador Suplicy, dizendo que espero que, assim como chegou a um acordo com relação
aos professores, o Governo chegue a um acordo com
os sindicatos das diversas categorias, para que possamos, de fato, atender melhor à população e, ao mesmo tempo, às reivindicações das diversas categorias.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti,
pelas recomendações que V. Exª pondera aos servidores públicos, em especial aos professores e aos da
área da saúde.
Tem agora a palavra o Professor e Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Suplicy, que preside esta sessão,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ontem, como o Senador Suplicy falou aqui, a Presidenta Dilma lançou
um programa com características extremamente positivas – ele o citou entre as duas partes de seu discurso, a parte relacionada à greve nas universidades
e a parte relacionada à crise no setor da agricultura e
da indústria da laranja.
Falo em características positivas porque o programa, que tem o carimbo dela própria e do Partido
dos Trabalhadores, traz a ideia de que o financiamento de infraestrutura não deve ser uma questão estatal,
deve ser uma questão do setor privado, com incentivos,
obviamente, estatais. Nós temos de parabenizar essa
decisão e também a decisão de colocar entre R$80
bilhões e R$ 90 bilhões na recuperação de estradas
e ferrovias, mas, ao mesmo tempo, manifestar uma
preocupação com o programa e outra muito maior.
A preocupação com o programa, Senador Suplicy, é o fato de que demorou muito, a lei que permite
as parcerias já tem quase dez anos, foi feita ainda no
início Governo Lula. Além disso, o momento em que
isso acontece é lamentável – não é culpa do Governo
brasileiro –, que é a recessão mundial, que vai dificultar a vinda de capital e que certamente dificultará também o aporte de recursos dos empresários brasileiros.
Mas a minha fala aqui, Senador Suplicy, é menos isso. Eu quero dizer é que me surpreende que a
Presidenta, que é sensível ao problema do custo Bra-

AGOSTO 2012

42350 Sexta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sil derivado da falta de infraestrutura física, não tenha
demonstrado a mesma sensibilidade, pelo menos não
ainda, no que se refere à crise trágica da infraestrutura
intelectual que o Brasil enfrenta, como um verdadeiro
apagão, por causa da tragédia educacional.
Ontem o Ideb foi apresentado pelo MEC, e o
que nós vemos é que a escola brasileira é mais do
que reprovada – eu diria que ela é falida – para as
exigências dos tempos de hoje. As notas das escolas
públicas brasileiras são de 3,8 e 3,9 no que se refere
ao ensino fundamental e ao ensino médio. Abaixo de
4: isso se chama reprovação! Abaixo de 5 é reprovação. E as próprias escolas particulares têm uma média de 6. Seis é uma nota medíocre, sofrível, permite
passar, mas passa ali, se arrastando. Não se constrói
um grande profissional com média 6, não se constrói
um grande país com média 6 nas escolas particulares
que são consideradas melhores. Isso é uma tragédia!
Eu lamento que a Presidenta não tenha feito uma
convocação de urgência para discutir essa tragédia, o
que, aliás, se repete a cada ano que são divulgados
os resultados da educação, seja quando se divulga
o Ideb – nosso índice calculado aqui dentro –, seja
quando se divulga a ordem em que estão os países,
ordem feita pela Unesco, para dizer como está a educação em cada país e o Brasil tira 88º. A Presidente
da República não convoca uma reunião de urgência,
de emergência de tudo, inclusive com o Conselho da
República, nem também quando sai o resultado do
chamado Pisa, que é uma avaliação de qualidade
da educação em 56 países, no qual o Brasil é o penúltimo e antepenúltimo. Não se convoca reunião de
emergência, não se faz uma solenidade como aquela de ontem, não se aportam os recursos que foram
aportados ontem porque sabemos que, no fim, esses
recursos sairão do BNDES.
Mas ainda pior Senador Suplicy, com todo o carinho e respeito que tenho ao Ministro da Educação,
eu fico chocado quando vejo aquele resultado de ontem ser apresentado como uma grande vitória. Não é
possível que ele não sinta a tragédia, que não é culpa
dele, porque ele tem pouco tempo no Ministério, tem
menos tempo no Ministério do que o tempo que eu fiquei. Faz 12 anos, fiquei um ano. Não é culpa dele. E
ele não ajuda a educação ao comemorar com euforia
um resultado medíocre, trágico. Não ajuda! Mas assim
é que foi apresentado o resultado do Ideb pelo Governo, pelo Ministério da Educação: como um avanço. Um
avanço de 0,1 na nota. Eu fiz as contas, Senador Suplicy, vamos precisar de 52 anos para chegar à nota 6.
E nota 6 é medíocre, é uma nota sofrível. O Brasil não
pode se transformar num grande país, numa grande
economia tirando nota 6 na sua educação particular
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dos ricos, a boa, e tirando uma média na escola dos
pobres, que é a imensa maioria – são 50 milhões de
crianças – notas de 3,8. Não tem futuro.
Essa dimensão da infraestrutura o Governo brasileiro está esquecendo. O Brasil precisa de portos, de
estradas, de ferrovias, de aeroportos e de escolas. E
cada vez mais, daqui para frente, a escola é mais importante até do que a infraestrutura física, até porque
a infraestrutura física é construída pelos engenheiros,
é construída pelos empresários que receberam educação na sua infância, que receberam educação na sua
adolescência, que receberam educação na sua fase
adulta inicial nas universidades.
Mas, sobretudo, daqui para frente o que faz uma
economia é a capacidade dela de inovar, de produzir
novos bens, de oferecer ao mercado produtos de alta
tecnologia. E esses só virão se o Brasil tiver uma alta
base educacional e conseguir fazer com que se tenha
uma infraestrutura científica e tecnológica que case, que
se incorpore ao setor privado para fazer com que os
empresários brasileiros deixem de comemorar a ideia
de fabricar no Brasil e passem a comemorar também
a ideia de criar no Brasil.
É muito preocupante ver que o Governo brasileiro comemorou a tragédia, comemorou a vergonha,
em vez de assumir, diante da população, da opinião
pública que, como resultado de cinco séculos de história do País, sobretudo do período que vem desde
a República, não se conseguiu resolver o problema
de construir uma economia baseada em uma mão de
obra qualificada; não se conseguiu fazer uma educação igual e de qualidade para todos, que é a única
forma possível de quebrar a desigualdade no País;
a única forma possível de acabar o atraso no País. É
muito preocupante esse desprezo tão forte à educação,
esse desprezo tão forte à nação brasileira. A Nação
foi desprezada quando o Governo comemorou esses
resultados vergonhosos, essa situação trágica, essa
ameaça, esse risco ao futuro do Brasil.
Essa é uma constatação que se tem ao analisar
aqueles resultados, ao ver a euforia de um evento positivo, embora duvidoso se vai dar os resultados que se
espera, que é a criação de um PAC para o transporte
com parceria público-privada, e a ignorância completa
da tragédia educacional, dessa parte mais substancial
da infraestrutura, que é a infraestrutura cultural, intelectual, técnica, científica. E ainda mais essa euforia
em comemorar como avanço o que não é avanço e
que, ainda que fosse avanço, seria tão tímido, diante
das exigências que o mundo faz a cada dia de uma
boa educação, que nós deveríamos dizer: avançamos
ficando para trás, porque as tartarugas avançam, mas
elas ficam para trás quando correm ao lado delas ou-
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tros animais. E nós temos outros animais correndo ao
nosso lado, como Coreia do Sul, como China, como
Índia, como Irlanda, como tantos países que 20, 30
anos atrás estavam em situação pior que a brasileira
e, hoje, estão muito à nossa frente, porque fizeram o
dever de casa.
O resultado do Ideb mostra qual é o dever de casa
que precisamos fazer, Senador Suplicy. Basta olhar os
resultados e ver que a melhor média, a melhor média
é das escolas federais públicas; não é das particulares; é das públicas, públicas federais. O nosso dever
de casa é fazer com que essas 300 escolas federais
se transformem em 200 mil. A solução é a federalização da educação numa outra. Não tem como deixar
nos ombros dos prefeitos, dos governadores o custo
de uma boa educação. Além disso, nossos Estados e
Municípios são muito desiguais. Deixar a responsabilidade da educação de nossas crianças sobre os ombros, sobre o orçamento das prefeituras e dos governos
estaduais é manter a desigualdade. A igualdade só virá
através da União assumindo a responsabilidade, com
a carreira nacional do magistério e com a escolha dos
professores de melhor qualificação entre os jovens.
Na Coreia do Sul, que tem sido um exemplo, são
professores apenas aqueles que se colocam entre os
5% melhores de suas turmas na faculdade. Aqui a
gente sabe que, pelo baixo salário, pela baixa motivação, pela baixa respeitabilidade que oferecemos aos
nossos professores, muitas vezes, ou quase sempre,
eles terminam sendo escolhidos entre os que estão na
base da qualificação universitária, e não no topo. Não
tem futuro a educação onde os professores não saem
entre os melhores da universidade; não tem futuro. Ou
o professor faz parte da elite intelectual do país, ou a
educação não é boa.
A federalização, a criação de uma carreira nacional do magistério, pagando muito bem, selecionada
com muito rigor, identificando não apenas conhecimento, mas vocação para o magistério, quebrando a
ideia da estabilidade plena, que é capaz de manter o
emprego mesmo ao professor que não dá aula e que
não se aprimora e oferecendo para ele as escolas de
qualidade sem as quais ele não vai conseguir exercer
bem a sua função: isso é possível e isso custaria nada
além do que o Brasil tem. A execução desse programa, fazer com que essas 300 escolas que foram as
melhores do Brasil pela avaliação se transformem em
200 mil, ao longo de 20 anos, custaria 6,4% do Produto
Interno Bruto, pagando R$9 mil de salário ao professor
que passasse no concurso da carreira nacional e ainda pagando R$4 mil aos professores atuais que não
passarem nas cidades onde esse programa for sendo aplicado ao longo do tempo. Isso é possível; mais,
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isso é absolutamente necessário; mais ainda, Senador
Suplicy, isso é extremamente urgente de ser iniciado,
mesmo que leve 20 anos para completarmos a tarefa.
Ontem, a Presidenta lançou o seu programa de
infraestrutura física. Por que é tão difícil despertar,
na Presidenta, no Brasil, no Senado, na Câmara dos
Deputados, nos prefeitos, nos governadores a urgência da infraestrutura intelectual, que, no Brasil, está
depredada, eu diria mesmo a expressão “podre”? E
ninguém vai construir uma boa economia com ótimas
estradas, com portos, com aeroportos, se não houver
uma boa educação. Não dá para fazer só com educação, sem os portos, as estradas, os aeroportos. Mas
eles não bastam e, cada vez, bastarão menos, diante das exigências crescentes de ciência e tecnologia
dentro da economia.
Quero, aqui, deixar um apelo, Senador Suplicy.
Ontem, recebemos um apelo dos professores das universidades e o levamos à Ministra do Planejamento,
cuja solução, aparentemente, está aceitando, porque
são professores federais. Se os professores dessas
universidades fossem municipais, a Ministra do Planejamento não teria nem instrumento para atendê-los.
Vamos federalizar a educação de base; vamos fazer
com que uma criança, ao nascer, seja, primeiro, brasileira, depois, pernambucana, como eu, ou brasiliense,
como as que nascem, aqui, na unidade da Federação
que escolhi para viver a 32 anos atrás. Criança tem
que ser, primeiro, brasileira. E se ela é brasileira, é a
Nação brasileira, é o Estado brasileiro que tem que se
responsabilizar por sua educação, e não o prefeito, e
não o governador, com as pobrezas que sabemos que
têm nossos Municípios e nossos Estados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Permita, Senador Cristovam Buarque, ao
mesmo tempo em que V. Exª procura aqui conclamar
todos nós e o Governo, o Ministério da Educação e a
Presidente a dar maior importância ainda à qualidade
da educação, registrar a presença dos alunos, acompanhados de professores, do ensino fundamental do Colégio Santa Maria de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
E há outra escola também? Todos são dessa
mesma? (Pausa.)
Do ensino médio do Colégio Santa Maria de Belo
Horizonte?
Muito bem, sejam bem-vindos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu também agradeço a visita e quero dizer que
isso nos inspira a continuar na luta. Não só por vocês,
mas sobretudo, eu diria, por aqueles menores do que
vocês, até porque é lá embaixo que vamos conseguir
formar o Brasil do futuro. E no Brasil é fácil ver como
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o ensino superior leva a maior fatia dos recursos do
Governo Federal.
E a educação de base fica relegada, fica abandonada apenas aos Estados e Municípios. E as crianças
têm futuro de acordo com a sorte: a sorte onde moram
os pais, a sorte da conta bancária que os pais têm.
Nós não podemos deixar que, no Brasil, nascer
seja uma questão lotérica, uma questão da loteria genética: os pais de quem você nasce vinculados à renda
que eles têm. E nem da loteria da cidade onde os pais
vivem, dependendo de o prefeito ter dinheiro e querer
usar bem esse dinheiro.
Eu digo nascer, Senador Suplicy, porque os animais nascem uma vez só. Os seres humanos nascem
mais de uma vez. A primeira, no parto que sua mãe
faz, na luz que sua mãe dá. Mas, depois, a segunda
vez é quando entra na escola. Entrar na escola é uma
forma de nascimento, é o segundo nascimento de cada
pessoa, porque é ali que ela começa a se desenvolver intelectualmente à plenitude dos seus recursos,
do seu potencial.
Senador Eurípedes, aqui presente, não dar escola
igual para todas as crianças do nosso País é frear o
desenvolvimento intelectual daquelas que têm escola
sem qualidade. É um crime que estamos cometendo.
É um assassinato, é um genocídio intelectual quando
a gente freia o desenvolvimento de uma criança, quando a gente impede que ela possa levar o seu talento
às últimas possibilidades por meio de um processo
educacional.
O Brasil hoje é um crematório de cérebros, crematório de cérebros, porque estamos queimando o potencial dos neurônios das nossas crianças talentosas,
mas sem chance; sem chance por irresponsabilidade
nossa ou por falta de percepção ou por falta de decisão.
Eu deixo aqui a minha manifestação de profunda satisfação, apesar do atraso, de ver a Presidenta
lançando o programa para recuperar a infraestrutura
física, mas a minha grande frustração de não ver a
Presidenta tomando a iniciativa de convocar todas as
forças nacionais para superar o problema da educação
básica brasileira, e ainda mais de ver o Ministério da
Educação, que, na verdade, é o ministério do ensino
superior, não é ministério da educação de base como
deveria ser, o ministério do ensino superior, que aqui
se chama MEC, comemorando os vergonhosos resultados, que não é culpa do Ministro de hoje, nem do
antes dele, e nem do de antes; é culpa de uma história.
Agora, daqui para frente, será culpa nossa também, deles, Ministros, da Presidenta e de nós também.
Não vamos tirar a nossa responsabilidade. Afinal de
contas, nós estamos entre os líderes deste País, nós
estamos entre as direções nacionais.
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Nós seremos cobrados quando o Brasil começar
a mostrar a sua fraqueza econômica, apesar de portos,
estradas, aeroportos e ferrovias, por falta daquilo mais
substancial, que é a infraestrutura que a gente carrega
aqui dentro, que é a infraestrutura do pensamento, do
conhecimento, da capacidade de inovação de que o
País precisa para avançar.
E essa capacidade distribuída igualmente, do
ponto de vista do acesso à escola, para que a gente
não desperdice nenhum cérebro e, ao mesmo tempo,
para quebrar a desigualdade social, que é filha da desigualdade educacional, porque o berço da desigualdade está na escola. E o nosso desafio é fazer com
que essa escola seja o berço da igualdade.
Eu não vejo como caminhar para fazer das nossas escolas o berço da igualdade se as escolas não
tiverem qualidade igual.
E para ter qualidade igual é preciso que um presidente ou uma presidenta perceba a tragédia, desperte
para a urgência e convoque todos nós para uma solenidade, no mínimo, igual àquela de ontem, não para
ficar falando apenas sobre portos, estradas, ferrovias,
aeroportos – tão necessários –, mas para falar também
dos cérebros das nossas crianças, na inteligência do
nosso País.
Isso é possível, Senador Suplicy, isso é urgente.
E, do jeito que, ontem, apelamos para que professores
e Ministros se unam para acabar a greve das universidades, vamos nos unir para fazer uma convocação
para que eles também se unam pela educação de base
igual, de qualidade máxima em todo o Brasil. Não vamos ter boa universidade enquanto tivermos educação
de base com as notas do Ideb. Não esqueçam que os
alunos que estão entrando na universidade saíram
das escolas com média 3,8, que os médicos que vocês irão daqui para frente saíram de um ensino médio
com nota de 3,8. E nós vamos querer que sejam bons
médicos? Até porque há uma nova Lei da Cota, em
que 50% dos alunos dessas universidades vão sair
dessas escolas. Vamos proibir os pobres de entrar na
universidade? Não, vamos dar educação boa para os
pobres. Vamos fazer com que não haja desigualdade
na educação de base, e, aí, os melhores entram sem
necessidade de cota.
Agora, vejo muitos contra a cota, que não querem fazer a luta, o esforço para que a educação de
base seja igual para todos; não querem cotas, mas
não querem atender às necessidades dos excluídos.
Temos que fazer com que este País desperte,
desperte para a tragédia que está sendo anunciada.
Pode levar 10 anos, 20 anos, não passará de 30 anos,
e vamos pagar um preço altíssimo pelo desprezo que
estamos dando à educação de base, vamos pagar um
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preço altíssimo por comemorarmos o incomemorável,
que são os resultados do Ideb divulgados ontem.
Senador Suplicy, quero encerrar dizendo que temos uma responsabilidade grande. Não adianta nós,
Senadores, jogarmos a culpa nos outros. Temos uma
responsabilidade, seja de não denunciarmos aqui,
seja de ficarmos sem poder e apenas na denúncia.
Ou estamos fracassando como cidadãos quando não
denunciamos, ou, como políticos, quando não somos
capazes de levar nossas ideias a virarem realidade. V.
Exª é um exemplo de que é possível virar realidade
uma ideia, com a renda mínima.
Temos de fazer com que vire realidade a federalização da educação no Brasil ou uma outra ideia
melhor que me tragam.
Era esse o recado que queria dar hoje, Senador
Suplicy, agradecendo sua tolerância com o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Espero que todas as autoridades, da Presidência
ao Ministro da Educação, e todos nós, professores e
estudantes, venhamos a atender o apelo de urgência
de V. Exª pela melhoria da educação básica em todos
os níveis.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Sra. Senadora Lúcia Vânia e os Srs.
Senadores Alvaro Dias, Mário Couto, Aloysio Nunes
Ferreira e Flexa Ribeiro enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados na forma do disposto no art.
203, combinado com o Inciso I e § 2º do art. 210, do
Regimento Interno.
S. Exas. serão atendidos.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico. ) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, o Governo acaba de lançar, nessa
quarta-feira, um pacote de medidas, desta vez com
consistência. Isto é, não é apenas mais um pacote
paliativo, como vem ocorrendo com medidas pontuais recentes.
Certamente a Presidente está percebendo que
uma luz amarela está acendendo na economia brasileira nos últimos meses. Há um visível fraco desempenho económico, levando o Governo a tentar reverter o
quadro que aí está.
O que saudamos, todos os que queremos o desenvolvimento do país, é que, desta vez, os projetos
indicam, auspiciosamente, mudanças sensíveis na
gestão económica do país: o que foi anunciado busca
baixar os custos Brasil e abrem caminhos para ampliar
o papel da iniciativa privada na economia.
Há evidências de que há um convencimento de
que as estratégias adotadas até agora deixaram de produzir efeitos e urge que novas medidas sejam tomadas.
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Até há pouco ainda se apostava na alta do consumo interno, com expansão de crédito e aumento da
renda de parcela da população. É evidente que tais
medidas não oferecem mais sustentação a taxas de
crescimento capazes de fazer face à crise desencadeada na Europa.
A Comissão de Infraestrutura, que me honra presidir, sinalizou, em vários momentos de sua atuação,
quanto à necessidade premente de serem aumentados os investimentos em infraestrutura, sob pena de a
economia começar a sofrer as consequências, como,
aliás, vem ocorrendo.
Saudamos a nova posição do governo, de buscar formas de baratear os custos da produção no país,
ampliando as suas estratégias, o que, certamente, permitirá uma retomada do desenvolvimento, pelo menos
a médio e a longo prazos.
Certamente preocupam o Governo, como a todos
nós, as seguidas projeções de crescimento que têm sido
feitas sobre o PIB do Brasil. O próprio Governo baixou
sua expectativa de 4,5% para 3%. Analistas ouvidos
pelo Banco Central projetam apenas 1,81%, segundo
o Boletim Focus, divulgado nessa segunda-feira.
Entre as medidas em discussão estão novas desonerações para a indústria, a redução das tarifas de
energia, que deverão acompanhar essas medias com
relação às rodovias e ferrovias.
O que elogiamos no plano proposto é a inversão
na política económica em curso no Brasil, com seu modelo reestatizante. Chamamos a atenção, entretanto,
que a equipe económica precisa dar sinais mais claros
aos investidores sobre como pretende que os sonhados investimentos saiam do papel.
Elogiável, também, é a transformação da Empresa
de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. na
Empresa de Planejamento e Logística, que cuidará de
estudar a logística brasileira, outro ponto sobre o qual
vem batendo a Comissão de Infraestrutura desta Casa.
A empresa deverá construir e estruturar projetos,
além de ampliar a base de possibilidades para que o
governo atue na atração da iniciativa privada.
Tocada com competência gerencial essa empresa poderá realmente fazer a diferença.
Aguardaremos os próximos passos, mas o que
foi anunciado se constitui numa expectativa de que a
economia do país retome o seu fôlego de crescimento, como uma potência emergente que somos no atual
concerto das nações.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras.
Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro das matérias sobre o
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mensalão intituladas: “Lula ordenou esquema, diz defesa de Jefferson” e “Mensalão foi ordenado por Lula,
diz defesa de Jefferson”, publicadas no jornal Folha de
S.Paulo de 14-8-2012, “Para enfraquecer procurador,
Jefferson agora acusa Lula”, publicada no Jornal O
Globo de 14-8-2012, “Advogado de Jefferson diz que
Lula ordenou mensalão” e “Defesa de Roberto Jefferson afirma ao Supremo que Lula ‘ordenou’ mensalão”,
publicadas no jornal Estado de S. Paulo de 14-8-2012 e
“Jefferson: Lula sabia e ordenou esquema”, publicada
no jornal Correio Braziliense de 14-8-2012.
As matérias destacam a defesa do ex-deputado
Roberto Jefferson no julgamento do mensalão, onde
o advogado Francisco Corrêa Barbosa sustentou que
Lula não só sabia como ordenou o esquema. O julgamento de 38 réus do mensalão acontece no Supremo
Tribunal Federal (STF).
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO
�����������������������
DIAS EM
�����������
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210, inciso I,
§ 2º, do Regimento Interno.)
MENSALÃO O JULGAMENTO
LULA ORDENOU ESQUEMA,
DIZ DEFESA DE JEFFERSON
Contrariando cliente, advogado afirma que petista seria
‘pateta’ se não soubesse
A defesa do ex-deputado e presidente do PTB,
Roberto Jefferson, delator do mensalão, afirmou aos
ministros do Supremo que o ex-presidente Lula não
só sabia como foi o “mandante” do esquema. Lula não
comentou. O advogado Luiz Corrêa Barbosa disse que
Lula teria de ser “pateta” para não saber do mensalão
e que ele não é um dos investigados porque o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, “não fez o
seu trabalho”. (Folha de S. Paulo)
As afirmações constrastam com a versão de seu
cliente, que sempre disse que Lula não sabia de nada
e que teria chorado chorado ao ser alertado por ele.
Jefferson é acusado de corrupção por ter recebido R$
4 milhões do PT.
O ex-deputado viu o julgamento pela TV, em casa,
no Rio, e comentou: “Se fosse o Collor, estaria preso,
mas no Lula não pega [a acusação]”, relata Andréia
Sadi. Abatido, ele se recupera de uma cirurgia.
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MENSALÃO FOI ORDENADO POR LULA,
DIZ DEFESA DE JEFFERSON
Advogado afirma que ex-presidente só não é réu
devido a falhas da Procuradoria
Folha de S.Paulo
14-8-2012
A HORA DO MENSALÃO
Para enfraquecer procurador, Jefferson agora acusa
Lula
O Globo
14-8-2012
“Não se pode afirmar que o Presidente fosse pateta,
não soubesse de nada”, diz defensor
Após assegurar, em 2005, que o ex-presidente
era inocente e desconhecia o esquema do mensalão,
presidente do PTB, que denunciou escândalo, muda
de tom e diz que na época não sabia das relações de
Lula com o banco BMG
Como O Globo antecipou, Luiz Francisco Barbosa, defensor do ex-deputado Roberto Jefferson,
usou boa parte dos 40 minutos de defesa no STF
para atacar o ex-presidente Lula. Com o objetivo de
enfraquecer a denúncia do procurador-geral Roberto
Gurgel contra seu cliente, Barbosa disse que Lula é
o verdadeiro mandante do mensalão e pediu que ele
seja investigado pelo STF. Segundo Barbosa, todos os
ministros, inclusive José Dirceu, apontado como chefe
da quadrilha, cumpriam ordens de Lula. “Não se pode
afirmar que o presidente fosse um pateta, que sob
suas barbas, acontecendo as tenebrosas transações,
não soubesse de nada. Não só sabia, como ordenou
o encadeamento disso tudo.” Jefferson apoiou: “Se eu
soubesse disso, jogaria Lula no chão.”
ADVOGADO DE JEFFERSON DIZ
QUE LULA ORDENOU MENSALÃO
Segundo Corrêa Barbosa, ex-ministros indiciados seriam apenas auxiliares do então presidente
C Estado de Sl.Paulo
14-8-2012
O advogado Francisco Corrêa Barbosa, que defende o presidente do PTB, Roberto Jefferson, sustentou ontem ao Supremo que o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva “ordenou” o mensalão. O advogado do
ex-deputado, pivô do escândalo, cobrou a inclusão do
nome de Lula no processo e disse que sua não citação
é “omissão dolosa”. Lula não comentou a acusação.
Para Barbosa, os ex-ministros acusados – José Dirceu,
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Anderson Adauto e Luiz Gushiken – seriam apenas auxiliares do então presidente. A defesa do ex-deputado
e ex-bispo Carlos Rodrigues disse que os recursos
recebidos por meio do valerioduto foram usados para
pagar dividas de campanha em apoio a Lula.
Roberto Jefferson
Réu do Mensalão
“Acho que o STF não vai enfrentar a galera, e a galera
quer a condenação”
Advogado do pivô do escândalo culpa ex-presidente por pagamento de parlamentares, aponta o que
chama de ‘omissões’ do procurador-geral da República
e diz que dinheiro recebido pelo PTB serviu para quitar
dividas de campanha; petista não comenta
DEFESA DE ROBERTO JEFFERSON AFIRMA
QUE LULA ‘ORDENOU’ MENSALÃO
Jefferson: Lula sabia e ordenou esquema
Luiz Francisco Barbosa, advogado de Roberto
Jefferson, defendeu o cliente com fortes ataques ao
ex-presidente e ao procurador-geral, Roberto Gurgel.
Ele afirmou que Lula comandou o mensalão e classificou a denúncia do MP de “açodada e midiática”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras.
Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro do editorial intitulado,
“Apagão logístico”, publicado no jornal O Globo do dia
5 de agosto de 2012.
O editorial destaca que o apagão logístico há vários anos previsto por especialistas e empresários do
setor poderá finalmente ocorrer, se na próxima colheita
de grãos e oleaginosas for tão boa quanto se espera.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima citado
seja considerado parte integrante deste pronunciamento,
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§ 2º, do Regimento Interno.)
APAGÃO LOGÍSTICO
5 de agosto de 2012|3h07
O Estado de S.Paulo
Congestionamento nas estradas, enormes filas
de caminhões nos portos, navios parados ao largo à
espera de espaço para atracar, falta de espaço nos
armazéns e prejuízos assustadores – este cenário é
bem conhecido, mas o quadro poderá ser pior no pró-
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ximo ano, avisam produtores rurais e líderes do agronegócio. O apagão logístico há vários anos previsto por
especialistas e empresários do setor poderá finalmente
ocorrer, se a próxima colheita de grãos e oleaginosas
for tão boa quanto se espera. Boa parte da segunda
safra de milho deste ano ainda estará nos armazéns,
no começo de 2013, quando os plantadores de soja
precisarem de espaço para acomodar uma produção
provavelmente recorde, por enquanto estimada em 80
milhões de toneladas. A “safrinha”, nome tradicional da
segunda safra de milho, deve totalizar 34,6 milhões de
toneladas, estima a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Empresários, técnicos e dirigentes de
associações de vários Estados produtores, entrevistados pela Agência Estado, traçaram mais uma vez o
velho quadro paradoxal: notícias de boas colheitas são
prenúncios de muita dor de cabeça para produtores,
processadores e exportadores.
O agronegócio continua dando uma ampla contribuição para o saldo comercial do País. Mesmo com
a queda de preços de vários produtos, no primeiro
semestre, o setor manteve um superávit de US$ 36,7
bilhões entre janeiro e junho e de US$ 79,4 bilhões em
12 meses, segundo o levantamento mensal do Ministério da Agricultura. Os problemas de logística são parte
da rotina do agronegócio e tendem a ficar cada vez
mais graves, porque os investimentos em conservação
e expansão da infraestrutura nem de longe acompanham o crescimento do volume colhido.
Neste ano e no próximo, a quebra da produção
americana, por causa da seca, abre perspectivas de bons
negócios para os produtores brasileiros, por causa da
alta de preços no mercado internacional. As cotações
são atraentes para quem dispõe do chamado milho safrinha, normalmente plantado depois da colheita da soja,
e para quem planeja o plantio da próxima safra de verão.
A área destinada à soja, segundo estimativas
correntes, deverá ser 10% maior que a da temporada 2011-2012. Dirigentes e técnicos de associações
de produtores de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
e Paraná já apontam dificuldades para o escoamento
do milho recém-colhido ou em processo de colheita.
Os armazéns são insuficientes.
Além disso, as velhas dificuldades logísticas foram
agravadas pelas greves de servidores da Receita Federal
e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e,
nos últimos dias, pela paralisação de caminhoneiros. A
ameaça de greve de mais uma categoria, a dos fiscais
federais agropecuários, era apontada, na sexta-feira, como
mais uma preocupação para produtores e exportadores.
Alguns técnicos preveem escassez de caminhões
para a próxima safra de verão. É um recado para a indústria e para os bancos financiadores de equipamentos.
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Mas o aumento da oferta de caminhões só resolverá parte do problema. É preciso cuidar das vias de transporte.
A recuperação da Rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém),
hoje em muito más condições, criaria uma alternativa
mais econômica para escoamento de 30% da produção
mato-grossense, sugeriu o presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, segundo a Agência Estado. Especialistas poderiam multiplicar os exemplos de obras necessárias para baratear a
movimentação das safras. Investimentos em hidrovias,
outra possibilidade citada com frequência, permitiriam
transportar a produção do Centro-Oeste para os portos
da Região Norte e evitar o longo e caro trajeto até os
terminais do Sudeste e do Sul.
Para cuidar do risco do apagão logístico, no entanto,
o governo precisará enfrentar uma deficiência interna – o
apagão de sua capacidade de planejamento, de administração e de execução de projetos. A quase paralisia do
Ministério dos Transportes, depois da faxina parcial do
ano passado, é apenas um dos sintomas do problema. As
disfunções da máquina federal ameaçam travar o setor
mais competitivo da economia nacional, o agronegócio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a
tribuna neste momento para fazer o registro do artigo
de autoria do ex-presidente da República Fernando
Henrique Cardoso, intitulado: “As classes médias na
berlinda”, publicado pelo jornal O Globo em sua edição
de 1 de julho de 2012.
Segundo o autor, nem só de pão vive o homem. A
decência e a honestidade são partes da vida. Convém
reforçar os comportamentos que se inspiram nelas.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado
seja considerado parte integrante deste pronunciamento,
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
AS CLASSES MÉDIAS NA BERLINDA
1 de julho de 2012|3h07
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, sociólogo; foi
presidente da República – O Estado de S.Paulo
Desde abril até agora viajei bastante, saindo e voltando ao Brasil. Fui aos Emirados Árabes, ao México,
ao Japão, à China e, na semana passada, ainda fui a
Buenos Aires. Sempre participando de seminários ou
fazendo conferências. Lia, naturalmente, os jornais locais
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que tinham edição em inglês. Por toda parte, um assunto
dominante: a crise econômica. Em alguns países, mesmo com regimes políticos muito diferentes, como China e
Brasil ou Argentina, alguma preocupação com a corrupção. Nessa mesmice, li com prazer em Buenos Aires, no
La Nación, um artigo de Marcos Aguines, O orgulho da
classe média, reproduzido no dia seguinte em O Globo.
Aguines desacredita da visão, que predominava
nos círculos de esquerda, de que a classe média – a
pequena burguesia, como era chamada – seria a Geni
da História. Fascinados pelo papel revolucionário e liberador da revolução proletária e, mais tarde, pelo ímpeto
das massas ascendentes, os ideólogos de esquerda –
e não só eles, pois a moda pegou – não viam mais do
que atraso e mesquinhez na classe média, os “desvios”
pequeno-burgueses e a tibiez que lhe tiravam o ímpeto para transformar a sociedade. Provavelmente, em
certas conjunturas históricas, especialmente na velha
Europa, era assim que as classes médias agiam. Basta
ler os romances de Balzac como Eugénie Grandet ou
O Pai Goriot para sentir que essas camadas ficavam
apequenadas, mesquinhas, diante da burguesia vitoriosa ou da nobreza decadente aliada à mesma. Entretanto, terá sido essa a posição das classes médias
nas Américas e nos países de imigração?
Dou a palavra a Aguines: na Argentina, tanto no
campo como nas cidades, as classes médias se expandiram e começaram a construir valores que deram
suporte para três culturas, “a cultura do trabalho, a cultura do esforço e a cultura da honestidade”. O mesmo,
acrescento, terá ocorrido na Austrália ou no Canadá
e, de outra maneira, nos Estados Unidos. E no caso
brasileiro, terá sido distinto? Esmagadas entre a escravidão e o senhorio rural, agraciadas aqui e ali com algum título não hereditário durante o Império, as classes
médias urbanas, compostas por profissionais liberais,
funcionários públicos, militares, professores e poucas
categorias urbanas mais, no que se iriam apoiar para
manter as distinções e realizar algo na vida? Basicamente, na escola e nos valores familiares que levam
ao trabalho. Tudo com muito esforço.
Com a chegada dos imigrantes, à medida que
estes, motivados pelas necessidades de trabalhar,
“faziam a América”, do mesmo modo se incorporaram
às classes médias trilhando os caminhos do estudo e
buscando ostentar a “boa moral”. No percurso dessa
camada de imigrantes se viu a formação de algo que
poderia se aproximar de uma “burguesia pequena”, ou
pequena burguesia: sua base econômica, em maior
número do que no caso das populações brasileiras
mais antigas, provinha de um pequeno negócio. Ainda assim sua inserção na sociedade e sua gradação
social eram dadas pelas mesmas virtudes das antigas
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classes médias, a valorização do trabalho, o estudo
“para subir na vida”, a honestidade.
A própria base operária brasileira, a camada dos
trabalhadores, usando outros instrumentos de ascensão social, como os sindicatos, e mantendo o ideal de
trabalhar por conta própria, não fugiu deste padrão:
escola-trabalho-decência. Obviamente, quando a sociedade se massifica, quando os meios de comunicação,
TV à frente e, agora, a internet, dão os compassos da
dança, o quadro é menos nítido. Já não se vê com clareza que valores guiam as chamadas classes médias
emergentes. Mesmo que haja exagero na insistência
com que se repete que milhões e milhões de brasileiros
estão ingressando nas “novas classes médias”, pois
por enquanto se trata de novas categorias de renda,
mais do que propriamente de uma nova “classe social”, a transformação da renda em classe é questão
de tempo: esta vai se formando. Seus membros pouco
a pouco irão frequentar escolas razoáveis, criar uma
teia de relações com acesso aos mesmos clubes e
gozar das mesmas facilidades de recreação, trajar-se
mais ou menos de modo igual (o que já ocorre), desenvolver uma cultura de trabalho qualificado e, de novo,
comportar-se valorizando a decência e a honestidade.
Como se comportarão essas classes emergentes
na política, quando se transformarem numa categoria
social com características, anseios e valores próprios? É
provável que se juntem, nas formas de comportamento e
nos valores, às classes médias preexistentes. Estas, no
momento, se sentem um tanto desconectadas da instituição que, sem ser a única, lhes abrigou e deu influência: o governo, o Estado. Justamente porque a política
vem sendo percebida cada vez mais como um jogo de
vale-tudo, onde a moral conta menos do que o resultado.
É hora, por isso mesmo, de reforçar, e não de
menosprezar, os valores fundamentais ditos “de classe
média” – estudo, trabalho, honestidade. Valores culturais
não se impõem por lei, são modelos de conduta aos
quais se juntam sentimentos positivos. Só a exemplaridade e a repetição enaltecida deles (na escola, na
família, na mídia e na vida pública) vão aos poucos
inculcando na mentalidade geral as formas que definem o que é bom, o que é ruim. Minha aposta é a de
acreditar, como crê Aguines, que a velha e boa classe
média, que já contribuiu para a formação da nação,
ainda pode ter papel relevante e será capaz de contagiar com seus valores as camadas emergentes, pois
estas a eles já são predispostas: melhoraram a renda
com esforço e trabalho.
É certo que o descaso em nossa vida pública pelos
valores básicos das classes médias diminui as chances de
que eles venham a prevalecer. Há oportunidades, entretanto, para reforçá-los. O julgamento do mensalão é uma
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delas. Seja qual for o resultado, se o Supremo Tribunal
Federal se comportar institucionalmente, sem medo de
condenar ou de absolver, desde que explicando o porquê
e sendo transparente, pode ajudar a demarcar os limites
do inaceitável. Nem só de pão vive o homem. A decência
e a honestidade são partes da vida. Convém reforçar os
comportamentos que se inspiram nelas.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o
registro da matéria intitulada “CONTROL P CONTROL
T”, publicada pela revista Veja de 13 de junho de 2012.
A matéria destaca a trapalhada do Líder do PT na
Câmara, ao tentar negar que seus assessores tenham
preparado um documento com os alvos a serem atingidos pelos parlamentares petistas na CPI do Cachoeira.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§ 2º, do Regimento Interno.)
CONTROL P CONTROL T
Seguindo o dinheiro – a CPI do Cachoeira já investiga a empreiteira delta e vai ouvir nesta semana os
Governadores Marconi Perillo, do PSDB, e Agnelo
Queiroz, do PT
Autor: Daniel Pereira
Veja – 13-6-2012
Sem constrangimento, líder do partido tentou transformar em “dossiê apócrifo” aquilo que era mesmo um
documento oficial produzido pelos próprios petistas
Na edição passada, VEJA divulgou que assessores
do PT no Congresso prepararam um documento com
os alvos a ser atingidos pelos parlamentares petistas na
CPI do Cachoeira: oposicionistas, imprensa e membros
do Judiciário que contribuíram para revelar e denunciar
o esquema do mensalão. Confrontado com o fato, o líder
do PT na Câmara, Jilmar Tatto, recorreu a uma mentira:
“Veja fala de um documento do PT, mas não está
assinado, é apócrifo”. O registro eletrônico que ilustra
esta página prova que o texto foi feito por um assessor
da liderança do PT no Senado e revisado por uma funcionária do gabinete do deputado Odair Cunha (PT-MG)
, o relator da CPI do Cachoeira, Tatto sabia de tudo isso,
mas preferiu mentir. Por que? Na melhor das hipóteses,
para evitar o constrangimento de ter de assumir que
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seu partido, de fato, elegera como alvos de ataque o
ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, o
procurador-geral da República, Roberto Gurgel, e a imprensa – numa estratégia articulada pelo ex-presidente
Lula para tumultuar o julgamento do mensalão.
O líder do PT foi desmentido pelo próprio Odair
Cunha. O parlamentar confirmou ter solicitado o documento para orientar o início dos trabalhos da CPI e
reconheceu que o texto dos assessores acabou incluindo comentários e informações impróprios. Tatto esteve
diretamente engajado na estratégia de desqualificar
os supostos rivais dos mensaleiros. Sua assessoria
chegou a redigir um pedido de abertura de processo
por crime de responsabilidade contra Gurgel. A representação visava apenas a constranger o procurador,
o responsável pela acusação contra os mensaleiros.
Fora do controle aloprado, a comissão ganhou vida
própria e trilhará um caminho diferente do imaginado
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inicialmente pelos petistas. A empreiteira Delta, que se
tomou a principal prestadora de serviços à União no
governo Lula já está sob investigação. Nesta semana,
serão ouvidos dois governadores. O tucano Marconi
Perillo, de Goiás, será instado a explicar a nebulosa
operação de venda da casa na qual morava e foi preso o contraventor Carlos Cachoeira. O petista Agnelo
Queiroz, do Distrito Federal, responderá às suspeitas
de envolvimento com a máfia da jogatina.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando nova sessão para
amanhã, sexta-feira, às 9 horas da manhã.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 18 minutos.)
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Ata da 3ª Reunião, em 17 de agosto de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Mozarildo Cavalcanti
(Inicia-se a reunião às 9 horas e 32 minutos e
encerra-se às 9 horas e 33 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – No plenário, não há número regimental
para a abertura da sessão, não podendo esta, portanto, ser realizada.
Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento Interno, será despachado o Expediente que se encontra
sobre a mesa.
É o seguinte o Expediente despachado:

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Antes de encerrar a presente reunião, a
Presidência lembra às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que o Senado Federal está convocado para
uma sessão especial a realizar-se na segunda-feira,
dia 20, às 10 horas, destinada a homenagear a Maçonaria Brasileira pelo transcurso do Dia do Maçom, nos
termos do Requerimento nº 96, de 2012, do Senador
Mozarildo Cavalcanti e de outros Srs. Senadores.
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 483 a
489, de 2012, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
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receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as seguintes matérias:
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A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno,
os Projetos serão apreciados terminativamente 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.
A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas
da União, o Aviso nº 49, de 2012 (nº 1.008/2012, na
origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 2.059,
de 2012, bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentam, referente à auditoria realizada no
sistema público de previdência, englobando o Regime
Geral da Previdência Social, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis da União e os
Encargos Financeiros da União com os Militares Inativos e seus Pensionistas (TC 015.529/2010-0).
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 49, DE 2012
Aviso nº 1.008-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 8 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 015.529/2010-0, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 8-8-2012, acompanhamento do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler Presidente.
A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 9 horas e 33 minutos.)
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Ata da 151ª Sessão, Especial, em 20 de agosto de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Tomás Correia.
(Inicia-se a sessão às 10 horas e 1 minuto e encerra-se às 11 horas e 36 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a homenagear a Maçonaria Brasileira pelo transcurso do Dia
do Maçom, nos termos do Requerimento nº 96, de
2012, do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Srs.
e Srªs Senadores.
Convido, para compor a Mesa, dando antes uma
explicação aos Irmãos, que vamos seguir o cerimonial
do Senado. Portanto, vamos convidar os anfitriões,
aqueles que são as potências maçônicas aqui no DF.
Inicialmente, quero convidar o Irmão Lucas Galdeano, que é o Mestre do Grande Oriente do Distrito
Federal, filiado ao Grande Oriente do Brasil. (Palmas.)
Em seguida, eu quero convidar o Grão-Mestre
da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, Irmão
Juvenal, que neste ato também representa a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. (Palmas.)
Dando prosseguimento, quero convidar o Irmão
Marcos José da Silva, Grão-Mestre Geral do Grande
Oriente do Brasil, a potência mais antiga da Maçonaria
brasileira. (Palmas.)
Continuando, convido o Presidente da Confederação Maçônica do Brasil – Comab, Irmão José
Simioni. (Palmas.)
Quero convidar também o Mestre Conselheiro
Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay
para o Brasil, o Sr. Mateo Scudeler. (Palmas.)
E, numa homenagem muito especial, quero convidar o Sr. John Wade, que é membro da Grande Loja
Unida da Inglaterra, para também compor os nossos
trabalhos. (Palmas.)
Quero fazer aqui o registro do Conselheiro da
Embaixada da Rússia, Sr. Alexander Baulin. Cumprimento todas as autoridades maçônicas aqui presentes,
membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário, e dou-lhes as boas-vindas, agradecendo penhoradamente a presença nesta sessão.
Como muitos aqui já acompanharam, esta é a
13ª Sessão Solene de homenagem que nós presta-

mos à Maçonaria, pela passagem do Dia do Maçom,
que transcorre hoje.
Então, eu quero, registrando a presença do Senador Alvaro Dias, que é nosso Irmão, começar, dando
a palavra a S. Exª, para os seus cumprimentos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, autoridades
maçônicas já nominadas, senhores visitantes de todo
o País, senhoras visitantes a esta sessão especial,
aceitei a convocação do Senador Mozarildo Cavalcanti, não poderia deixar de aceitá-la, reconhecendo
a importância deste momento. O caráter libertador da
Maçonaria, responsável pela sua importância no movimento de emancipação política, deve ser ressaltado
sempre como um marco decisivo no cenário das discussões dos ideais liberais e democráticos. O combate travado contra o Absolutismo, em diversas frentes,
credencia a Maçonaria como um baluarte na luta em
prol da nossa independência: isso é História, isto é
verdade, é reconhecimento.
Mais do que nunca se faz necessário agora propugnar o aperfeiçoamento moral, intelectual e social
por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação
constante da verdade. Os postulados proclamados pela
Maçonaria devem ser fonte de inspiração permanente
dos que estão investidos da missão de governar ou de
representar a sociedade brasileira nesta e em todas
as Casas Legislativas. Em síntese, devem nortear a
sociedade, governos e governantes, exemplo da luta
pela equidade, destinando a cada indivíduo o que for
justo de acordo com sua capacidade.
“O verdadeiro instrumento do progresso dos povos encontra-se no fator moral”. A frase do genovês
Giuseppe Mazzini, apóstolo da unidade da independência italiana, pode servir de moldura nesse momento.
Não enxergo alternativa diante do quadro vigente:
é imperioso deflagrar o movimento em prol da reconstrução da base ética, solapada de forma sistemática
nos últimos tempos.
A Maçonaria moderna tem missão moderna:
empalmar a bandeira da ética por todos os cantos
do País. Esta creio ser a tarefa prioritária, exigência
da nacionalidade brasileira. Que bom se a Maçonaria
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pudesse liderar no País o movimento de moralização.
Não é mais a missão dos pedreiros ingleses que se
impõe neste momento, mas, diferentemente, é a missão de construir as pilastras morais para a construção
de instituições públicas respeitadas, acreditadas e valorizadas pela sociedade brasileira.
Mais uma vez, e não se trata de mera coincidência, enquanto nos reunimos, por convocação de
Mozarildo Cavalcanti, o País assiste, de certa forma
indignado, a um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal e assiste aos trabalhos de investigação
por parte da Polícia Federal, do Ministério Público e
do Congresso Nacional; investigação que tem por objetivo desvendar um esquema de corrupção, que se
denominou Cachoeira.
Ora, senhores, os escândalos se sucedem. Eu
tenho repetido aqui, desta tribuna, inúmeras vezes: o
escândalo de hoje faz esquecer o de ontem, e espero
o de amanhã para ser esquecido, porque são tantos
os escândalos.
Quantos ministros caíram, no último ano, denunciados por corrupção? Há algum tempo tivemos
o escândalo do Banestado, um gigantesco escândalo
de evasão de divisas. Um pouco antes, o escândalo
dos precatórios, que ensejou a instalação de comissão parlamentar de inquérito. Tivemos, na esteira desses dois grandes escândalos, outros: sanguessugas,
cartões corporativos; agora, Cachoeira; mensalão no
Supremo Tribunal Federal.
Quando este País viverá cenário diferente? Quando deixaremos de ler, como manchetes principais da
imprensa nacional e internacional, os escândalos que
se sucedem na esfera governamental do nosso País?
Os valores basilares da Maçonaria, na condição
de instituição filantrópica, progressista, evolucionista,
devem ser alçados para destacar tudo aquilo que ela
representa: uma filosofia de vida baseada em princípios éticos, morais, verdade, tolerância e na defesa
dos direitos e das garantias individuais.
Sem um referencial claro na busca da conquista
da paz e do bem-estar social, ensinamento e fulcro da
crença maçônica, vamos continuar mergulhados nessa
babel e consagrando esse ambiente de promiscuidade
entre as esferas pública e privada.
Há uma onda que se propaga em velocidade vertiginosa – infeliz daquele que estiver investido de mandato popular e que não se der conta disso: a sensação
de que, no final das contas, tudo acaba na impunidade.
A exemplo da Maçonaria – que abriga homens
comprometidos a estender amor fraternal e afeição a
todos em qualquer lugar do mundo, sem, entretanto,
interferir nas crenças das pessoas, obter vantagens
para seus membros do ponto de vista profissional ou
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político – as estruturas e engrenagens governamentais
deveriam ser tomadas por esse espírito que enaltece
o que é público e coletivo em detrimento do viés individual e individualista.
Para isso, precisamos mudar o modelo vigente no
Brasil. Acabar com essa relação de promiscuidade que
existe do Poder Executivo com o Legislativo, partidos
políticos e agentes privados. Acabar com a cultura de
que a governabilidade exige a instalação de um balcão
de negócios, a instalação de um propinoduto, que a
governabilidade exige essa relação de promiscuidade
com a política do toma lá dá cá. É preciso que alguém
se eleja neste País com autoridade, competência, lucidez e formação moral suficiente para demonstrar que
é possível, sim, governar adotando uma relação ética
entre os poderes.
É evidente que é possível um governante que
conquiste credibilidade nacional, o apoio popular terá
também o apoio do Congresso Nacional porque aqui
ninguém rema contra a correnteza.
Discordo daqueles que justificam escândalos
como o do mensalão afirmando que esse modelo foi
adotado em nome da governabilidade, porque seria
impossível governar o País se esse modelo não fosse adotado.
Ora, precisamos acreditar mais na existência de
homens de bem. Precisamos acreditar mais no povo
brasileiro. O que tem faltado, talvez, até aqui e nos
últimos anos especialmente, seja liderança com autoridade capaz de galvanizar a opinião pública a seu
favor, estabelecer a relação ética como um caminho
para a solução dos grandes problemas nacionais na
busca da promoção do desenvolvimento deste País.
Para concluir, Sr. Presidente, diante da sucessão
de escândalos e desmandos gerenciais que assolam
o País, é vedado o uso de antolhos. A promiscuidade
permeando as relações entre esfera pública e privada
chegou às raias do paroxismo. Uma instituição que prega uma filosofia de vida, baseada em princípios éticos
e morais e que enaltece o valor da verdade, merece ser
aplaudida e referenciada. Por isso, os nossos aplausos
à Maçonaria brasileira. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Agradeço as palavras sábias e oportunas
do Senador Alvaro Dias.
Antes de convidar o próximo orador para fazer
uso da palavra, quero registrar, aqui, no plenário, a
presença do Primeiro-Secretário da Embaixada de
Israel, Sr. Alon Lavi, e do Chefe da Missão Adjunto da
Embaixada da Eslováquia, Sr. Roman Hostak.
Concedo a palavra ao Senador Tomás Correia,
do Estado de Rondônia.
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O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, primeiro
signatário desta Sessão Solene; Grão-Mestre Geral
do Grande Oriente do Brasil, Sr. Marcos José da Silva;
Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, Sr.
Lucas Francisco Galdeano; Grão-Mestre da Grande
Loja Maçônica do Distrito Federal, Sr. Juvenal Batista
Amaral; Sr. Presidente da Conferência Maçônica do
Brasil, Sr. José Simioni; Mestre Conselheiro Nacional
do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil,
Sr. Mateo Scudeler; Grão-Mestre da Grande Loja Unida
da Inglaterra, Sr. John Wade; Srªs e Srs. Membros do
Corpo Diplomático; Srs. Maçons do Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com
renovada satisfação que me associo à homenagem
que esta Casa realiza, nesta segunda-feira, pelo Dia
do Maçom, celebrado extamente hoje, 20 de agosto.
Tratou-se de mais uma iniciativa de nossa Casa,
que, observando britânica regularidade, registrou uma
data verdadeiramente importante, haja vista as substantivas e continuadas contribuições que a maçonaria
e os maçons sempre ofereceram ao Brasil.
Espalhados pelos cinco continentes, os maçons
somam mais de seis milhões de pessoas, que atuam,
decididamente, na construção de uma sociedade universal livre, democrata, igual e fraterna.
Formada na adversidade dos longos e controversos séculos [na verdade, todo um milênio], que
marcaram a Idade Média Europeia, a Maçonaria impulsionou grandes linhas do pensamento iluminista
francês, tornando-se influência decisiva na grande
inflexão histórica ocidental, representada pela Revolução Francesa de 1789.
Integrante do Novo Mundo, o Brasil conhece a
importância da Maçonaria no momento mesmo de seu
nascimento como nação. Dos quadros da Maçonaria
emergiram alguns nomes decisivos para que nosso
País repemssasse sua relação de subordinação com
Portugal, alcançando o estatuto da independência.
José Clemente Pereira, Felisberto Caldeira Brandt, Bispo Silva Coutinho, Padre Belchior Pinheiro de
Oliveira e Evaristo da Veiga, entre muitos outros, destacaram-se especialmente naquele momento fundador
da nacionalidade.
Mas coube a Joaquim Gonçalves Ledo e José
Bonifácio de Andrada e Silva o indisputado protagonismo na arquitetura de nossa independência. Embora
antagonistas, com uma desinteligência que apontava
sobretudo para a forma como a independência deveria
ser conduzida, ambos lideraram os maçons no objetivo
maior da autodeterminação de nosso povo.
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Nos dias de hoje, sempre fiel a seus princípios
originais, a Maçonaria acompanha e impulsiona muitas das grandes transformações observadas em todo
o planeta. Como instituição iniciática e filosófica, sempre propugnou o aperfeiçoamento intelectual, móvel,
incontornável da promoção do homem e da sociedade.
Com estimadas 4.700 lojas distribuídas por todo o
Território Nacional, só na cidade de Porto Velho temos
4 lojas maçônicas. A Maçonaria brasileira reúne cerca
de 150 mil adeptos regulares, dentre os quais se destacam importantes líderes e personalidades dos mais
distintos segmentos de nossa sociedade.
Políticos, juristas, artistas, músicos, jornalistas,
médicos e historiadores confundem-se com milhares de
cidadãos comuns que vivenciam, em igualdade e harmonia, as convicções maçônicas e delas compartilham.
Quero, enfim, prestar minhas homenagens e manifestar minha grande simpatia pela maçonaria e pelos
maçons, especialmente pelo trabalho excepcional que
realizam com vistas à concretização de uma sociedade
mais esclarecida, justa e fraterna.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Quero esclarecer ao Plenário, galerias e
a todos que nos assistem pela TV Senado que o Senador Tomás Correia é o suplente em exercício do cargo
do Senador Valdir Raupp, que é nosso Irmão. Quero
registrar aqui também a presença, na nossa sessão,
do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, desde sua
constituição, em 1987, Irmão José de Jesus Filho.
Concedo a palavra, neste instante, ao Irmão
José Simioni, Presidente da Confederação Maçônica
do Brasil.
O SR. JOSÉ SIMIONI – Exmo Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, primeiro signatário da presente sessão;
Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, Sr.
Marcos José da Silva; Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, Sr. Lucas Francisco Galdeano;
Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, Sr. Juvenal Batista Amaral; Mestre Conselheiro
Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay
para o Brasil, Sr. Mateo Scudeler; membro da Grande
Loja Unida da Inglaterra, Sr. John Wade; senhoras e
senhores membros do Corpo Diplomático; senhores
membros de lojas maçônicas do Brasil; senhoras e
senhores; represento a Confederação Maçônica do
Brasil, Comab, a mais nova potência regular espalhada por todo o território nacional e que representa, sem
dúvida, compromisso, desafio, pertinácia, coerência
em forma de princípios e teor intelectual com relação
às ideias e engajamento às escolas filosóficas que
dão embasamento às correntes de pensamento da
Ordem Maçônica.
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No dia consagrado ao Maçom brasileiro, que esta
mais alta Casa do Congresso Nacional sobremaneira
nos honra comemorando, desejo salientar que esta
data realmente tem a ver com a nossa sobrevivência
e presença na sociedade, no chamado mundo profano,
pelo exemplo, na forma de agir e de atuar.
Nesse instante, para fazer compreender nossos
desafios, busco as palavras do nosso Irmão, Otacílio
Schüler Sobrinho, ex-Grão Mestre de Santa Catarina,
pregando a necessidade da reforma maçônica, para
atingir, com cultura e inteligência, o ponto mais alto
de nossa ação, que é a presença altiva da sociedade
brasileira.
Dizia ele:
Com um mínimo de coragem é possível
iniciar a ruptura histórica. Se os maçons desejarem algum futuro para si e para os seus, calcado na maçonaria, devem iniciar um vigoroso
movimento de resistência reformuladora, para
não acabarem sendo síndicos do próprio prédio, à convicção de um papel político e social.
A rebeldia sagrada, na missão de construtores
sociais, resgatando a ação que nos foi negada, estimulando os Irmãos a encontrarem o caminho da História
com a maçonaria vanguardeira.
Na verdade, está em jogo o destino da nossa Nação, os caminhos que se abrem à nossa frente, aonde
vamos, o que somos, qual exatamente o nosso papel,
em busca do conhecimento e da verdade, indagando
a nós mesmos se ele tem utilidade neste século das
mais avançadas descobertas científicas e tecnológicas em um mundo globalizado. Daí por que firma-se a
consciência de que a Ordem Maçônica deve ser, cada
vez mais, uma instituição de referência em um mundo
sempre perturbado pela ameaça terrorista, com o recrudescimento de fundamentalismos vários.
Em um mundo no qual a globalização produzida
pelas novas tecnologias da sociedade de conhecimento
não tem impedido a permanência de graves desigualdades sociais que estão na origem da identificação de
fluxos migratórios dos países pobres para os países
mais desenvolvidos. Um mundo no qual os novos valores de sempre, liberdade, igualdade e fraternidade, e
os seus garantes institucionais, liberdade, cidadania e
democracia, estão sob constante ameaça ou não são
conhecidos em regiões inteiras.
A Confederação Maçônica do Brasil – Comab,
com relação ao nosso País, vem denunciando a constantemente inferior qualidade no ensino público, convocando o povo para decidir sobre:
1 – Erradicação do analfabetismo;
2 – Universalização do atendimento escolar;
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3 – Melhora da qualidade de ensino;
4 – Superação das desigualdades educacionais;
5 – Formação para o trabalho;
6 – Produção da sustentabilidade socioambiental;
7 – Promoção humanística, científica e tecnológica do País;
8 – Estabelecimento de meta de aplicação de
recursos públicos em educação como proporção do
Produto Interno Bruto;
9 – Valorização dos profissionais de educação;
10 – Difusão dos princípios da equidade do respeito à diversidade e a gestão democrática de educação;
11 – Implementação de escolas de tempo integral;
12 – Implementação de escolas de ensino continuado para promoção da erradicação do analfabetismo funcional.
Dados recentes indicam a existência de cerca
de 19 milhões (9,8%) de analfabetos e 39 milhões
(20,5%) de analfabetos funcionais. Defendemos, então, que o Ministério de Educação abrace, exclusivamente, o ensino básico e fundamental, delegando o
ensino superior ao Ministério de Ciência e Tecnologia
e implante um plano nacional baseado nos 12 itens
anteriormente mencionados.
A Maçonaria sabe que a educação do povo vai
significar mudança erradicando a pobreza e que o
Brasil só será grande se vencer a batalha contra o
analfabetismo e emprestar suporte à formação técnico-profissionalizante em todos os níveis.
Outra denúncia que sempre está na pauta dos
nossos pronunciamentos, internos e externos, é o combate sistemático à corrupção. Temos consciência de que
este País somente poderá virar a página de sua história
quando fizer desaparecer a impunidade, quando tiver a
coragem de punir os falcatrueiros, os peculatários, os
formadores de quadrilhas, os que assaltam os cofres
públicos e, zombando das instituições e da justiça das
nossas melhores tradições de probidade com a coisa
pública, permanecem usufruindo as benesses do poder como forma ultrajante de envergonhar os padrões
republicanos de decência, honradez e dignidade.
Nossa palavra final é de agradecimento e de
confiança nos destinos do Brasil e que o Parlamento
nacional continue o seu papel histórico de defender os
interesses do País, do povo.
O Parlamento é o pulmão da Nação, por aqui
respira a opinião pública; todas as opiniões têm eco,
todos os sentimentos têm tradutores.
Portanto, concluo dizendo que infelizes são os
povos que não têm um parlamento, porque deixam de
ser nações organizadas.
Meus cumprimentos, portanto, Sr. Presidente,
pelo requerimento a esta sessão solene de homena-
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gem à Maçonaria no dia em que nós comemoramos
o Dia do Maçom.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Agradeço ao Irmão José Simioni, Presidente da Comab, e, neste instante, passo a palavra
ao Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito
Federal, neste ato representando o Secretário-Geral
da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil,
Irmão Juvenal.
O SR. JUVENAL BATISTA AMARAL – Exmo Sr.
Senador, respeitável Irmão Mozarildo Cavalcanti, Presidente desta sessão, autor do requerimento de comemoração do Dia do Maçom e orgulho de toda a família
maçônica brasileira; respeitável Irmão Marcos José da
Silva, Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil
(GOB), respeitável Irmão José Simioni, Presidente da
Confederação Maçônica do Brasil (Comab); respeitável Irmão Lucas Galdeano, Grão-Mestre do Grande
Oriente do Distrito Federal (GODF), componentes da
Mesa Diretora dos trabalhos, Exmºs Srs. Parlamentares presentes, queridos Irmãos da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, queridos Irmãos de todo o
Território nacional, senhoras e senhores convidados,
muito bom dia.
A razão deste nosso encontro é celebrar o dia 20
de agosto, uma das datas mais importantes da história
da Maçonaria.
Para nós, maçons, é o próprio Dia da Independência do Brasil, movimento iniciado por Gonçalves Lêdo,
um dos mais expressivos nomes de nossa instituição.
Foi em um templo maçônico, no dia 20 de agosto, que
Dom Pedro I proclamou nossa Independência, ação
publicamente oficializada em 7 de setembro de 1822.
Nossa verdadeira emancipação ainda não está
completa. Isso só acontecerá quando vencermos a luta
contra as injustiças que agridem nossa sociedade. Só
seremos independentes quando não mais tivermos que
assistir crianças desnutridas, sem direito ao ensino básico, e marginalizadas a vagarem pelas ruas, dando-nos a triste certeza de que, mais tarde, baseadas no
aprendizado ruim que adquiriram, se voltarão contra
a sociedade que lhes virou o rosto.
O verdadeiro maçom deve estar sempre pronto a
repelir toda e qualquer associação, seita ou forma de
governo que prive o homem de seu direito de cidadão
e, principalmente, de sua liberdade de consciência.
Exmºs Srs. Parlamentares, meus Irmãos e ilustres
convidados, estou consciente da enorme responsabilidade que é dirigir a muito respeitável Grande Loja
Maçônica do Distrito Federal, missão que se torna ainda maior em momentos como este, em que tenho a
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honra de representar seus integrantes perante o nobre
Plenário desta Casa.
Nossa Grande Loja é importante célula de uma
das maiores e melhores instituições da Terra: a Maçonaria. Escola de aperfeiçoamento moral inigualável,
onde a coletividade se sobrepõe ao indivíduo e cede
lugar ao trabalho em prol de um mundo mais fraterno
onde as pessoas tenham condições dignas de vida
e possam exercer o direito à cidadania e à liberdade.
A Maçonaria, olhando para o presente e pensando
no futuro, deve buscar respostas e soluções que façam
frente às dificuldades pelas quais passam o mundo e
nosso País, em particular. A Maçonaria deve, sobretudo, ter a capacidade de formular projetos e sugestões
que visem ao bem-estar de nosso Brasil.
Em um de nossos encontros, o ilustre Senador
Cristovam Buarque ressaltou a necessidade da efetiva participação de nossa instituição na discussão dos
projetos que tramitam nesta Casa.
Afirmo, nobres Senadores, que a Maçonaria está
e sempre esteve disposta a colaborar. E toda vez em
que for convidada pelos membros deste Congresso
Nacional jamais deixará de participar do debate e da
elaboração de projetos e leis de interesse de nossa
sociedade.
Na constante troca de ideias com os nossos
respeitáveis Irmãos que dirigem o Grande Oriente do
Brasil (GOB) e a Confederação da Maçonaria Brasileira
(Comab) potências maçônicas que habitam o mesmo
solo pátrio, buscaremos alargar os horizontes que nos
levam não à unificação, porque utópica, mas à unidade
de pensamento e de ação da Maçonaria brasileira, um
anseio comum a todos os maçons.
A Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB), representando mais de 110 mil maçons
filiados às 27 Grandes Lojas Maçônicas de todas as
unidades federativas do Brasil, reunidas em sua XLI
Assembleia Geral Ordinária, nos dias 7 a 11 de julho
de 2012, na cidade de Rio Branco – AC, consoante as
Declarações de Princípios que norteiam a Maçonaria
Universal, manifesta-se perante o povo brasileiro para:
reiterar seu firme compromisso de combate à corrupção e à impunidade, contribuindo de todas as formas
possíveis para a observância da ética nas relações
sociais e para a moralidade administrativa no trato da
coisa pública; afirmar sua inabalável crença de que somente pelo pleno exercício da cidadania os brasileiros
e o Brasil construirão o caminho capaz de nos conduzir à posição de destaque a que fazemos jus e que já
é percebida no cenário mundial; proclamar sua visão
de que, alicerçada nas virtudes que caracterizam as
atitudes dos homens de bem, a sociedade brasileira
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deve ser mobilizada para compelir as autoridades legalmente constituídas a agir na direção de:
1. Valorizar os profissionais da educação e conferir prioridade de investimento à educação pública de
qualidade em todos os níveis...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Irmão Juvenal, aproveitando que V. Exª
está tocando justamente no ponto da educação, quero
registrar a presença em nossas galerias dos alunos
do ensino fundamental da Escola Classe do Varjão.
Sejam bem-vindos!
Nós estamos numa sessão de homenagem à
Maçonaria brasileira.
O SR. JUVENAL BATISTA AMARAL – Muito
obrigado, Senador.
Vocês são a nossa esperança, com certeza.
Continuando:
1. Valorizar os profissionais da educação e conferir
prioridade de investimento à educação pública de qualidade em todos os níveis, garantindo-a como política
de Estado, tal como previsto na Constituição Federal.
2. Sensibilizar o legislador quanto à ideia de que
o desenvolvimento socioeconômico não pode estar dissociado do respeito ao meio ambiente, consideradas
as especificidades regionais deste país continente, sob
pena de inviabilizar a imprescindível sustentabilidade
que assegurará a sobrevivência das futuras gerações.
Educação é o mecanismo transformador mais
eficaz e eficiente no processo de conscientização dos
indivíduos e somente um povo educado e consciente
pode contribuir para a conquista de um mundo cada
vez melhor e, consequentemente, mais sustentável.
Rio Branco/Acre, 11 de julho de 2012.
Francisco de Sousa Chaves – Sereníssimo Grão-Mestre da Muito Respeitável Grande Loja Maçônica
do Estado do Acre e Presidente da XLI Assembleia
Geral Ordinária da CMSB.
Vanderlei Freitas Valente – Past Grão-Mestre e
Secretário Geral da CMSB.
Assinam, também, todos os Grão-Mestres de
todas as Grandes Lojas brasileiras.
Rogo, nesta hora, ao Grande Arquiteto do Universo que abençoe os presentes e continue a iluminar as
inteligências de todos aqueles que, de uma forma ou de
outra, são responsáveis pelos destinos de nosso País.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Após as brilhantes palavras do Irmão
Juvenal Batista do Amaral, quero conceder a palavra
ao Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal,
Irmão Lucas Francisco Galdeano.
O SR. LUCAS FRANCISCO GALDEANO – Exmo.
Sr. Senador Irmão Mozaritdo Cavalcanti, Presidente
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desta sessão especial em homenagem ao Dia do Maçom brasileiro; soberano Irmão Marcos José da Silva,
Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil Obediência Nacional, que este ano completou 190 anos
de idade; sereníssimo Irmão Juvenal Batista Amaral,
Grão-Mestre da Grande Loja Maçónica do Distrito Federa!; Irmão José Simioni, Presidente da Conferência
Nacional Maçônica do Brasil, Comab; dileto sobrinho
Mateo Scudeler, Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil;
querido Irmão John Wade, professor da Universidade
de Shefield e ex-Venerável Mestre da Loja Quatuor Coronati de Londres, loja destinada à pesquisa maçônica;
senhoras e senhores membros do corpo diplomático
aqui presentes; meus Irmãos membros das lojas maçônicas espalhadas pelo Brasil maçônico; senhoras e
senhores, inicialmente, quero agradecer ao Senador
e Irmão Mozarildo Cavalcanti pela iniciativa e persistência na realização desta solenidade, que já pode
ser considerada uma tradição junto à Maçonaria e ao
Senado Federal.
A presença de parlamentares, Senadores e Deputados, próceres maçônicos e outros ilustres cidadãos enseja não só reviver o importante e histórico
papel que a Maçonaria desempenhou na evolução do
Brasil, como também abordar a conjuntura atual e as
possíveis repercussões sobre os destinos da Pátria.
O histórico julgamento em curso no Supremo
Tribunal Federal, por exemplo, apresenta uma singular oportunidade de debate sobre as ações político-ideológicas que movem alguns grupos em busca do
poder, com a pretensão de subornar as leis.
Por outro lado, a sociedade brasileira vivencia
significativas modificações iniciadas nos últimos anos,
com uma nova classe média, que adentra o cenário
político, econômico e social do País, a chamada classe
C, que representa, hoje, 54% da população brasileira,
contra 18%, em 1990, e 30%, em 2004.
Ética, valores e transparência compõem objetivos
dessa nova sociedade, que se conforma no Brasil e
permite nos posicionarmos neste mundo competitivo.
Economicamente, o País ascende como a sexta
potência econômica mundial, ultrapassando a Itália no
ranking dos maiores PIBs do mundo.
A maçonaria está atenta a todas essas transformações e coloca-se como um dos agentes de mudanças requeridas pela nossa sociedade.
Nos próximos anos, o Brasil será vitrine mundial
de megaeventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e precisamos mostrar que, acima de tudo,
temos povo e instituições irmanados no ideal de uma
grande nação.

860

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Alguns anos atrás, Juscelino Kubitscheck lançou
a sua famosa e imortal frase:
Deste Planalto Central, desta solidão,
que em breve se transformará em cérebro
das mais altas decisões nacionais, lanço os
olhos, mais uma vez, sobre o amanhã do meu
País e antevejo esta alvorada, com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu
grande destino.
É chegado, pois, o momento de o Brasil começar
a exercitar o seu grande destino, e a Maçonaria brasileira, com certeza, estará preparada para participar e
ajudar nesta hercúlea tarefa deste início do século XXI.
Que o grande arquiteto do universo, que é Deus,
nos ilumine e guarde nesta empreitada.
Parabéns aos maçons deste grande Brasil! Muito
obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo, neste momento, a palavra
ao Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho
da Ordem DeMolay, Sr. Mateo Scudeler, esclarecendo
para as pessoas que nos assistem pela TV Senado e
ouvem pela Rádio Senado que a Ordem DeMolay é
uma instituição mantida pela Maçonaria, composta de
jovens, filhos ou não de maçons, mas que têm, portanto, a missão de assimilar os princípios maçônicos
de uma forma mais tranquila e, quem sabe, amanhã,
se transformarem em grandes maçons.
Com a palavra.
O SR. MATEO SCUDELER – Exmº Sr. Senador da
República Mozarildo Cavalcanti, primeiro signatário da
presente sessão; Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, Sr. Marcos José da Silva; Grão-Mestre do
Grande Oriente do Distrito Federal, Sr. Lucas Francisco
Galdeano; Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do
Distrito Federal, Sr. Juvenal Batista Amaral; Presidente
da Conferência Maçônica do Brasil, Sr. José Simioni;
Membro da Grande Loja Unida da Inglaterra, Sr. John
Wade; Srªs e Srs. membros do Corpo Diplomático, Srs.
membros das Lojas Maçônicas do Brasil, e senhoras
e senhores aqui presentes.
Como Mestre Conselheiro Nacional da Ordem
DeMolay, falo em nome da juventude de nossos associados, que chegam ao número de quase cem mil
no Brasil. É uma honra muito grande sermos uma
instituição patrocinada pela Maçonaria e que prega e
trabalha os melhores ideais para a formação de uma
juventude melhor para a cidadania do Brasil.
O Supremo Conselho da Ordem DeMolay para
o Brasil, autoridade legal e soberana nos assuntos da
Ordem DeMolay no território nacional, representa a Ordem DeMolay criada em 1919 pelo tio Frank Sherman
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Land, nos Estados Unidos. Tio é a maneira carinhosa
de a Ordem DeMolay se referir aos maçons que ajudam
e patrocinam a juventude, acreditando em seu desenvolvimento e acreditando que constitui a peça fundamental para a construção de uma sociedade melhor.
Agradeço profundamente, também em nome do
Grande Mestre Nacional da Ordem DeMolay, Tio Alexandre Volney Rizzi, que não se pôde fazer presente
devido a problemas com a ponte aérea na presente
sessão, ao espaço que é aberto ao Supremo Conselho
da Ordem DeMolay para o Brasil na sessão de hoje.
Em seu nome, gostaria de transmitir ao final, como uma
homenagem, ao Exmo Sr. Mozarildo Cavalcanti, que
preside a sessão e abriu espaço à Ordem DeMolay,
esta comenda do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, em nome de todos que acreditam
e confiam que a juventude brasileira é um instrumento
de modificação e crescimento da Nação.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Neste momento, concedo a palavra ao
Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, Irmão
Marcos José da Silva.
O SR. MARCOS JOSÉ DA SILVA – Exmo Sr. Irmão e amigo Mozarildo Cavalcanti, Presidente desta
sessão solene e também seu primeiro substituto, muito
obrigado por mais esta oportunidade que dá à Maçonaria brasileira de se expressar para o povo brasileiro
através da TV Senado e da Rádio Senado.
Eminente Irmão Lucas Francisco Galdeano, Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal; Exmo
Irmão Juvenal Batista Amaral, também nosso querido
Irmão e amigo que aqui preside essa Grande Loja do
Distrito Federal; nosso soberano Irmão José Simioni, que representa aqui a Conferência Maçônica do
Brasil; nosso estimado Irmão e amigo, recém-amigo,
que hoje tive o prazer de conhecer, John Wade – it´s
a pleasure to see you; thank you very much for your
presence; senhores do corpo diplomático; meu querido
e dileto sobrinho Mateo Scudeler, Mestre Conselheiro
Nacional do Supremo Conselho da Ordem DeMolay
para o Brasil; senhoras e senhores do corpo diplomático; senhores membros das Lojas Maçônicas brasileiras; minhas queridas cunhadas presentes; senhoras
e senhores, mais uma vez, aqui estamos para, nesta
oportunidade, fazer uso da palavra no Dia do Maçom.
Às vezes, nós nos cobramos e cobramos a muitos diversas atitudes, mas nós, maçons, sabemos o
quanto representamos para a sociedade, o quanto a
Maçonaria tem de destaque no cenário brasileiro, no
cenário mundial, mas, às vezes, nós nos esquecemos
de alguma coisa, cobramos dos outros e deixamos de
fazer. Nós somos apologistas de que estejamos sem-
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pre presentes em todos os atos, mas teremos que ser
sempre proativos, e não reativos.
Agora mesmo nos será oferecida a oportunidade de renovarmos as câmaras municipais e também
teremos oportunidade de escolher nossos prefeitos.
Devemos ver que, há quatro anos, lamentávamos.
Esperamos que não tenhamos que lamentar as novas
escolhas novamente durante quatro anos. Esperamos
que as nossas memórias estejam vivas, bem vivas,
para aqueles que devemos honrar com nosso voto,
para depois não lamentarmos.
É preciso também que tenhamos consciência do
que seja o Brasil hoje. Muitas vezes, falamos em educação e criticamos o sistema educacional no Brasil.
Posso falar para os Irmãos com algum conhecimento,
porque, professor universitário que fui durante 27 anos,
tenho alguma noção sobre o assunto, mas é preciso
que nós, através de nossas lojas, estejamos sempre
presentes nos conselhos municipais, estaduais e federal de saúde – aí, sim, influenciaremos; sem isso, não
teremos oportunidade alguma –, assim como no conselho de segurança. Isso nós podemos fazer. Sabemos
que, se estivermos unidos e trabalhando em prol de
projetos profícuos, teremos grandes resultados. Isso
depende só de nós, de nós nos mobilizarmos e não
apenas esperamos que alguns se mobilizem. Esse é
o papel que a sociedade espera da Maçonaria.
Nós enfrentamos diversos desafios anteriormente,
mas hoje temos grandes desafios, desafios hoje que
atingem a todas as camadas sociais e a todos nós.
Nós temos o programa Maçonaria a Favor da Vida,
antes denominado Maçonaria Contra as Drogas, que
vínhamos desenvolvendo já há alguns anos, e temos
sido parceiros principalmente do Conselho Nacional
Antidrogas.
É importante que todos os maçons saibam e
que todos nós participemos disso. Não é a Maçonaria
do Grande Oriente do Brasil; é um programa da Maçonaria brasileira. Isso é importante que se cite. E, às
vezes, assim como ocorre no mundo profano, em que
o novo governador entra e não dá qualquer atenção a
um excelente projeto implantado por seu antecessor,
na Maçonaria também, às vezes, procedemos assim.
Deixamos de nos ombrear, deixamos de nos associar,
deixamos de nos reunir para combater um mal comum.
Sim, somos fortes, mas se formos unidos, independentemente de potência, independentemente de rito,
independentemente de qualquer lugar. É preciso que
estejamos unidos.
Como bem foi dito aqui pelo Mateo, a Ordem
DeMolay é de jovens. Temos outras ordens também.
Temos a Associação Paramaçônica Juvenil (APJ) junto
ao GOB, Filhas de Jó, e outras tantas. Aí, sim, nós te-
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mos como encaminhar o jovem e ter uma posição muito
mais racional, para que ele vá atuar de acordo com os
princípios da Maçonaria. Isso é de suma importância.
Mas é importante também que todos nós tenhamos em mente que somos exemplo para a sociedade. Qualquer ato que nós pratiquemos terá reflexo na
sociedade, seja maçom, seja a loja, seja qualquer um
de nós. E essa conscientização nós temos não apenas de ter, mas de demonstrar; demonstrar através
de nossas ações.
Isso é muito importante, porque hoje, para que os
Irmãos tenham ideia, a Maçonaria brasileira – e digo
aqui aos ilustres membros da Mesa e aos presentes –
está de parabéns, pois, pela primeira vez, a Maçonaria
brasileira está presidindo a Confederação Maçônica
Interamericana. Não é o Grande Oriente do Brasil que
a está representando; são todos os maçons brasileiros. É preciso que tenhamos consciência desse fato.
E o que é a Confederação Maçônica Interamericana? Ela congrega todas as Obediências Maçônicas
da América do Sul, da América do Norte, da América
Central e algumas da Europa. Os Irmãos já pensaram,
já imaginaram o que significa isso? É muito importante.
Por isso, digo sempre que a Maçonaria brasileira goza
de um prestígio universal. E precisamos fazer com que
isso, cada vez mais, seja fortalecido.
Assim, colocamo-nos à disposição de todos os
Irmãos, de qualquer Obediência, para que, juntos,
possamos levar ao mundo a mensagem brasileira. E
a nossa mensagem verdadeira tem de ser através do
exemplo maçônico que nós temos de ter.
Às vezes, as pessoas nos perguntam sobre diversas atividades maçônicas, e nós ficamos silentes, nada
falamos. Mas é preciso, é preciso muito, meus Irmãos,
que levemos ao público externo a nossa religiosidade.
Isso é importante, e às vezes deixamos de falar. Não
somos uma religião, mas temos a nossa religiosidade. Essa religiosidade é expressa através do livro das
Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, presente em
todos os nossos trabalhos. Por que nós não difundimos
isso? Isso é de suma importância.
Às vezes, nós temos detratores que se silenciarão
perante esta argumentação, perante esta conscientização. Esse é o nosso papel, é isso que solicito aos
maçons. E, quando falamos nessa religiosidade, para
não me estender muito, eu apenas menciono um pedido ao Grande Arquiteto do Universo, que é Deus, pois
nós o denominamos de Grande Arquiteto do Universo,
porque temos Irmãos espalhados por toda a superfície
da Terra, Irmãos esses que congregam, que praticam
as mais diversas religiões; a esse Deus nós rogamos
que esteja sempre presente nas atividades deste Senado Federal, meu querido Irmão Senador Mozarildo
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Cavalcanti, e em nossas lojas, e em nossos lares, fazendo com que nós, efetivamente, pratiquemos a nossa
trilogia maçônica em sua máxima de liberdade, liberdade essa com responsabilidade, a responsabilidade
que nós temos de ter como maçons; a igualdade com
respeito ao próximo; contudo, a fraternidade só se pode
gestar de uma forma, com muito amor.
Um grande abraço e que Deus esteja sempre presente em nossa atividade e em todos os nossos lares.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Eu quero ler aqui uma justificativa do
Senador Cristovam Buarque, que estava comprometido de estar presente por vontade própria e mandou
o seguinte documento:
Caro Mozarildo, estou em uma palestra
numa escola de ensino médio no Distrito Federa, o Ceam, marcada já há algum tempo, por
isso, vou demorar a chegar à sessão especial.
Espero que ela demore até eu poder chegar e
ter a oportunidade de, mais uma vez, falar para
este público tão especial que são os maçons.
E agora queria convidar o Senador Tomás Correia para assumir a Presidência, já que eu serei o
próximo orador.
O Sr. Moazarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra o Senador Mozarildo
Cavalcanti, mas, antes, eu gostaria de dizer que também queria saudar os maçons do Brasil, mas não deixar de saudar, em nome do Senador Valdir Raupp, os
maçons do meu querido Estado de Rondônia.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Tomás Correia, como ele bem frisou e eu também já havia dito, o Senador Valdir Raupp
tirou uma licença, prevista no nosso regulamento, para
se dedicar á campanha política neste período, já que
ele é presidente de um partido, e assume legalmente o
seu suplente, que é uma pessoa de vida ilibada dentro
do Ministério Público e de outros cargos que ocupou. É
uma honra muito grande para mim falar neste momento
sob a sua presidência, principalmente em se tratando
também de um Senador da Amazônia.
Eu quero cumprimentar o Grão-Mestre do Grande
Oriente do Brasil, Irmão Marcos José da Silva, e dizer
da felicidade de vê-lo aqui já tranquilo depois de ter
passado um pequeno susto; eu quero cumprimentar
o Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal,

AGOSTO42833
2012

Terça-feira 21

que é o nosso anfitrião, o Irmão Lucas Francisco Galdeano; o Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do
Distrito Federal, Irmão Juvenal Batista Amaral, que,
neste momento, representa também a Confederação
da Maçonaria Simbólica do Brasil, que congrega todas
as grandes Lojas deste País; cumprimentar também
o Irmão José Simioni, Presidente da Confederação
Maçônica do Brasil (Comab); cumprimentar o jovem
Mestre Conselheiro Nacional do Supremo Conselho
da Ordem DeMolay, agradecendo pela comenda hoje
me dada, o sobrinho Mateo Scudeler; cumprimentar
também o nosso Irmão Membro da Grande Loja Unida
da Inglaterra John Wade; e quero cumprimentar também a todo o Corpo Diplomático aqui presente, que
já foi mencionado da Presidência; os Irmãos que são
membros dos Poderes Maçônicos de Justiça, Irmão
José de Jesus aqui presente – do Judiciário, aliás –-,
do Legislativo... Eu mesmo tenho a honra de ser membro do Poder Legislativo da Maçonaria como deputado,
a soberana Assembleia Federal Legislativa; portanto,
é uma honra ser Senador no mundo não maçônico e
ser Deputado no mundo maçônico.
Eu queria começar as minhas palavras pedindo
permissão para registrar uma coincidência muito feliz
para mim. Hoje a minha Loja mãe, que tem o nome de
20 de Agosto, completa 41 anos de existência. Portanto,
eu quero mandar aqui um abraço fraterno a todos os
Irmãos da 20 de Agosto no meu Estado de Roraima, e
a todos os Irmãos daquele Oriente. Este registro eu não
poderia deixar de fazer, e informo também que, como
parte da comemoração, está sendo feito um seminário
em que vários palestrantes vão ter a oportunidade de
falar aos Irmãos de Roraima.
Mas eu fico muito feliz de estarmos hoje aqui, pelo
13º ano seguido, homenageando a Maçonaria brasileira.
Eu sempre era questionado, quando fui venerável da
minha Loja por duas vezes, depois fui Deputado Federal
inicialmente, depois houve um interregno e voltei a ser
Deputado Federal também na soberana Assembleia;
havia uma coisa que ouvia desde lá da minha Loja pequenininha, lá no Norte, que é o seguinte – eu, como
médico, ouvia os colegas médicos perguntarem: “Mas
o que é que, de fato, vocês fazem? Por que vocês se
reúnem de maneira tão fechada?” Aí, obviamente, eu
tentava explicar dizendo que nós tínhamos ações sociais, como, por exemplo, nós tínhamos lá em Roraima
uma casa para idosos, chamada Casa do Vovô, e as
nossas cunhadas, que compõem uma instituição no
Grande Oriente do Brasil, que é a Fraternidade Feminina
Cruzeiro do Sul, faziam esse trabalho assim e assim.
Mas isso realmente não dissipava a curiosidade ou a
dúvida daqueles não maçons sobre as nossas atividades. Aliás, curiosidades e dúvidas que até as nossas
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esposas têm. E aí o Grão-Mestre Marcos José disse
muito claramente: “Nós precisamos ser muito mais comunicativos, nós temos que ter uma interlocução com
a sociedade de maneira mais forte”.
Foi por isso que eu convoquei, ou melhor, requeri
a primeira sessão de homenagem, porque aqui é uma
forma pública de se falar da nossa Ordem, porque, na
verdade, existem mitos na sociedade não maçônica,
aliás, dois mitos, um verdadeiro e um falso; aliás, um
bom e um ruim, ambos falsos.
O primeiro mito é o de que nós nos reunimos a
portas fechadas para prestar cultos a satanás. Uma
mentira deslavada! Alguns veem assim por causa de
livros que há espalhados em qualquer livraria, às vezes
com alguns símbolos nossos, como, por exemplo, o caixão. O caixão representa o quê? Um alerta a todos, de
que todos teremos o mesmo fim, isto é, viemos do pó
e ao pó voltaremos. E aí alguns deturpam e interpretam dessa forma, e vem de muito tempo essa história.
A segunda crença é a de que a Maçonaria é uma
associação de autoajuda em que as pessoas entram
para ter cobertura de tudo, em todos os setores. Outra inverdade! O verdadeiro maçom entra para a Maçonaria para servir à Ordem e servir à humanidade,
não para se servir dela, como alguns pensam: “Entrei
na Maçonaria, acabaram meus problemas. Acabaram
meus problemas financeiros.” Isso não é verdadeiro.
Nós damos, cada um de nós, a nossa colaboração
para que, de fato, a Ordem cumpra o papel primordial
e histórico, que é o do soerguimento da humanidade,
através da luta pela liberdade, pela igualdade e pela
fraternidade. E a história mundial está cheia desses
exemplos, desde a Revolução Francesa, da Independência dos Estados Unidos e aqui entre nós, no Brasil.
A Independência do Brasil foi feita de maneira
brasileira, muito sábia, por sinal. Não derramamos uma
gota de sangue para que José Bonifácio – é bom lembrar que José Bonifácio era Ministro do Imperador –,
Gonçalves Ledo e outros convencessem o Imperador
a vir a ser maçom. Assim, elegeram-no Grão Mestre
do Grande Oriente do Brasil, e, como foi dito, se não
estou enganado, pelo Presidente da Comab, no dia 20
de agosto, dentro de uma Loja Maçônica, acertou-se
a Independência do Brasil, que somente algumas semanas depois foi tornada pública, pelo famoso Grito do
Ipiranga, dado pelo então Grão Mestre Dom Pedro I.
Da mesma forma, fizemos um trabalho maçônico, fraterno, persistente, justamente em busca da
liberdade e da igualdade ao trabalhar e conseguir a
abolição da escravatura. Muita gente pensa que o gesto da Abolição da Escravatura foi um ato de benemerência da Princesa Isabel – e ainda bem que foi uma
mulher que assinou o decreto –, mas, na verdade, foi
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um trabalho adrede feito pelos maçons, começando,
inclusive, por aqueles que já estavam na Maçonaria,
ao darem liberdade aos seus escravos. E aqueles que
queriam entrar para a Maçonaria só poderiam fazê-lo
se libertassem os seus escravos. E foi por esse trabalho, inclusive, no Parlamento, onde se destacaram
inúmeros maçons negros, que lutamos e conseguimos
a abolição da escravatura.
Depois a Corte, inicialmente exercida pelo Imperador D. Pedro I, depois pelo D. Pedro II, mostrou-se,
digamos assim, distante da realidade do ideal que nós
buscávamos, de igualdade, de todos sermos iguais. Então, o exemplo dos Estados Unidos, de uma República,
inspirou os maçons ilustres daquela época, à frente o
Grão-Mestre Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República junto com um grupo de Irmãos.
Muito bem. Fatos incontestáveis por qualquer historiador, por qualquer estudioso. Se nós olharmos de
lá para cá, nós temos feito bons trabalhos, é verdade.
Há muitas Lojas que são exemplos de trabalho benfeito, através de manutenção de creches, manutenção
de asilos para idosos. Algumas Lojas ou Orientes até
mantêm hospitais, mantêm fundações para formação
profissional de jovens pobres.
Contudo, como disse o soberano Grão-Mestre,
nós temos força para fazer muito mais. Nós somos
uma instituição, e, se somarmos as três, somos uma
instituição que tem o melhor capital humano, porque
nós temos entre nós advogados, médicos, economistas, professores e também pessoas simples. Isso demonstra exatamente a possibilidade do capital humano
que nós temos.
Ora, se lá atrás houve esses feitos que eu citei,
quando a comunicação era feita a cavalo – as pessoas tinham que se deslocar a cavalo para levar uma
mensagem de um lugar para outro –, imaginem agora,
em pleno século XXI, com esse capital humano que
nós temos, com a rede física de Lojas por esse Brasil
afora! Aliás, nenhuma outra instituição tem esse capital, e, mais ainda, somos uma instituição que é uma
organização de fato não governamental, porque nós
não vivemos às custas de verbas do governo. Se nós
soubéssemos agir, agir melhor no que tange a fazer
de fato um movimento coordenado nacional, nós poderíamos alcançar vários projetos, condizentes tanto
com a nossa capacidade intelectual, quanto com a
nossa disposição e a nossa rede física.
Imaginem se todas as Lojas do Brasil, em determinado horário, porque dificilmente nos reunimos pela
manhã e pela tarde, pudessem colocar os seus prédios,
os seus templos à disposição de escolas.
E por que nós mesmos não termos um rede de
ensino? Por que nós mesmos não termos, se várias ou-
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tras instituições têm, como é o caso da Igreja Luterana,
da Igreja Católica, da Igreja Adventista? Várias outras
instituições têm. Capital humano nós temos. E fazer
isso nós conseguiríamos, inclusive em parceria com
o Governo Federal, governos estaduais e municipais.
Outra coisa importante, para pensarmos em agir
externamente, é justamente nos comunicarmos com
a sociedade. O que nós estamos fazendo aqui, hoje,
pelo 13º ano, é dizer para a sociedade que nós fazemos de fato somente o bem. Nós não temos nada a
esconder de ninguém. Podem perguntar: por que se
reúnem fechados? Apenas por uma tradição, apenas
por uma questão que vem lá das eras remotas, quando nós éramos perseguidos, íamos para a fogueira
da inquisição, como foi o caso do patrono da Ordem,
DeMolay. Nós tínhamos que nos esconder mesmo. E
para nos identificarmos, tínhamos sinais, toques e palavras. Agora, a doutrina que pregamos e praticamos
está disponível em todas as livrarias, escritas por Irmãos maçons, por pessoas historiadoras não maçônicas, que mostram claramente ao mundo todo o que
fizemos e o que somos capazes de fazer.
Então, neste particular, defendo que precisamos
ter urgentemente uma rádio e uma televisão de âmbito
nacional. Impossível? Não. Vou repetir, a Igreja Católica deve ter umas cinco, Rede Vida e tantas outras,
Canção Nova, que estão aí funcionando.
Rádios, nós poderíamos ter em cada Estado,
uma rádio comunitária em cada Estado.
Rede de ensino, já falei.
Importante também: para fazermos estas atitudes externas, temos que nos fortalecer internamente.
Ninguém pode fazer um trabalho – hercúleo, aliás – se
não se fortalecer internamente.
E qual seria esse fortalecimento interno? Que,
por exemplo, nós tivéssemos... Os Irmãos que entram
para a ordem têm que tirar do bolso para contribuir para
tudo o que é feito pela ordem – o que é bom, é bonito, é um ato de voluntariado, realmente. Mas que nós
tivéssemos planos de saúde e plano de previdência
para os Irmãos e para a família, de forma que pudesse
dar a eles, na maturidade, ou numa invalidez ou num
infortúnio, a tranquilidade de ter isso.
Da mesma forma, se nós fizéssemos uma rede
nacional de ensino, implantássemos uma televisão,
uma rádio, nós teríamos condições, inclusive, de gerar empregos para os próprios Irmãos, e também de
contratar pessoas especializadas naquela questão.
O que eu acho muito importante é que nós, além
de celebrarmos – e devemos continuar celebrando – o
nosso passado, possamos nos sintonizar com o século XXI, um século da comunicação global, um século
em que nós precisamos de fato ser – palavra que se
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usa muito – transparentes. Porque nós não temos realmente o que esconder.
Ah, mas ainda existem sinais, toques e palavras.
Sim, existem também por uma tradição. Mas existem
também por necessidade, porque se eu, por exemplo,
que não sei nenhum ideograma em japonês, chegar
ao Japão e fizer um sinal, der um toque ou disser uma
palavra eu vou ser identificado e, portanto, ter condições de interagir com os Irmãos daquele país, ou de
qualquer outro.
Mas o importante para mim, neste momento, Sr.
Grão-Mestre, Sr. Presidente da CMSB, Sr. Presidente
da Comab, Irmãos presentes, Irmão Lucas, que representa o Grande Oriente do Distrito Federal, Irmãos,
cunhadas aqui presentes – chamamos cunhadas as
esposas dos nossos Irmãos –, eu quero dizer a todos,
maçons e não maçons que nos assistem, que todo
ano, depois desta sessão, eu recebo milhares de e-mails, mas a grande maioria deles de não maçons
que fazem perguntas, entre elas: como fazer para entrar para a Maçonaria e, principalmente, dizendo que
ficam satisfeitos de ter ouvido, como foi ouvido hoje
aqui, dos representantes das diversas potências, da
ordem DeMolay, de três Senadores, realmente falando
da realidade do que é a Maçonaria e do que poderá ser
ainda a Maçonaria. Temos que estar cultuando, não só
o nosso passado histórico, como as nossas tradições,
mas olhar para frente, como disse também, acho que
foi o Senador Alvaro, não podemos ficar assistindo a
tanto ato de corrupção. E digo a vocês que eu, às vezes, como disse Rui Barbosa, que orna este plenário,
em 1914, “de tanto ver triunfar as nulidades; de tanto
ver prosperar” o poder nas mãos dos maus, de tantos
ver agigantar-se a injustiça, o homem honesto chega
“a ter vergonha de ser honesto”.
Isso, portanto, não é uma coisa desse momento
atual. Em 1914 ele já dizia isso porque ele via que, na
verdade, a sociedade brasileira estava, digamos assim,
contaminada pelo vírus da corrupção, estava adoecida, no mínimo, pelo descaso dos bons. Aliás, para citar outra frase que gosto muito, do grande reverendo,
pastor Martin Luther King: o que mais deve preocupar
“não é o grito”, ou a ousadia, “dos maus, mas sim o
silêncio dos bons”.
Quando nós que dizemos que somos, e somos,
homens livres e de bons costumes, não agimos, não
falamos, não interagimos, estamos contribuindo de uma
forma indireta ou, talvez, até direta, para que, de fato,
esse estado de coisas que está aí continue. Mas eu,
até pela minha formação de médico e de maçom, não
acredito em coisas intransponíveis. Eu nunca aceitei
dizer assim: “Esse paciente está desenganado”, como
não vou aceitar que se diga “o Brasil está desenganado”.
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Ouço muito de pessoas intimas minhas assim:
“Não tem jeito, não adianta, você fica lá, quem manda
lá é a maioria que é corrupta.” Não é a maioria que é
corrupta. É uma minoria atuante que é corrupta, e os
bons ficam calados. Então, temos que levantar a voz
da Maçonaria e de fato interagir, porque não adianta ir
uma, duas, até todos os dias da semana para a Loja,
tratarmos de assuntos importantes lá dentro e, depois,
não levar para a sociedade.
Fiquei muito feliz de ouvir o querido Sobrinho
conselheiro DeMolay, porque realmente nós, que já
estamos, digamos assim, caminhando – e sempre digo
que já sou sexagenário –, temos que olhar é para trás
mesmo, quer dizer, para os mais jovens, porque não é
deles só o futuro não; é deles o presente. O presente
que a Nação está vivendo, eles estão sofrendo. E justamente cabe a nós, que já estamos caminhando para
outro campo, darmos a eles as condições de melhorarem, de interagirem, de mostrarem que é possível,
sim, mudar este País.
Tenho uma fé inquebrantável no Brasil. Somos diferentes de quase todos os países que vocês olharem
como modelos. Somos um país miscigenado; somos
um país tolerante; somos um país alegre, até mesmo
quando existem, digamos, dificuldades; mas, sobretudo, somos um povo capaz, como fomos no passado,
de fazer mudanças sem guerras, de fazer com que a
sociedade se mobilize.
Só para dar um exemplo, que não é o caso, aqui,
do Distrito Federal: em todos os Estados brasileiros,
está havendo, este ano, eleições para vereador e para
prefeito de quase 6 mil Municípios. E aí eu ouço alguns
maçons dizerem: “Não, política não é com a Maçonaria.”
Como não é? Como é que não é? Não é discutirmos
política partidária; agora, discutir uma política nacional,
uma política regional, é com a Maçonaria sim. Nós devíamos não só nos candidatar, mas, se não pudermos
nos candidatar, buscar, entre os candidatos, aquele que
tem o perfil do maçom. Porque há muita gente que não
é maçom e que tem a conduta de maçom: são pessoas sérias, bons pais de família, trabalhadores e que
se dedicam a fazer o bem, os quais, aliás, chamamos
entre nós de maçons sem avental.
Portanto, é muito importante que tenhamos em
mente, hoje, dia 20 de agosto, quando se comemora
o Dia do Maçom, que nós, maçons, temos um dever
muito grande para com o momento atual. Vamos continuar falando do que fizemos de positivo. Vamos continuar falando do que estamos fazendo de positivo, mas
vamos também lutar para que façamos coisas mais
proativas, no momento, para termos um futuro muito
mais forte daqui a algum tempo.
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Eu escrevi até um pronunciamento aqui, mas me
permiti falar de improviso do fundo coração o que penso.
Quero pedir ao Presidente da sessão que autorize a transcrição, na integra, do meu pronunciamento,
como também aqui a relação de todos os Grão-Mestres
do Grande Oriente do Brasil, desde o primeiro deles,
José Bonifácio, que foi Ministro do Imperador; depois
D. Pedro I, passando por Marechal Deodoro, chegando
à atualidade, ao Irmão Marcos José da Silva.
Portanto, é muito importante que essa história
seja colocada, seja dita, porque eu sei, até pela experiência de ter sido Venerável, que é lá na base que a
gente aprende muito a Maçonaria.
Muitas vezes a Maçonaria, ao invés de unir a família... E é bom que se diga que não existe nenhuma
outra instituição que exija do candidato que, para ingressar na entidade, é necessário que a esposa concorde. Somos chamados de machistas, no entanto, no
caso, somos feministas, porque, se eu quero entrar
para a Maçonaria, preencho todos os requisitos, quero entrar, mas minha esposa não quer, eu não entro.
Isso por quê? Porque a Maçonaria privilegia a família,
a sociedade e a Pátria, e a base, a célula da sociedade é a família.
Portanto, quero encerrar agradecendo a presença
das ilustres autoridades maçônicas, das autoridades
não maçônicas.
Quero dizer que fico muito feliz. Aliás, aqui no
Senado já se comenta que a única sessão de homenagem a qualquer vulto ou entidade que lota o plenário
e as galerias da tribuna de honra é a que homenageia
a Maçonaria.
Agradeço a todos que vieram aqui.
Tenho uma honra muito grande de ser maçom.
Meu pai foi maçom das Grandes Lojas, eu sou
maçom do Grão Oriente, meu filho é maçom do Grão
Oriente, e o meu neto mais velho é DeMolay. Portanto, eu tenho a convicção... E nenhum foi obrigado não.
Nem eu fui obrigado, nem meu filho foi obrigado, nem
meu neto foi obrigado.
Aliás, para encerrar, eu vou contar uma historinha
aqui: quando eu estava com 10 anos de idade, fazendo
catecismo, a freirinha ensinando sobre céu e inferno,
sobre pecado e sobre boas ações, mostrou um folder do
inferno, aquela clássica imagem de um caldeirão com
as labaredas enormes, algumas pessoas queimando
dentro, e o demônio com o tridente. E a freirinha disse:
“Para cá, para o inferno, vão os pecadores, os maus,
aqueles que não sabem ser bons com os outros e vão
os excomungados, como os maçons.” Isso, para mim,
com 10 anos de idade, foi um choque terrível, porque
eu sabia que meu pai era maçom. Imaginem, na minha
época de criança, abordar um pai para perguntar algu-
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ma coisa. Mas eu tive a coragem e perguntei ao meu
pai: “Como é, papai, que o senhor já está excomungado? O senhor vai para o inferno? Saia desse negócio!”.
E ele me disse: “Meu filho, se isso fosse verdade, eu
não o colocaria para fazer a primeira comunhão. Mas
não posso lhe dizer agora.”
Aí, saí lá de Roraima com 15 anos de idade,
para estudar fora, porque não tinha sequer o segundo
grau ou ensino médio naquela época, e virei o maior
“goteira”, quer dizer, o maior curioso sobre Maçonaria
da face da Terra, porque, por onde eu passava, fosse
numa livraria, fosse num sebo que tivesse uma publicação sobre Maçonaria, eu comprava e lia.
Formei-me médico, voltei para Roraima, e os
companheiros do meu pai foram me chamar para entrar para a Ordem, porque eu era Lawton, e eu disse,
já aos 24 anos de idade: “Ainda não estou plenamente
convicto para dar esse passo.” Esperei 4 anos. Quando
entrei, depois da iniciação temos a nossa comemoração, e quando cheguei em casa, minha mulher estava
acordada, mais ou menos à 1h, 2h da madrugada, e,
muito preocupada, perguntou: “E aí?”. Digo: “Estou arrependido.” E ela disse: “Era isso que eu temia, porque
meu pai é maçom, meu avô é maçom, e nenhum dos
dois mais frequenta a Maçonaria.” Só que nem eu sabia, naquele momento, que eles já eram remidos, não
precisavam mais frequentar. E eu disse: “Não, estou
arrependido do tempo que passei relutando para entrar na Maçonaria.” E ela disse: “Como? Só com uma
reunião, você já se convenceu disso?”. E eu: “Não, por
tudo que já li antes e pelo que vi nessa reunião, realmente perdi tempo.” Por isso mesmo, até hoje, continuo
ativo na Maçonaria e pretendo ir assim até o momento
em que transpor o umbral ou for para o Oriente Eterno – aliás, espero que o Grande Arquiteto do Universo
não tenha pressa em que eu vá para lá, porque ainda
quero passar muito tempo aqui, ajudando os Irmãos,
participando com os Irmãos desse trabalho muito bonito, que é justamente trabalhar pelo soerguimento da
humanidade, pelo fortalecimento das famílias e pelo
futuro dos jovens deste País.
Muito obrigado. (Palmas.)
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR MOZARILDO
CAVALCANTI
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs. Senadoras e Srs. Senadores, (Saudações aos
convidados especiais, conforme relação da SGM).
Cultivando os mais altos valores da experiência
humana, a maçonaria celebra nesta segunda-feira, 20
de agosto, o Dia do Maçom.

AGOSTO42837
2012

Terça-feira 21

É momento de introspecção e de profunda reflexão acerca de uma história extremamente rica, que se
materializa no cotidiano da vida de milhões de pessoas
em todo o mundo. É momento, também, de projetar
o futuro de uma instituição que honra a humanidade.
Mais uma vez, o Senado da República, atendendo Requerimento deste Parlamentar, acolhido com
simpatia e entusiasmo por Senadoras e Senadores,
celebra tão significativa data para todos aqueles que
observamos os preceitos e ensinamentos da maçonaria.
Ainda hoje, em pleno século 21, é difícil asseverar-se como ou quando foi estabelecida a fraternidade maçônica. Tem-se, a partir das pesquisas e consequente
convicção dos mais avançados estudiosos, que a maçonaria forma-se nas corporações de ofício — no caso,
dos arquitetos e pedreiros — ainda na Idade Média.
O Poema Regius, tido como o mais antigo documento sobre os maçons, data de cerca de 1390.
Recuamos, portanto, ao final do século 14, embora o
documento seja identificado como cópia de trabalho
anterior.
Contudo, apenas três séculos depois, em 1717,
quando quatro lojas londrinas reúnem-se para formar
a Grande Loja da Inglaterra, é que se estabelecem
registros regulares acerca da maçonaria.
A partir de então, e em apenas três décadas, a
fraternidade expande-se pela Europa, chegando também às então colônias americanas. No chamado novo
mundo, a maçonaria encontra solo fértil e expande-se,
especialmente no que viria a conformar os Estados
Unidos da América.
George Washington e Benjamin Franklin, dois dos
pais-fundadores dos Estados Unidos, estiveram diretamente envolvidos com a fraternidade. O primeiro era
maçom, e Franklin foi chefe maçônico na Pensilvânia.
No Brasil, a maçonaria encontra-se presente
desde os tempos coloniais, com registros entre os inconfidentes e integrantes da Conjuração Baiana, no
final do século 18.
No período anterior à nossa independência, a
maçonaria cumpriu papel político relevante, mostrando-se decisiva na divulgação das ideias liberais anticolonialistas.
Origina-se nessa época a grande e decisiva influência no processo de nossa independência de Portugal, e na formação e consolidação do que viria a ser
o Estado brasileiro.
Sem qualquer exagero, é possível afirmar que
a história da maçonaria entre nós confunde-se com
a própria história do Brasil. A primeira loja maçônica
em nosso território instala-se em 1801, com filiação
ao Grande Oriente da França.

AGOSTO 2012

42838 Terça-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

No final da primeira década do século 19 foram
fundadas diversas lojas no Rio de Janeiro e em Pernambuco, preparando a próxima criação do primeiro
Grande Oriente Brasileiro, sob a direção de Antonio
Carlos Ribeiro de Andrada e Silva.
Em Andrada e Silva tivemos um dos mais combativos políticos brasileiros de todos os tempos —
deputado e membro do Senado imperial, que lutou
obstinadamente pela independência de nossa pátria,
honrando a tradição maçônica.
Coube a outro Andrada e Silva, José Bonifácio,
Patriarca da Independência, o título de primeiro grão-mestre da maçonaria no Brasil.
Vê-se, portanto, Senhoras e Senhores, o grau
e a qualidade do envolvimento da maçonaria e dos
maçons com nossa história, bem como seu relevante
e decisivo papel na constituição do que viria a ser a
nação brasileira.
Em escala mundial e nacional, a maçonaria esteve, desde seus primórdios, comprometida com o
empenho pessoal no autoaprimoramento e com os
avanços e melhorias da sociedade como um todo, a
partir do envolvimento das pessoas e da filantropia.
Vetor universal dos grandes e elevados princípios
orientadores da Revolução Francesa, a maçonaria privilegia a dignidade humana e a liberdade individual,
inclusive de culto. Comprometida com a formação e
manutenção de governos democráticos, a maçonaria
sempre impulsionou a educação liberal e pública. Esta
última característica está historicamente evidenciada
no decisivo apoio à criação das primeiras escolas públicas da Europa e dos Estados Unidos.
A criação de orfanatos e lares para idosos incluem-se também na agenda permanente dos maçons
em todo o mundo. Além disso, apoia financeiramente
a operação de hospitais infantis e a pesquisa médica,
reafirmando a preocupação constante com o bem-estar
de todos, em especial dos despossuídos.
Como se pode constatar, a maçonaria, reunindo
milhões de adeptos em todo o mundo, não é apenas
passado. É presente e futuro, contribuindo sempre para
o aprimoramento humano.
O século 21 impõe para todos nós enormes desafios. Ciente da extrema importância de seu papel
formador e multiplicador, a maçonaria no Brasil estabeleceu uma série de objetivos em prol de seus membros e de toda a sociedade envolvente.
Permitam-me, antes de concluir este Pronunciamento, Senhoras e Senhores Senadores, elencar alguns dos desafios e das propostas que consolidamos
para os próximos anos.
Em primeiro lugar, queremos criar planos nacionais de saúde e previdência, com eficiência para
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assegurar aos Irmãos e seus dependentes o amparo
necessário na maturidade e na adversidade. Logo,
postulamos o fortalecimento dos Grandes Orientes e,
portanto, também das diversas lojas, como forma de
atingirmos união e integração mais fortes e intensas.
Comprometidos historicamente com a educação,
os maçons brasileiros querem criar uma rede nacional
de ensino. A ideia é assegurar formação acadêmica de
alto padrão, que privilegie a compreensão da condição
humana e a importância da solidariedade permanente, como meios de fazer a sociedade avançar em seus
elevados desígnios.
Um dos mais nobres compromissos dos maçons,
reafirmados agora, está na criação e ampliação de iniciativas, de âmbito nacional, voltadas para o combate
à fome, à pobreza e a esta chaga contemporânea: a
droga.
Enquadram-se como objetivos prioritários, de curto e médio prazo, dar grande visibilidade à maçonaria.
A intenção é torná-la mais conhecida e compreendida
pela sociedade, pelas instituições e pelo Estado. Assim poderemos costurar inúmeros acordos e parcerias,
ampliando o alcance de ações sociais substantivas.
Como consequência da meta anterior, vamos
usar nosso melhor empenho na reinserção de nossa
Ordem no cenário brasileiro, proporcionando maiores
oportunidades aos Irmãos.
Por fim, e como condição importante para alcançarmos os objetivos previamente elencados, vamos
postular junto ao Governo da Presidente Dilma Rousseff a concessão de canais de rádio e televisão, de
âmbito nacional. Com modernos veículos de comunicação, poderemos divulgar nossos princípios, objetivos
permanentes, propostas e ações em favor do Brasil.
Creio, Sr. Presidente, que celebramos hoje um
dia memorável, não apenas por homenagearmos merecidamente — e perdoem a imodéstia — milhões de
maçons, no Brasil e no mundo. Trata-se de um dia singular porque os maçons, em sua data magna, enunciam
um conjunto de propostas factíveis para aprimorar as
instituições pátrias e melhorar a vida dos brasileiros.
O Congresso Nacional, por intermédio de suas
duas Casas Legislativas, certamente haverá de apoiar
e auxiliar a maçonaria brasileira nesta sua caminhada
de eminente cunho social.
Esta a grande homenagem que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados podem prestar aos
maçons neste dia tão especial.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Senador Mozarildo Cavalcanti será
atendido na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Sr. Senador José Agripino enviou
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no dia em que se comemora o dia dos Maçons, entidade que se mistura com a história do Brasil,
como senador do rio Grande do Norte, é inadmissível
não reconhecer a excepcional contribuição da Maçonaria para a formação de nossa nacionalidade.
Em nenhum acontecimento histórico do Brasil,
os Maçons estiveram ausentes quando não foram eles
que promotores.
Destaco e não há como negar o dia do FICO, a
Libertação dos Escravos, para não mais alongar pois
foram organizados nas lojas da Maçonaria naquela
época.
Já na Inconfidência Mineira, a Maçonaria empreendeu luta renhida em favor da nossa libertação.
Todos os conjurados, sem exceção, pertenciam
à Maçonaria: Tiradentes, Thomas Antonio Gonzaga,
Cláudio Manoel da Costa, Alvarenga Peixoto.
Segundo alguns autores a própria bandeira do
Estado de Minas Gerais foi inspirada na Maçonaria.
A independência do Brasil foi proclamada em 22
de agosto de 1822, no Grande Oriente do Brasil.
O grito de independência foi mera confirmação.
Ninguém ignora também que o Brasil já estava praticamente desligado de Portugal, desde 9 de janeiro de
1822, o dia do Fico.
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E o Fico foi um grande empreendimento Maçônico, dirigido por José Joaquim da Rocha, que com
um grupo de maçons patriotas, fundou o Clube da
Resistência, o verdadeiro organizador dos episódios
de que resultou a ficada. Na libertação dos escravos
a Maçonaria empenhou-se sem desfalecimento, sem
temor, pela emancipação deles.
Os dados confirmam a predominância extraordinária de maçons entre os líderes abolicionistas. Dentre
muitos se destacaram Visconde de Rio Branco, José
do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Eusébio de Queiroz,
Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Cristiano Otoni, Castro Alves, e muitos outros.
A proclamação da República, não há dúvidas de
que também foi um notável empreendimento maçônico.
O primeiro Ministério da República, sem exceção
de um só ministro, foi constituído de maçons. Mera casualidade? Não. Ele foi organizado por Quintino Bocaiúva, que havia sido grão-mestre.
Assim foi e tem sido a atuação da Maçonaria com
relação ao Brasil, sempre apoiando e lutando para a
concretização dos ideais mais nobres da pátria, comprometendo-se em favor da liberdade e condenando
as injustiças.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Mesa associa-se às justas homenagens que são prestadas nesta data aos maçons e
agradece a presença de todos, desejando uma feliz
semana.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Havendo sido cumprida a finalidade
da sessão, declaro-a encerrada.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 36
minutos.)
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Ata da 152ª Sessão, Não Deliberativa,
em 20 de agosto de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Alvaro Dias, Anibal Diniz e Tomás Correia.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 19 minutos e encerra-se às 16 horas e 55 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 86, de
14 de agosto de 2012, do Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, em resposta ao Requerimento nº 196, de
2012, de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 751, DE 2012
Requer Voto de Aplauso à seleção brasileira de
vôlei feminino, pela conquista da MEDALHA DE OURO
ao derrotar a seleção dos Estados Unidos da América
do Norte, nos jogos olímpicos de Londres 2012.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso à seleção
brasileira de vôlei feminino, pela conquista da Medalha
de Ouro ao derrotar a seleção dos Estados Unidos nas
Olimpíadas de Londres 2012.
Requeiro, ainda, que este Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento das jogadoras homenageadas, por intermédio do COB.
Justificação
Foi uma vitória inesquecível. Ao enfrentar, na final, a poderosa seleção dos Estados Unidos, a equipe
brasileira conquistou sua segunda Medalha de Ouro
em uma Olimpíada, fazendo história e emocionando
a todos nós brasileiros.
O prêmio é mais do que justo. Sob o comando
de José Roberto Guimarães e demonstrando muita
garra e vontade de vencer, nossas atletas conquista-

ram o primeiro lugar nos Jogos Olímpicos de Londres
2012. Foi o justo e merecido prêmio pelos esforços de
uma equipe especial. Por isso, elas são mais do que
merecedoras do Voto de Aplauso que ora requeiro ao
Senado da República.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 2012 – Senador Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 752, DE 2012
Requeiro, com fundamento no inciso IV do art. 71
da Constituição Federal e no Regimento Interno do Senado Federal, que seja solicitada ao Tribunal de Contas
da União - TCU, a realização de auditoria no Programa
Aqui Tem Farmácia Popular, sob responsabilidade do
Ministério da Saúde, com o propósito de averiguar as
denúncias de que há diferença de preços no pagamento
dos medicamentos que integram o Programa.
Justificação
O jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de
20 de agosto do corrente, publicou matérias mostrando que o governo federal paga valores muito maiores
por medicamentos destinados ao programa “Farmácia Popular” do que aqueles encontrados no mercado.
Segundo as matérias,
“Levantamento feito pelo Estado com base
em dados de um banco público de compras mostra que o ministério pagou mais por 17 dos 21
itens analisados. A diferença entre o que saiu do
caixa do governo federal e o menor preço encontrado no mercado, em compras feitas este ano
no programa, ultrapassa meio bilhão de reais.”
Portanto, o presente requerimento tem por objetivo verificar, por intermédio de auditoria do Tribunal
de Contas da União, a legalidade e os resultados na
aplicação de recursos públicos no referido programa.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 2012. – Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 753, DE 2012
Solicita informações ao senhor Ministro de Estado da Saúde sobre a diferença de preços no pagamento dos medicamentos que integram o programa
“Farmácia Popular”.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao senhor Ministro
de Estado da Saúde sobre a diferença de preços no
pagamento dos medicamentos que integram o programa “Farmácia Popular”:
Como o Ministério determina o valor do reembolso feito ao setor privado?
O Ministério faz algum tipo de levantamento para
comparar os preços que paga ao setor privado e os
preços encontrados no mercado?
Qual a justificativa para a diferença entre esses
preços?
Justificação
O jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de
20 de agosto do corrente, publicou matérias mostrando que o governo federal paga valores muito maiores
por medicamentos destinados ao programa “Farmácia Popular” do que aqueles encontrados no mercado.
Segundo as matérias,
“Levantamento feito pelo Estado com
base em dados de um banco público de compras mostra que o ministério pagou mais por
17 dos 21 itens analisados. A diferença entre o
que saiu do caixa do governo federal e o menor
preço encontrado no mercado, em compras
feitas este ano no programa, ultrapassa meio
bilhão de reais.”
Portanto, o presente requerimento tem o objetivo de esclarecer o processo que envolve a compra
desses medicamentos, para que se tenha um maior
controle sobre os gastos do governo federal com esse
tipo de programa.
Sala da Comissão, 20 de agosto de 2012. – Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB.
(À Mesa, para decisão)

871

Agosto de 2012

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – A Senhora Presidente da República adotou, em
15 de agosto de 2012, e publicou no dia 16 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 576, de 2012, que
altera as Leis nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e nº
12.404, de 4 de maio de 2011, para modificar a denominação da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta
Velocidade S.A. - ETAV para Empresa de Planejamento
e Logística S.A. - EPL, e ampliar suas competências.
Nos termos dos arts 2º e 3º da Resolução nº 1,
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do art.
10-A do Regimento Comum, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria, bem como estabelecido o calendário de sua
tramitação:
COMPOSIÇÃO
SENADORES
Titulares

Suplentes

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Paulo Davim
Vital do Rêgo

1. Ana Amélia
2. Romero Jucá
3. Sérgio Souza
4. Waldemir Moka

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
Walter Pinheiro
Lídice da Mata
Inácio Arruda
Eduardo Lopes

1. Wellington Dias
2. Pedro Taques
3. Antônio Carlos Valadares
4. Lindbergh Farias

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
Alvaro Dias
José Agripino
Aloysio Nunes Ferreira

1. Jayme Campos
2. Paulo Bauer
3. Flexa Ribeiro

Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC)
Gim Argello
1. Alfredo Nascimento

Eduardo Amorim
2. João Vicente Claudino
PSD

Kátia Abreu

1. Sérgio Petecão
*PSOL

Randolfe Rodrigues

1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
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DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PT

Jilmar Tatto
Janete Rocha Pietá

1. Beto Faro
2. Valmir Assunção
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

1. Teresa Surita
2. Antônio Andrade

PSD
Guilherme Campos
Fábio Faria

1.Eduardo Sciarra
2.Geraldo Thadeu
PSDB

Bruno Araújo

1. Cesar Colnago
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– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela
CD: de 27-9-2012 a 29-9-2012 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
30-9-2012 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 14-10-2012
**Declaração incidental de inconstitucionalidade
do caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012.
Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março
de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios das lideranças:

PP
Arthur Lira

1. Jerônimo Goergen

Brasília, 16 de agosto de 2012

DEM
Ronaldo Caiado

1. Vitor Penido
PR

Jaime Martins

1.
PSB

Givaldo Carimbão

1. Glauber Braga
PDT

André Figueiredo

1. Ângelo Agnolin
Bloco (PV/PPS)

Arnaldo Jardim

1.
PTB

Jovair Arantes

1. Arnon Bezerra
PTdoB*

Rosinha da Adefal

Ofício nº 45/2012–GLPSD
Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 576, de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, em resposta
ao Ofício nº 360/2012-CN, encaminhado ao meu gabinete, indico os senadores Kátia Abreu e Sérgio Petecão,
pelo Partido Social Democrático – PSD, como membros titular e suplente, respectivamente, para compor
a Comissão Mista que apreciará a Medida Provisória
nº 576, de 2012, para alterar as Leis nº 10.233, de 5
de junho de 2001, e nº 12.404, de 4 de maio de 2011,
para modificar a denominação da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV para
Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL, e
ampliar suas competências.
Respeitosamente,– Kátia Abreu, Líder do PSD.

1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

CALENDÁRIO
– Publicação no DO: 16-8-2012
– Designação da Comissão: 20 -8-2012(SF)
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 22-8-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 12-9-2012 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 12-9-2012
– Prazo no SF: de 13-9-2012 a 26-9-2012 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 26-9-2012

Ofício no L-Democratas/12
Brasília, 17 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 576, de 2012.
DEPUTADOS
TITULAR
Ronaldo Caiado

SUPLENTE
Vitor Penido

Respeitosamente,– Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas.
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Of./LID/nº 173/2012
Brasília, 16 de agosto de 2012
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Arnaldo
Jardim – PPS/SP para integrar, como titular, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 576/12,
que “Altera as Leis nº 10.233, de 5 de junho de 2001,
e nº 12.404, de 4 de maio de 2011, para modificar a
denominação da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV para Empresa de
Planejamento e Logística S.A. – EPL, e ampliar suas
competências”.
Atenciosamente,– Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV, PPS.
Of. nº 465/2012 – Bloco
Brasília, 16 de agosto de 2012
Assunto: Indicação para Titularidade de Comissão
Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Jaime Martins (PR/MG)
como membro Titular na Comissão Mista destinada a
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória
nº 576, de 2012, do Poder Executivo, que “Altera as
Leis nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e nº 12.404,
de 4 de maio de 2011, para modificar a denominação
da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV para Empresa de Planejamento e
Logística S.A. – EPL, e ampliar suas competências”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Rodrigo Rollemberg. V. Exa dispõe do tempo regimental.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, prezados telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, eu subo à tribuna na tarde de hoje para fazer
o registro de uma das viagens mais interessantes que
tive a oportunidade de fazer, uma das experiências
mais marcantes da minha vida.
Tive a honra de, a convite da Fundação Darcy
Ribeiro, assistir ao cerimonial do Kuarup, realizado
pelos povos indígenas do Alto Xingu, que, neste ano,
foi realizado na aldeia yawalapíti. Realmente, um mo-
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mento marcante. Foi a primeira vez que tive a oportunidade de ir ao Xingu.
Quero registrar que fiquei absolutamente impressionado com o vigor do povo xinguano, com a exuberância daqueles povos do Xingu e, especialmente, com
o equilíbrio em que convivem com a natureza, o que
demonstra para mim, de forma cristalina, o modelo
correto, acertado, defendido pelos irmãos Villas-Bôas,
Orlando e Cláudio, de demarcação de grandes áreas
indígenas para que as populações possam viver ali,
mantendo as suas tradições culturais, perpetuando a
espécie, sua cultura, seus hábitos, de forma equilibrada com a natureza.
E é importante registrar isso porque, muitas vezes, se questiona muito, vemos parte da elite brasileira,
menos consciente, as pessoas que são intolerantes à
diversidade cultural, combater a demarcação de terras
indígenas como algo nocivo ao País, sem perceber
que muitas vezes essas pessoas que se reportam à
demarcação de terras indígenas como se fosse muita terra para pouco índio se esquecem de que temos
em muitos casos grandes produtores rurais no Brasil,
modelo extremamente concentrador, o que faz com
que muitas vezes uma pessoa só seja detentora de
milhares e milhares de hectares de terras, o que permitiria às populações indígenas também dizer que é
muita terra para pouco branco.
Mas o que percebemos ali é um povo saudável,
um povo mantendo as suas tradições culturais, vivendo
com uma qualidade de vida realmente impressionante. Durante os dois dias em que estive ali, não vi uma
criança chorando, não vi uma mãe maltratando um
filho ou impaciente com um filho. Vi um povo vivendo
efetivamente em harmonia e muito preocupado com as
pressões que aumentam em torno do Parque Nacional do Xingu, especialmente a pressão em torno das
nascentes do Xingu, que, quando da demarcação do
parque, ficaram de fora do Parque Nacional do Xingu
e hoje são muito pressionadas pelo avanço da pecuária e, especialmente agora, da agricultura, impactando
as águas dos rios que correm no Parque Nacional do
Xingu, sendo o principal deles o Rio Xingu.
Essa é uma preocupação muito grande para os
povos indígenas, e eu tive oportunidade de conversar
sobre isso calmamente com o Cacique Aritana, especialmente porque toda cultura dos povos do Xingu
tem como alimento principal o peixe. Nesse Kuarup
estiveram presentes representantes das aldeias que
sediaram a celebração, os yawalapíti, os kamayurá,
os kalapalos, os Kuikuros, os waurás, os mehinakos,
além de outros povos do Alto e do Médio Xingu que
estiveram em representação menor.
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E o que é o Kuarup? O Kuarup é uma celebração religiosa fúnebre em que os índios do Alto Xingu
homenageiam alguns mortos ilustres, e neste ano especificamente um dos grandes homenageados era o
Darcy Ribeiro. O Kuarup é um tronco que eles levam
para o centro da aldeia, onde estão enterrados os antepassados dos índios, que eles adornam, eles pintam,
um ritual de muito respeito, dentro de uma convicção
de que aqueles troncos receberão os espíritos desses
homenageados, e a comunidade chora por eles ao
longo de toda a noite. A partir, então, do dia seguinte
esses espíritos estariam liberados para sempre dentro
da crença dos povos do Xingu. No dia seguinte há um
espetáculo de bastante vigor, de vigor físico, que mostra também a força física dos povos do Xingu, quando ocorre a luta uca-uca, em que as diversas aldeias
duelam entre si num ritual bastante bonito, bastante
forte, mas, embora seja um ritual de luta, sempre ao
final de cada luta eles se abraçam num clima também
de confraternização.
Mas, naquele momento, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, no momento solene no meio da cerimônia, o Cacique Aritana leu um documento dirigido
à Presidente da República, Dilma Rousseff, mostrando a preocupação dos povos do Xingu com algumas
medidas, propostas, que estão em tramitação no Congresso Nacional, ou algumas medidas adotadas pela
Presidência da República, que, no entender deles, vão
gerar danos e problemas graves para a sobrevivência,
para a qualidade de vida dos povos indígenas do País,
e especialmente para os povos do Xingu.
E eu me comprometi a ler esse documento, formal
e oficialmente, na tribuna do Senado, dando conhecimento não apenas à Presidenta da República, para
quem vou encaminhar também, formalmente, esse
documento, mas dando conhecimento público a todo
o País das preocupações das organizações indígenas
que assinam esse documento.
Passo, então, a ler, na íntegra, o documento que
recebi das mãos do cacique Aritana, nesse sábado.
À Excelentíssima Srª Presidenta da República do Brasil
Dilma Rousseff
CC: À Ministra da Cultura
Srª Ana Maria Buarque de Hollanda
CC: Ao Governador do Mato Grosso
Silval da Cunha Barbosa
Nós, as organizações e lideranças indígenas do Xingu, reunidas na cerimônia do
Kuarup, em 18 de agosto de 2012, na Aldeia
Yawalapíti, Território Indígena do Xingu (TIX),
Mato Grosso, vimos manifestar nossa insatisfação diante dos seguintes atos de violação aos
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direitos indígenas: a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) nº 215; o não-cumprimento
da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, na realização de grandes
projetos com impactos sobre terras indígenas,
como Belo Monte; as modificações realizadas
no Código Florestal; as propostas em tramitação para regulamentação das atividades
de mineração em terras indígenas e a mais
recente e grave Portaria nº 303 da Advocacia-Geral da União.
Sendo assim, os povos indígenas do
Xingu reforçam as manifestações de outros
movimentos indígenas do Brasil e exigem:
a) imediata revogação da Portaria nº 303 da
AGU; b) pleno cumprimento da Convenção nº
169 da OIT, com destaque para o direito de
consulta livre, prévia e informada dos povos
indígenas; c) ação enérgica do Governo Federal para garantir a proteção de Matas Ciliares
e Áreas de Preservação Permanente (APPs),
tendo em vista a crescente degradação das
cabeceiras dos rios que atravessam e alimentam as terras indígenas.
No momento em que o Brasil se prepara
para sediar um evento de caráter mundial, as
Olimpíadas de 2016, o Governo Federal usa,
como estratégia de marketing, a imagem de
povos indígenas, especificamente xinguanos,
o que contrasta com o crescente e assustador
retrocesso de nossos direitos.
É urgente que o Estado brasileiro faça
mais do que valorizar as culturas indígenas de
forma simbólica. É preciso que, na prática, sejam garantidos a manutenção e o cumprimento
dos direitos já conquistados. Esta, sim, seria
uma manifestação verdadeira de respeito aos
povos indígenas, algo de que o Brasil poderia
se orgulhar de mostrar ao mundo.
Assinam as organizações: Associação
Terra Indígena Xingu (ATIX); Instituto de Pesquisa Etnoambiental do Xingu (IPEAX); Portal
do Xingu; Associação Yawalapíti Awapá (AYA);
Associação Tulukai Waurá; Associação Mavutsinim Kamayurá; Associação Indígena Kuikuro
do Alto Xinzu (AIKAX); Associação Moygu Comunidade Ikpeng (AMCI); Associação Indígena
Kisêdjê (AIK); Associação Uyaipiuku Mehinako;
Associação Indígena Yarikayu Yudjá; Centro de
Organização Kawaiwetê; Associação Aweti.
E os Povos
���������������������������������
indígenas do Xingu: Yawalapíti, Trumai, Ikpeng, Waurá, Kamayurá, Kuikuro, Kalapalo, Nahukwá, Matipu, Aweti, Mehinako, Yudjá, Kisêdjê, Kawaiwetê, Naruvutu,
Tapayuna.
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Esse é o documento, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, dos povos do Xingu, que querem ser ouvidos.
E quero aqui manifestar minha opinião.
Pedi hoje, nesta manhã, um estudo à consultoria do Senado Federal sobre a Portaria nº 303, se ela
efetivamente contraria a Convenção nº 169, que tem
status de lei ordinária, no Brasil.
Mas o inciso V dessa portaria, que diz que pode
haver intervenções a grandes obras em territórios indígenas sem consulta prévia, parece-me não apenas
uma contradição em relação à Convenção nº 169 da
OIT, mas também uma contradição a todo o processo de licenciamento ambiental no Brasil, que prevê a
audiência pública das comunidades. Parece-me um
contrasenso não ouvir as comunidades indígenas. O
que, no meu entendimento, é contrário ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da ação
direta de inconstitucionalidade, no caso da demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol de que o Estado
Brasileiro, o Exército Brasileiro, a Polícia Federal, em
caso de necessidade de fazer alguma ação dentro do
território indígena, não precisariam de autorização do
território indígena.
De qualquer forma, eu me comprometi a me
aprofundar sobre o tema. É um tema extremamente
complexo, reconheço, mas quero aqui registrar que
é fundamental ouvir os povos indígenas, até porque
nem sempre é preciso concordar com os povos indígenas. Mas considero absolutamente essencial para
a legitimidade do processo democrático que eles sejam ouvidos, até porque tenho convicção de que os
povos indígenas tem muito a dizer e também muito a
nos ensinar.
Quero aproveitar para fazer um comentário, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, sobre um ponto
levantado neste documento dos povos indígenas do
Xingu, quando eles solicitam a ação enérgica do Governo Federal para garantir a proteção de matas ciliares
e áreas de preservação permanente, tendo em vista
a crescente degradação das cabeceiras dos rios que
atravessam e alimentam as terras indígenas.
Nós estávamos no Xingu. O Xingu é exatamente uma área de transição entre a floresta e o cerrado
amazônico. Estou alertando e o faço aqui mais uma
vez, que, se aprovado o texto do projeto de lei de conversão da medida provisória como está redigido hoje
– por uma alteração incluída no finalzinho do primeiro
semestre, em uma última reunião da comissão especial,
sem que houvesse uma discussão sobre aquele tema,
o que significava efetivamente aquela inclusão – nós
estaremos abrindo a possibilidade de uma ampliação
extremamente danosa das possibilidades de desma-
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tamento, especialmente no cerrado amazônico. O que
diz ali claramente é o seguinte: que qualquer propriedade de cerrado na Amazônia que tiver mais de 15%
da sua área em áreas de preservação permanente, o
que exceder esse percentual, poderá desmatar a mais
na reserva legal; o que exceder os 15%.
Isso será extremamente danoso exatamente
nessa região. Nós tivemos a oportunidade de fazer
um sobrevoo nas áreas próximas ao parque, e ainda
existe uma conservação grande, mas o que a gente já
percebe é que à medida em que se vai afastando do
parque há um processo de desmatamento bastante
forte, bastante grande, muitas vezes sem respeitar as
áreas de preservação permanente, o que está levando à degradação das nascentes do Rio Xingu, rio estratégico inclusive para a geração de energia elétrica
futuramente no País.
Portanto, eu quero aqui me associar a essa preocupação das populações indígenas, especificamente
em relação à possibilidade de ampliação do desmatamento no cerrado amazônico. E quero chamar atenção
para um ato que considero de insensatez absoluta,
também aprovado pela Comissão Especial por uma
margem pequena de votos, mas que desobriga a existência de áreas de preservação permanente ao longo
dos rios intermitentes, que são os rios temporários. É
um contrassenso, primeiro, porque em grande parte
da região do semiárido brasileiro nós temos grandes
rios, como o Rio Jaguaribe, por exemplo, que deságua no Oceano Atlântico, na cidade de Aracati, e, nos
períodos de secas severas, esse rio seca. Portanto, é
um rio intermitente, que precisaria de um cuidado redobrado e que, se confirmado o texto aprovado pela
Comissão Especial, estará desobrigado a haver áreas
de preservação permanente, o que será um prejuízo
enorme para esses rios.
É importante lembrar que os rios intermitentes
também alimentam rios perenes, são importantes para
os rios perenes e são muito importantes também para
o abastecimento de águas, no período em que correm,
para as populações humanas, para as populações animais. Portanto, essa atitude é um tiro no coração da
sustentabilidade da agricultura brasileira.
Era esse registro, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, que eu gostaria de fazer na tarde de hoje,
registrando que voltarei a esse tema com mais profundidade, especialmente numa análise da Portaria
nº 303 da Advocacia-Geral da União, que sofreu uma
resistência muito grande dentro de setores do Governo, o que fez o Governo adiar por 60 dias a entrada
em vigor dessa Portaria nº 303, que hoje, eu diria, é o
maior motivo de preocupação das populações indígenas, e eu, como encarregado que fui, estou aqui mani-

876

Agosto de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

festando a preocupação das populações indígenas do
Alto Xingu em relação às consequências da Portaria
nº 303 para as populações indígenas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, o Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Rollemberg. E, agora, com
a palavra o Senador Tomás Correia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estivemos recentemente no Ministério dos Transportes com
o Ministro Paulo Sérgio. A bancada federal, à frente a
Deputada Federal Marinha Raupp, o Senador Valdir
Raupp, o Senador Acir Gurgacz tratando do chamado
anel viário do Município de Ji-paraná, onde precisávamos retirar de dentro da cidade o transporte pesado que trafega na BR-364. O Governador Confúcio
Moura, que se fez representar neste ato pelo diretor-geral do DER, Dr. Lúcio Mosquini, compromete-se a
investir R$11 milhões como contrapartida do Estado
na feitura, na construção do trecho que desviará todo
esse tráfego pesado de dentro de Ji-paraná para o
chamo anel viário.
Na verdade o Estado já está fazendo um investimento bastante grande, já construiu a ponte de 500
metros sobre o rio Machado, em Ji-paraná, e agora,
pretende construir também o trecho que desviará todo
o tráfego pesado de dentro da cidade para esse anel
viário. São aproximadamente 13 quilômetros e os investimentos em torno de R$30 milhões. De sorte, Sr.
Presidente, que a nossa preocupação é exatamente
em evitar os graves acidentes que vêm ocorrendo diariamente naquela cidade, que é a segunda cidade do
Estado de Rondônia, e o tráfego pesado corta a cidade
de fora a fora e precisamos exatamente desviá-lo para
as marginais da cidade de Ji-paraná.
Essa é uma luta de toda a bancada do Estado
de Rondônia, não é exclusivamente de um ou de outro
parlamentar, mas de toda bancada, tanto da Câmara
Federal quanto do Senado Federal. É uma luta que
já vem de algum tempo, já se fala há muito tempo no
chamado anel viário, que na verdade não é um anel
viário, mas um arco onde desvia todo o tráfego de carretas, principalmente, para fora da cidade.
Eu queria fazer, portanto, um apelo ao Ministério dos Transportes. E lá fomos muito bem recebidos
pelo Ministro Sérgio Paulo Passos, S. Exª teve a melhor boa vontade no sentido de atender, o mais rápido
possível, a depender apenas de questões técnicas,
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de ordem orçamentária, mas, com certeza, assim que
essa questão for resolvida, o convênio será feito com
o Estado de Rondônia, com contrapartida.
Eu queria ressaltar aqui exatamente o desejo do
Governador Confúcio Moura, do Senador Valdir Raupp, da Deputada Marinha Raupp no sentido de envidar
todos os esforços para que essa obra comece ainda
este ano. O Governo pretende, como disse, investir em
torno de R$11 milhões no desvio do trânsito pesado
dentro de cidade de Ji-Paraná, para atender em volta
desse anel viário.
Portanto, Sr. Presidente, eram essas as palavras
que eu gostaria de trazer nesta tarde, esse pleito ao
Ministério dos Transportes, ao DNIT no sentido de que
façam como estão realmente querendo fazer, envidando todos os esforços no sentido de cooperar, para que
possamos ter, o mais rápido possível, o desvio do tráfego pesado da cidade de Ji-Paraná, colocando-o por
fora, atendendo, portanto, o interesse daquela cidade.
Temos visto diariamente acidentes ocorrendo
dentro da cidade, provocados por caminhões, por carretas e isso tem sido uma constante em todo o nosso
Município de Ji-Paraná.
Por isso queria fazer aqui esse apelo em nome
do Governador Confúcio Moura, em nome do Senador
Valdir Raupp, em nome da Deputada Marinha Raupp,
em nome, enfim, de toda a bancada do Estado de Rondônia, para que o Governo volte imediatamente seus
olhos não só para o desvio de Ji-Paraná, mas também
para a construção, a reconstrução da BR-364, que é
um sonho nosso, ver essa rodovia recuperada.
Sabemos que o Ministério já está, através do
DNIT, licitando os primeiros trechos e logo que forem
licitadas as obras serão iniciadas. Preocupa-nos sobremaneira o fato de sabermos que na região amazônica
o inverno chega muito cedo, já estamos a começar a
ter as primeiras chuvas. Mas, de qualquer sorte, nós
acreditamos que ainda este ano teremos iniciadas as
obras da 364, e ainda este ano teremos o convênio do
anel viário de Ji-Paraná assinado pelo Governo Federal.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Tomás Correia.
E agora, com a palavra, o Senador Alvaro Dias,
e, logo em seguida, será o Senador Jorge Viana.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Governo anunciou, na
semana passada, e, como sempre, de forma espetaculosa, um plano de concessões de rodovias e ferrovias, com investimentos de cerca de R$133 bilhões,
ao longo de 30 anos, sendo que R$79 bilhões deverão
ser aplicados em 5 anos. O pacote prevê duplicar 7 mil
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quilômetros de rodovias e construir 10 mil quilômetros
de ferrovias, em parceria com empresas do setor privado, por meio de concessões.
Eu creio que a melhor forma de dar dimensão ao
fato é estabelecer algum paralelo. E eu gostaria de dizer que, no meu mandato de governador, de 4 anos, o
Paraná construiu mais da metade do que se pretende,
através do Governo Federal e dos seus recursos, em
30 anos. Portanto, o espetáculo vale, a mídia repercute, a população recebe o impacto do anúncio, mas
isso é muito pouco, isso é quase nada diante das necessidades do País.
Veja, em 4 anos, o Paraná, no meu governo, construiu quase 4 mil quilômetros de pavimentação, 2,5 mil
quilômetros de restauração de rodovias, que estavam
praticamente destruídas, 11 mil metros quadrados de
pontes, iniciou a construção de uma ferrovia, a ferrovia
Paraná Oeste, que foi concluída logo após o término
do nosso governo. Portanto, isso em 4 anos. O que se
anuncia são 7,5 mil quilômetros de rodovias para 30
anos, investimentos durante 30 anos.
E eu também, embora assim preliminarmente,
sem uma análise de profundidade, fico assustado
com o valor dos investimentos: R$133 bilhões para
7,5 mil quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros
de ferrovias me parecem um valor excepcional, um
valor fantástico.
Para gerenciar esse programa, o Governo cria
a Empresa
���������������������������������������������
de Planejamento e Logística, em substituição à Empresa de Transporte Ferroviário de Alta
Velocidade. O Governo tem sido muito eficiente para
criar novas estruturas, para acrescentar à máquina
pública cargos, funções. Nós tivemos, durante o período do governo Lula, um crescimento extraordinário
da estrutura do Estado brasileiro. As greves de hoje –
e atingem 27 setores da Administração Federal – em
parte são consequência do crescimento exorbitante da
máquina pública, que aumentou de forma desmesurada as despesas de custeio e de pessoal, que fazem
com que... Esse aumento faz com que o Governo limite
a sua capacidade de investimento produtivo e tenha
dificuldades para atender os pleitos dos servidores
públicos federais.
O Governo anuncia para gerenciar esta empresa
o Sr. B��������������������������������������������
ernardo Figueiredo. O mesmo Bernardo Figueiredo que, no começo de março, teve sua recondução
ao cargo de Presidente da ANTT rejeitada pelo Senado Federal. Portanto, a sua indicação, quer queira ou
quer não queira, significa desapreço a uma decisão
do Plenário do Senado Federal. A maioria governista
rejeitou o nome – eu digo governista porque a oposição tem apenas 15 votos; só com a maioria governista
é possível rejeitar uma indicação como esta. A maio-
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ria governista rejeitou o Sr. Bernardo Figueiredo, e a
Presidente o nomeia agora para dirigir esta empresa.
Não podemos deixar de registrar que, ao lançar esse programa, o Governo assume que o PAC
fracassou.
Nós sempre consideramos o PAC uma fraude,
u�����������������������������������������������������
ma sigla para a publicidade oficial, reunindo programas já existentes, alguns deles inclusive impossíveis
de concretização, programas velhos, novos, obras antigas, novas, contabilizando a favor do PAC.
Pois bem, nesta área de infraestrutura, o PAC
fracassou de forma rotunda. E o anúncio desse pacote
de privatizações é revelador. É a confissão de que o
PAC fracassou. Lançado em 2007, jamais serviu para
desatar o nó do investimento no País. A prova disso
é que muitas obras em rodovias, previstas no PAC,
foram reembaladas e apresentadas novamente neste
programa. O Governo anuncia várias vezes a mesma
obra. A concessão das rodovias BR-40 e BR-116, por
exemplo, estava prevista no PAC desde 2008 e não
saiu do papel.
Enfim, o PT, no passado, empenhou-se em demonstrar aos seus eleitores o quanto eram impatriotas
aqueles que defendiam as privatizações. Esse foi inclusive o mote ideológico mais importante do PT nas
duas últimas disputas presidenciais.
Demonizou a privatização e acusou o PSDB de
privatista e que, se eleito o candidato do PSDB, privatizaria o Brasil, privatizaria de forma ampla todos os
segmentos públicos.
Vamos à afirmação de Miriam Leitão, que é insuspeita e competente: “É o Governo se rendendo a
uma estratégia que sempre combateu, depois de lançar
mais de dez pacotes ao longo de um ano que ainda
não deram resultado.”
É Miriam Leitão quem afirma que o Governo lançou dez pacotes que não deram resultado.
Nesta última semana, o Governo lançou dois
pacotes. Ultrapassada a questão... Essa questão está
ultrapassada, é evidente que está ultrapassada. Há
aqueles que querem fugir à denominação de privatistas, como se isso fosse realmente algo que contraria os
interesses do País, querem fugir a essa pecha da privatização alardeando que concessão não é privatização.
E nós achamos que não faz sentido essa discussão.
Não faz sentido a discussão também sobre o
sucesso do processo de privatizações, agora incorporado como saída para a incapacidade gerencial do
atual Governo. O que cabe agora é discutirmos com
seriedade a forma como se darão essas futuras privatizações. É preciso enfrentar o apagão gerencial que
o Governo impôs ao País.
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Precisamos monitorar a execução dessas privatizações, notadamente os procedimentos e os objetivos
dos leilões a serem realizados, para evitarmos a repetição dos problemas que permeiam o último processo
de privatização dos aeroportos, no qual se verificou
que todos os consórcios vencedores apresentavam
um histórico desabonador em negócios realizados
num passado bastante recente.
Foi uma privatização baseada na forte participação estatal, por meio dos fundos de pensão e de
operadores aeroportuários de menor peso. Isso sem
falarmos na mais uma vez generosa participação do
BNDES.
Portanto, que sejam estabelecidas regras decentes e confiáveis, baseadas em critérios técnicos e na
transparência, para evitar que a União continue tendo
que injetar nos projetos, como vem acontecendo, recursos do Tesouro repassados pelo BNDES.
Esta Casa já aprovou medidas provisórias repassando bilhões de reais do Tesouro Nacional ao BNDES,
recursos que foram destinados a obras para a Copa
do Mundo, obras quase sempre superfaturadas, especialmente estádios de futebol, recursos que foram
repassados para obras no exterior, recursos repassados para a privatização de aeroportos, e agora recursos também que serão repassados para a execução
desse programa anunciado pelo Governo.
O que há é, mais uma vez, apenas um cesto de
boas intenções, que joga no lixo da história o dogma
ideológico petista que tanto retrocesso causou ao País
nos últimos anos. Resta esperar para ver se o Governo
Dilma terá competência para fazer o que o PT nunca
conseguiu em todos esses anos.
Um registro que não podemos olvidar: nos dois
pacotes bilionários lançados pela Presidente Dilma, o
Paraná, que contabiliza a presença de três Ministros
no primeiro escalão do Governo, ficou com zero centavo de investimento. Muitos paranaenses já alardeiam:
menos Ministros e mais recursos, Presidente. Aliás,
isso me lembra uma manifestação ocorrida em Município do interior do Paraná há muitos anos quando, em
passeata, a população carregava uma faixa dirigindo-se ao Governador: “Governador, menos Secretários
e mais recursos!”.
A história se repete agora em relação ao Governo Federal. Dos dois grandes pacotes anunciados
pelo Governo, na semana passada, sobraram para o
Paraná três Ministros e zero centavo de investimento.
A desconexão e ausência do Paraná no esboço do
pacote logístico reduzem o nosso Estado a mera rota
de passagem de trens que trafegam entre os eixos de
Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Um agravante se soma: a malha ferroviária estadual

AGOSTO42849
2012

Terça-feira 21

não poderá se conectar à que será construída. A largura
dos trilhos não é compatível. Mas é bom dizer: a que
está sendo anunciada, porque quando será construída, ninguém sabe, porque já aprendemos com esse
Governo. Anúncio é uma coisa, execução é outra. O
anúncio acontece, a propaganda se faz, a inauguração, nem sempre. Muitas vezes, a inauguração fica
para as calendas.
Nessa moldura excludente, o escoamento da
safra do Centro-Oeste, por exemplo, será exportado
pelo porto de Rio Grande, ao invés de Paranaguá. É
inaceitável que o Paraná não seja contemplado num
plano de concessões de rodovias e ferrovias com investimentos significativos.
No tocante à ampliação da capacidade de endividamento de Estados, dimensionada a R$42,2 bilhões,
o Ministro da Fazenda contemporiza, afirmando que
as contas do Paraná ainda estão sendo avaliadas e
que o crédito ainda poderá ser ampliado.
Desde o ano passado, projetos de empréstimos
patinam nos escaninhos da burocracia federal. São créditos de mais de R$1 bilhão, junto ao Banco Mundial e
ao BNDES. Neste ponto, entendo que deve o Governo
Federal agir com cautela: quando os Estados solicitam
empréstimos, é justo e correto que o Governo Federal
os analise tecnicamente, verificando a real capacidade
de endividamento das unidades da Federação que os
pleiteiam. O que não se pode é permitir empréstimos
irresponsáveis que aumentam a dívida pública interna
do País, que já chega à estratosfera. Portanto, neste
ponto, não condenamos o Governo. O Governo tem
razão ao analisar com critério a concessão de novos
empréstimos a Estados e Municípios do País.
Na elaboração do Orçamento da União para o
ano de 2013, pergunta-se: o Paraná continuará figurando com a previsão do segundo menor volume de
investimentos por habitante, entre os 26 Estados e o
Distrito Federal, como em 2012?
Eu também entendo que o Governo Federal tem
o direito de questionar se o Estado está apresentando
projetos ou não. É responsabilidade dos Governos estaduais que pleiteiam recursos federais a apresentação
de projetos tecnicamente competentes, viáveis e que
estabelecem a necessária relação custo-benefício dos
investimentos públicos que exigem. Nesse aspecto, é
preciso ponderar.
Li, hoje, que o Governo Federal reclama a falta
de projetos. É preciso que isto se esclareça: se faltam
os projetos, se há discriminação política ou se o Governo Federal tem as suas preferências em matéria
de consignação de recursos.
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A população do Paraná não quer saber de que
partido é o governador, de que partido é a Presidente
da República.
O povo do Paraná não quer saber se faltam ou
não faltam projetos, se há responsáveis pela ausência
de projetos. Cabe ao povo do Paraná exigir dos eleitos
que correspondam às suas expectativas. O Paraná não
pode ser paisagem no cenário nacional, assistindo contemplativamente ao anúncio de obras e investimentos
que não chegam às suas paragens. É preciso que o
nosso Estado seja tratado com o respeito que merece
e, sobretudo, que ocorra a retribuição em função do
que ele oferece a este País em matéria de trabalho,
de desenvolvimento, de pagamento de tributos, de riquezas produzidas por uma população disciplinada e
trabalhadora. Nós temos o dever, aqui desta tribuna,
de exigir que respeitem o Paraná. Discriminar o Paraná
é penalizar um povo vocacionado para o trabalho, que
labuta desde os primeiros raios de sol no horizonte em
prol do Brasil. É um povo que acorda cedo, trabalha
duro, paga impostos muitas vezes sem poder pagar e
merece a retribuição do respeito governamental.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio
Senado, inicialmente, tenho a satisfação de destacar
hoje a consistência dos avanços na área de educação
que temos conseguido no Acre, Estado que atingiu a
quinta posição no último ranking nacional do Índice de
Desempenho da Educação Básica – Ideb, de 2011.
Com os últimos dados, podemos dizer que, de 2007 a
2011, o Acre superou as metas do Ideb estabelecidas
pelo Ministério da Educação.
O Ideb foi criado em 2007 para avaliar a qualidade
da educação oferecida pelos sistemas nacional, estaduais e municipais de educação; foi definido a partir
de indicadores de rendimento escolar e de desempenho medidos por avaliações de larga escala, como a
Prova Brasil e o Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb).
O desenvolvimento do Ideb usa como base o
desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática dos alunos no final do 5º ao 9º anos do
ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. A partir
desses dados, constrói-se uma escala de zero a dez
para definir a posição do índice de desempenho.
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Há mais de uma década, os números vêm mostrando a melhora do setor educacional no Estado do
Acre. Os últimos resultados do Ideb, na semana passada, mostraram que as metas propostas pelo Ministério
da Educação foram superadas graças ao aumento dos
índices de avaliação dos anos iniciais do ensino fundamental. Essa avaliação passou de 4,3 para 4,5. O
crescimento também foi registrado nos anos finais do
ensino fundamental, passando de 4,1 para 4,2.
Gostaríamos de destacar que os índices nos anos
iniciais do ensino fundamental no Estado do Acre superam o índice total do Ideb na Região Norte desde 2005.
Além disso, o Acre se destaca quando comparamos
os índices de toda a rede estadual acriana com os índices totais das redes da Região Norte. Isso é mérito
do sistema de educação implantado no Estado do Acre
a partir da experiência exitosa no Governo de Jorge
Viana, quando tínhamos como Secretário da Educação
o educador Arnóbio Marques, o Binho Marques, que,
depois, se tornou governador e foi quem concebeu e
conduziu esse processo inicialmente – hoje conduzido
pelo Secretário Daniel Zen, no Governo Tião Viana.
Mas se deve, e muito, também ao empenho dos diretores das escolas e de professores, que têm aderido
a esse esforço desde o primeiro momento.
E faço um adendo, aqui, porque temos consciência e certeza de que os índices positivos que vemos
hoje refletem um esforço que começou há mais de uma
década. Os resultados positivos refletem os investimentos realizados pelo Governo do Acre nos últimos 13
anos, e, é claro, conta diretamente com a participação
de diretores de escolas e de professores. Esse legado
é uma parte determinante da nossa história.
Hoje, os dados do Ministério da educação... As
melhores escolas públicas estaduais, do primeiro ao
quinto ano, no Acre estão bem distribuídas nas quatro
regiões do Estado.
Mas eu quero ressaltar que, a esse respeito, tivemos uma entrevista muito interessante na revista
Veja do último fim de semana com o educador João
Batista Araújo e Oliveira. Ele traz uma reflexão muito
profunda, mostrando que não é a experiência exitosa
de escolas isoladas que vai fazer a mudança qualitativa na educação brasileira. Ele fala muito da necessidade de sistema. É preciso que as prefeituras e que
os governos dos Estados reflitam sobre a importância
de se implantarem sistemas educacionais, onde haja
padronização em todas as escolas e onde se siga
a mesma estratégia em todos os municípios. Dessa
maneira teremos resultados muito mais consistentes.
Ele condena com veemência essas administrações muito espetaculosas que acabam criando ilhas de
excelências em algumas escolas, mas que, no conjunto,
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não dão uma resposta positiva. E é exatamente a esse
respeito que louvo a iniciativa do ex-governador e ex-secretário de educação Binho Marques, que sempre
concebeu a educação como sendo algo que só avançaria se tivesse um sistema. E ele trabalhou duramente no sentido de implantar um sistema, com padrões
estabelecidos, tanto com padrões físicos para a rede
escolar quanto a proposta pedagógica, a formação dos
professores. Ele cuidou de cada um desses passos.
A prova disso tudo é que, ao término de treze
anos dessa experiência, os resultados começam a
ser atingidos. E veja que o Acre, que já esteve em 27º
lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação no
Brasil, em termos de qualidade, evoluiu e chegou ao
final do Governo Jorge Viana na 11ª colocação. Depois, ao final do Governo Binho Marques, atingiu a 9ª
colocação e, hoje, aparece, com essa avaliação do
Ideb, na 5ª colocação nas primeiras séries. Isso para
nós é motivo de grande orgulho!
Hoje, segundo dados do Ministério da Educação,
as melhores escolas públicas estaduais de 1o ao 5o
ano, do Acre, estão bem distribuídas em quatro regiões do Estado.
Em Brasileia, na Regional Alto Acre, temos a
Escola Getúlio Vargas. Em Rio Branco, já na regional
Baixo Acre, o Instituto São José, a Escola Neutel Maia,
a Escola Samuel Barreira, a Escola Mozart Donizetti,
a Escola Maria Raimunda Balbino e a Escola Iracema Gomes Pereira. E, na outra ponta do Estado, em
Cruzeiro do Sul, nós temos a Escola Presbiteriana de
Cruzeiro do Sul. Os melhores colégios municipais de
1o ao 5o ano, segundo o MEC, são a Escola Padre Peregrino Carneiro de Lima, em Rio Branco, e a Escola
Dom Próspero Bernardi, em Manoel Urbano.
Os anos finais do ensino fundamental, do sexto
ao nono ano, estão mais bem preparados em dez escolas estaduais acrianas, também distribuídas entre
as regiões do Estado: cinco em Rio Branco (Escola
João Mariano da Silva, Instituto São José, Colégio
Acreano, Escola Senador Adalberto Sena e a Escola
Theodolina Falcão Macedo).
Temos dois colégios bem avaliados em Cruzeiro
do Sul: a Escola Presbiteriana e a Escola São José.
Temos ainda o Instituto Odilon Pratagi, em Brasileia;
o Instituto São José, em Tarauacá; e a Escola 15 de
junho, na cidade de Senador Guiomard.
Já no ensino médio, podemos dizer que, a exemplo do restante do País, as médias de desempenho em
Língua Portuguesa e Matemática apresentaram uma
pequena queda de dois décimos, em 2011, fato que
também ocorreu em grande parte das redes estaduais
de ensino dos demais Estados brasileiros.
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Mesmo assim, o Ministério de Educação e Cultura avaliou que, apesar das pequenas oscilações
negativas, os alunos de ensino médio da rede pública
conseguiram alcançar a meta programada.
Ao divulgarmos esse cenário, reafirmamos que
esses dados, embora mais animadores, ainda não são
aqueles queremos para o Estado, porque trabalhamos
para superar deficiências. Mas, ao mesmo tempo, é
importante mostrar o quanto avançamos e deixamos
para trás uma situação educacional deplorável.
Em 1999, quando Jorge Viana assumiu o governo
do Acre, a educação estava em péssimas condições.
Para se ter uma ideia, o salário dos professores estava
atrasado em até cinco meses. As escolas estavam em
condições precárias, com a quase ausência de materiais e recursos didático-pedagógicos. Hoje, estamos
diante de um quadro bem diferente.
Investimentos no Estado incluem programas e
ações voltadas para a alfabetização e elevação da
escolaridade de jovens e adultos. Incluem também a
valorização profissional, o que aumentou o percentual
de professores que possuíam formação superior. Em
1999, apenas 27% dos professores da rede estadual
tinham nível superior. Hoje, estamos caminhando para
98% dos professores da rede estadual de ensino com
nível superior.
Repito esses índices porque refletem o porquê
desse aumento de qualidade na educação no Estado
do Acre, ou seja, porque também teve investimento
na formação dos professores, que são os condutores
de conhecimento; enquanto melhor preparados eles
estejam, melhor também a qualidade das aulas que
são dadas.
Contamos, ainda, com a implementação do Plano
de Cargos, Carreiras e Remunerações, que permitiu
sucessivos reajustes salariais ao longo desses últimos
13 anos e elevou o salário inicial, de R$404,00 para
R$2.010, ou seja, um aumento expressivo de 498% –
quase 500% nos útlimos 13 anos.
Também elogiamos o fortalecimento das políticas
de gestão escolar; as avaliações do Sistema Estadual
de Avaliação da Educação Básica (Seape), que, desde
2009, realiza avaliação externa de larga escala com os
alunos das redes municipais e estaduais.
Vencemos etapas de um difícil desafio, que prossegue.
O índice de analfabetismo passou de 24,5% da
população acima de 15 anos, no ano de 2000, para
16,5%, em 2010. Vejam: tínhamos, em 2000, 24,5% da
população acima de 15 anos analfabeta e esse índice
foi reduzido para 16,5%. Quer dizer, temos um grande
desafio pela frente e essa distorção idade-série também
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teve um avanço significativo, mas o objetivo é avançar
para que esses índices sejam reduzidos ainda mais.
Reduzimos a distorção idade-série, ou seja, da
defasagem idade-ano, que era de 50% no ensino fundamental, em 1999, para 28%, em 2011. Agora, a meta
da Secretaria de Educação e do Secretário Daniel Zen
é justamente manter o legado obtido até aqui e apresentar inovações para tornar o ensino cada vez mais
atraente e de qualidade.
Sabemos que a qualidade da aprendizagem dos
alunos depende de uma combinação de fatores que
inclui tanto a boa formação dos professores como o
acesso à cultura e ao conhecimento.
Então, Sr. Presidente, faço este registro desses
avanços obtidos na educação do Acre nessa última
avaliação do Ideb e prossigo com outro assunto que
considero da máxima importância. Peço a atenção de V.
Exª; depois também a gentileza de pedir a transcrição
na íntegra, porque tanto a entrevista do educador João
Batista Araújo Oliveira quanto o teor desse pronunciamento, penso, devem constar dos Anais do Senado,
justamente por ser um ponto de reflexão importante
sobre a qualidade de ensino no Brasil.
Mas, Sr. Presidente, outro assunto que me traz à
tribuna hoje é algo lamentável e preocupante.
Trata-se do cerceamento do direito à informação
do eleitor acreano. Na última sexta-feira, 17 de agosto,
o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística,
o Ibope, divulgou o resultado da primeira rodada da
pesquisa de intenção de voto sobre a disputa pela Prefeitura em várias capitais brasileiras. A maioria delas
teve avaliação do Ibope e a divulgação dos resultados.
Mas, em Rio Branco, capital do Estado do Acre,
a pesquisa Ibope encomendada pela Rede Amazônica de Televisão, afiliada à Rede Globo, e registrada no
Tribunal Superior Eleitoral sob o nº AC0004/2012, foi
impedida de ser divulgada após ação protocolada pela
equipe de advogados do candidato Tião Bocalom, do
PSDB, que questionava a metodologia utilizada pelos
pesquisadores.
Olha, eu não tenho procuração para falar em nome
do Ibope, mas eu imagino que o Ibope não saia fazendo um tipo de metodologia para cada capital. Imagino
que eles tenham uma metodologia padrão e apliquem
em cada universo pesquisado. E nós não temos tido
notícia de cerceamento da veiculação de informação
a respeito das pesquisas, porque os números são voláteis, são apenas retrato de um momento. Independentemente de quem esteja na frente, de quem esteja
atrás, é direito do eleitor acompanhar esses resultados.
Se nós do Partido dos Trabalhadores temos que
conviver, pesquisa após pesquisa, com o nosso candidato em São Paulo tendo tido evolução muito pequena,
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é um dado. Nós não podemos brigar contra os números. Imaginem se o Partido dos Trabalhadores em São
Paulo entrar com uma ação para impedir que seja divulgada pesquisa para querer maquiar que a gente está
precisando ampliar os nossos índices em São Paulo.
Então da mesma forma que há respeito ao eleitor
paulista, eu estou aqui para exigir respeito ao eleitor
acreano. O eleitor acreano tem o direito de saber o que
está sendo obtido nessas aferições. Lamentavelmente
nós tivemos um ato de extrema preocupação, porque
agride o direito de informação do eleitor, por parte do
candidato Tião Bocalom ao impedir que a pesquisa
Ibope fosse ao ar na última sexta-feira pela TV Acre,
afiliada à Rede Amazônica e à Rede Globo de Televisão.
Ouço com atenção o Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Eu queria
só cumprimentá-lo – já, já vou também fazer uso da
tribuna do Senado, Senador Anibal –, primeiro, por trazer o tema da educação. Nesta semana, talvez amanhã ainda, farei um pronunciamento sobre os dados
do Ideb. Felizmente, nosso Estado, graças a Deus,
segue em frente; nós começamos uma grande mudança na educação no Acre, tendo como Secretário
de Educação o Governador Binho, que depois assumiu
o governo. E esse projeto, que tem como sua maior
prioridade a educação, agora, com o Governador Tião
Viana, explicitamente colhe bons frutos. É óbvio que
tivemos pequena alteração na rota de crescimento
que vínhamos tendo no ensino médio, mas o ensino
fundamental tem números espetaculares. E mesmo o
ensino médio. Eu agora tenho andado com o projeto
Jovem Senador – até o final do mês vence o prazo
de apresentação das redações – e tenho conversado
com nossa juventude. É claro que depende da mostra
que se colhe das escolas, mas quando se chega nas
escolas de turno noturno, em que há uma juventude
que passa o dia trabalhando e à noite busca o conhecimento estudando, você tem ainda um desafio de
melhorar esse padrão. Mas é impressionante como o
Acre, um dos Estados últimos em educação no Brasil,
agora se destaca no Norte e no Nordeste e mesmo
entre os números nacionais. Eu falei ainda hoje com
o Governador Binho Marques, que agora trabalha no
Ministério da Educação, ele também está analisando;
vou falar com o Secretário Estadual de Educação, Daniel Zen, e amanhã certamente me pronunciarei sobre
este tema. Queria parabenizá-lo. Quanto à pesquisa,
só para fazer um registro – os argumentos – no fundo,
o que existe no Acre, com todo o respeito aos dirigentes do PSDB nacional, é uma condução vexatória do
PSDB; são espancamentos dentro da sede do Partido,
os assessores... Há um clima de intolerância, um autoritarismo entranhado no próprio candidato do PSDB
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à Prefeitura de Rio Branco. Todos que o conhecem sabem que ele é assim, ou seja, o PSDB do Acre está
em péssimas mãos. É lamentável. Pena que o atual
presidente, Márcio Bittar, não diga em público o que
ele diz em particular para todos nós, inclusive, sobre o
PSDB e sobre o candidato a prefeito. A última atitude
é essa de deixar a população sem acesso às pesquisas. O argumento usado, pela ação que impetraram
na Justiça, é estapafúrdio, porque toda boa pesquisa
tem que fazer uma checagem posterior pelos supervisores. A pessoa não é obrigada a dar número de telefone, nem nome, mas uma parcela dos entrevistados
precisa ser aferida. Toda pesquisa séria é assim. Conheço isso. É um assunto de que gosto, que procurei
conhecer. Lamentavelmente, ficam dizendo que estavam pegando endereço de eleitor. Não é nada disso.
É para completar, para dar seriedade. Toda e qualquer
pesquisa, no mundo, tem aferição posterior pela supervisão, pelo menos em 20% dos entrevistados, para ver
se não está havendo distorção por parte daqueles que
fazem o levantamento. Outra é dizer que o Ibope sempre errou; o Ibope sempre errou... Ele sempre nos deu
vitória, e nós estamos ganhando no Acre há 10 anos.
Como é que ele pode ter errado? Pesquisa, quando
feita com seriedade, é questão técnica. Na última eleição, o próprio Ibope mostrou uma queda nossa, deixou
claramente. Quando está dentro da margem de erro é
possível. Eu também não tenho nenhuma documentação para defender. Se houver alguma coisa errada,
que se corrija. É um absurdo esse autoritarismo, essa
intolerância que a campanha a prefeito de Rio Branco tenta semear na Capital do Acre. É lamentável que
isso esteja ocorrendo. Eu espero, sinceramente, que
a Justiça Eleitoral não caia nessa arapuca, nessa armadilha que alguns líderes do PSDB, que perseguem
religiosos no Acre, perseguem pastor, desmoralizaram
ou tentaram desmoralizar, pastores, agora com o Padre
Márcio, e tentam, toda hora, agredindo o Governador
Tião Viana, o Prefeito Angelim, dar uma condução que
é absolutamente desconectado da democracia. Democracia é plena. Eleição tem de ser uma festa em que
o eleitor possa escolher a melhor proposta. O Marcus
Alexandre tem a melhor proposta porque dedicou meses conversando sábado e domingo com a população
e agora cresce nas pesquisas de opinião pública porque está trabalhando com humildade, com os pés no
chão e com um bom projeto para Rio Branco. Então,
parabéns a V. Exª pelo pronunciamento!
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana. Eu incorporo, na íntegra,
sua contribuição.
Trago esta reflexão porque não podemos permitir que essa postura de absoluta intolerância ganhe
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guarida, cresça e se espalhe do jeito que está se espalhando no Acre. Temos convivência aqui com Senadores de todos os partidos, temos pessoas brilhantes
do PSDB com as quais convivemos aqui todos os dias
e não podemos dizer o mesmo em relação aos que
estão na linha de frente do PSDB no Acre, porque têm
essa postura de absoluta intolerância.
E, depois, a peça que eles apresentam e que
teve acolhimento da juíza eleitoral Maha Manasfi e
Manasfi questiona o fato de aparecer a avaliação de
Governador e de Prefeito na mesma pesquisa. Ora, todas as pesquisas fazem a avaliação dos dirigentes e,
depois, entram no mérito da intenção de voto. Isso não
é nada diferente no Acre, é o mesmo método utilizado
em todos os Estados e em todos os Municípios. Não
vou entrar no mérito dos resultados porque, independentemente deles, tínhamos o direito de conhecer os
índices que o Ibope apresentaria. O direito à informação
está previsto no art. 5º, incisos XIV, XXXIII e XXXIV,
alínea “b”, da Constituição Federal. Desde a Segunda
Guerra Mundial, a informação e o poder dela não estão mais concentrados exclusivamente nas mãos de
alguns, ainda mais no auge da era da informação, no
contexto em que vivemos nos dias de hoje, de mundo
globalizado e de pessoas cada vez mais conectadas,
seja através de sites, blogs e das mídias sociais, que
só crescem, acompanhando o boom das tecnologias,
cada vez mais avançadas. Nesse sentido, não é apropriado, nem mesmo coerente, que esse direito legítimo
seja cerceado.
Ademais, no que se refere ao assunto em questão,
Sr. Presidente, podemos até mesmo considerar que
torna-se sem substância a tentativa do PSDB no Acre,
do candidato Tião Bocalom, de querer desqualificar a
pesquisa realizada pelo Ibope com afirmações de que,
abre aspas, “não utiliza critérios básicos como o de
ponderação da amostra para os quesitos consoante
exigência da legislação e também que a sequência de
perguntas podia induzir a resposta do eleitor”.
Como já exposto, o Grupo Ibope é conhecido não
apenas no Brasil, mas está muito perto de se tornar
uma das dez maiores empresas de pesquisa do mundo, segundo a publicação Inside Research de agosto.
O instituto avançou mais duas posições na lista
dos maiores e, agora, figura na 12ª colocação, em relação a essa avaliação de pesquisas no mundo.
No tocante à Justiça Eleitoral, reconhecemos
que — abre aspas:
(...) no uso legítimo de seu mister constitucional, desempenha o importante papel de
mediador imparcial no jogo político-democrático e bem por isso deverá desempenhar seu
papel fiscalizatório, sempre primando a favor
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do eleitor e da soberania popular, que, cada
vez mais, exige e merece respeito (...)

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.

Mas o que se vê no Acre, desde as eleições passadas, é uma judicialização das campanhas eleitorais.
Essa censura provocada pelo candidato Tião Bocalom,
do PSDB, além de atentar contra o direito constitucional à informação, atenta contra o Estado democrático
de direito e é um sinal claro de seu desgaste eleitoral
— o mesmo que seu correligionário tucano José Serra
vem experimentando em São Paulo.
Vejamos: a primeira pesquisa Ibope Inteligência
TV Globo sobre a sucessão da Prefeitura de São Paulo, realizada entre os dias 31 de julho e 2 de agosto,
apontava empate técnico entre José Serra e Celso
Russomanno, do PRB. O candidato tucano tem, hoje,
26% da preferência dos eleitores da capital paulista, e
Russomanno tem 25%. O companheiro Fernando Haddad, do PT, que estava marchando entre 4% e 5%,
hoje aparece com 7%.
Em Macapá, o atual Prefeito, Roberto, do PDT,
está à frente, com 29% dos votos.
Em Manaus, que tem nove candidatos à vaga de
prefeito, o resultado foi o seguinte: Arthur Virgílio está
na frente com 29% das intenções de voto; em seguida,
a Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB, aparece
com 19%; no terceiro lugar, em empate técnico, Sabino
Castelo, do PTB, e Serafim Corrêa, ambos com 11%.
A mesma coisa se verifica nas demais capitais,
como Curitiba e Porto Alegre, onde os números são
apresentados. Mostrar os números e fazer com que
a população tenha acesso a essa informação é algo
absolutamente natural. Então, o inadmissível aqui é a
postura autoritária do candidato Tião Bocalom, do PSDB
do Acre, que impediu o eleitor acriano, particularmente da capital, Rio Branco, de conhecer os números do
Ibope, quando todos os eleitores das capitais brasileiras estão tendo livre acesso à informação e acompanhando o desempenho dos seus candidatos em todas
as pesquisas. Então, a atitude do Sr. Tião Bocalom e
do PSDB é uma atitude repudiável.
Por isso, fiz questão de trazer essa informação
aqui para o Plenário do Senado e manifestar o nosso
total protesto a essa atitude autoritária que impediu o
eleitor acriano de saber quais são os números do Ibope
neste momento inicial da campanha. Porque a campanha na televisão começa amanhã e a intenção de mostrar os números era exatamente para poder estabelecer
e delinear uma evolução ao longo da campanha. Se a
campanha de rádio e televisão começa amanhã, seria
natural que uma semana antes surgissem os números.
Então, agora, estamos tendo que navegar no escuro.
Os eleitores não podem acompanhar porque o PSDB
no Acre impediu que a pesquisa Ibope fosse divulgada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tenho a satisfação de destacar, hoje, neste
plenário, a consistência dos avanços na área de Educação que temos conseguido no Acre - Estado que atingiu
a 5ª posição no último Ranking Nacional de desempenho do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb, de 2011. Com os últimos dados, podemos
dizer que, de 2007 a 2011, o Acre superou as metas
do IDEB estabelecidas pelo Ministério da Educação.
O Ideb foi criado em 2007 para avaliar a qualidade
da educação oferecida pelos sistemas nacionais, estaduais e municipais de educação. Foi definido a partir
de indicadores de rendimento escolar e de desempenho medidos por avaliações de larga escala, como a
Prova Brasil e o Sistema de Avaliação da Educação
Básica, o Saeb.
O desenvolvimento do Ideb usa como base o
desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática dos alunos no final do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. A partir
destes dados, constrói-se uma escala de 0 a 10 para
definir a posição do índice de desempenho.
Há mais de uma década, os números vêm mostrando a melhora do setor educacional acreano.
Os últimos resultados do Ideb, na semana passada, mostraram que as metas propostas pelo Ministério da Educação foram superadas graças ao aumento
dos índices de avaliação dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Essa avaliação passou de 4,3 para 4,5.
O crescimento também foi registrado nos anos finais
do Ensino Fundamental, passando de 4,1 para 4,2.
Gostaríamos de destacar que os índices dos
anos iniciais do Ensino Fundamental no Acre superam
o índice total do IDEB na Região Norte desde 2005.
Além disso, o Acre também se destaca quando
comparamos os índices de toda a Rede Estadual acreana com os índices totais da Região Norte.
Temos consciência e a certeza de que os índices
positivos que vemos hoje refletem um esforço que começou há mais de uma década. Os resultados positivos refletem os investimentos realizados pelo governo
do Acre nos últimos treze anos e esse legado é uma
parte determinante da nossa história.
Hoje, os dados do Ministério da Educação, as
melhores escolas públicas estaduais de 1º ao 5º ano,
do Acre, estão bem distribuídas em quatro regiões do
Estado.
Em Brasiléia, na Regional Alto Acre, temos a
escola Getulio Vargas. Em Rio Branco, já na regional
Baixo Acre, o Instituto São José; a escola Neutel Maia;
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a escola Samuel Barreira; a escola Mozart Donizet; a
escola Maria Raimunda Balbino; e a escola Iracema
Gomes Pereira. E na outra ponta do Estado, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá temos a Escola Presbiteriana de Cruzeiro do Sul.
Os melhores colégios municipais de 1º ao 5º ano,
segundo o MEC, são a escola Padre Peregrino Carneiro de Lima, em Rio Branco, e a escola Dom Prospero
Bernardi, em Manoel Urbano.
Os anos finais do Ensino Fundamental, do 6º
ao 9º ano, estão melhores preparados em 10 escolas
estaduais acreanas, também distribuídas entre as regiões do Estado: cinco em Rio Branco (escola João
Mariano da Silva; Instituto São José; Colégio Acreano;
escola Senador Adalberto Sena e a escola Theodolina
Falcão Macedo.
Temos dois colégios bem avaliados em Cruzeiro
do Sul: a escola Presbiteriana e a escola São José.
Temos ainda o Instituto Odilon Pratagi, em Brasiléia;
o Instituto São José, em Tarauacá; e a Escola 15 de
junho, na cidade de Senador Guiomard.
Já no ensino médio, podemos dizer que, a exemplo do restante do país, as médias de desempenho em
língua portuguesa e matemática apresentaram uma
pequena queda de dois décimos, em 2011, fato que
também ocorreu em grande parte das redes estaduais
de ensino dos demais Estados brasileiros.
Mesmo assim, o MEC avaliou que, apesar das
pequenas oscilações negativas, os alunos de Ensino
Médio da rede pública conseguiram alcançar a meta
programada.
Sr. Presidente, ao divulgarmos esse cenário, nesta Casa, reafirmamos que esses dados, embora mais
animadores, ainda não são aqueles queremos para o
Estado, porque trabalhamos para superar deficiências.
Mas, ao mesmo tempo, é importante mostrar o quanto
avançamos e deixamos para trás uma situação educacional deplorável.
Em 1999, a Educação no Acre enfrentava pagamento de funcionários atrasados, escolas em condições
precárias e quase ausência de materiais e recursos
didático-pedagógicos.
Hoje, estamos diante de um quadro diferente.
Investimentos no Estado incluem programas e
ações voltadas para a alfabetização e elevação da
escolaridade de jovens e adultos. Incluem também a
valorização profissional, o que aumentou o percentual
de professores que possuíam formação superior de
27% do total, em 1999, para 98%, em 2012.
Contamos ainda a implementação do Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração, que permitiu sucessivos reajustes salariais ao longo desses últimos
13 anos e elevou o salário inicial, de R$ 404 para R$
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2.010,00 - ou seja, um aumento expressivo de 498%
- quase 500%.
Também elogiamos o fortalecimento das políticas
de Gestão Escolar; as avaliações do Sistema Estadual
de Avaliação da Educação Básica (Seape), que, desde
2009 realiza avaliação externa de larga escala com os
alunos das redes municipais e estaduais.
Vencemos etapas de um difícil desafio.
O índice de analfabetismo passou de 24,5% da
população acima de 15 anos, no ano de 2000, para
16,5% em 2010. Reduzimos a distorção idade-série,
ou seja, da defasagem idade-ano, que era de 50% no
Ensino Fundamental, em 1999, para 28% em 2011.
Agora, a meta da Secretaria de Educação e do
secretário, Daniel Zen, é justamente manter legado
obtido até aqui e apresentar inovações para tornar o
ensino cada vez mais atraente e de qualidade.
Sabemos que a qualidade da aprendizagem dos
alunos depende de uma combinação de fatores que
inclui tanto a boa formação dos professores como o
acesso à cultura e ao conhecimento.
No Acre, trabalhamos também para complementar
a 5ª hora na carga horária no 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio; para a regulamentação do exercício da função de coordenador pedagógico; e para a continuação da política de unificação
do acompanhamento das equipes da Secretaria de
Educação nas escolas.
Temos a meta ambiciosa de conseguir, com o
Plano de Alfabetização e Elevação da Escolaridade
de Jovens e Adultos, lançado este ano, diminuir, nos
próximos três anos, a atual taxa de analfabetismo do
Acre. Queremos que esta taxa, que é hoje de 16,5%
da população acima de 15 anos, seja reduzida para
um só dígito.
Todas essas iniciativas que citei aqui visam consolidar o que temos hoje e preparar um futuro melhor.
São objetivos nem sempre fáceis de alcançar, é verdade, mas que, por outro lado, contam com toda nossa
determinação para torná-los uma conquista a mais.
Muito obrigado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, telespectadores e ouvintes da TV e da
Rádio Senado, o assunto que me traz a essa tribuna
hoje é preocupante. Trata-se do cerceamento do direito
a informação do eleitor acreano.
Na última sexta-feira, 17 de agosto, o Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) divulgou o resultado da primeira rodada da pesquisa de
intenção de voto sobre a disputa pela Prefeitura em
várias cidades brasileiras.
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Mas em Rio Branco, capital do Acre, a pesquisa
Ibope, encomendada pela Rede Amazônica de Rádio
e Televisão, afiliada da TV Globo, registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número AC-00004/2012,
foi impedida de ser divulgada após ação protocolada
pelo PSDB, que questionava a metodologia utilizada
pelos pesquisadores.
De acordo com os a������������������������������
utos, a juíza da 1ª Zona Eleitoral, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi acatou a representaçao da Coligação Produzir para Empregar pela
impugnação da divulgação de pesquisa eleitoral sob a
alegação de que “da forma em que se deu a pesquisa,
mesclando perguntas quanto à aceitação do governo
em nível Estadual e da atual gestão do Prefeito Municipal de Rio Branco, teria sido criado nos eleitores,
um estado de ânimo favorável ao candidato a prefeito
da Frente Popular de Rio Branco, Marcus Alexandre
do PT e, por isso, não estaria de acordo com legislação eleitoral”.
Ora, Sr. Presidente, a metodologia do Ibope é
reconhecida em todo o país. A que foi utilizada para
realização da pesquisa em Rio Branco foi também
aplicada nas demais cidades brasileiras e ninguém
recorreu à Justiça para censurar os resultados e fazer
com que a informação tenha sido proibida de chegar
ao conhecimento da opinião pública.
Ao contrário do que quer fazer crer o PSDB, o que
o Ibope fez foi simplesmente testar quatro cenários de
intenção de voto, no momento, em que não há nenhuma definição oficial dos candidatos que concorrerão
às próximas eleições, sem nenhum favorecimento a
nenhum deles.
No primeiro, onde a pergunta é espontânea, não
houve a apresentação dos nomes dos candidatos;
No segundo, é testado o índice de rejeição e os
eleitores são indagados sobre em qual ou quais candidatos não votariam de forma nenhuma;
No terceiro, a administração municipal é avaliada;
E por último, são aferidos os índices de aceitação
das administrações estadual e federal.
É verdade que nessa sucessão, a presidente Dilma, o governador Tião Viana e o atual prefeito de Rio
Branco, Raimundo Angelim, são do PT, mas a própria
juíza, em sua decisão, admite que: “seria prematuro
sustentar que haveria intenção do IBOPE de condicionar a resposta do eleitor”.
E segue ponderando que “talvez”, o eleitor fosse
levado a fazer uma escolha que não refletisse a dele.
Senhor presidente, em qualquer das hipóteses, o
que questiono aqui é: por que o eleitor de Rio Branco
teve cerceado o direito à informação?
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Não vou entrar no mérito dos resultados porque,
independente deles, tínhamos o direito de conhecer
os índices que o Ibope apresentaria.
O direito a informação está previsto no artigo 5º,
incisos XIV, XXXIII e XXXIV “b” da Constituição Federal.
Desde a 2ª Guerra Mundial, a informação – e o
poder dela - não está mais concentrada exclusivamente
nas mãos de alguns. Vivemos hoje o contexto de um
mundo globalizado, no qual as pessoas estão cada
vez mais conectadas, seja por meio de sites, blogs ou
das mídias sociais que só crescem, acompanhando o
boom das tecnologias cada vez mais avançadas. Neste
sentido, não é apropriado, nem mesmo coerente, que
esse direito legítimo seja cerceado.
Ademais, no que se refere ao assunto em questão, senhor presidente, podemos até mesmo considerar
que torna-se sem substância a tentativa do PSDB de
querer desqualificar a pesquisa realizada pelo Ibope
com afirmações de que: “não utiliza critérios básicos
como o de ponderação da amostra para os quesitos,
consoante exigência da legislação, e também que a
sequência de perguntas podia induzir a resposta do
eleitor” como já exposto.
O Grupo Ibope é reconhecido não apenas no
Brasil, mas está muito perto de se tornar uma das 10
maiores empresas de pesquisa do mundo, segundo
a publicação Inside Research de agosto. O Instituto
avançou mais duas posições na lista das maiores e
agora figura na 12ª colocação do Honomichl Top 25
Global Research Organizations.
No tocante a Justiça Eleitoral, reconhecemos que:
“no uso legítimo de seu mister constitucional, desempenha o importante papel de mediador imparcial no
jogo político-democrático e bem por isso deverá desempenhar seu papel fiscalizatório, sempre primando
a favor do eleitor e da soberania popular que cada vez
mais exige e merece respeito”.
Mas o que se vê no Acre, desde eleições passadas, é uma judicialização das campanhas eleitorais.
Essa censura provocada pelo candidato do PSDB,
Tião Bocalom, além de atentar contra o direito constitucional à informação, atenta contra o estado democrático
de direito e é um sinal claro de seu desgaste eleitoral,
o mesmo que seu correligionário tucano, José Serra,
vem experimentando em São Paulo.
Vejamos, a primeira pesquisa IBOPE Inteligência/ TV Globo sobre a sucessão da Prefeitura de São
Paulo realizada entre os dias 31 de julho e 02 de agosto, aponta empate técnico entre José Serra e Celso
Russomanno do PRB. O candidato tucano tem hoje
26% da preferência dos eleitores da capital paulista
e Russomanno tem 25%. O companheiro Fernando
Haddad do PT está com 6%.
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Em Macapá, o atual prefeito Roberto do PDT está
na frente com 29% das intenções de voto.
Em Manaus, que tem nove candidatos à vaga de
prefeito, o resultado foi o seguinte: Artur Neto do PSDB
está à frente com 29% da intenção de votos. Em seguida, a senadora Vanessa Grazziotin do PCdoB aparece
com 19%. No terceiro lugar, há um empate técnico entre
Sabino Castelo Branco do PTB e Serafim Corrêa do
PSB: ambos têm 11% das intenções dos votos.
Em Curitiba, as intenções de voto estão divididas. A pesquisa aponta um empate técnico entre três
candidatos, considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 4 pontos percentuais: o atual prefeito
Luciano Ducci do PSB tem 25%, Gustavo Fruet do
PDT do tem 24% e Ratinho Junior do PSC tem 23%
das intenções de voto.
E assim por diante.
Eu poderia mencionar aqui os resultados de todas
as cidades onde a pesquisa foi realizada o que só nos
mostraria que números são números. Esses índices
nada mais refletem do que o momento político-eleitoral.
Nós da Frente Popular do Acre, ao contrário do
que querem fazer crer nossos adversários políticos,
temos feito uma campanha “pé no chão”, percorrendo
as ruas, andando de casa em casa, olhando no olho
das pessoas, apresentando nossas propostas para
que as cidades acreanas continuem se desenvolvendo.
Pedir voto não é crime. É legítimo em qualquer
campanha eleitoral.
Disputar a preferência do eleitor é um caminho
que se percorre para o merecimento de sua confiança
e é isso que estamos fazendo.
Contraditoriamente, senhor presidente, os mesmos que censuraram o resultado da pesquisa Ibope no
Acre, são os mesmos que engrossam o coro de que
no Acre não há liberdade de imprensa.
Se estamos fazendo da política um instrumento
para construção de uma sociedade mais justa e temos
o reconhecimento da população, comprovado através
dos índices positivos alcançados pelas gestões do PT
junto a sociedade, não será cerceando a população de
ser informada, de ter acesso as números da pesquisa
eleitoral do Ibope que o PSDB e seus aliados haverão
de reverter esse quadro.
Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Terça-feira 21

Educação
18-8-2012 - 12:29
Entrevista com João Batista Araujo e Oliveira
Sobram pedagogos e faltam gestores, diz especialista
Em entrevista a Veja, o educador João Batista
Araujo e Oliveira diz que o Brasil necessita de redes
de ensino fundamental eficientes, não de ilhas de excelência, e anuncia um prêmio para os prefeitos que
avançarem nesse objetivo
Nathalla Goulart
“Há boas escolas espalhadas pelo Brasil, mas
sozinhas elas não vão mudar o jogo.
Precisamos de uma rede que funcione” (Claudio Gatti)
Há décadas governos estaduais, municipais e
federal se vangloriam de suas escolas-modelo, unidades que recebem toda a atenção da administração de
plantão e que, por isso, se destacam dos demais colégios públicos pela excelência. Os governantes deveriam, na verdade, se envergonhar da situação, afirma o
educador João Batista Araujo e Oliveira, presidente do
Instituto Alfa e Beto, ONG dedicada à educação. O argumento do especialista é simples: “As escolas-modelo
são exceções. A regra, como sabemos, são as demais
escolas do Brasil”. Para incentivar governos a corrigir
a distorção, Oliveira criou, em parceria com a Gávea
Investimentos e a Fundação Lemann, o Prêmio Prefeito
Nota 10, que vai dar 200.000 reais a administradores
municipais cuja rede de ensino fundamental obtiver a
melhor avaliação na Prova Brasil, exame federal que
mede a qualidade do ensino público no ciclo básico.
Escola-modelo, portanto, não conta. “Não adianta o
prefeito falar que tem duas escolas excepcionais, se
as demais não acompanham esse nível.
Queremos premiar o conjunto.” Confira a seguir
a entrevista que ele concedeu a Veja.
O MEC divulgou nesta semana os resultados da Prova Brasil, que mostra o nível
de aprendizado das crianças no ciclo fundamental das escolas públicas. Como o senhor
avalia os resultados?
Eles foram divulgados com grande fanfarra, mas
não há nenhuma justificativa para isso. Se você analisa
a questão no tempo, percebe que existe estagnação.
Há um ponto fora da curva, os resultados divulgados
em 2010. Mas eles não foram corroborados neste novo
exame, e já esperávamos isso. Estamos onde estávamos em 1995. Há uma melhora bem pequena nos
anos iniciais da escola, e pouquíssima variação nas
séries finais e no ensino médio. Os gastos em educa-

AGOSTO 2012

42858 Terça-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ção aumentaram – e muito – e foram criados muitos
programas, mas isso não tem consistência suficiente
para melhorar a qualidade do ensino. Então, temos
duas hipóteses para a estagnação: ou os programas
criados são bons mas não foram bem executados, ou
são desnecessários e não trouxeram benefício algum.
Especialistas, entre os quais o senhor, pregam
que uma reforma educacional eficaz se faz com receitas consagradas – ou seja, sem invencionices.
Quais são os ingredientes para o avanço?
O primeiro é uma política para atrair pessoas de
bom nível ao magistério. Desde a década de 60 há
um rebaixamento do nível do pessoal, e a qualidade
do ensino depende essencialmente do professor. O
segundo ingrediente é a gestão do sistema. Uma boa
gestão produz equidade: todas as escolas de uma mesma rede funcionam segundo o mesmo padrão. Hoje,
unidades de uma mesma rede, estadual ou municipal,
apresentam desempenhos díspares.
O terceiro é a existência de um programa de ensino estruturado, que falta ao Brasil. As escolas têm um
punhado de papéis reunidos sob o nome de “proposta
político-pedagógica”, seja lá o que isso queira dizer: começa com uma frase do Paulo Freire e termina citando
Rubem Alves. Os governos de todos os níveis abriram
mão de manter uma proposta de ensino, detalhando o
que os alunos devem aprender em cada série. O quarto ingrediente é um sistema de avaliação que possa
medir a evolução do aprendizado. Para isso, porém,
é preciso ter um programa de ensino: afinal, se você
não sabe o que ensinar, como vai saber o que avaliar?
De posse de bons profissionais, gestão, programa de
ensino e métodos de avaliação, acrescenta-se o último ingrediente, um sistema de premiação e punição.
Algumas redes começam a pensar em um sistema de
premiação, mas não adianta só dar incentivo. É preciso
premiar quem faz direito e punir quem não faz. Hoje,
o único punido no sistema de ensino brasileiro é o
aluno reprovado. Isso é covardia. Nada acontece com
professor, diretor, secretário de Educação, prefeito ou
governador quando eles falham.
Em meio a tantos desacertos, há municípios
fazendo a lição de casa em matéria de educação?
Sim, mas os exemplos são poucos. Sobral, no
Ceará, é um deles, além de algumas dezenas de cidades em São Paulo e em Minas Gerais. Elas seguem a
receita de estruturar o ensino, de cuidar de questões
que realmente fazem a diferença. Mas ainda estamos
falando das primeiras séries do ensino fundamental.
Ou seja, estamos aprendendo a fazer escola primária.
O senhor organiza um prêmio que será entregue a administrações municipais que mostrarem
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o melhor desempenho em educação. Como ele vai
funcionar?
A ideia é premiar o prefeito das cidades que apresentarem uma rede de qualidade, ou seja, um conjunto
em que todas as escolas atinjam um patamar satisfatório de ensino. Não adianta o prefeito falar que tem
duas escolas-modelo, excepcionais, se as demais não
acompanham esse nível. Queremos premiar o conjunto.
Qual o problema das escolas-modelo?
O problema é que elas não são modelo de nada.
Em sua excelência, elas são exceções. O prêmio parte da premissa de que uma andorinha sozinha não
faz verão. Por meio da Prova Brasil, constatamos que
existem algumas escolas boas espalhadas pelo País,
mas, sozinhas, elas não vão mudar o jogo.
Precisamos de uma rede que funcione. Quando
analisamos avaliações de outras nações, percebemos
que escolas de uma mesma rede têm um desempenho
muito similar. Isso é democracia, isso é cidadania: você
pode matricular seu filho em qualquer escola, pois todas oferecem o mesmo nível de ensino.
Por que é tão difícil levar a qualidade das escolas-modelo para toda a rede de ensino?
Porque no Brasil o que importa é acessório. O
legal é colocar xadrez na escola, é ensinar teatro. O
brasileiro vai à Finlândia e acha que o sucesso da educação daquele país se deve ao fato de que as paredes
das escolas são pintadas de rosa. Na volta ao Brasil,
ele quer pintar todas as escolas daquela cor. Depois,
ele vai à França, onde vê um livro que julga importante
e decide introduzi-lo nas escolas daqui... Em vez de
olharmos o que os sistemas de ensino daqueles países
têm em comum, olhamos exatamente para o que há de
diferente neles, como se isso fosse a bala de prata da
educação. Por isso gestão é tão importante: é preciso
focar o DNA da escola e deixar de lado o que é periférico. O problema é que as escolas e as secretarias
de Educação estão povoadas de pedagogos, e não de
gestores. Não conheço uma Secretaria de Educação
no Brasil que tenha um especialista em demografia,
que saiba quantas crianças vão nascer nos próximos
anos e, portanto, quantas escolas precisam ser abertas ou fechadas.
Há alguns meses, o MEC anunciou a aquisição
de milhares de tablets para professores. O senhor
vê isso com bons olhos?
É mais confete. O bom professor vai se beneficiar; o mau, não. E nem o benefício ao bom professor
justifica o custo. Quando a tecnologia está atrelada
ao professor, ele, o ser humano, vai ser sempre o fator limitante.
Nenhum país conseguiu melhorar a educação
a partir do uso da tecnologia. Não estou dizendo que
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a tecnologia seja ruim. Ela tem potencial, desde que
seja usada no contexto apropriado. Não adianta colocar ingredientes certos na receita errada.
Alguns países que tinham índices educacionais semelhantes aos do Brasil hoje ostentam números aceitáveis ou mesmo invejáveis. É o caso de
Coreia do Sul, China e Chile. O que essas nações
podem ensinar ao Brasil?
Elas podem servir de modelo, mas é preciso entender o processo de cada uma delas. Os três países
citados aprimoraram seu sistema de ensino em regimes
militares, o que não é a realidade do Brasil, felizmente.
Mas a estratégia central dessas nações foi adotar medidas de forma gradual. Essa é uma lição que o Brasil
tem dificuldades para aprender. Queremos fazer tudo
de uma só vez, e acabamos não fazendo nada direito.
A Coréia do Sul, por exemplo, realizou sua reforma
entre os anos 1950 e 1980. Primeiro, reestruturou o
ensino primário, depois, o ginásio, e assim por diante.
A outra estratégia acertada dessas nações foi construir
as condições necessárias ao sucesso do ensino. Dou
novamente um exemplo dos sul-coreanos: eles introduziram um programa de ensino rigoroso, tocado por
professores bem formados. Temos também exemplos
de democracias que fizeram reformas educacionais
bem-sucedidas, como Finlândia e Irlanda. A Finlândia
tinha índices muito inferiores aos dos demais países
escandinavos. Há cerca de trinta anos, eles elaboraram um plano de ensino extremamente rigoroso, que
incluía formação lapidar de professores.
A sensação generalizada é que o ensino público nacional é um desastre. É uma visão errada?
É uma visão correta. Sobretudo para as crianças pobres, que teriam na escola a única chance de
ascensão social. A escola é um desastre quando analisada pela ótica das avaliações internacionais, e um
desastre também do ponto de vista pessoal, individual.
A única chance que um cidadão tem de melhorar de
vida no Brasil é por meio da educação de qualidade.
E ela não tem qualidade para a maioria das pessoas.
O número de jovens que chegam ao ensino médio é
baixíssimo, e entre estes a evasão é uma calamidade.
E o governo é incapaz de entender que há um modelo
errado ali, que penaliza jovens justamente quando eles
atravessam uma fase de afirmação.
O Enem foi criado como ferramenta de avaliação e aprimoramento do ensino médio. Porém, vem
sofrendo mudanças para atender a outro fim: a seleção de estudantes para universidades públicas.
Qual a avaliação do senhor a respeito?
Ninguém consegue servir a dois senhores. O
Enem nasceu com um formato, mas transformou-se em
outra coisa. Ele nasceu para ser uma prova de avaliação
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das competências dos jovens, mas não deu certo. Em
seguida, tentou-se vender a ideia de que é uma prova seletiva, um vestibular barato. E ficamos com esse
troço que ninguém sabe o que é. O Enem não tem a
menor importância. A ideia de ter uma forma simplificada de ingresso à universidade é bem-vinda, mas isso
não serve para todos os estudantes do ensino médio.
O que poderia ser feito para corrigir o ensino médio?
O Brasil tem a necessidade de atender a demandas da sociedade e da economia. Mas insistimos
em fazer um ensino acadêmico, reprovando alunos e
negando qualquer futuro a essas pessoas. O grosso
do currículo escolar tem de ser voltado para a massa,
para pessoas que vão enfrentar o mercado de trabalho. Uma formação técnica, profissional, para aquele
sujeito que vai trabalhar no shopping, no telemarketing. Não há demérito algum nisso: essa é a base das
economias de serviço. Nos Estados Unidos, a maior
economia do mundo, 50% das pessoas que estão no
mercado de trabalho têm apenas o ensino médio. É
um nível de qualificação que permite a eficiência da
economia. Aqui, quem possui somente o ensino médio
é considerado um fracassado.
Tramita no Congresso o Plano Nacional de
Educação, que prevê aumentar o porcentual do
PIB destinado à área de 5% para 10%. A falta de
dinheiro é a razão de crianças não saberem ler ou
operar conceitos fundamentais de matemática?
O país deve investir em educação, mas colocar
dinheiro na equação atual é jogá-lo fora. O problema
mais importante é a gestão. Não adianta pôr mais dinheiro no sistema atual porque ele vai ser malgasto.
É como pagar dois professores que não sabem ensinar: melhor é pagar somente um bom mestre. Temos
problemas estruturais muito graves: se eles não forem
resolvidos, não haverá financiamento que baste. Desde
1995, o salário do professor quintuplicou no Brasil, mas
não houve avanço no desempenho do ensino. Então,
aumentar uma variável só não vai mexer no resultado.
A equação é mais complexa. Além disso, 10% é uma
cifra descabida do ponto de vista da macroeconomia.
O país estabeleceu metas para o ensino básico até 2021. Como estará o Brasil, do ponto de
vista da educação, às vésperas do bicentenário da
Independência?
Estaremos no mesmo patamar. Não há nenhuma
razão para pensar que será diferente.
Não se muda a educação estabelecendo metas,
mas a partir de instituições. Não há milagre. Uma vez
que não existe investimento nas políticas corretas, não
há por que achar que teremos uma situação melhor
no futuro.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – V. Exª será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Viana,
do PT do Estado do Acre, pelo período de vinte minutos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aos amigos e às
amigas que nos acompanham pela TV Senado e pela
Rádio Senado, quero, antes de mais nada – já fiz um
aparte ao Senador Anibal Diniz –, ser absolutamente
solidário com o discurso que o Senador Anibal Diniz
fez há pouco da tribuna sobre a educação no Acre e
também sobre esse lamentável episódio que envolve o
PSDB no Acre e a não divulgação da pesquisa Ibope
numa das capitais do Brasil.
É inteiramente lamentável, é querer distorcer a
realidade. É a única capital, a mesma metodologia usada em Manaus, em que o candidato do PSDB está na
frente. É divulgado na Rede Amazônica de Televisão,
já que a pesquisa é contratada pela Rede Amazônica
de Televisão no Acre pela TV Acre, afiliada em Manaus
pela TV Amazonas e a Rede Globo. Lamentavelmente,
temos uma situação como essa em que prevalecem
o autoritarismo, a intolerância dos que hoje dirigem
o PSDB no Acre e acham que decidem uma eleição
antes da hora, sem combinar com o eleitor, não sei
por que razão, temendo números que ainda são tão
preliminares. Certamente, eles, que já contavam com
a eleição definida antes da hora, estão temendo as
tais quedas na pesquisa. Mas eleição só se decide no
dia. Não precisa querer deturpar uma situação que é
assim em todos os lugares. Ninguém ganha eleição
antecipadamente.
Mas, Sr. Presidente, venho à tribuna para fazer
o registro do fato de o Governo ter lançado o programa de concessão para ampliar investimentos em rodovias e ferrovias. Eu confesso que, dando entrevista
para uma jornalista do jornal O Globo, eu falava que
a Presidenta Dilma está atendendo as expectativas
de muitos brasileiros, de milhões de brasileiros, e a
minha também, como cidadão brasileiro, quando ela
lança esse programa que nos faz confiar, cada vez
mais, no futuro.
Sr. Presidente, a Presidenta Dilma, o Presidente
Lula, o PT sempre foi cobrado por investimentos na área
de logística, de infraestrutura aeroportuária, rodovias,
ferrovias. O PT lançou o PAC, que é o grande responsável pelo fato de o Brasil estar podendo atravessar a
maior crise econômica financeira contemporânea, que
nasceu nos Estados Unidos, se alojou na Europa e há
anos gera desemprego e afeta todo o mundo. O Brasil só consegue se diferenciar porque, no Governo do
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Presidente Lula, estabeleceu uma política pensando
em disputar o mundo e organizar o Brasil.
O Presidente Lula fez a mais exemplar política de
inclusão social do mundo, quebrou paradigmas quando estabeleceu crescimento econômico com inclusão
social e redução do desmatamento. Essa situação
fecha o que nós chamamos de agenda econômica e
socioambiental. O Presidente Lula trouxe de volta a
fé, a esperança de milhões de brasileiros quando estabeleceu metas que poucos acreditavam serem possíveis no País, de geração de emprego com carteira
assinada; quando fez um programa e trouxe para a
classe média C quase 40 milhões de brasileiros. Com
isso, criou um mercado interno no Brasil que nos ajuda
hoje a ver a inclusão social, os pequenos, a base da
pirâmide ajudando a manter a nossa economia viva.
E agora, como primeiros sinais, o Presidente Tombini,
do Banco Central, aponta uma possível redução na
taxa Selic de 8% para 7,5% e já aponta também uma
retomada do crescimento econômico, como tivemos
no mês de junho.
Mas, Sr. Presidente, começaram a questionar que
o PAC não sairia do papel. O PAC está presente nos
26 Estados e no Distrito Federal. O Acre mesmo é um
exemplo. Comecei um trabalho na BR-364, para citar
um só, que foi levado adiante com o Governador Binho.
Agora, o Governador Tião Viana se prepara para, de
maneira definitiva, entregarmos a BR-364, que, tendo
em vista as condições de solo, as peculiaridades da
parte mais ocidental da Amazônia brasileira, vai exigir investimentos anuais de mais de R$50 milhões,
mas que hoje é uma realidade. O Acre praticamente
concluiu sua malha rodoviária. Nós fizemos completamente a BR-317, e a BR-364 também foi concluída.
Isso graças ao Governo Federal. Comecei um trabalho
na 317, com o Presidente Fernando Henrique, que foi
consolidado com o Governo do Presidente Lula. E aí o
Presidente Lula nos ajudou a realizar o maior sonho do
povo acriano, que é o da integração do Estado. Agora,
este ano, o Governador Tião Viana, certamente, com a
Presidenta Dilma, vai inaugurar a BR-364 até Cruzeiro do Sul. Falo isso porque todo o programa do PAC
criou uma condição para que o Brasil possa sair de um
marasmo de décadas e almejar ocupar um espaço de
destaque no mundo.
Eu, particularmente, sou daqueles brasileiros
que têm muita confiança em que, nos próximos 10,
15, 20 anos... Ou seja, daqui a uma década e meia,
é provável que o Brasil esteja entre as três maiores
economias do mundo. Não tenho nenhuma dúvida. O
Brasil, daqui a 15 anos – vou falar aqui da tribuna do
Senado; falei outro dia para um grupo de jovens nas
escolas de Rio Branco, que tão bem me acolheram –,
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deverá ter uma distribuição de renda melhor do que a
dos Estados Unidos – estou falando em menos de duas
décadas –, se seguirmos este caminho: trabalhando
na infraestrutura, fortalecendo a nossa atividade industrial, criando o mercado interno, tendo uma política de
inclusão social e, obviamente, sem abrir mão de ter um
cuidado especial com o meio ambiente. Estou preocupado com o andamento final da votação do Código
Florestal. Tenho alertado, como fiz num artigo na Folha
de S.Paulo, ainda no fim de semana, que o radicalismo
de alguns, a falta de visão estratégica para o País, os
interesses particulares não podem se sobrepor aos
interesses maiores do País, principalmente em temas
chaves como a questão ambiental.
É óbvio que a produção agropecuária brasileira
– o agronegócio, a agricultura familiar – é estratégica
para que o Brasil possa alcançar esse objetivo, esse
sonho, que acabo de falar da tribuna do Senado, de
estar entre as três maiores economias do Planeta, de
ter uma distribuição de renda melhor do que a distribuição de renda americana, dos Estados Unidos. Isso só
vai acontecer se tivermos uma boa política de proteção
para o meio ambiente, um bom Código Florestal; se
tivermos políticas que apostem no produtor, naquele
que quer trabalhar, no empreendedor.
E aqui o Brasil tem um grande gargalo. Quando
estamos falando de rodovia, de ferrovia, de aeroportos
e de portos, o Brasil segue tendo um enorme desafio
nesse sentido. E uma das expectativas maiores que
eu tinha do Governo da Presidenta Dilma, e que sigo
tendo, é que acho que o maior legado do seu Governo será ter ajudado o Brasil a enfrentar o problema
de sua logística, de sua infraestrutura. E aí, sim, ela
vai escrever também, somando-se às páginas que já
estão registradas no melhor espaço da história brasileira, escritas pelo Governo do Presidente Lula. E ela
foi parte desse Governo.
A Presidenta Dilma vai escrever seu nome na
história contemporânea do Brasil, a partir daquilo em
que ela mais pode colaborar, que é na mudança da
infraestrutura do nosso País. Esse programa que ela
lança – Programa de Investimentos em Logística –,
que prevê a aplicação de R$133 bilhões, nos próximos
vinte anos, em nove trechos de rodovias e doze de ferrovias, os investimentos dos programas em aeroportos
e portos – que espero ansioso aqui, para poder vir falar
também na tribuna do Senado –, vão se somar e vão
atender à expectativa do brasileiro.
São R$133 bilhões destinados à construção de
ferrovias – com investimentos de R$91 bilhões – e
duplicação e construção de rodovias, com aplicação
de R$42 bilhões. Quer dizer, são R$91 bilhões para
ferrovias e R$42 bilhões para as rodovias. Desse to-
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tal, R$79 bilhões serão aplicados nos próximos cinco
anos. Já imaginaram quantos milhões de empregos
serão gerados? Quantos novos empreendimentos teremos no País? Quanta economia de custo Brasil nós
teremos, seja para o agronegócio, seja para atividade
industrial, seja para a melhor integração das regiões
no País, como estabelece a Constituição?
E é o Governo da Presidenta Dilma, que dá sequência ao Governo do Presidente Lula, que agora
cumpre essa etapa, uma etapa que vai um pouco além
dos compromissos do PAC. E por que vai além, Sr.
Presidente Correia? Porque aqui há um chamamento
direto para o setor privado. Alguns, no final de semana,
inclusive importantes figuras do PSDB, tentaram dizer
que esse era o programa de privatização do PT. O PT
não está fazendo privatização de nenhum quilômetro
de rodovia, de nenhum quilômetro de ferrovia, e, certamente, não fará nem de portos, nem de aeroportos.
Eu não tenho nenhum dogma; aquilo que tem que
ser privatizado, que seja privatizado. Mas não vamos
falar o que não está ocorrendo. O programa é explícito,
diferente do implementado quando o PSDB estava no
governo. A Vale do Rio Doce não é mais uma empresa
pública. A Vale do Rio Doce é uma empresa privada
hoje. As privatizações todas foram reais e aconteceram.
O PSDB, que estava no governo, que assuma ter feito,
mas não venha querer chamar concessão de privatização. Uma concessão pública mantém o patrimônio
como patrimônio público; é feita a concessão do serviço por tempo determinado, com custo, com regras
bem claras, como, por exemplo, cobrança de pedágio.
Está lá claro que não está no programa cobrança de
pedágio urbano, dentro das cidades.
Está bem claro que a escolha das concessionárias se dará pelo menor preço de pedágio. Com isso, o
Brasil tem a possibilidade, que é a melhor de todas, de
ter uma parceria do Governo com a iniciativa privada.
E a grande vantagem que a gente vê nessa proposta,
que eu digo que vai um pouco além do projeto do PAC,
que prevê claramente investimentos públicos que estão
mudando a história do Brasil – com o Luz para Todos,
por exemplo, ou o PAC Saneamento –, é que é uma
medida onde vamos ter escala de investimentos, vamos
ter empresas privadas tendo concessão, autorização
para cuidar do patrimônio público. Sob fiscalização
do nosso Governo, está sendo criada uma empresa,
a Empresa de Planejamento e Logística (EPL). Essa
empresa vai acompanhar e vai cuidar e, certamente,
vai escrever seu nome na história como uma empresa
que ajudou a diminuir o custo Brasil, a fazer o Brasil um
País viável do ponto de vista da sua logística.
Não é fácil! Um país continental como o nosso,
centenas de milhares de quilômetros de rodovias e
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ferrovias com um custo elevado, com a manutenção
difícil?! Tem, sim, o Governo está certo em chamar o
setor privado, está certo em fazer as concessões. E
até cobro: temos que fazer isso imediatamente, em
portos e aeroportos. Ampliar. É uma vergonha hoje os
aeroportos brasileiros: temos uma passagem cara e
um serviço muito ruim. E não existe sentido em haver
uma empresa estatal cuidando da limpeza dos aeroportos, cuidando do funcionamento primário dos aeroportos. Isso não atende o interesse público, isso não
tem condição de se viabilizar num País que não disputa com o seu passado, porque o passado do Brasil,
nesse aspecto, é muito ruim. Nós não temos referência
de uma transformação grande no custo Brasil, na infraestrutura brasileira. Mas não há problema: a nossa
disputa é com o mundo. O Brasil disputa o mundo. O
Brasil disputa ser a terceira economia do mundo, antes de completarmos os próximos vinte anos. E isso
será possível com programas como esse lançado pela
Presidenta Dilma.
Não pude estar presente no Palácio, mas digo aqui
da tribuna do Senado: esse programa da Presidenta
Dilma atende à minha expectativa de cidadão, porque,
no Governo dela, espero a continuação do trabalho do
Presidente Lula, aprofundamento das conquistas do governo do Presidente Lula; mas o que eu espero de novo
do Governo da Presidenta Dilma é exatamente essa
engenharia do Brasil do futuro, do Brasil que chama o
setor privado, um setor competente, um setor que já
está colocado com autoridade, nos vários continentes
do mundo, construindo ferrovias, rodovias, aeroportos
e portos, explorando petróleo, que agora vem para cá,
com concessão pública, ajudar-nos a superar as dificuldades de logística que o nosso País tem.
Esse é o destaque, é o pronunciamento que eu
queria fazer, Sr. Presidente, e dizer que não tenho
nenhuma dúvida de que, apostando em ferrovia... E é
bom que se diga: se nós olharmos a proposta de concessão, do total de R$133 bilhões, nós temos R$91
bilhões nas ferrovias e, na parte de duplicação de rodovias, R$42 bilhões.
O Brasil começa a fazer a coisa certa: investe o
dobro em ferrovias se comparado ao que vai investir
em rodovias. Aliás, o Brasil nunca, desde a época do
Mauá, deveria ter se afastado das ferrovias, a nossa
Madeira-Mamoré. E essa ferrovia que vai até Vilhena,
e que nós temos a esperança que vá até Cruzeiro do
Sul, no Boqueirão da Esperança, e que nós estamos
trabalhando junto ao Peru para que se iniciem imediatamente as tratativas no sentido de ter a ligação ferroviária de Pucallpa até Cruzeiro do Sul; e, aí, nós temos
um binário, sistema intermodal onde nós teremos o
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transporte fluvial, o rodoviário e o ferroviário, passando
pelo Parque Nacional, respeitando o meio ambiente.
Alguns cobraram: “Mas não está colocado a ferrovia no Acre!”. Não precisa estar; ela está acontecendo.
A nossa prioridade é a ligação do Peru, via Cruzeiro
do Sul, com o Brasil, e isso é uma das minhas maiores
prioridades aqui no Senado Federal.
Estou certo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que com esse programa que prevê a maioria dos
investimentos nos próximos cinco anos. Imaginem
a dinâmica que o Brasil vai ganhar quando, daqui a
pouco, R$80 bilhões forem investidos, na sua maioria,
em ferrovias e, numa boa medida, em rodovias. Dos
R$133 bilhões, R$79,5 bilhões serão investidos nos
próximos cinco anos, e o restante, R$53,5 bilhões,
em até 25 anos.
Encerro dizendo que a minha expectativa é para
que, imediatamente, o Governo da Presidenta Dilma possa apresentar o programa dos aeroportos e
portos no País, com atenção especial para aviação
regional, porque o brasileiro alcançou uma condição
melhor, uma renda melhor, quer viajar e não pode. Os
aeroportos estão em situação precária: as pistas de
pouso não dão conta, os pátios para estacionamento
de aeronaves não dão conta; e essa situação não se
resolve da noite para o dia. É necessário que se tome
uma decisão já para que a busca de solução comece
agora e o quanto antes a população saia dessa situação de dificuldade.
E volto a dizer mais uma vez: nas idas e vindas
do Acre para Brasília, o transporte aéreo no Brasil
tem muito que melhorar ainda, Sr. Presidente! São
R$1.500,00, R$1.600,00, R$1.700,00 por uma passagem de ida para Rio Branco, comprada com uma
semana de antecedência. É uma desonestidade por
parte das companhias aéreas! E a Anac, a Infraero,
a Secretaria de Aviação Civil têm que fazer algo. Não
estou falando de tabelar. Eu mesmo estou entrando
com outro requerimento, dirigido à Anac, cobrando informações sobre o porquê de os aviões ainda irem a
Rio Branco com restrição de passageiros se nós temos
lá uma obra que parece que não tem fim, conduzida
pelo Exército brasileiro.
Tenho tanto respeito pelo Exército brasileiro, pelo
Batalhão de Engenharia, mas o Batalhão de Engenharia não dá conta de fazer obras em aeroportos
nessas condições como se está propondo fazer. Não
dá conta! Está errado! É um caminho ruim! Não tem
os equipamentos necessários; não trabalha 24 horas,
incluindo os finais de semana. E a pista de pouso de
Rio Branco é um exemplo.
Assim, não podemos ficar com restrição de voos.
Cobro aqui, da tribuna do Senado, no dia que em que
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celebro a grande ação da Presidenta Dilma, de investir
em infraestrutura. Cobro aqui, da tribuna do Senado,
que imediatamente a Anac, a Infraero, a TAM, a Gol
e a Secretaria Nacional de Aviação Civil façam frente
à situação que o povo de Rio Branco vive. Os aviões
indo com restrição de assento, ou seja, com assentos vazios, por conta da pista de pouso, e o preço da
passagem lá em cima. O cidadão, quando conquista
o direito de ir e vir, esse direito lhe é tirado por uma
ação desonesta das companhias aéreas em relação
aos voos para a Amazônia.
Nós vamos ter, agora, na semana que vem, uma
audiência pública, por força de requerimento firmado
pelo Senador Cícero Lucena, pelo Senador Randolfe,
pelo Senador Capiberibe, por mim, pelo Senador Rodrigo Rollemberg, para a qual convocamos de novo,
na Comissão de Defesa do Consumidor, a Anac, a Infraero, a Secretaria da Aviação Civil e as companhias
aéreas, para explicarem aquilo que elas teimam em
não explicar: como é que se pode cobrar por uma passagem de ida Brasília/Rio Branco mais caro do que se
cobra por um bilhete de ida e volta para a Europa. Se
isso não for desonestidade, eu não sei mais o que é
desonestidade, Sr. Presidente. E esse tipo de esclarecimento nós vamos fazer já na semana que vem aqui.
E vou apresentar outro requerimento. Queremos
saber por que não se toma providência, e, se a Infraero continuar desrespeitando os pedidos que tenho feito aqui da Tribuna do Senado, vou tomar as medidas
que o Regimento do Senado estabelece para que esta
Casa seja respeitada, porque eu não estou falando por
mim; estou falando pelo povo do Acre, pelo povo de
Rio Branco, pelo povo da Amazônia, onde a aviação
não é um serviço de luxo, mas de primeira necessidade. O senhor sabe, Dr. Correia, que é de primeira
necessidade o deslocamento com o uso da aviação,
principalmente na Amazônia brasileira.
Eu agradeço e digo, mais uma vez, que a Presidenta Dilma está de parabéns pelo lançamento do
programa de investimentos em rodovias e ferrovias e
que estou aqui na expectativa de que saia o quanto
antes, proximamente, o programa de investimentos
nos aeroportos e portos do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cristovam
Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, volto aqui, Presidente, para falar sobre o mesmo tema.
Podem continuar chamando de “nota só” o meu dis-
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curso, mas eu creio que não estou em má companhia.
Nesses últimos dias, a mídia inteira está virando uma
imprensa de uma nota só, ou de duas, porque, além
do mensalão, fala em educação, educação.
O Correio Braziliense, o jornal aqui da minha cidade, trouxe um editorial, ontem, domingo, que vale a
pena ler aqui, pelo menos, uma parte, a começar pelo
título: “Ensino médio: desastre exige ação urgente”. É
um editorial que tem um grande valor, primeiro, por
ter existido ou por ter a equipe de redação do jornal
tomado um tempo para fazer um editorial sobre esse
assunto, o que não se fazia alguns anos atrás, e que
hoje está em outros jornais também. Segundo, pelo
conteúdo, de cujo teor leio uma parte: “Procrastinar é
uma das marcas nacionais”. Essa frase é fundamental:
“Procrastinar é uma das marcas nacionais”. Ou seja,
nós, brasileiros, temos uma marca nacional de jogar
para frente, de adiar, de não enfrentar os problemas
na hora certa e, por isso, terminamos pagando um
preço muito alto, porque, não cuidando no momento
certo, depois, temos que fazer pequenas ações para
mitigar, para diminuir os problemas, sendo que o custo é muito maior ainda para se reconstruir o que não
construímos na hora.
Outra, confundir palavras com obras.
Imaginar que planos alardeados aos quatro
ventos, não como uma solução, mas como “a”
solução, resolvem o problema. Não resolvem!
Enquanto se perde tempo com proclamação
de intenções, a questão se agrava. É o que se
observa no ensino médio.
E, hoje, eu tive a oportunidade de passar uma
parte da manhã em uma escola de ensino médio do
Distrito Federal. Pude conversar com os jovens. Vi nos
olhos deles, durante as duas horas em que debatemos
o assunto, como eles estão ansiosos por uma educação
de melhor qualidade e a frustração que eles sentem
de não conseguirem receber esse apoio.
O índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb) divulgado esta semana se encarregou de trazer os pseudossonhadores
à realidade. Em 17 unidades da Federação,
manteve-se quase estagnado (passou de 3,6
para 3,7). Nas demais, piorou. O desastre, vale
frisar, não constitui novidade.
Repito o que disse aqui na semana passada: o
Brasil foi reprovado, porque qualquer criança que tire
uma nota 3,6 ou 3,7 está reprovada na escola. E o mais
grave, Senador: não há promoção automática para um
país entrar na modernidade. Diversos Estados adotaram a ideia da promoção automática para os alunos:
não passou, a gente passa assim mesmo. É um crime
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o que se faz quando se adota o sistema de aprovação
automática! Porém, não há promoção automática para
países, para país, para uma nação. Ela só passa se
estiver sintonizada com as coisas da modernidade, e
hoje a modernidade implica necessariamente conhecimento, e conhecimento vem de ciência e tecnologia,
que vem de universidade, que vem de educação no
ensino médio, que vem do ensino fundamental. Sem
essa cadeia, o Brasil não é aprovado para dar o passo
necessário para entrar no século XXI.
As avaliações anteriores mostraram o
lamentável desempenho dos estudantes desse nível de ensino. Com o diagnóstico que se
repetiu ao longo dos anos, esperavam-se medidas eficazes, aptas a corrigir os rumos tortuosos do percurso que conduz à universidade.
Um dos grandes problemas é o currículo. A obrigatoriedade de estudar 13 disciplinas
não permite aprofundar nenhuma. Ao término
do curso, formam-se especialistas em tudo
que não sabem nada. Português e matemática, alicerces para a aquisição dos demais
conhecimentos, ficam diluídos no emaranhado de informações impostas aos jovens, que,
ademais, carregam dificuldades da trajetória
iniciada no fundamental.
Eu prefiro não trabalhar a ideia das dificuldades
como coisas permanentes. A dificuldade do ensino
fundamental tem que ser superada para que o ensino
médio possa avançar. Aí, o ensino médio tem que ter,
sim, no mundo de hoje, mais disciplinas do que tinha
no meu tempo, porque surgem problemas novos. Para
isso é preciso horário integral nas escolas.
Não é impossível ter mais disciplinas do que se
tem hoje. Não é impossível se ter o estudo dos direitos, dos direitos sociais, dos direitos humanos, até da
Constituição dentro de uma escola de ensino médio,
mas se precisa de mais horas por dia. Por isso é tão
importante o horário integral.
Enxugar o currículo é, pois, medida urgente e indispensável. Em 2000, há 12 anos,
portanto, documento da Secretária de Educação Básica (SEB) criou comissão para estudar soluções. A proposta então apresentada
coincide com a agora anunciada pelo Ministro
Aloizio Mercadante como novidade – a divisão
do conhecimento em três áreas. Uma: linguagens, códigos e suas tecnologias. Outra: matemática e suas tecnologias. A última: ciências
humanas e suas tecnologias.
Não há nenhum problema, e é correta essa administração, é só organização, mas não vai adiantar nada
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se as crianças ficarem, como ficam hoje, com duas ou
três horas de aula por dia. E algumas – não é preciso
lembrar que há uma desigualdade muito grande – ficam
apenas até a hora da merenda. A verdade é que, no
Brasil de hoje, muitas escolas são restaurantes mirins.
A criança vai até a merenda para comer, depois vai
para casa. As que ficam até depois da merenda não
levam dever de casa. As que talvez levem não aprendem. Esse é que é o problema.
A divisão, como o MEC propõe, pode ser boa,
mas não dará resultados se for às custas de eliminar
uma porção de disciplinas necessárias no mundo moderno e mantendo o mesmo número de horas de aula.
Em 31 de janeiro deste ano, o Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da
União portaria com essas mudanças [...] Foi
um dos últimos atos do então Ministro Fernando Haddad [...] De lá para cá, nada aconteceu.
Assim, é legítimo perguntar se as promessas de Aloizio Mercadante se transformarão em atos. Espera-se que sim. Obstáculos terão de ser enfrentados. O primeiro é
a formação de professores multidisciplinares
que substituirão os monodisciplinares. Profissionais qualificados para responder ao novo
desafio não se compram em supermercado.
Exigem anos de estudos. Nas condições atuais, os melhores cérebros não se candidatam
ao magistério. Buscam empregos não só mais
bem pagos, mas também mais reconhecidos.
Como chegar lá?
Três palavras no final do editorial. E não duvido
de que temos como chegar lá.
A primeira coisa, porém, é entender que o lá não
é apenas ligeiros avanços do hoje, do aqui. O lá tem
que ser uma nova proposta, um novo mundo, uma nova
realidade, uma nova educação.
É preciso perder essa idéia de que o futuro é a
continuação do presente. Não é. O futuro pode ser algo
diferente do presente, como foi o Brasil que surgiu a
partir de 1930, diferente do Brasil de antes, quando
era rural e agrícola e se transformou em industrial e
urbano. Houve uma mudança, houve uma revolução.
E é isso que é necessário fazermos na educação.
A melhora da educação não trará a educação de que
se precisa, Senadores. A nova educação só virá de
um salto, e esse salto só virá se criarmos um sistema
novo educacional, ao lado do sistema tradicional, que
será substituído na medida que o novo for implantado.
O mundo é novo, a educação exige algo novo e não
apenas a melhoria do passado que se manifesta no
presente de hoje.
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A proposta de dividir currículo, que não é má,
pode ser mais uma experiência, mais uma tentativa.
Aliás, muitos costumam dizer que a crise da educação
brasileira vem também das mudanças de métodos, que
transformam 30 milhões de crianças em verdadeiras
cobaias das experiências de pedagogos.
Nós tínhamos uma maneira de ensinar a ler as
crianças, pelas letras, pelas sílabas. Mudamos para o
construtivismo, que era por palavras, por idéias. Agora estamos voltando para o sistema anterior, sem dar
tempo de se consolidar nada. Mudanças de método
não resolvem se não criarmos a base, como aqui fala,
que é o professor.
Como chegar lá? Eu não vejo outra maneira a
não ser criando uma carreira nova para o magistério.
O magistério, como está hoje, selecionado da maneira
atual, prisioneiro dos poucos recursos dos Municípios
e dos Estados, não criará a nova educação de que
nós precisamos.
É necessário uma carreira nacional do magistério,
que, de certa maneira, já existe nas escolas federais.
Eu repito aqui: as escolas públicas federais tiveram nota
maior, em média, do que as particulares. Fala-se que
as particulares são as melhores. Se se pegar a melhor de todas, é possível que seja particular. As cinco
melhores devem ser particulares. Agora, a média das
particulares está abaixo da média da pública federal.
É isso que temos que fazer. Criar uma carreira
nacional de magistério com ótimo salário. Agora, com
muitas exigências. Não pode receber um grande salário e não ter dedicação exclusiva. Não rima salário alto
com “bico”. Professor não é para ter “bico”, é para ter
uma salário alto para que se concentre no seu trabalho
dentro da escola, mas dentro da escola não significa
dentro da sala de aula. Ele tem que ter tempo livre para
estudar, para se preparar, para colocar as suas aulas
dentro de uma visão virtual de computador, senão as
crianças não gostam mais.
Criança de hoje, assistir uma aula no quadro
negro, é um crime que fazemos, é condená-las ao
inferno. É o mesmo que nós, de nossa idade, termos
estudado na época de Sócrates só com um grupinho
de pessoas ao redor porque não havia quadro negro
na época. O quadro negro só tem 250 anos de inventado. É uma coisa recente. Nós precisamos do quadro
negro. Criança de hoje precisa de lousa inteligente, de
computador, mas o professor casado com ele.
Não adianta dar computador se o professor não
está preparado para usar, não gosta de usar. Computador é como cavalo. Cavalo só se deve dar a quem
tem um lugar para colocar, tem condições de manter
e sabe montar. Computador é igual. Tem que saber
onde guardar senão é roubado. Nas escolas de hoje
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não duram. Tem que saber como manter porque quebram e é preciso saber usar. Eu, a mim, ninguém me
dê um cavalo de presente porque eu não tenho onde
colocar, não sei montar e nem tenho como manter. É
isso que são os computadores que querem jogar nas
escolas se não dermos a formação necessária ao professor, mas querer que o professor hoje dê uma boa
aula sem computador também não há como.
Então, uma carreira nacional. Depois, é preciso
que esses professores não sejam espalhados nesse
sistema atual porque eles se perderão mesmo que se
pague muito a eles. Aliás, antes mesmo disso, é preciso selecioná-los levando em conta a vocação que
eles tenham, porque pagar muito tem um risco. Quando se paga muito a uma profissão começa-se a atrair
gente que não tem vocação para aquela atividade e,
daí, o dinheiro vai ser desperdiçado. Hoje, há setores
no setor público brasileiro que têm pessoas que fizeram concurso e estão nas atividades que detestam,
mas cujo salário é bom. Se a gente pagar demais sem
identificar a vocação até Herodes se candidataria a
professor no Brasil.
É preciso saber se tem vocação e depois colocar
em escolas novas, boas, que funcionem, com equipamentos. Isso só é possível, a meu ver, se houver a
federalização da educação de base, como já fizemos
das universidades, das escolas técnicas, de alguns dos
colégios de hoje que são tão bons. Nós precisamos,
respondendo à pergunta, aqui, do editorial do Correio
Braziliense, com suas três últimas palavras: “Como
chegar lá?”. Eu resumo, dizendo: é preciso saber que
o lá não é continuação do cá; o lá é outra realidade
educacional diferente; segundo, que essa nova realidade não vai ser possível ser construída nos ombros dos
pobres governadores, dos pobres prefeitos, que não
têm recursos suficientes e que, além disso, são muito
desiguais, cujas vontades também, de cada um deles,
são desiguais, e criança, quando nasce, tem que ser
tratada, primeiro, como brasileira, depois é que ela é
carioca, pernambucana, brasiliense. Primeiro, é brasileira; logo, é a União que deve cuidar disso.
E respondo ao Editorial. Assim, como chegar lá?
Se fizermos isso, pagando R$9 mil a um professor, daqui
a 20 anos, enquanto for sendo implantado, vai custar
6,4% do Produto Interno Bruto, e supondo que o PIB
cresceria só 3%, e nestes 20 anos vai crescer mais.
Não é absurdo, o PNA está propondo dez, nem
precisa dos dez. É verdade que, além desses 6,4% para
a educação de base, precisa de mais um pouco para
as universidades, mas nem chegaria aos dez. Então,
não é impossível. É possível, basta a gente realmente
querer que o lá seja diferente do cá e que essa revolução seja feita ao longo de um tempo.
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Sr. Presidente, lamento não estar falando de outros assuntos que eu gostaria até de falar, porque acho
que são tão importantes quanto a educação. Mas é o
momento. A mídia adotou praticamente uma nota só,
não é agora que vou fugir da minha nota só. O Brasil
precisa despertar; nós precisamos despertar, mas não
só para ficar preocupados, mas também para agir, agir
com base em soluções viáveis. E essas soluções viáveis e necessárias não são a metodologia. A metodologia é um detalhe importante. Mas o fundamental é
dar as condições para que novas metodologias sejam
adotadas. Essa de dividir o curso em três áreas não
vai dar certo, se não resolvermos a base, como aqui
mesmo diz no jornal Correio, que é um professor reconhecido, bem remunerado, de quem exigimos muito.
Porque, hoje, a gente não exige do professor, tanto que
ficam 100 dias em greve, porque eles ganham pouco,
e cria-se esse pacto nefasto entre pais, governos, professores, alunos, e o País inteiro pagando, um pacto
de que a gente paga pouco e fecha os olhos para a
falta de dedicação de muitos deles, embora não, obviamente, de todos.
E o aluno fecha os olhos, porque não está precisando estudar, eles não têm consciência da importância do estudo para o mundo, daqui para a frente.
Vamos despertar! Vamos despertar que o lá não
é o mesmo que cá, não é uma continuação. O futuro,
em alguns momentos da história, o futuro não é a continuação do presente com pequeno lustro. Em alguns
momentos da história o futuro fica diferente do presente que o antecedeu. Esse é o momento histórico em
que vivemos, da necessidade de uma educação e de
um sistema educacional que seja diferente do atual.
Quero repetir, antes de concluir, um sistema educacional e um conceito educacional com metodologia
diferente do atual. Tem que mudar os métodos, mas
tem, sobretudo, que mudar a organização do sistema
educacional brasileiro.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para colocar.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento que faz.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu acho que tenho por obrigação o
dever de fazer com que no País a memória de nosso
passado não seja esquecida.
A minha causa parlamentar, se eu assim puder
dizer, ao longo de todos os anos que estou neste Parlamento, primordialmente, tem sido a causa cultural,
desde quando me empenhei na luta pelos incentivos
fiscais à cultura, há mais de 30 anos, durante os quais
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apresentei cinco projetos. Finalmente, a ideia foi vitoriosa e implantada. Chegaram a colocar o nome de
Lei Sarney, que depois foi retirado. Eu não fiquei de
nenhuma maneira com mágoa, porque eu acho que o
problema era resolver o assunto e não o nome da lei.
Assim, tenho ultimamente procurado não deixar que os nomes de grandes homens que fizeram
o Brasil na política, na literatura, passem, nas suas
datas de memória, nas datas redondas sobretudo, no
esquecimento. Como intelectual, como escritor, como
membro da Academia Brasileira de Letras, acho que
tenho esse dever.
Nessa direção, aproveitando esta segunda-feira
tão tranquila — naturalmente vamos ouvir os nossos
mortos desaparecidos —, para falar sobre Quintino
Bocaiúva, cujo centenário de morte também ocorre
este ano.
No documento, que é o mais precioso registro
da história desta Casa, a crônica célebre que todos
conhecemos, lemos, relemos, tornamos a ler, que é
O Velho Senado, de Machado de Assis, onde o grande escritor relembrou sua entrada para a imprensa —
Machado foi jornalista que cobriu o Senado durante
muitos anos — ele disse:
A propósito de algumas litografias, tive
há dias uma visão do Senado de 1860. Nesse
ano entrara eu para a imprensa. Uma noite,
como saíssemos do teatro Ginásio, Quintino
Bocaiúva e eu fomos tomar chá. Bocaiúva era
então uma gentil figura de rapaz, delgado, tez
macia, fino bigode e olhos serenos. Já então
tinha os gestos lentos de hoje, e um pouco
daquele ar distant que Taine achou em Mérimée. Disseram cousa análoga de Challemel-Lacour, que alguém ultimamente definia como
très républicain de conviction et très aristocrate
de tempérament. O nosso Bocaiúva era só a
segunda parte, mas já então liberal bastante
para dar um republicano convicto.
Nós vimos aqui, no estilo, como Machado sabia
traçar o perfil das pessoas, o desenho com que imortalizava, com sua pena, as figuras que retratava.
Ao chá, conversamos primeiramente de
letras e, pouco depois, de política, matéria
introduzida por ele, o que me espantou bastante, não era usual nas nossas práticas […].
Tratava-se do Diário do Rio de Janeiro, que ira
reaparecer, sob a direção política de Saldanha
Marinho. Vinha dar-me um lugar na redação
com ele e Henrique César Múzio.
Assim, aparece Quintino Bocaiúva no começo dos
seus dois destinos: a imprensa e a sua grande causa,
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a República. Jovem escritor, três anos mais velho do
que o próprio Machado — nascera em 04 de dezembro
de 1936 — poeta, orientara a carreira de teatrólogo de
seu amigo. Compartilharam muitas vezes as colunas
e as redações de jornais, em uma cumplicidade que
marcou muito a vida dos dois.
Unindo ainda a vocação literária com o jornalismo e determinação em suas empreitadas, Bocaiúva
publicou sob o patrocínio do Diário uma Biblioteca
Brasileira, da qual saíram doze volumes — e um deles
era A Mina de Prata, de José de Alencar, e dois outros
Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida: os dois, mais velhos, de certa forma,
eram padrinhos literários da dupla de amigos.
Quintino adotara o sobrenome Bocaiúva — nome
de duas espécies de palmeiras brasileiras — abandonando o nome do pai, Ferreira de Souza, quando estudara Direito em São Paulo, no começo da década de
1850. Ali colaborara em publicações acadêmicas como
a Acayaba, nome, aliás, adotado pelo velho Visconde
de Jequitinhonha — Acayaba de Montezuma — que
uma vez foi atacado com veemência por Bocaiúva por
ser contra a Guerra do Paraguai.
Quintino se dedica à poesia e ao teatro — estréia
em 1856 com Trovador, a que se seguem Onfália, Os
Mineiros da Desgraça, A Família, O Bandoleiro, Um
Pobre Louco, Pedro Fávila, Cláudio Manoel, De la
Viola, além de muitas traduções — mas é sua prosa
jornalística que o faz reconhecido como mestre. De
seu senso crítico é famosa a troca de cartas com Machado, que este publica na abertura da publicação de
suas primeiras peças.
São belas, porque são bem escritas. São
valiosas como artefatos literários. Mas, até
onde a minha vaidosa presunção crítica pode
ser tolerada, devo declarar-te que são frias e
insensíveis como todo sujeito sem alma.
Tinha autoridade para falar ao amigo que ainda
não era o extraordinário autor de Dom Casmurro.
Mas o jornalista Quintino Bocaiúva era considerado um modelo pelos grandes jornalistas da época,
como Ferreira de Araújo, Ferreira Vianna — que foi um
grande político e também um grande orador, um orador
veemente, e que, quando veio a causa da Abolição,
ele, que já estava velho, teve a oportunidade de dizer
que se fosse mais novo, dedicaria a vida a essa causa
— Francisco Otaviano, José do Patrocínio, Salvador de
Mendonça, todos seus amigos e parceiros.
Em 1866, Bocaiúva, que se ligara a uma empresa de navegação americana para o Brasil, viaja aos
Estados Unidos, onde passa uma temporada como
agente de imigração.
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Ainda ligado aos liberais e enquadrado no regime, recebera em 1863 a Comenda da Ordem da
Rosa, e suas posições sobre a Guerra do Paraguai
são acompanhadas com atenção pelo Imperador. É
um defensor forte do Tratado da Tríplice Aliança, e
Dom Pedro II faz transcrever seus artigos publicados
na Argentina — fora, em 1868, acompanhar a guerra
de Montevidéu e Buenos Aires — na imprensa do Rio
de Janeiro. Em março de 1870 participa do banquete
de comemoração pelo fim da guerra em Buenos Aires.
É chegada a hora de manifestar-se pela república.
Em julho, de volta ao Rio, faz uma conferência comparando os regimes republicanos de nossos aliados
platinos com a monarquia. A proclamação da Terceira
República Francesa o mobiliza. Em 3 de novembro de
1870 funda o primeiro Clube Republicano. Um mês depois, começa a sair A. República, jornal que defende
a nova causa, com a publicação, no primeiro número,
de 3 de dezembro, do Manifesto Republicano.
Quintino Bocaiúva — é o testemunho de Salvador
de Mendonça — “ditou o manifesto por inteiro, e eu o
escrevi, exceção feita do artigo ‘A verdade democrática’. Este artigo foi meu.”
O Manifesto Republicano é um forte panfleto político. Mais extenso e menos estruturado que o manifesto liberal de 1869 — este de autoria principalmente
do Conselheiro Nabuco de Araújo —, suas origens
vêm da mesma insatisfação que fizera surgir o Clube
da Reforma, com o célebre mote “Ou a Reforma ou
a Revolução”.
Mas seus signatários são em maioria desconhecidos, como assinala José Murilo de Carvalho, sendo
as principais exceções entre os políticos Lafaiete Rodrigues Pereira e Saldanha Marinho.
Inicia-se o manifesto apoiando-se na Constituição de 1824:
Desde que a reforma, alteração ou revogação da carta outorgada em 1824 está por
ela mesma prevista e autorizada, é legítima a
aspiração que hoje se manifesta para buscar
em melhor origem o fundamento dos inauferíveis direitos da nação.
Descreve o processo histórico da formação do
regime, salientando a violência da dissolução da Constituinte de 1823. Ele, então, diz:
Um poder soberano, privativo, perpétuo
e irresponsável forma a seu jeito o poder executivo, escolhendo os ministros, o poder legislativo, escolhendo os senadores e designando
os deputados e o poder judiciário, nomeando
magistrados, removendo-os, aposentando-os.
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[...] tais são os sofismas por meio dos quais o
imperador reina, governa e administra.
Relaciona os testemunhos contra o status quo,
inclusive de defensores do regime, como Eusébio de
Queiroz, Nabuco de Araújo, Francisco Otaviano. Vai
longe chamar Antônio Carlos de Andrada. Defende a
federação. Finalmente, pleiteia a convocação de uma
assembléia constituinte, “com amplas faculdades para
instaurar um novo regime”.
Em 1871, o jornal A. República passa a ser assinada pelo Partido Republicano. Quintino, no ano seguinte, substitui a assinatura do Partido por seu nome
pessoal. Em fevereiro de 1873, chegando ao Rio a notícia da proclamação da república na Espanha, o jornal lança um boletim especial. Os republicanos pedem
autorização para fazer uma manifestação pacífica. A
resposta é o empastelamento do jornal. Durante dois
meses o jornal é suspenso. Volta por um tempo, mas
em 1874 cessa sua publicação.
Quintino trabalha sucessivamente em O Globo,
O Cruzeiro, O Paiz.
Ao lado da campanha republicana, Quintino Bocaiúva destaca-se entre os defensores do abolicionismo, que não se satisfazem com o 28 de setembro de
1871 – a Lei do Ventre Livre — nem muito menos com
a dos Sexagenários, de 1885.
Em 1881 Quintino é candidato à Câmara. Volta
a candidatar-se em 1885 e 1888. Sempre derrotado.
Em 1887, o Partido fez um Congresso Nacional Republicano que lança mais um manifesto.
Em 1984 fora deflagrada a Questão Militar, com a
punição a Sena Madureira, que veio a ter uma importância muito grande na própria proclamação da República. Deodoro da Fonseca, Presidente e Comandante
das Armas do Rio Grande do Sul, também fora punido.
A Escola Militar os apoiara. O Imperador suspendera
as punições, mas não parara a crise. E esta foi amplamente utilizada pelos republicanos. O cadete Euclides
da Cunha faz um gesto forte: durante uma revista, atira
aos pés do Ministro da Guerra sua espada. Os professores, sobretudo Benjamin Constant e Solon Ribeiro,
fazem campanha aberta pela república.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sr. Presidente, permita-me apenas registrar a presença dos alunos do ensino fundamental
da Escola Classe do Varjão, aqui de Brasília, que estão
sendo brindados, neste momento, com o pronunciamento do Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) –
Agradeço a presença dos jovens que aqui estão. Espero que tenham todos um grande futuro em um País
cada vez melhor.
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Quintino também se destacara no combate pela
liberdade de imprensa defendendo, com Sizenando
Nabuco — irmão mais velho de Joaquim Nabuco —,
o jornalista Ferreira de Araújo, que foi absolvido da
acusação de calúnia.
A causa republicana, entretanto, tomava conta
dos quartéis. Francisco Glicério, em 1888, escreve a
Bocaiúva dizendo que dê o “golpe decisivo”, aproveitando-se dos movimentos militares. Quintino lhe responde que é preciso saber esperar.
Em maio de 1889, em São Paulo, Quintino Bocaiúva é eleito chefe do Partido. Discursando, afirma que:
O Partido Republicano Brasileiro tem por
missão destruir esta ordem de coisas; ele não é
somente, como alguns o pretendem, um partido
reformador; não, senhores, a nossa missão é
transformar e não reformar. O que nós temos
a cargo da nossa responsabilidade é remodelar a sociedade inteira, assentando-a sobre
as bases da liberdade, do direito e da justiça.
Calculem o que era defender a república naquele
tempo do Império, em que, quase por unanimidade,
os políticos apoiavam a monarquia que, também, tinha um apoio da opinião pública muito grande, além
da popularidade de que gozava Dom Pedro II.
Em setembro de 89, os acontecimentos se precipitam com a volta de Deodoro da Fonseca de Mato
Grosso, onde cumprira sua punição. Os gaúchos, com
nomes como Pinheiro Machado, Júlio de Castilhos e
Assis Brasil, que haviam proposto a revolução no manifesto datado de março, mandam o Capitão Mena Barreto como emissário ao General, que está doente. No
dia 31, Deodoro autoriza Benjamim Constant e Solon
Ribeiro a comunicar a Quintino que aceita encabeçar
o movimento. A 7 de novembro já discutem o Governo
provisório. Ruy Barbosa escreve um artigo considerado o sinal decisivo. No dia 11, na casa de Deodoro da
Fonseca, este, Quintino Bocaiúva, Francisco Glicério,
Aristides Lobo, Ruy Barbosa e Solon Ribeiro ouvem
a exposição de Benjamin Constant sobre a situação.
Decidem a deposição da Monarquia. A 12, Quintino
comunica a Ruy que ele será o Ministro da Fazenda.
No dia 14, em sua coluna de O Paiz, publica o último
ataque ao gabinete Ouro Preto. Circula o boato de que
Deodoro e Benjamim Constant estão presos ou com
prisão decretada — foram vários boatos espalhados
naqueles dias, justamente para mobilizar a opinião
pública e, sobretudo, os militares que estavam envolvidos nesse processo que veio a desaguar da Questão
Militar na República.
Nesta noite, já começado o dia 15, Deodoro, ainda doente — temia-se por sua vida —, comanda as
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tropas republicanas que se dirigem para o confronto
com as governistas. A ele junta-se, a cavalo, um único
civil. Sabem quem era este civil? Quintino Bocaiúva.
É ele, como chefe do Partido Republicano, quem,
com Ruy, Benjamin Constant e Francisco Glicério, redige os primeiros atos do chefe do Governo Provisório,
inclusive o Decreto n° 1, que estabelece como forma
de governo a República Federativa.
No dia seguinte Quintino toma posse como Ministro das Relações Exteriores. Ruy é confirmado na
Fazenda, Benjamin Constant na Guerra, Aristides Lobo
no Interior e Eduardo Wandenkolk na Marinha. A eles
se juntariam Campos Sales, na Justiça e Demétrio Ribeiro, na Agricultura — ministério que Quintino acumula
até 7 de dezembro.
Um dos motivos da decisão de Deodoro de aceitar
chefiar o golpe é o boato de que seu inimigo Gaspar
de Silveira Martins — e essa foi outra notícia que foi
dada para atiçar o movimento e sobretudo o ânimo do
Marechal Deodoro, que tinha um temperamento meio
colérico — fora convocado para constituir um novo
gabinete. Ele é preso na cidade de Desterro — atual
Florianópolis — e transportado para o Rio. Quintino o
recebe e explica que negociara sua prisão domiciliar.
Dias depois o líder liberal gaúcho é acusado de fomentar revoltas. Deodoro pretende fuzilá-lo, e Quintino uma
vez mais se interpõe.
Em pouco mais de um ano como Ministro das
Relações Exteriores, Bocaiúva consegue o reconhecimento de todos os países. Também, em Montevidéu,
com seu homólogo argentino, Estanislau Zeballos, negocia um primeiro tratado sobre as Missões.
Durante o mês de maio de 1890 pede afastamento
do governo: o capoeira Juca Reis, irmão do proprietário
de O Paiz, Conde de Matozinhos, é preso pelo chefe de
polícia. Deodoro recusa a demissão, e a crise termina
com a permissão de saída do País dada ao capoeira.
Ao mesmo tempo, o Presidente do Governo Provisório confere aos ministros, inclusive a Quintino Bocaiúva, as honras de General de Brigada.
Em setembro Quintino é eleito Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, por nove anos. A Assembléia
Constituinte é instalada a 15 de novembro, mas só com
a demissão do Ministério, a 22 de janeiro de 91, assume sua cadeira. A Constituição, promulgada a 14 de
fevereiro, é basicamente o projeto preparado por Ruy
Barbosa. Aliás, é a mais rápida Constituição feita no
Brasil, porque em fevereiro ela já estava pronta, com
menos de 4 meses de ter sido redigida.
O Congresso, que elegera Deodoro da Fonseca
e Floriano Peixoto respectivamente Presidente e Vice-Presidente da República, viria a rejeitar, em agosto, o
Tratado das Missões. Em novembro, Deodoro fecha o

AGOSTO42869
2012

Terça-feira 21

Congresso, prende alguns membros, entre eles Quintino. Diante da revolta do Almirante Custódio de Mello,
Deodoro renuncia. Floriano reabre o Congresso.
Recordo-me aqui de Luiz Vianna Filho, quando o
Congresso foi fechado, e ele me telefonou — éramos
governadores — e disse: “— Sarney, não vamos entrar
no livro do Almirante Custódio José de Mello” — porque
o livro do Almirante Custódio José de Mello conta que
quando Deodoro fechou o Congresso recebeu a adesão
de quase todos os governadores, e depois, quando o
Congresso foi reaberto por Floriano, recebue também
a adesão de quase todos os governadores. Então,
Luís Vianna, com muita graça, me advertia: “Sarney,
não vamos entrar no livro de Custódio José de Melo.”
Quintino, de volta a O Paiz, defende sua atuação
no ministério, especialmente no Tratado das Missões.
Renuncia ao mandato de Senador em dezembro de
1891 e é reeleito em agosto de 92, para a vaga que
abrira. O Partido Republicano Federal escolhe a chapa presidencial vitoriosa em março de 94. Quintino é
novamente eleito para o Senado.
Em 97, o Partido Republicano Federal se divide.
Contra a maioria que escolhe a chapa Campo Sales
e Rosa e Silva, opõe-se o grupo liderado por Pinheiro
Machado, de que faz parte Quintino, que lança os nomes de Lauro Sodré e Fernando Lobo.
Esse grupo é acusado de tomar parte no atentado contra Prudente de Morais em que morre o Ministro
da Guerra, Machado Bittencourt. É a voz de Quintino
que finalmente vai encerrar a crise aberta.
Em 1899, depois de ter anunciado seu afastamento da vida pública, Quintino é reeleito para o Senado. No ano seguinte, é eleito Presidente do Estado
do Rio de Janeiro e renuncia ao Senado. Ao mesmo
tempo, como maçom, atinge o posto de Grão-Mestre
do Grande Oriente do Brasil. Forma-se um movimento para que seja candidato a Presidente da República.
Mas a chapa escolhida na convenção, de setembro de
1901 é composta por Rodrigues Alves e Silviano Brandão. Embora se formem muitos grupos defendendo
sua candidatura, Quintino a recusa em uma circular.
Em 1903, Rio Branco sugere seu nome para
uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Machado
escreve a Nabuco: “Não se tendo apresentado […] o
Quintino, seu voto recaiu, como me disse, no Euclides.”
Em 1904 volta a escrever que Quintino “não falou a
ninguém” sobre a nova vaga.
No mesmo ano de 1904, eleito mais uma vez
para o Senado, recusa-se a tomar posse. Em 1909
disputa e ganha nova eleição. Desta vez assume e é
eleito Vice-Presidente da Casa. Lembremos que na
época o Senado era presidido pelo Vice-Presidente
da República, recaindo no Vice-Presidente do Senado
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sua administração. Para a função é reeleito em 1910
e novamente em 1911.
Em 1910, faz sua última campanha política: a
constituição do Partido Republicano Conservador,
de apoio ao novo Presidente, o Marechal Hermes da
Fonseca.
Quintino chega ao fim da vida pobre. Pinheiro
Machado é quem promove uma subscrição pública
para dar uma casa a sua família de 12 filhos.
Morre em 11 de julho de 1912, faz cem anos.
A herança de Quintino é de um homem que luta
e se entrega profundamente a suas convicções. Ninguém mais do que ele foi responsável pela República.
Foi ele o doutrinador; foi ele, sem dúvida alguma,
o que tomou parte em todos os momentos mais difíceis
nas campanhas que foram feitas em favor da República, sem repercussão nenhuma naquele tempo. Mas
ele, coerente, quando viu fracassar, o caminho civil,
buscou a divisão militar, soube entrar na hora certa —
como ele mesmo dizia: “— Esperemos a hora” — para,
através da Questão Militar e da divisão que houve nas
Forças Armadas, realmente se aproveitar e, a partir
dali, comandar a proclamação da República.
Num editorial de A República — o seu jornal —,
ainda nos primórdios da campanha que derrubaria a
monarquia, Quintino escreveu:
“Tolerância para com todas as crenças.
Respeito para com todas as opiniões.
Cortesia para com todos os indivíduos”.
Esses foram os princípios que o fizeram estimado por seus contemporâneos, além mesmo de suas
ideias e dos ideais pelos quais lutou.
Nesta Casa, que presidiu e de que foi membro
por tanto tempo, quero homenageá-lo lembrando a
sua presença, a do instituidor da República, simbolizado naquela figura de um civil montado a cavalo no
meio dos militares, transformando aquela revolução,
simbolicamente, numa causa de todos os brasileiros.
Muito obrigado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Sarney, eu não quis interromper em nenhum
momento, mas, se for possível, no finalzinho eu gostaria de fazer um pequeno aparte.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) –
Com muito prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Primeiro, para dizer a quem está assistindo que é a
segunda aula sua a que assisto hoje. De manhã, eu
assisti a uma brilhante exposição sua sobre os 200
anos da Constituição de Cádis. Ali, o senhor fez outra
coisa diferente desta, mas muito interessante que foi
um recorrido sobre os aspectos constitucionais nossos desde aquela velha Constituição feita na Espanha,
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mas que repercutiu tanto no Brasil naquele tempo. Mas
hoje o senhor traz um tema fundamental que a gente
conhece pouco. Embora se saiba da história do “Viva
a República!”, conhece-se pouco dos bastidores intelectuais, dos grandes nomes que havia naquela época.
Quando a gente fala, lembra-se sempre de Rui Barbosa, mas o senhor trouxe aqui o nome de Quintino
Bocaiúva, que foi fundamental em toda reflexão que
levou à substituição do Império pela República. O senhor lembrou bem a coragem de que precisava alguém
ter para defender, naquele momento, a República. O
Império era um sistema absolutamente estabelecido
no inconsciente coletivo da nova Nação brasileira. Eu
diria que a imensa maioria da população não conseguia nem vislumbrar um mundo sem o Imperador. Era
algo que não passava pela cabeça da imensa maioria
da população, e esse grupo de pessoas – o senhor
até, em certo momento, disse corretamente “golpe de
Estado” –, esse pequeno grupo de pessoas deu um
salto do Império à República – porque foi um salto,
obviamente – graças à obstinação que eles tinham,
à clarividência que eles tinham. Lamento que nesse
grupo a gente não possa colocar – para mim, o maior
de todos os brasileiros – o nome de Joaquim Nabuco,
porque ele não foi republicano. Joaquim Nabuco foi um
homem que, a meu ver, estava à esquerda de todos
esses, no sentido progressista, no que se refere ao
social, no que se refere à escravidão – embora todos
aí fossem abolicionistas também –, à educação, à reforma agrária. Mas ele ficou até o fim fiel à ideia de que
o Brasil precisava de Imperador. Eu não considero isso
um pecado. Embora seja completamente diferente do
que eu penso de qualquer outro da nossa geração, no
tempo dele, acho que ele até tinha razões conjunturais
para pensar na necessidade de manter o Império, como
forma de dar continuidade até mesmo à abolição, que
ele dizia que poderia até ser revertida, se o Imperador
não estivesse ali para garanti-la. Mas o que queria falar
no meu aparte, além de dizer da satisfação que tenho
por ter assistido às suas duas falas hoje e do que eu
aprendi, é que algo ficou faltando naquela geração tão
revolucionária e tão corajosa: a ênfase maior na necessidade de educar a população brasileira. Está escrito
no texto. Inclusive no manifesto que o senhor citou fala-se, mas sem ênfase, sem vontade. Eu gosto de citar
que esse mesmo grupo, tão brilhante e avançado, se
reuniu praticamente durante quatro dias, entre 15 e
19 de novembro, para discutir como seria a Bandeira
e nela escrever um texto: “Ordem e Progresso”, que,
na verdade, era para ser “Ordem, Amor e Progresso”,
por influência do positivismo. Mas eles não perceberam que estavam fazendo uma bandeira republicana
que apenas 25% da população reconheceriam, por-
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que 75% da população eram analfabetos. É algo que
choca. Só havia duas alternativas: ou colocar apenas
cores ou começar, no primeiro dia, com um programa
de erradicação do analfabetismo, para que todos conhecessem a nossa Bandeira. Isso não aconteceu,
talvez pelas mudanças que ocorreram com a saída de
Deodoro, com a entrada de Floriano e, a partir daí, com
estabilidade até 1930. Ou, pelo menos, se eles tivessem pensando em escrever “Educação é Progresso”,
em vez de “Ordem e Progresso”. De qualquer maneira,
essa é uma geração que precisa ser lembrada sempre.
E fico feliz de tê-lo, aqui, lembrando os cem anos da
morte de Bocaiúva, porque nos cem anos, dois anos
atrás, de Joaquim Nabuco, nós fizemos grandes eventos aqui, inclusive exposições de iniciativa do senhor,
que autorizou, na entrada principal do Senado, sobre
a vida de Joaquim. Eu acho que valia a pena, mesmo
que já esteja passando o dia do aniversário do seu
centenário de morte, a gente fazer algo mais, ainda,
além do seu discurso, para que as pessoas e os jovens descubram o que houve e respeitem uma figura
como a desse grande brasileiro. Muito obrigado – eu
falo como brasileiro – pelo fato de o senhor ter trazido
esse assunto e nos dado essa aula.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Agradeço o aparte de V. Exª, que, sem dúvida, enriquece o
meu discurso, pelas suas palavras e pela autoridade
que tem, um homem que também tem a sua causa e
a sua obstinação, que é a causa da educação, que todos nós admiramos e apoiamos, porque, realmente,
essa é a solução.
V. Exª se refere à Bandeira e, quanto ao Hino, há
um fato: levaram um novo hino para o Marechal Deodoro. Aí, ele disse: “— Não, prefiro o do Império, que é
mais bonito e que estou acostumado a ouvir.”
Quanto a Joaquim Nabuco, ele teve também
suas vacilações.
No Minha Formação, ele tem um capítulo em que
escreve sobre a travessia do seu pai, quando da fundação do Clube Liberal. Ele escreve sobre as vantagens
da monarquia e as vantagens da república.
Depois da sua viagem à Europa, ele concluiu
que, realmente, a monarquia era melhor regime que o
regime republicano. Depois, ele não discutia regimes.
Ele discutia, quase sempre, a sua causa, a causa da
abolição, que ele tinha do princípio até o fim.
A causa maior de Nabuco, que era a causa da
abolição, era tão grande que ela estava acima de todas
as outras coisas que aconteciam no País, porque nada
mais, nenhuma mancha maior na história brasileira do
que a escravidão. E mesmo com a sua dedicação, o
Nabuco, depois da República, ficou afastado; afastou-se da vida pública. Ele mesmo diz o seguinte: “Cum-
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pri — quando ele aceita o convite do Rio Branco, para
participar das missões de negociação de fronteiras —
meus 10 anos de viuvez da monarquia.” É uma frase
que ele fala, porque ele tinha uma grande admiração,
não só tinha uma convicção de uma lealdade ao regime monárquico, como também — Nabuco —, além de
ter, como eu disse, uma grande admiração pelo regime
monárquico, tinha um dever de gratidão moral interno,
porque achava que se não fosse a Princesa Isabel, se
não fosse o Imperador, realmente, a escravatura não
tinha terminado. E era esse dever de gratidão, esse
princípio moral que governava a sua vida que o fez
manter-se como monarquista. E, mesmo depois da
monarquia morta, manter-se fiel a ela e, até o fim, ele
nunca negar os seus princípios.
E Nabuco, nem por isso, deixa de ser o grande
homem que foi. Até mesmo porque quando a República foi proclamada, eram tão poucos os republicanos
que eles tiveram que unir republicanos e monarquistas para que o País pudesse continuar. Então, chega
Rodrigues Alves, que era um dos barões do café, quer
dizer, era monarquista, para ser candidato a Presidente da República.
Pinheiro Machado reclamava muito sobre como
os republicanos históricos não tinham quadros. Mas,
a verdade é que eles não tinham maiores destaques
nem maior proeminência, porque, na realidade, eles
não eram muitos, eram muito poucos. E até sobre esse
ponto há um fato muito interessante. Campos Sales,
que era Ministro da Justiça, fez uma grande reunião,
discutindo como fazer o Código Eleitoral; a República
tinha que ser por eleição. E aí, disse: “— Como vamos
fazer eleição se nós não temos eleitores! Os eleitores
são todos monarquistas!” Assim, claramente, ele diz
que tinham que fraudar as eleições para poder continuar com a República viva.
Daí nasce a ideia de acabar com o voto secreto;
passou a ser aquele voto duplo: o eleitor chegava e
votava, declarava: “Voto em fulano de tal”. Entregava
uma cédula ao presidente da Mesa e levava outra, visada pelo presidente da Mesa, para entregar ao seu
cabo eleitoral ou ao seu chefe eleitoral.
Assim, eles consolidaram a República, embora
tivessem depois movimentos, como no Rio Grande do
Sul, em que o Pinheiro Machado foi para lá para lutar,
para que consolidasse a República. E isso se desdobrou sempre com medo da volta à Monarquia. E até
em Canudos a grande bandeira era ser uma tentativa
de uma volta à Monarquia.
Portanto, muito obrigado pelo seu aparte, que
nos leva a fazer pequenas divagações.
Mas, no fundo, Sr. Presidente, eu fico confortado
é de lembrar a esta Casa a figura de Quintino Bocai-
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úva, um dos grandes homens deste País, um grande
idealista, um homem que lutou pela sua causa. Viu
que ela venceu e ao mesmo tempo se manteve numa
austeridade, numa fidelidade aos seus princípios até a
morte. Morre pobre, mas rico das ideias e da biografia
que deixou para este País, exemplo para todos nós.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Presidente José Sarney,
pelo belíssimo pronunciamento que faz nesta tarde,
depois de nos ter brindado, hoje pela manhã, com uma
conferência brilhante sobre a Constituição de Cádis,
espanhola, e, inclusive, sobre sua influência na América Latina. Tive o prazer de ouvi-lo, juntamente com o
Senador Cristovam Buarque, e, agora, V. Exª nos brinda
com esse belíssimo discurso sobre a história do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 55
minutos.)
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