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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
No 926, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno, a tramitação em conjunto dos Projeto de Lei 
do Senado nos 127, de 2012 com o Projeto de Lei do 
Senado no 513, de 2007 (direito de greve).

Ata da 202ª Sessão, Não Deliberativa,
em 1º de novembro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Anibal Diniz e Tomás Correia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 15 minutos 
e encerra-se às 18 horas e 15 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a pre-
sente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 

– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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Justificação
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei do Senado 

no 513, de 2007, que acrescenta o § 4o ao art. 6o da Lei 
no 7.783, de 28 de junho de 1989, que dispõe sobre o 
exercício de direito de greve, a fim de impossibilitar a uti-
lização do interdito proibitório na hipótese que menciona.

Também com o propósito de modificar a Lei no 7.783, 
de 1989, para disciplinar questões relativas ao direito de 
greve, tramita o Projeto de Lei do Senado no 127, de 2012.

Nos termos do art. 258, do Regimento Interno 
requeiro a tramitação conjunta das matérias.

Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores 

que o Senado Federal está convocado para uma Ses-
são Especial a realizar-se segunda-feira, dia 5, às 11 
horas, destinada a comemorar os sessenta e três anos 
de criação da Associação dos Magistrados Brasileiros 
– AMB, de acordo com o Requerimento nº 477, de 
2012, do Senador Eunício Oliveira e outros Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 68, de 2012
(nº 409/2012, na origem), do Ministro de Estado da Fa-
zenda, encaminhando o relatório com as características 
das operações de crédito analisadas no âmbito daquela 
Pasta, no mês de setembro de 2012, a tabela demons-
trativa da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do 
Distrito Federal e a relação entre a Dívida Consolidada 
Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.

É o seguinte o Aviso:

NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL2
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Aviso nº 68, de 2012, vai à Comissão de As-
suntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 87/2012-CI
Brasília, 31 de outubro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada no dia 31 de outubro do ano em curso, foi 
eleito Presidente da Subcomissão Temporária sobre a 
Aviação Civil o Senador João Costa, em substituição 
ao Senador licenciado, Vicentinho Alves.

Atenciosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa, como membro titular, o 
Deputado Paulo Foletto, em substituição ao Deputado 
Edson Silva, que passará à condição de suplente, em 
substituição ao Deputado Glauber Braga, para integrar 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Me-
dida Provisória nº 579, de 2012, conforme o Ofício nº 
190, de 2012, da Liderança do PSB na Câmara dos 
Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

OF. B/190/12
Brasília, 1º de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Paulo Foletto (PSB – ES), como titular, 
e Edson Silva (PSB – CE), como suplente, da Medi-
da Provisória nº 579, de 2012, que “Dispõe sobre as 
concessões de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, sobre a redução dos encargos seto-
riais, sobre a modicidade tarifária, e dá outras provi-
dências”, em substituição aos já indicados.

Respeitosamente, – Deputado Givaldo Carim-
bão, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa os Deputados Moreira 
Mendes e Júlio César, como membros titulares, em 
substituição aos Deputados Guilherme Campos e Fá-
bio Faria, e os Deputados Armando Vergílio e Diego 
Andrade, como membros suplentes, em substituição 
aos Deputados Eduardo Sciarra e Geraldo Thadeu, 

para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir 
parecer à Medida Provisória nº 585, de 2012, confor-
me o Ofício nº 1.136, de 2012, da Liderança do PSD 
na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Ofício GAB/PSD nº 1.136
Brasília, 31 de outubro de 2012

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito que se-

jam indicados os seguintes parlamentares à Comissão 
Mista destinada a oferecer parecer à Medida Provisória 
nº 585, de 2012, em substituição aos membros atuais.

Membros Titulares Membros Suplentes
Moreira Mendes Armando Vergílio 
Júlio Cesar Diego Andrade.

Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 

– AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 247, de 
2012, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 85, de 2011. 

É o seguinte o Ofício:

Of. PRES nº 247/2012 – CRA
Brasília, 1º de novembro de 2012

Assunto: Comunica a aprovação de proposição na 
Comissão.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do § 

2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, que esta Comissão aprovou em 1º de novembro 
do corrente, a Emenda nº 1-CAE/CRA (Substitutivo) ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 85 de 2011, que Determi-
na que frigoríficos com registro no Serviço de Inspeção 
Federal – SIF informem, diariamente, ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento os preços, as 
quantidades e outras características dos bovinos ad-
quiridos para abate, de autoria do Deputado Ronaldo 
Caiado, e que o Substitutivo será submetido a Turno 
Suplementar na Comissão, nos termos do art. 282 do 
Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Presi-
dente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Ofício nº 247, de 2012, a 
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da 
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discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 395, DE 2012 

Altera a Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 
2007, que dispõe sobre o transporte rodo-
viário de cargas por conta de terceiros e 
mediante remuneração e revoga a Lei nº 
6.813, de 10 de julho de 1980, para nele in-
cluir a atividade de transporte de cargas 
indivisíveis, superdimensionadas em peso 
ou dimensão; e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 11.442, de 5 de janei-

ro de 2007, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 6º e 7º: 

“Art. 2º ...........................................................
.......................................................................
§ 6º A atividade de transporte de cargas in-
divisíveis, superdimensionadas em peso ou 
dimensão, só poderá ser realizada pelas em-
presas de que dispõe o inciso II.
§ 7º A ETC que realizar a atividade de que trata 
o § 6º manterá reserva técnica que assegu-
re a continuidade da operação sempre que o 
transporte se der em via pública, conforme o 
regulamento.” (NR) 

Art. 2º – A Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 2º-A: 

“Art. 2º-A. São atividades complementares ao 
transporte rodoviário de cargas o rolamento e 
o içamento de cargas.
§ 1º As empresas que exercem as atividades 
de que trata o caput deverão ter sede no Brasil.
§ 2º As empresas que exercem as atividades 
de que trata o caput cadastrarão no RNTR-C 
os equipamentos usados nessas atividades.” 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias 
após sua publicação.

Justificação
A atividade de transporte de cargas excedentes 

(aquelas indivisíveis, com peso ou dimensões que não 
permitem o transporte em caminhões comuns) é cada 
vez mais importante para a economia brasileira. São 
itens tais como turbinas de usinas hidroelétricas, trans-

formadores industriais, escavadeiras para a construção 
civil, estruturas para parques eólicos de eletricidade, 
partes de plataformas de petróleo, e até mesmo va-
gões inteiros de metrô.

Entretanto, as exigências feitas para o transporte 
de itens comuns não são suficientes para o transporte 
de cargas especiais. Quando esse tipo de operação 
é realizado em via pública, se a carga não puder ser 
movimentada dentro do horário previsto pela autori-
dade competente, existe grande potencial de prejuízo 
à população devido à restrição ao tráfego na via. Por 
isso, entendemos que o transporte dessas cargas tenha 
de ser executado apenas por empresas de transporte 
e que estas mantenham reserva técnica para evitar 
o bloqueio das vias públicas no caso de pane em um 
de seus veículos.

Outro aspecto importante da movimentação desse 
tipo de carga é a necessidade de operações de rola-
gem ou içamento, tanto na origem quanto no destino 
do material. Tais procedimentos só existem em função 
do transporte da carga especial. Por isso, considero 
que são atividades complementares e que devam ser 
realizadas sob a regulamentação da Lei nº 11.442, de 
2007, e com equipamentos registrados pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres.

São esses os motivos que nos levam a apresen-
tar este projeto, e que esperamos sejam capazes de 
sensibilizar os nobres Pares do Congresso Nacional 
para sua expedita aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.442, DE 5 DE JANEIRO DE 2007

Dispõe sobre o transporte rodoviário de 
cargas por conta de terceiros e mediante 
remuneração e revoga a Lei no 6.813, de 10 
de julho de 1980.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o Transporte Rodo-
viário de Cargas – TRC realizado em vias públicas, no 
território nacional, por conta de terceiros e mediante 
remuneração, os mecanismos de sua operação e a 
responsabilidade do transportador.

§ 1o No caso de transporte de produtos perigo-
sos, será observado exclusivamente o disposto em lei 
federal, considerando-se as competências estabeleci-
das nos arts. 22 e 24 da Lei no 10.233, de 5 de junho 
de 2001. (Incluído pela Lei nº 12.667, de 2012)

Art. 2o A atividade econômica de que trata o art. 
1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pes-
soa física ou jurídica em regime de livre concorrência, 
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e depende de prévia inscrição do interessado em sua 
exploração no Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas – RNTR-C da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres – ANTT, nas seguintes 
categorias:

I – Transportador Autônomo de Cargas – TAC, 
pessoa física que tenha no transporte rodoviário de 
cargas a sua atividade profissional;

II – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas 
– ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma 
prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de 
cargas a sua atividade principal.

§ 1o O TAC deverá:
I – comprovar ser proprietário, co-proprietário ou 

arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor 
de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, 
como veículo de aluguel;

II – comprovar ter experiência de, pelo menos, 
3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em 
curso específico.

§ 2o A ETC deverá:
I – ter sede no Brasil;
II – comprovar ser proprietária ou arrendatária 

de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, 
registrado no País;

III – indicar e promover a substituição do Respon-
sável Técnico, que deverá ter, pelo menos, 3 (três) anos 
de atividade ou ter sido aprovado em curso específico;

IV – demonstrar capacidade financeira para o 
exercício da atividade e idoneidade de seus sócios e 
de seu responsável técnico.

§ 3o Para efeito de cumprimento das exigências 
contidas no inciso II do § 2o deste artigo, as Coopera-

tivas de Transporte de Cargas deverão comprovar a 
propriedade ou o arrendamento dos veículos automo-
tores de cargas de seus associados.

§ 4o Deverá constar no veículo automotor de 
carga, na forma a ser regulamentada pela ANTT, o 
número de registro no RNTR-C de seu proprietário 
ou arrendatário.

§ 5o A ANTT disporá sobre as exigências curricu-
lares e a comprovação dos cursos previstos no inciso 
II do § 1o e no inciso III do § 2o, ambos deste artigo.

(À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
em decisão terminativa)

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

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu requerimento solicitando a prorrogação do prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito, criada pelo Requerimento nº 1, de 2012, do 
Congresso Nacional, destinada a “investigar práticas 
criminosas do Senhor Carlos Augusto Ramos, conhe-
cido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desven-
dadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo”, da 
Polícia Federal, nos termos que especifica.

O requerimento contém o número regimental de 
subscritores.

O requerimento será publicado no Diário Oficial 
do Senado Federal, de 2 de novembro do corrente.

E será feita a comunicação à Câmara dos De-
putados.

É lido o seguinte:

41ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 58299NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL42



58300 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 201243ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 58301NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL44



58302 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 201245ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 58303NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL46



58304 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 201247ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 58305NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL48



58306 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 201249ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 58307NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL50



58308 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 201251ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 58309NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL52



58310 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 201253ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 58311NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL54



58312 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 201255ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 58313NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL56



58314 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 201257ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 58315NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL58



58316 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 201259ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 58317NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL60



58318 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 201261ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 58319

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Iniciamos a nossa lista de oradores.

O primeiro orador inscrito da lista de oradores é 
o Senador João Capiberibe. (Pausa.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É para me inscrever 
pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está inscrito.

Não estando presente o Senador João Capiberibe, 
fala, pela Liderança do PSDB, o Senador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Os oradores inscritos no art. 17 só vêm após 
encerrados os inscritos para a sessão. 

Para comunicação inadiável, logo após o primei-
ro orador.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Presidente acaba 
de fazer a leitura de um requerimento que prorroga 
os trabalhos da CPMI Cachoeira por cerca de 48 dias. 
Trata-se de uma estratégia. Não se trata, na verdade, 
do anúncio de uma disposição de aprofundar as in-
vestigações para revelar ao País os detalhes de um 
gigantesco esquema de corrupção que promoveu um 
desvio monumental de recursos públicos nos últimos 
anos, especialmente dos cofres da União.

Há poucos dias, em São Paulo, mais precisa-
mente na segunda-feira – tive oportunidade, inclusive, 
de contar àqueles que me acompanham nas redes 
sociais, aproveitando o espaço disponível que temos 
– um amigo disse: “Os brasileiros sabem escalar a 
seleção nacional e, agora, muitos brasileiros sabem 
escalar também o Supremo Tribunal Federal.” Esse é 
o reflexo do impacto que provoca a atuação de Minis-
tros que se transformaram em ídolos para muita gente 
neste País. Foi um exemplo de combate à impunidade 
no julgamento do mensalão, ressuscitando esperanças 
em boa parte da população brasileira que quer insti-
tuições públicas valorizadas pela ética. E o Supremo 
Tribunal Federal conquista respeitabilidade ao julgar, 
de forma implacável, os responsáveis pela arquitetura, 
instrumentalização e operacionalização desse complexo 
esquema de corrupção que se chamou de mensalão.

E nós, no Congresso Nacional, aprendemos a 
lição? Lamentavelmente, não. O que se faz agora é 
decretar o fim desta Comissão Parlamentar de Inqué-
rito e é preciso explicar por quê.

Mas não há prorrogação? Há um simulacro de 
prorrogação, há uma encenação. A prorrogação que 
se anuncia agora não é suficiente para avançar nas 
investigações, especialmente de cerca de 29 empre-
sas supostamente laranjas, que tiveram movimentação 
financeira atípica no relacionamento com a Delta. E a 
Delta é a matriz desse grande escândalo de corrupção, 
com participação de Carlos Cachoeira, uma espécie 
de sócio oculto ou de grande lobista que arquitetava e 
articulava as negociatas com o Poder Público, obtendo 
contratos generosos que foram alimentando seus cofres 
nos últimos anos. Assim, ela se tornou uma empresa 
monumental, com repasses de recursos para empre-
sas coadjuvantes que se instalaram para o desvio do 
dinheiro público ou para ocultação dos valores. São 
empresas que não produzem objetos, equipamentos, 
que não realizam obras e não prestam serviços, mas 
movimentaram milhões de reais nos últimos anos nessa 
relação promiscua com a empresa Delta, e dela com 
o Poder Público da União, de alguns Estados e de al-
guns Municípios deste País.

O que desejávamos era uma prorrogação de 180 
dias para que tivéssemos tempo de quebrar o sigilo 
bancário dessas 29 empresas. Dessa forma, na aná-
lise da movimentação financeira delas, conferindo o 
passeio dos recursos desde a origem até a destina-
ção final, poderíamos encontrar os responsáveis por 
esquema de desvio de dinheiro público como jamais 
se viu na história deste País. 

Sim, os valores são excepcionais. Em pouco 
tempo, em relação a empresas que tiveram o sigilo 
quebrado, verificamos que mais de R$421 milhões 
foram repassados da Delta para coadjuvantes, que 
destinavam os recursos a beneficiários integrantes do 
esquema de Carlinhos Cachoeira. 

E a origem era sempre o Poder Público, sobretu-
do DNIT. Maior percentual: DNIT. Estados e Municípios 
da mesma forma. As empresas que tiveram seus sigi-
los quebrados estão instaladas no Estado de Goiás. 
Desde o início, prevaleceu a tese de que o objetivo da 
instalação da CPI era ferir o partido de oposição em 
Goiás, o PSDB, e era, se possível, desviar as aten-
ções da opinião pública desse memorável julgamento 
do mensalão. 

Se conseguiram esses objetivos, não cabe aqui 
discutir, mas o que se verifica agora é que não dese-
javam investigar para valer. Não desejavam apurar a 
realidade dos fatos. A sujeira e o lixo da corrupção 
estão sendo empurrados para debaixo do tapete da 
impunidade. E nós ficamos devendo. Enquanto os Mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal, especialmente 
alguns deles, se transformam em ídolos de boa parte 
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da população brasileira, Parlamentares se tornam de-
savergonhados pizzaiolos...

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...ao 

impedir que o Congresso Nacional preste este serviço 
ao País: o serviço maior, que é o de combate à impuni-
dade, que é a razão do estímulo à corrupção no Brasil, 
que tanto mal tem feito ao povo brasileiro.

Portanto, lamentamos. Denunciamos que houve 
uma encenação. Denunciamos que se estabeleceu 
um cronograma para que a CPI chegasse ao final do 
ano sem apresentar um relatório veemente. O que te-
remos é um relatório chapa-branca, escondendo fatos 
e permitindo que o lixo da corrupção fique debaixo do 
tapete da impunidade.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, como orador inscrito, pelo art. 
17, o Senador Paulo Paim.

Enquanto o Senador Paulo Paim se dirige à tri-
buna, faço uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência comunica ao Plenário que foi 
protocolado na Secretaria-Geral da Mesa requerimen-
to, tendo como primeiro signatário o Senador Magno 
Malta, que requer a criação de Comissão Parlamentar 
de Inquérito para investigar as causas dos problemas 
relacionados aos serviços prestados pelas operadoras 
de planos de assistência à saúde no País, aos índices 
de reajuste das mensalidades dos planos, à ocorrência 
de fraudes na contratação de planos e operadoras e à 
ineficácia dos mecanismos de ressarcimento do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) pelo atendimento prestado 
a beneficiários de planos de saúde.

Em referência ao expediente, de criação de Co-
missão Parlamentar de Inquérito, a Presidência comu-
nica ao Plenário que, nos termos do art. 244 do Regi-
mento Interno, foram retiradas assinaturas.

Dessa forma, como as assinaturas remanescen-
tes no referido Requerimento não alcançam o número 
mínimo de subscritores exigido constitucional e regi-
mentalmente, a Presidência informa que não será lido 
o referido documento.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Paulo Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Anibal, Senador Suplicy, Senador Tomás Correia, Se-
nador Alvaro Dias, fiz ontem, aqui da tribuna, lá pelas 
21h30, uma reflexão e mostrei toda a indignação dos 
aposentados e pensinistas em relação ao não reajuste 
dos seus vencimentos, à não votação do fator, e ainda 
comentei a situação desesperadora dos aposentados 
e pensionistas do Aerus. 

Reflexão feita, remeti o discurso a inúmeras en-
tidades de aposentados e pensionistas que o solicita-
ram, e o vídeo está na Internet. 

Hoje, Sr. Presidente, faço uma reflexão sobre os 
dois anos do Estatuto da Igualdade Racial, Lei Federal 
nº 12.228, de 2010, de minha autoria. 

No dia 20 de julho de 2010, após longa e dificul-
tosa tramitação, o Congresso enfim aprova o Estatuto 
da Iguladade, para combater que neste País ninguém, 
ninguém seja discriminado pela cor da pele. 

Lei promulgada nº 12.228. Estava consagrada a 
criação do Estatuto da Igualdade, criado para garantir 
à população discriminada, povo negro, a igualdade de 
oportunidades, a defesa de seus direitos e combaten-
do todo tipo de discriminação.

Transcorridos dois anos de sua vigência, iniciada 
90 dias após a data da sua publicação, não faltaram 
na época, lembro-me, críticos que se apressavam em 
afirmar que o Estatuto não seria implementado.

A reflexão que fazemos hoje, após dois anos, 
tem fundamento, como diziam também, o Estatuto do 
Idoso, também de nossa autoria não seria aplicado. 
Hoje todo mundo bate palmas por eu ter apresentado 
e aprovado o Estatuto do Idoso.

E a pergunta que faço: será que o árduo trabalho 
que nós todos realizamos ao longo de mais de 10 anos, 
enfrentando incompreensão, não tem hoje o resultado 
positivo? Eu digo que sim.

O cerne da proposta que viria a se tornar o Es-
tatuto da Igualdade sobreviveu a todas as investidas 
das forças conservadoras por um motivo muito claro: 
são aqueles mesmos que lá na África do Sul queriam 
manter o apartheid, em que negro andava numa rua 
e branco, na outra; nas escolas, onde brancos estu-
davam, não podiam estudar negros. Rompemos isso.

Os que defendiam o apartheid, hoje se submetem 
e admitem que nós temos razão. Os negros e brancos 
passaram a ocupar espaços nas universidades, no 
serviço público, em outras áreas, como por exemplo, 
por que não lembrar, nos próprios partidos políticos.

Os que se enganaram é porque não entenderam 
que a nossa proposta se assentava sobre uma base 
histórico-social muito legítima, e que o percurso da 
população negra neste País, nossa multissecular ex-
periência de espoliação, de discriminação, de exclusão 
estava rompendo essas barreiras.

Apesar dos recuos que tivemos de fazer para 
aprovar o Estatuto, surgiu na realidade um instrumento 
jurídico-social e político no nosso País como um rele-
vante documento forte, exatamente por ter suas raí-
zes firmemente cravadas na experiência histórica das 
mulheres e homens que não admitem o preconceito. 
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Como é bom poder dizer isso! Agora, ao avaliar-
mos os dois primeiros anos de vigência, não há como 
deixar de perceber um primeiro e muito importante 
avanço assegurado pelo Estatuto. Graças ao Estatuto 
conseguimos que a situação de desigualdade vivida 
pela população negra, explicitada e formalmente re-
conhecida no Brasil, passou a ser um eixo de debate 
do próprio Estado, do Governo da Presidenta Dilma, 
para diminuir as desigualdades.

Graças ao Estatuto da Igualdade Racial, vamos 
conseguindo, ao longo dos últimos dois anos, que a 
transversalidade da questão étnico-racial seja consi-
derada no planejamento das mais diversas políticas 
governamentais, como na área da educação. Estão aí 
as cotas. Talvez muitos não saibam, mas quando apro-
vamos o Estatuto, nós sabíamos que ali não estavam 
escritas as cotas, mas estavam as ações afirmativas 
que diziam que os negros teriam que ter acesso às 
universidades. E foi baseado no Estatuto que o pró-
prio Supremo reconhece a legitimidade das cotas. Foi 
baseado no Estatuto que, num segundo momento, o 
Congresso aprova as cotas e hoje elas são fato, são 
realidade.

Nas mais diversas políticas – eu dizia –, seja na 
área da educação, da saúde, do trabalho, do emprego, 
da comunicação, da segurança, do acesso à justiça, 
do esporte, da cultura, do desenvolvimento agrário, 
do meio ambiente, das políticas para as mulheres e 
para a juventude. Podemos inclusive afirmar que, com 
o Estatuto, as ações afirmativas se escreveram como 
parte do projeto geral da superação das desigualdades 
e da pobreza em nosso País.

Hoje, é só olharmos a LDO – Lei de Diretrizes Or-
çamentárias, é só olharmos o Plano Plurianual – PPA, 
e veremos que os programas de governos, os objetivos, 
as ações estão calcados em iniciativas constantes lá 
no Estatuto, porque essas diretrizes de combate à de-
sigualdade de fundo étnico agora têm um instrumento 
legal, que permite aos ministérios apontarem caminhos 
de investimento para que todos – negros, brancos e 
índios – tenham direitos iguais. Isso é novo. E isso é 
efeito do Estatuto. 

Com o Estatuto, estamos começando a vencer 
o desafio de incluir perspectiva que não mais permita 
que, nas políticas públicas, alguns tenham tudo e ou-
tros não tenham nada.

Passam a existir orientações orçamentárias, por 
exemplo, específicas para o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para 
o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, 
para o Banco da Amazônia, para o Banco do Nordes-
te do Brasil.

Tudo isso é um impacto que está lá, no art. 56 do 
Estatuto. Gradativamente, documentos importantes do 
Governo vão assimilando com maior profundidade e 
introduzindo em suas orientações a ideia da promoção 
definitiva da igualdade racial.

Sr. Presidente, Senador Anibal, o Plano Plurianu-
al 2012–2015 incorpora 25 Programas Temáticos – de 
um total de 65 –, que contêm indicadores, iniciativas e 
metas que fazem referência à questão étnico-racial, ou 
seja, ao combate a esse preconceito. Por vezes, são 
dispositivos especificamente relacionados ao tema 
racial; outras vezes são dispositivos mais genéricos, 
que mencionam medidas especiais para contemplar 
o combate ao preconceito. 

No conjunto desses 25 Programas Temáticos, há 
63 objetivos, 96 metas e 51 iniciativas que apontam 
que a promoção da igualdade racial é fundamental e 
ali é explícita.

A análise do PPA 2012–2015 deixa claro que suas 
diversas disposições que mencionam a população ne-
gra atendem à preocupação transversal do artigo 40 
do Estatuto, o qual prevê uma série de mecanismos 
para promover a participação da população negra na 
sociedade brasileira em condição de igualdade de 
oportunidades.

Sendo o PPA 2012–2015 o primeiro formulado sob 
a vigência do Estatuto da Igualdade Racial, houve, no 
momento de sua elaboração, um esforço sistemático 
e bem-sucedido da Seppir, Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, de auxiliar os órgãos 
de Governo na formulação de proposições que con-
templassem as previsões legais do Estatuto em todas 
as áreas de política pública.

Cito, aqui, dois exemplos. Dentro do tema juven-
tude, a questão da mortalidade da juventude negra, no 
programa temático intitulado Autonomia e Emancipa-
ção da Juventude, prevendo, inclusive, a construção 
de um Plano Nacional de Enfrentamento à Mortalida-
de da Juventude Negra. E por que isso? De cada dez 
jovens assassinados, oito são negros. É necessário 
que o Governo tenha políticas para essa área. Por isso, 
programas temáticos, como Segurança Pública e Cida-
dania e Cidadania e Justiça, e a inclusão da temática 
racial na formação de agente de segurança pública e 
privada, uma reeducação que me lembra, quando eu 
era jovem ainda, li no muro de uma academia: negro 
parado é suspeito, negro correndo é culpado. Coisas 
como essa, aqui no Brasil, estamos superando: a in-
clusão da temática racial na formação, ou seja, na 
educação de agente de segurança pública e privada, 
e a promoção de um programa de combate ao racismo 
institucional, nas corporações de segurança pública.
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Também, na atual Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO, a questão racial está explicitada em diversos 
itens, todos de destacada importância para a melhoria 
nas condições de vida da nossa população. 

Enganam-se aqueles que pensam que, se você 
investe na população negra ou na índia, está deixan-
do de lado a população branca. Um grande engano de 
quem não entende as políticas humanitárias. Quando 
você investe na população –negros, brancos e índios 
– o conjunto ganha. Se você combate a pobreza, se 
você investe na educação, se você investe na distri-
buição de renda, você está diminuindo a violência do 
nosso País. E qualquer pesquisa realizada mostra 
que a população brasileira tem três grandes preocu-
pações: educação, que é fundamental para negros, 
brancos e índios; saúde, que é mortal, eu diria, para 
negros, brancos e índios; e segurança, que é mortal, 
também, para todos.

Lembro aqui, também, no § 7º, desse mesmo 
artigo, fica estabelecido “A elaboração e a execução 
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social” – lá, 
onde está saúde, previdência e assistência – “deve-
rão obedecer à diretriz de redução das desigualda-
des regionais” – sim, regionais –, “de gênero” – sim, 
porque é grande o preconceito contra as mulheres –, 
“raça e etnia”. 

No capítulo LDO, referente à Política de Aplica-
ção de Recursos das Agências Financeiras Oficiais 
de Fomento, ficou estabelecido como prioridade para 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social, que é o BNDES, “financiamento de programas 
de Plano Plurianual, especialmente as atividades pro-
dutivas que propiciem a redução das desigualdades 
regional, de gênero e étnico-raciais”. 

Ainda no item LDO, referente ao BNDES, estão 
estabelecidos lá, como prioridade, o “financiamento 
para o apoio à expansão e ao desenvolvimento (...) 
dos empreendimentos afro-brasileiros e indígenas” e 
“o financiamento à geração de renda e de emprego por 
meio do microcrédito, com ênfase nos empreendimentos 
protagonizados pelos pobres brancos, afro-brasileiros, 
indígenas, mulheres ou pessoas com deficiência”.

Como vemos, o Estatuto avançou, e muito, apesar 
dos pessimistas de sempre. A prioridade de redução 
das desigualdades sociais, de gênero, étnico-raciais é 
também estabelecida na LDO para os bancos regionais, 
tais como Banco da Amazônia, Banco do Nordeste do 
Brasil, além do Banco do Brasil. Tem que ter política 
de combate aos preconceitos. 

Nas ações hoje em curso, nos mais diversos Mi-
nistérios, observa-se, também, uma convergência de 
propósitos com dispositivos que vão na linha do que 
norteia o Estatuto da Igualdade Racial. 

No caso do Ministério da Educação, há algumas 
ações que, em função de seu desenho, têm grande 
incidência sobre essa população discriminada. Men-
ciono aqui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec); o Programa de Educa-
ção Tutorial (PET) Conexão de Saberes; e o ProJovem 
Urbano, que garante espaço para a população negra. 

Este último, por exemplo, apesar de não possuir 
especificamente um recorte étnico-racial, trabalha 
com a meta de que 75% dos atendidos sejam os mais 
pobres e, dentre os mais pobres, vocês vão ver que 
75% são negros.

Vale destacar, e vou passar em seguida ao aparte 
do meu querido amigo Senador Tomás Correia, que o 
Pronatec, que é inspirado no Fundep – que eu apre-
sentei há mais de 10 anos aqui, que é um fundo de 
investimento no ensino técnico, e me lembro quando 
criaram o Pronatec ainda disseram o seguinte: não pode 
ser Fundep, porque Fundep é o projeto do Paim, senão 
fica o mesmo nome, mas a intenção que importa é a 
mesma –, e o Projovem Urbano são programas com 
grande escala, voltados a atender dezenas de milha-
res de pessoas por ano, com alto nível de prioridade 
dentro do Governo e já em curso.

No Ministério da Saúde, devo citar duas grandes 
linhas de ação que, entre outras, beneficiam os mais 
pobres, a população negra.

A primeira delas é a efetivação da Política Nacio-
nal de Saúde Integral da População Negra nas esferas 
estadual e municipal.

A segunda é o acordo de cooperação celebrado 
entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), visando 
à implementação de ações conjuntas que assegurem 
a efetivação da Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra, por meio da adesão desse Mi-
nistério à Campanha da SEPPIR intitulada “Igualdade 
Racial é pra Valer”.

Senador Tomás Correia.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Sena-

dor Paulo Paim, na verdade, temos no Brasil a igualdade 
formal, que está no capítulo da nossa Carta Constitu-
cional, notadamente no art. 5º, que trata dos Direitos 
Fundamentais. Ali está dizendo que todos são iguais 
perante a lei, e isso já vem da Constituição anterior, 
que vinha da anterior e da anterior. Praticamente to-
das as Constituições do Brasil vinham trazendo um 
capítulo sobre a igualdade entre todos os brasileiros. 
Mas a igualdade real é muito diferente. Veja V. Exª, a 
maioria dos brasileiros somos negros. Quantos negros 
há no Parlamento? Aqui no Senado e na Câmara dos 
Deputados? Aqui no Senado, só V. Exª. Aliás, o Rio 
Grande do Sul está de parabéns nesse aspecto, não 
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só por tê-lo conduzido para cá, um excelente Senador 
representando a raça negra, mas lá também eu conhe-
ço outras figuras também negras, como é o caso do 
Carlos Santos, que foi Deputado Federal, meu amigo, 
Alceu Colares, que foi Governador também do Estado 
do Rio Grande, negro, então um excelente exemplo 
de participação de negros no Rio Grande do Sul. Mas 
veja V. Exª, quantos Deputados negros na Câmara dos 
Deputados? No Supremo Tribunal Federal, há quantos 
Ministros negros? Um só e, por sinal, vem demons-
trando um trabalho extraordinário, demonstrando que 
não é a cor, não é a raça, isso não diferencia ninguém, 
as qualidade não estão na cor de ninguém, nem na 
raça, estão na garra e na inteligência, na questão éti-
ca. Também nas Assembleias, no Judiciário, não se 
vê quase nenhum Desembargador negro. Parece que 
há um caso que é até tido com certa admiração e, re-
almente, é extraordinário, há uma Desembargadora 
negra acho que na Bahia.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É amiga 
pessoal do Senador Suplicy, que tive a alegria de, por 
intermédio do Senador Suplicy, conhecê-la. 

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – E eu 
a conheci, pela televisão, uma pessoa extraordinária, 
que tem demonstrado a sua importância no contexto. 
Então, quero dizer que o Brasil deve muito, ainda, a 
essa questão. Um Brasil que teve escravidão, e não 
faz muito tempo, historicamente, ainda hoje, estamos 
lidando com essa chaga, tentando tirar isso, de uma 
vez por todas, mas não conseguimos ainda, Senador 
Paulo Paim, nos libertar do preconceito. Somos um 
País, ainda, lamentavelmente – tenho que dizer isso, 
porque é verdade – preconceituoso. Então, precisa-
mos dar esse passo, mas ter política efetiva. Quero 
cumprimentar V. Exª pela Lei das Cotas. Lamentavel-
mente, tem que haver a Lei de Cotas, pelo Estatuto da 
Igualdade, que, lamentavelmente, tem que haver. Não 
precisaria haver, bastava que tivéssemos o entendi-
mento de que todos somos iguais, bastaria isso, mas, 
lamentavelmente, tem que haver. Mas é importante que 
haja, para criarmos essa cultura, remodelarmos essa 
cultura e trazermos um conceito realmente adequado, 
para que nos coloquemos todos, efetivamente e do 
ponto de vista material, do ponto de vista real, como 
pessoas iguais, como cidadãos iguais. Muito obriga-
do a V. Exª pelo discurso que faz. Parabéns a V. Exª! 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço 
ao Senador Tomás Correia, V. Exª foi feliz, no conjunto 
do aparte. 

Temos, no Brasil, hoje, em torno de umas 50 
leis, para combater o preconceito. Precisaria tanta 
lei se não houvesse o preconceito? É Lei das Cotas, 
Lei do Estatuto, Lei do Percentual. É lei que penaliza 

aquele que comete, a Lei Caó, por exemplo, estava 
lembrando aqui; está na Constituição que o crime de 
racismo não prescreve e a pessoa vai para a prisão, 
quando cometer. 

Enfim, são em torno de 50 leis, para combater o 
preconceito. Então, não tem como alguém dizer para 
mim ou para nós que o preconceito não existe, senão 
o Congresso não teria construído tantas leis com o 
único objetivo de combater o preconceito contra, prin-
cipalmente, negros e índios. 

Parabéns a V. Exª, Senador Tomás Correia. 
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-

dor Paulo Paim, quero cumprimentá-lo por sua batalha 
para que possa efetivamente a igualdade racial se tor-
nar algo real no nosso Brasil. V. Exª hoje faz um diag-
nóstico dos avanços das diversas iniciativas que têm 
promovido a igualdade racial, que tem tido resultados 
positivos. Mas, na conclusão de seu pronunciamento 
hoje, eu não poderia deixar de ressaltar que V. Exª, 
como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
hoje, mais uma vez, lavra um tento notável ao convo-
car a audiência para debater a questão dos guarani-
-kaiowá, do Mato Grosso do Sul, inclusive com a pre-
sença de representantes do Cimi, da Presidenta, a Srª 
Marta, da Funai, e com os representantes, alguns dos 
principias líderes dos guarani-kaiowá e a presença de 
inúmeras pessoas daquela comunidade, de inúmeros 
Senadores, inclusive o Senador Delcídio do Amaral, 
que é do Mato Grosso do Sul. V. Exª...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – SP) – Tomás 
Correia, Capiberibe, Deputada Janete também, Rodri-
go Rollemberg, Delcídio do Amaral, que presidiu uma 
parte, porque é Senador do Mato Grosso...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tomás 
Correia, Capiberibe, Deputada Janete, Rodrigo Rollem-
berg, Delcídio do Amaral e outros que estivemos lá. V. 
Exª, que tem feito audiências tão significativas, ainda 
na terça-feira, sobre as questões relativas à igualdade 
racial, que foi excelente, com representantes da Bahia, 
o Secretário de Segurança da Bahia, mas hoje foi um 
dia muito especial porque os índios guarani-kaiowá es-
tavam já há muito querendo a oportunidade de trazer 
a sua problemática para um fórum onde, de fato, eles 
pudessem ser ouvidos, inclusive por pessoas como 
nós, membros do Congresso Nacional, que podere-
mos agora, diante das sugestões, realizar uma visita 
bem organizada e, se possível, até ter a cooperação 
do Governador André Puccinelli. A própria Srª Marta, 
Presidenta da Funai, nos garantiu que estará junto, 
numa possível visita ali, para verificar como avançar na 
direção de resolução mais rápida daquela problemática 
de um povo que, segundo depoimento de seus líderes, 
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às vezes se veem em estados quase à morte para que 
os seus sucessores possam continuar a batalha pelo 
direito à vida, com dignidade. Meus parabéns a V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Senador.

Eu lembro o Senador Randolfe Rodrigues tam-
bém, que apresentou uma proposta da Comissão, que 
foi fundida com outras e nós transformamos numa co-
missão mista, por iniciativa também da Deputada Ja-
nete Capiberibe, de Câmara e Senado, para visitarmos 
o Mato Grosso do Sul.

Senador Capiberibe, o aparte.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Se-

nador Paulo Paim, nós acompanhamos, junto com o 
Senador Suplicy, com o Senador Correia, com o Sena-
dor Randolfe, com a Deputada Janete, um depoimento 
comovente e preocupante...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Senador 
Cristovam, estou lembrando aqui, também estava lá.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Com 
o líder dos kaiowás, que participou da audiência públi-
ca. Mas o que me deixou extremamente preocupado 
foi a judicialização dos processos demarcatórios e de 
homologação das terras indígenas. Foi-nos informado 
que algumas dessas terras indígenas estão homolo-
gadas há muitos anos e estão pendentes de decisão 
judicial. Essa foi...

(Interrupção do som.)
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Pelo 

Judiciário brasileiro. A Constituição é clara. O povo 
indígena tem direito às suas terras, onde eles habita-
vam. E nós tivemos a oportunidade de ouvir um ofício 
encaminhado no dia 12 de outubro de 1941, por um 
chefe de posto do antigo Serviço de Proteção ao Índio, 
comunicando a um superior hierárquico que, na mar-
gem do Rio Naviraí, creio, na região do Sul do Mato 
Grosso do Sul, com um grupo de civilizados... Ele usa 
o termo civilizados.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exata-
mente. Eu me lembro.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Ar-
mados de armas longas, fuzis e mosquetões, teriam 
expulsado 80 almas, ou seja, algumas famílias indíge-
nas que habitavam havia muitos anos aquela região. 
E ele pedia providência. Então, fica muito claro que as 
terras hoje requeridas pelos índios é um direito legiti-
mo que lhes cabe. Portanto, o Estado brasileiro preci-
sa fazer respeitar a Constituição e a lei. Essa é minha 
preocupação. Eu conheço essa situação, acompanho 
isso. Observo que há um setor da sociedade que in-
siste em descumprir as determinações legais. É como 
se as leis no País valessem para uns e não valessem 
para outros. Isso me parece um desrespeito, na me-

dida em que a Justiça demora a decidir – dizem que 
justiça que tarda não é justiça, é injustiça – e a gente 
pode testemunhar isto, que há uma situação de injus-
tiça pela delonga, pela demora nas decisões judiciais, 
e a gente precisa levantar a situação de cada processo 
que envolve a demarcação e homologação de terras 
indígenas, para que então a gente tome providências 
no sentido de fazer respeitar a Constituição e a lei. 
Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador Capiberibe, eu faço questão, na mesma 
linha do que os senhores falaram... 

Aquela frase do líder indígena que diz que lá, 
naquela região, há até pouco tempo, índio não era 
considerado ser humano. Isso está documentado lá. 
Há até pouco tempo. “Não, aqueles são índios, e os 
humanos estão trabalhando para que eles saiam de 
lá.” Quer dizer, não considerar o ser humano como 
humano... A que ponto nós chegamos.

Por isso, a Comissão cumpriu o seu papel e há 
de cumprir muito mais ainda na linha de garantir a titu-
laridade definitiva da terra que de direito é dos povos 
indígenas. É bom porque a Comissão encaminhou na 
linha – e o Ministério Público e o Promotor que esta-
va lá também – de que ninguém está desconhecendo 
aqueles que, na época de Getúlio Vargas, ganharam 
o título da terra e foram para lá plantar; que sejam in-
denizados. E aí a União tem que entrar. E nós traba-
lhamos com a ideia de colocar verba no Orçamento 
para indenizar aqueles que possuem o título, mas que 
a terra fique então com aqueles de direito.

Sr. Presidente, só por uma questão de justiça – e 
vou terminar e não vou ler, naturalmente, tudo o que 
pesquisamos –, quero dizer que o Ministério do Traba-
lho também já tem, baseado no Estatuto, política de 
combate à desigualdade racial.

O Ministério das Comunicações, também basea-
do no Estatuto, já aplica políticas de igualdade racial.

Eu diria que o Ministério da Justiça também pos-
sui políticas de combate à desigualdade racial. Eu di-
ria que, praticamente, todos os Ministérios passaram 
a trabalhar nessa linha de combater os preconceitos.

Eu lembro aqui que os repasses financeiros para 
as entidades e para os setores que lutam na linha de 
combate aos preconceitos vão beneficiar de imediato. 
É grande o número de jovens que são assassinados 
– 4.200.

É claro que aqui eu destaco também o trabalho 
da SEPPIR e quero destacar também o trabalho da 
Justiça; os diversos órgãos da Justiça, baseados no 
Estatuto, já começaram a tomar medidas na linha de 
combater os preconceitos.
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Por fim, Sr. Presidente, quero apenas dizer que, 
conforme estudo feito pela SEPPIR, somente 20% de 
tudo que está no Estatuto depende de regulamentação. 
Todos os outros artigos, ou seja, 80%, são dispositivos 
autoaplicáveis.

Meus cumprimentos ao Governo por essas ini-
ciativas que vieram na linha de dizer que o Estatuto 
é para valer e ele está sendo aplicado no dia a dia.

Quero, ainda, destacar que para nós é muito im-
portante dizer que eu sou o Relator, na Comissão de 
Assuntos Sociais, do Estatuto da Juventude, que tam-
bém trabalha na linha de combater todos os precon-
ceitos. O Senador Randolfe Rodrigues é Relator, por 
indicação minha, na Comissão de Direitos Humanos.

Os argumentos que outros setores usam, Sr. 
Presidente, aqui eu não vou destacá-los; eu vou des-
tacar os argumentos propositivos, afirmativos. Estamos 
vendo agora que, mais do que nunca, nós caminha-
mos para ser um povo, efetivamente, de igualdade, de 
oportunidades para todos. Claro que não chegamos 
lá, mas, a partir do Estatuto e pela vontade que per-
cebo no Governo, é possível que a gente possa, um 
dia, dizer que não há mais necessidade de nenhuma 
política, de nenhuma lei que vá na linha de combater 
os preconceitos porque os preconceitos não existem 
mais. Claro que é sonho, mas eu sou daqueles que 
sempre pensam e sonham que um dia isso pode ser 
uma realidade.

Para ser fiel ao que eu falei ontem, Sr. Presiden-
te, acho que ainda há um preconceito muito grande no 
nosso País em relação aos idosos, porque, até hoje, 
nós não conseguimos derrubar o fator previdenciário 
e não temos uma política permanente de valorização 
dos benefícios dos aposentados e pensionistas.

Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª e peço que considere na ínte-

gra o meu pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no dia 20 de julho de 2010, após longuís-
sima e dificultosa tramitação no Congresso Nacional, 
foi promulgada a Lei no 12.228, que institui o Estatuto 
da Igualdade Racial, criado para garantir à população 
negra a igualdade de oportunidades, a defesa dos seus 
direitos e o combate à discriminação.

Transcorridos dois anos da sua vigência, iniciada 
noventa dias após a data de sua publicação, não faltam 
críticos que se apressam em afirmar que o Estatuto 
não está sendo implementado. 

Será que existe fundamento para essa avaliação 
negativa? Será que o árduo trabalho que realizamos, 
ao longo de dez anos, enfrentando tanta incompreen-
são, não vem rendendo frutos?

O cerne da proposta que viria a se tornar o Estatu-
to da Igualdade Racial sobreviveu a todas as investidas 
das forças conservadoras por um motivo muito claro. 

É que nossa proposta se assentava sobre uma 
base histórico-social muito legítima, que é o percurso 
da população negra deste País, nossa multissecular ex-
periência de espoliação, de discriminação, de exclusão. 

Apesar dos recuos que tivemos de fazer, o Es-
tatuto da Igualdade Racial surgiu na realidade jurídi-
co-social do País como um documento muito forte e 
relevante exatamente por ter suas raízes firmemente 
cravadas na experiência histórica das mulheres e dos 
homens negros do Brasil.

Agora, ao avaliarmos seus dois primeiros anos de 
vigência, não há como deixar de perceber um primeiro 
e muito importante avanço assegurado pelo Estatuto: 
graças a ele, conseguimos que a situação de desigual-
dade vivida pela população negra fosse plena, explícita 
e formalmente reconhecida como uma área de atua-
ção do Estado para incidência das políticas públicas.

Graças ao Estatuto da Igualdade Racial, vimos 
conseguindo, ao longo dos últimos dois anos, que a 
transversalidade da questão étnico-racial seja consi-
derada no planejamento das mais diversas políticas 
governamentais, seja na área da educação, da saúde, 
do trabalho e emprego, das comunicações, da segu-
rança pública e do acesso à Justiça, do esporte, da 
cultura, do desenvolvimento agrário, do meio ambiente, 
das políticas para as mulheres ou para a juventude. 

Podemos inclusive afirmar que, com o Estatuto, as 
ações afirmativas se inscreveram como parte do pro-
jeto geral de superação das desigualdades brasileiras.

Hoje, se nos debruçarmos sobre a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), sobre o Plano Plurianual 
(PPA) 2012¬–2015, veremos que os programas de 
governo, os objetivos, as ações, as iniciativas neles 
constantes estão atravessados por essa diretriz de 
combater a desigualdade de fundo étnico-racial. 

Isso é novo. E isso é efeito do Estatuto da Igual-
dade Racial.

Com o Estatuto, estamos começando a vencer 
o desafio de incluir a perspectiva racial nas políticas 
públicas. 

Passam a existir orientações orçamentárias es-
pecíficas para o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), para o Banco do Bra-
sil, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco da 
Amazônia, para o Banco do Nordeste do Brasil. 
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Tudo isso é um impacto do artigo 56 do Estatuto. 
Gradativamente, documentos importantes do Gover-
no vão assimilando com maior profundidade e intro-
duzindo em suas orientações a idéia da promoção da 
igualdade racial.

Sr. Presidente, o Plano Plurianual 2012–2015 
incorpora 25 Programas Temáticos – de um total de 
65 –, que contém indicadores, iniciativas e metas que 
fazem referência à questão étnico-racial. 

Por vezes, são dispositivos especificamente rela-
cionados ao tema racial, outras vezes, são dispositivos 
mais genéricos que mencionam medidas especiais 
para contemplar a população negra.

No conjunto desses 25 Programas Temáticos, 
há 63 objetivos, 96 metas e 51 iniciativas em que a 
promoção da igualdade racial é mencionada de for-
ma explícita. 

A análise do PPA 2012–2015 deixa claro que suas 
diversas disposições que mencionam a população ne-
gra atendem à preocupação transversal do artigo 4º 
do Estatuto, o qual prevê uma série de mecanismos 
para promover a participação da população negra na 
sociedade brasileira em condição de igualdade de 
oportunidades.

Sendo o PPA 2012–2015 o primeiro formulado 
sob a vigência do Estatuto da Igualdade Racial, hou-
ve, no momento de sua elaboração, um esforço siste-
mático e bem sucedido da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) de auxiliar 
os órgãos do Governo Federal na formulação de pro-
posições que contemplassem as previsões legais do 
Estatuto em cada área de política pública.

Para citar apenas dois exemplos, destaco, no PPA, 
dentro do tema juventude, a questão da mortalidade 
negra no Programa Temático intitulado “Autonomia 
e Emancipação da Juventude”, prevendo inclusive a 
construção de um Plano Nacional de Enfrentamento 
à Mortalidade da Juventude Negra; e, nos Programas 
Temáticos “Segurança Pública e Cidadania” e “Cida-
dania e Justiça”, a inclusão da temática racial na for-
mação de agentes de segurança pública e privada, e 
a promoção de Programas de Combate ao Racismo 
Institucional nas corporações de segurança pública.

Também na atual Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), a questão racial está explicitada em diversos 
itens, todos de destacada importância para a melhoria 
nas condições de vida da população negra. 

Entre eles, destaco o parágrafo 1º do artigo 17, 
que exige a apresentação de um “relatório anual, refe-
rente ao exercício anterior, de impacto dos programas 
voltados ao combate das desigualdades nas dimensões 
de gênero, raça, etnia...”. 

Já no parágrafo 7º desse mesmo artigo, ficou 
estabelecido que “A elaboração e a execução dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social deverão 
obedecer à diretriz de redução das desigualdades re-
gionais, de gênero, raça e etnia”.

No Capítulo da LDO referente à Política de Apli-
cação dos Recursos das Agências Financeiras Oficiais 
de Fomento, ficou estabelecido como prioridade para 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) o “financiamento de programas do Pla-
no Plurianual 2012–2015, especialmente as atividades 
produtivas que propiciem a redução das desigualdades 
de gênero e étnico-raciais”.

Ainda no item da LDO referente ao BNDES, es-
tão estabelecidos como prioridade o “financiamento 
para o apoio à expansão e ao desenvolvimento (...) 
dos empreendimentos afro-brasileiros e indígenas” e 
“o financiamento à geração de renda e de emprego 
por meio do microcrédito, com ênfase nos empreendi-
mentos protagonizados por afro-brasileiros, indígenas 
mulheres ou pessoas com deficiência”.

A prioridade de redução das desigualdades so-
ciais, de gênero, e étnico-raciais é também estabe-
lecida, na LDO, para os bancos regionais, tais como 
Banco da Amazônia e Banco do Nordeste do Brasil, 
além do Banco do Brasil.

Srªs e Srs. Senadores, nas ações hoje em cur-
so nos mais diversos Ministérios, observa-se também 
uma convergência de propósitos com os dispositivos 
do Estatuto da Igualdade Racial.

No caso do Ministério da Educação, existem al-
gumas ações que, em função de seu desenho, têm 
grande incidência sobre a população negra. 

Menciono, aqui, o Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o Programa 
de Educação Tutorial (PET) Conexão de Saberes e o 
Projovem Urbano. 

Este último, por exemplo, apesar de não possuir 
um recorte étnico-racial, trabalha com a meta de que 
75% dos atendidos sejam jovens negros.

Vale destacar que o Pronatec e o Projovem Urba-
no são programas com grande escala, voltados a aten-
der dezenas de milhares de pessoas por ano, com alto 
nível de prioridade dentro do Governo e já em curso.

No Ministério da Saúde, devo citar duas grandes 
linhas de ação que, entre outras, beneficiam a popu-
lação negra. 

A primeira delas é a efetivação da Política Nacio-
nal de Saúde Integral da População Negra nas esferas 
estadual e municipal. 

A segunda, é o acordo de cooperação celebrado 
entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) visando 
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à implementação de ações conjuntas que assegurem 
a efetivação da Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra, por meio da adesão desse Mi-
nistério à Campanha da SEPPIR intitulada “Igualdade 
Racial é pra Valer”.

Embora o acordo de cooperação firmado entre 
o Ministério da Saúde e a SEPPIR esteja no início de 
sua execução, será possível, a partir dele, atingir di-
versos resultados esperados em função do disposto 
no Estatuto da Igualdade Racial. 

Com efeito, o que se observa é existir, no caso 
da saúde, todo um arcabouço legal e administrativo 
preparado para viabilizar a implementação da Políti-
ca Nacional de Saúde Integral da População Negra e, 
portanto, do Estatuto da Igualdade Racial.

No Ministério do Trabalho, menciono a previsão 
de estímulo à promoção de empresários negros que 
encontra possibilidade de se concretizar por meio dos 
Projetos Especiais de Qualificação de Trabalhadores e 
Trabalhadoras para Empreendedores Afrodescenden-
tes (PROESQ/Afrodescendentes).

No Ministério das Comunicações, tem destaque 
o acordo de cooperação firmado entre a Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos (ECT) e a SEPPIR. Por 
meio desse acordo, a ECT aderiu à campanha “Igual-
dade Racial é Pra Valer”. 

Entre os compromissos assumidos com essa 
adesão, estão, entre outros, a identificação do perfil 
étnico-racial de seus empregados, a divulgação e o 
cumprimento do Estatuto, e a inserção, no uniforme dos 
carteiros, do selo em homenagem ao Ano Internacional 
dos Povos Afrodescendentes, comemorado em 2011.

Como um primeiro resultado do acordo entre 
a ECT e a SEPPIR, foi produzido o selo “Heróis da 
Revolta dos Búzios”, que representa uma importan-
te ação no sentido de promover a valorização da he-
rança cultural e da participação da população negra 
na história do País, conforme previsto no Estatuto da 
Igualdade Racial.

No âmbito do Ministério da Justiça, devo ressal-
tar o Projeto FAROL – Oportunidade em Ação, que 
tem foco específico em jovens negros em situação de 
vulnerabilidade. 

O repasse financeiro se deu por meio da cele-
bração de convênios visando beneficiar 4.200 jovens.

Não menos importante é o protocolo de intenções 
entre esse Ministério e a SEPPIR. O instrumento visa 
estabelecer ações conjuntas de mútuo interesse das 
duas instituições, com fins de elaborar e ajustar po-
líticas públicas e medidas administrativas voltadas à 
população negra, visando assegurar o enfrentamento 
ao racismo e a promoção da igualdade racial. 

Essas políticas públicas e medidas administra-
tivas englobam os campos da segurança pública, da 
política penitenciária, do acesso à Justiça, da política 
nacional sobre drogas, da melhoria dos serviços pres-
tados pelas instituições do sistema de justiça.

Na Secretaria de Política para as Mulheres, men-
ciono o importante Programa Pró-Equidade de Gênero 
e Raça, que conta com adesão de 95 organizações, 
sendo 80 públicas e 15 privadas.

Não posso deixar de fazer referência a decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que vai ao encontro 
do Estatuto da Igualdade Racial. Falo da constitucio-
nalidade do sistema de cotas para negros e afrodes-
cendentes em universidades públicas.

Da mesma forma, lembro que, logo em seguida, 
o Senado Federal aprovou o sistema de cotas. 

Sr. Presidente, esses são apenas alguns exem-
plos de ações em curso que asseguram a inclusão da 
perspectiva racial nas políticas públicas. 

Desejei dar conhecimento delas a este Plenário 
no contexto desta avaliação que faço do avanço na 
implementação do Estatuto da Igualdade Racial dois 
anos após sua promulgação.

Outro aspecto que costuma ser alvo de críticas 
por aqueles que afirmam que o Estatuto não vem sen-
do implementado refere-se à suposta falta de regula-
mentação de seus dispositivos. 

Quanto a isso, reporto-me às conclusões de aná-
lise realizada pelo Grupo de Trabalho Interministerial 
encarregado de analisar e propor medidas necessá-
rias para a implantação dos programas, das políticas 
e das ações previstas no Estatuto da Igualdade Racial 
(GT–EIR), criado por meio de Portaria da Ministra da 
SEPPIR, Luiza Bairros.

De acordo com a minuciosa avaliação feita por 
esse Grupo, apenas 12, entre os 65 artigos que com-
põem o Estatuto da Igualdade Racial, necessitam de 
regulamentação para serem implementados. 

Apenas cerca de 20%, portanto, do que está 
previsto no Estatuto exige definições regulamentares. 

Desse percentual, a metade será contemplada 
pelo Sistema Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial (Sinapir), previsto no Título III do Estatuto e em 
fase de implementação na SEPPIR.

Fica claro, assim, que a suposta falta de regula-
mentação do Estatuto não chega a se constituir num 
problema mais grave, na medida em que 80% de seus 
dispositivos são auto-aplicáveis, não requerendo sua 
execução qualquer regulamentação, mas, sim, estra-
tégias de implementação.

Como vimos, os órgãos públicos já tratam vários 
pontos da Lei em seus programas e projetos, muitos 
dos quais absorvidos pela via da institucionalização, 
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na última década, de demandas e mobilizações da so-
ciedade civil. Esse aspecto está evidenciado, inclusive, 
num conjunto inédito de metas e iniciativas direciona-
das ao enfrentamento do racismo e das desigualdades 
raciais incorporadas ao Plano Plurianual 2012–2015.

No sentido de impulsionar a plena efetivação do 
Estatuto da Igualdade Racial, o Grupo de Trabalho cria-
do pela Ministra da SEPPIR sugeriu nada menos que 
trinta e quatro diferentes estratégias de implementação, 
algumas das quais já estão sendo executadas. Entre 
elas, destacam-se: as iniciativas de articulação com os 
demais órgãos do Governo Federal, com os Poderes 
Legislativo e Judiciário e o Ministério Público, com os 
Governos Estaduais e Municipais, com entidades da 
sociedade civil, e com os movimentos sociais; a ampla 
divulgação do Estatuto; a implantação do Sinapir; a ela-
boração de um guia para implementação do Estatuto 
direcionado a Estados, Distrito Federal e Municípios.

Srªs e Srs., ao avaliarmos o avanço na implemen-
tação do Estatuto da Igualdade Racial dois anos após 
o início de sua vigência, o que fica claro é o gradativo 
aprofundamento do compromisso do Estado brasileiro 
com mudanças concretas, tendo em vista o combate 
ao racismo e a superação das desigualdades raciais 
em nosso País. 

Com sua previsão de ações afirmativas, o Estatu-
to serve de referência aos três níveis de Governo para 
que promovam ações em benefício da população negra.

Para nós que tanto batalhamos pela aprovação 
do Estatuto da Igualdade Racial, o sentimento que hoje 
fica é o do dever cumprido, pois, graças a ele, vai-se 
consolidando em nossa sociedade a percepção de um 
conceito muito verdadeiro e importante, o conceito de 
que a promoção da igualdade racial é fundamental 
para o fortalecimento da nossa democracia. 

O Estatuto destaca-se, nesta segunda década do 
século XXI, como um instrumento que contribui para que 
possamos alcançar a sociedade divisada pelo Consti-
tuinte de 1988, uma sociedade livre, justa e solidária. 

Uma sociedade, portanto, democrática, fraterna, 
pluralista e sem preconceitos.

É muito comum, no campo da retórica, a valo-
rização da diversidade que caracteriza o nosso País. 

É frequente a lembrança de que temos o maior 
número de descendentes de japoneses fora do Japão, 
que temos o maior número de descendentes de afri-
canos fora da África, que temos 25 milhões de des-
cendentes de italianos, que temos descendentes de 
alemães, de árabes, de judeus. 

Agora, com o novo impulso de desenvolvimen-
to que o Brasil tomou, novas ondas migratórias vêm 
sendo atraídas, para enriquecer ainda mais o fabuloso 

mosaico da nossa diversidade. De fato, o Brasil tem o 
Globo dentro de si.

Está corretíssima a avaliação de que toda essa 
diversidade constitui a mais esplêndida riqueza des-
te País. 

É preciso pontuar, contudo, que a diversidade, 
por si só, não gera justiça. 

Temos falhado, até o presente, em responder de 
modo politicamente adequado à realidade implicada 
pelo mosaico étnico-racial que compõe o povo brasileiro. 

Em obediência ao espírito de nossa Carta Mag-
na, que repudia, já em seu preâmbulo, os preconceitos 
de toda ordem, precisamos assegurar plenamente a 
igualdade de oportunidades para todos, o respeito à 
diversidade, o pluralismo, a tolerância, a solidariedade.

Garantir oportunidades iguais para toda a rica 
diversidade étnica que a história nos concedeu sig-
nifica, Sr. Presidente, dar o melhor aproveitamento a 
um fantástico manancial de talentos que, até hoje, vem 
sendo em grande parte desperdiçado.

O Brasil não tem sabido, até o presente, usufruir 
adequadamente de todos os seus talentos, das suas 
melhores vocações. 

Isso porque as barreiras do preconceito e do ra-
cismo acabam por excluir talentos, vocações, possi-
bilidades de realização que deveriam estar a serviço 
do engrandecimento da Nação.

O País vive um momento extraordinário. É a sexta 
economia do mundo. Nesse contexto, o que precisamos 
ter claro é que o combate ao racismo é estratégico para 
o País, para o nosso futuro, para o aproveitamento do 
nosso potencial de desenvolvimento, para liberar nossa 
energia de realização, para assegurar o crescimento 
do nosso capital humano.

O Estatuto da Igualdade Racial chama a aten-
ção para o fato de que promover a igualdade racial é 
fortalecer nosso processo democrático, nosso desen-
volvimento, nossa economia. 

Logo, promover a igualdade racial tem de ser um 
objetivo estratégico do Governo. 

Nessa medida, o Estatuto da Igualdade Racial 
vem contribuindo diretamente para a consecução de 
um objetivo estratégico do Governo Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª será atendido nos termos do Regimento.
Agora, com a palavra o Senador Romero Jucá, 

que acabou de chegar, pela Liderança do PMDB.
Pela intercalação, falou um orador inscrito e, 

agora, o Senador Romero Jucá falará pela Liderança 
do PMDB.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, serei rápido.

Quero apenas fazer o registro de que, há alguns 
dias, usei o plenário do Senado para registrar a difi-
culdade extrema que estão vivendo os Municípios bra-
sileiros por conta da queda da arrecadação do FPM.

Portanto, com essa queda de arrecadação, a ca-
pacidade de pagamento das prefeituras caiu, muitas 
prefeituras estão endividadas, muitas prefeituras estão 
com os salários atrasados e, mais do que isso, muitas 
prefeituras que haviam pactuado acordos com o INSS 
estão vivendo uma situação de extrema dificuldade: ou 
não estão honrando os acordos, ou estão tendo retidos 
os recursos do FPM pelo INSS e pela Receita Federal 
antes da transferência do FPM.

Portanto, o que está sobrando para essas pre-
feituras não está dando condição de as prefeituras 
pagarem as suas obrigações e pagarem seu pessoal. 

Para se ter uma ideia, o Município de Alto Alegre, 
no meu Estado de Roraima, há seis meses não con-
segue receber o FPM e está sem pagar seu pessoal, 
colocando a situação da população e dos servidores 
públicos municipais em extrema dificuldade.

O Município de Boa Vista, também com débito 
alto no INSS, com a queda de arrecadação no FPM, 
também está hoje pagando algo em torno de 13% da 
sua receita de FPM somente com parcelamentos an-
tigos do INSS, o que não pode ocorrer, porque dese-
quilibra qualquer questão orçamentária e financeira.

Então, por conta disso, eu apresentei um projeto 
aqui no Senado e apresentei também, com o mesmo 
teor, uma emenda à Medida Provisória nº 585, que 
está tramitando no Congresso, no sentido de reabrir 
uma repactuação dos Municípios com o INSS. Repac-
tuação que ensejaria pegarem-se todas as negocia-
ções feitas, mais as dívidas, enfim, todo o arcabouço 
de relação com o INSS, e repactuarem-se num único 
contrato, diminuindo juros, diminuindo multa, levando 
em conta já as vantagens que foram dadas em outros 
parcelamentos, sendo mantidas essas vantagens, e 
nós dividiríamos isso em 240 meses, exatamente para 
dar mais fôlego aos Municípios. Os pactos que estão 
sendo feitos agora com o INSS são de até 60 meses, 
o que sobrecarrega muito a capacidade de pagamen-
to dos Municípios.

Então, eu queria registrar esse meu Projeto de 
Lei e queria registrar essa Emenda à Medida Provisória 
nº 585, no sentido, exatamente, de buscar um cami-
nho para que os atuais prefeitos que estão deixando 
o seu mandato possam repactuar, para não saírem 
inadimplentes, não saírem deixando a prefeitura numa 
situação de dificuldade, e os novos prefeitos que es-

tão assumindo os mandatos em 1º de janeiro possam 
receber as prefeituras em condição de adimplência, 
de regularidade fiscal, para que possam se habilitar a 
convênios, a transferências federais, a transferências 
estaduais, ou seja, para que a condição do Município 
possa estar plenamente organizada, no sentido de 
beneficiar a população que mora nesses Municípios.

Fica aqui o meu registro, Sr. Presidente, pedindo 
a transcrição do meu Projeto de Lei e de uma Emenda 
à Medida Provisória nº 585, que determina reparcela-
mento, repactuação de todas as dívidas do INSS com 
os Municípios brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº , DE 2012

Altera os arts. 96 e 102 da Lei n° 11.196, 
de 21 de novembro de 2005, que dispõem 
sobre parcelamento de débitos de respon-
sabilidade dos Municípios, decorrentes de 
contribuições sociais de que tratam as alí-
neas a e c do parágrafo único do art. 11 da 
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 

2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 96. Os Municípios poderão repactuar par-
celamentos em andamento ou novos débitos 
de sua responsabilidade, de autarquias e fun-
dações municipais relativos às contribuições 
sociais de que tratam as alíneas a e c do pa-
rágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 
de julho de 1991, com vencimento até 30 de 
setembro de 2012, reduzindo-se em 100% (cem 
por cento) as multas moratórias e as de ofício, e 
em 50% (cinquenta por cento) os juros de mora, 
conforme o maior dos prazos a seguir definidos:
I – em 240 (duzentas e quarenta) prestações 
mensais e consecutivas;
ou
II – em prestações mensais e consecutivas 
equivalentes a 3% (quatro por cento) da média 
mensal da receita corrente líquida municipal.
.......................................................................
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§ 4º As vantagens e descontos de parcelamen-
tos auferidos anteriormente ficam mantidos na 
nova repactuação.” (NR)
“Art. 102.........................................................
I – à apresentação pelo Município, na data 
da formalização do pedido, do demonstrativo 
referente à apuração da Receita Corrente Lí-
quida Municipal, na forma do disposto na Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, 
referente ao ano-calendário de 2011;
............................................................. ” (NR)

Art. 2° A opção pelo parcelamento previsto no art. 
96 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, com 
a redação dada por esta Lei, deverá ser formalizada 
até o último dia útil do segundo mês subsequente ao 
da publicação desta Lei, na unidade da Receita Fede-
ral do Brasil de circunscrição do Município requerente, 
sendo vedada, a partir da adesão, qualquer retenção 
referente a débitos de parcelamentos anteriores inclu-
ídos no parcelamento de que trata esta Lei.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4° Revoga-se o art. 98 da Lei n° 11.196, de 
21 de novembro de 2005.

Justificação
Segundo o Anuário Estatístico da Previdência 

Social de 2011, a quantidade de débitos administrati-
vos de órgãos públicos municipais junto ao INSS pas-

sou de 22.699, em 2009, para 39.739 em 2011. Em 
relação ao valor, tem-se que os montantes devidos 
subiram, no mesmo período, de R$11,5 bilhões para 
R$19,6 bilhões.

Na presença de montantes não parcelados, a 
Lei n° 8.212, de 1991, determina que não seja emitida 
certidão negativa de débitos. Assim, conforme o art. 
56 desse diploma legal, os entes inadimplentes ficam 
impedidos de celebrar acordos, contratos, convênios 
ou ajustes e de receber empréstimos, financiamentos, 
avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades 
da administração direta e indireta da União. Ademais, 
o art. 35 dessa mesma norma, com a redação dada 
pelo art. 26 da Lei n° 11.941, de 2009, prevê, como 
regra geral, que os débitos decorrentes de contribui-
ções previdenciárias não pagas no prazo legal serão 
acrescidos de multa de até 20% e juros de mora cor-
respondentes à taxa de referência do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia (taxa Selic).

Semelhante situação tem tornado muito difícil a 
gestão das finanças públicas municipais, já bastante 
pressionadas pela queda da receita disponível em 
decorrência do arrefecimento da atividade econômica 
e da consequente política de desoneração tributária 
adotada pelo Governo Federal. Assim, é urgente a re-
abertura de prazo para que as prefeituras renegociem 
os seus débitos junto ao INSS.

Em face do exposto, conto com o apoio de meus 
ilustres Pares para a presente proposição.

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Muito obrigado, Senador Romero Jucá. V. Exª 
será atendido nos termos do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Antonio Carlos Valadares apresentou 
o Requerimento nº 925, de 2012, por meio do qual 
solicita, em aditamento aos Requerimentos nº 891 e 
896, de 2012, licença dos trabalhos da Casa, no perí-
odo de 10 a 17 de novembro de 2012, a fim de partici-
par, como observador parlamentar, das atividades da 
67ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova 
Iorque, Estados Unidos da América. 

A Presidência, nos termos do art. 41 do Regi-
mento Interno, defere o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– E, agora, com a palavra o Senador João Capiberibe. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senado-
ras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da 
TV Senado, trago aqui a esta tribuna um tema muito 
importante para a sociedade brasileira no geral e, em 
particular, para o povo do Amapá. Ontem, o Tribunal 
de Justiça do Amapá, pela primeira vez na história, 
recebeu denúncia do Ministério Público contra depu-
tados estaduais.

Por unanimidade, os desembargadores do Tribu-
nal de Justiça do Amapá receberam denúncia formulada 
pelo Ministério Público do Estado contra os Deputa-
dos Estaduais Moisés Souza e Edinho Duarte, além 
dos demais envolvidos em fraude entre a Assembleia 
Legislativa e a Cooperativa de Transporte de Veícu-
los Leves e Pesados do Estado do Amapá (Cootram). 

Para o Ministério Público do Amapá, os Deputa-
dos Moisés Souza e Edinho Duarte comandaram um 
esquema criminoso que resultou no desvio de mais de 
R$5 milhões dos cofres públicos da Assembleia Legis-
lativa, em contratos fraudulentos com a Cootram para 
locação de veículos leves e pesados.

Na denúncia, a Procuradora-Geral do Ministério 
Público Ivana Cei afirma que os parlamentares orde-
navam e assinavam os cheques indevidamente pagos. 
Nesse mesmo período, os deputados gastaram mais 
de R$5 milhões com aluguel de veículos, pagos com 
verba indenizatória. 

Embora a defesa dos acusados tenha alegado 
que o Ministério Público não poderia conduzir o pro-
cedimento investigatório contra parlamentares, a Re-contra parlamentares, a Re-
latora, Desembargadora Sueli Pini – aqui, eu destaco 
que é a primeira mulher a chegar ao desembargo no 
Amapá –, com base em entendimento majoritário do 
Supremo Tribunal Federal, manifestou que a Polícia 
Judiciária não tem o monopólio da ação penal, sendo, 

portanto, perfeitamente possível que a investigação 
seja conduzida por promotores.

Sobre o afastamento dos réus de suas funções, 
a Relatora esclareceu em seu voto o seguinte: 

(...) os denunciados teriam formado um po-
deroso grupo organizado com o escopo de 
apoderar-se de recursos dos cofres públicos 
através de pseudocontratos celebrados com 
a Assembleia Legislativa do Amapá, motivo 
pelo qual mantê-los afastados de quaisquer 
funções que poderiam, em tese, facilitar-lhes 
a reiteração das condutas delituosas ou mes-
mo a ocultação de provas ou a intimidação de 
testemunhas é medida que se impõe como 
garantia da própria atuação judicial (...).

Por maioria, os desembargadores decidiram man-
ter o afastamento dos réus. Eles responderão pelos 
crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, 
peculato, falsidade ideológica, fraude em licitações, 
corrupção passiva e falsidade documental.

Os acusados são: Moisés Reategui de Souza, 
ex-Presidente da Assembleia Legislativa; Jorge Eval-
do Edinho Duarte, Secretário-Geral da Mesa; Linde-
berg Abel do Nascimento, ex-comandante da Polícia 
Militar, que servia como assessor da Assembleia Le-
gislativa; Edmundo Ribeiro Tork, Janiery Torres; José 
Maria Miranda Cantuária; Rogério Cavalcante; Ednardo 
Tavares de Souza, filho do ex-desembargador que se 
aposentou no começo deste ano; Gleidson Luiz Ama-
najás Silva; Vitório Miranda; Fúlvio Sussuarana; Fran 
Soares Júnior, ex-Presidente da Assembleia Legisla-
tiva; Elton Silva Garcia; Danilo Góes de Oliveira; José 
da Costa Góes Junior; Sinésio Leal da Silva e Antônio 
Basilízio Lima da Mata Cunha. São essas as pessoas 
que respondem a processo criminal perante o Tribunal 
de Justiça do Amapá. 

E, na esteira dessa decisão, eu gostaria de tecer 
alguns comentários sobre a execução orçamentária e 
financeira do Amapá dos últimos 17 anos. 

Eu fiz um levantamento dos gastos da Assem-
bleia Legislativa do Amapá, de 1994 a 2012, ou melhor, 
a 2011, e também do Tribunal de Contas do Estado.

Eu fui eleito governador em 1994. E entre o pe-
ríodo da posse, o 15 de novembro, e o 1º de janeiro, 
quando assumi o governo do Estado, a Assembleia 
Legislativa e o então governo, que estava saindo, re-
manejaram os recursos que estavam destinados para 
investimento do ano de 1995 e transferiram esses 
recursos para a Assembleia Legislativa e o Tribunal 
de Contas do Estado, fazendo com que, em valores 
nominais, os gastos da Assembleia Legislativa, que 
foram que R$13 milhões, em 1994, saltassem para 
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R$26 milhões, no ano seguinte, com uma inflação já 
sob controle.

E os gastos do Tribunal de Contas foram mais 
longe ainda. Saltaram de R$4 milhões para R$13 mi-
lhões; na verdade, de R$4,275 milhões para R$13,729 
milhões. E condenaram o Estado a ficar sem investi-
mento durante muitos anos.

Eu lembro que, em 1995, todas as obras do Es-
tado pararam. Se compararmos os investimentos da 
Secretaria de Infraestrutura, encarregada de investir na 
área de saúde, na construção de hospital, de centros 
de saúde, de escolas, de prédios para a Administração, 
de penitenciárias, essa Secretaria, em 1994, investiu 
R$40 milhões, mas, em 1995, os investimentos caíram 
para R$3,5 milhões.

A mesma coisa aconteceu no setor de transpor-
te. A Secretaria de Transporte investiu R$21 milhões 
em 1994, mas não chegou a investir R$3 milhões, em 
1995. O Estado parou nas minhas mãos por causa 
dessa manobra.

E essa manobra – pasmem, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras e os que estão me ouvindo –, que 
me parece uma prática corrente em nosso País, fez 
com que, de 1994 até 2012, a Assembleia Legislativa 
e o Tribunal de Contas tenham gasto, além da neces-
sidade da sua manutenção, algo em torno de R$100 
milhões por ano. Neste ano, a Assembleia Legislativa 
e o Tribunal de Contas devem atingir gastos da ordem 
de R$200 milhões, quando, na verdade, com R$100 
milhões teriam um desempenho impecável, tanto um 
como outro. São 17 anos com um desvio sistemático 
de algo em torno de R$100 milhões por ano, que per-
fazem R$1,7 bilhão.

O Governo do Amapá junto com o Governo Fe-
deral estão construindo 5 mil habitações; e habitações 
de boa qualidade. O conjunto dessa obra, dotada de 
toda infraestrutura – escolas, segurança, saúde – che-
ga em torno de R$300 bilhões. Esse R$1,7 bilhão teria 
resolvido, nesses 17 anos, o problema gravíssimo de 
habitação que nós enfrentamos. Daria para construir, 
no mínimo, 20 mil habitações; e mais: daria para dotar 
o Estado todo de água e esgoto.

Então, esse desvio condenou o povo do Amapá 
a ficar sem água tratada, durante esses anos todos, e 
também sem saneamento básico.

Todo mundo sabe que há dois anos, no dia 10 de 
setembro, houve uma operação da Polícia Federal, no 
Amapá, que levou para a prisão as principais lideranças 
daquele momento: o ex-Governador; o Governador em 
exercício; o Governador que tinha deixado o cargo; a 
Primeira-Dama; o Presidente do Tribunal de Contas. E 
este ano, a Justiça voltou a agir e afastou mais cinco 
conselheiros do Tribunal de Contas; e agora o Tribu-

nal de Justiça afasta o Presidente da Assembleia e o 
Secretário-Geral da Mesa, em definitivo. Ele já estava 
afastado desde o mês de abril, se não me engano. E 
agora o Tribunal os afasta definitivamente.

Eu tive o cuidado de levantar a contabilidade do 
Tribunal de Contas dos últimos 3 anos. A operação 
aconteceu em setembro de 2010. E analisando a con-
tabilidade do Tribunal de Contas, a partir de 2009, eu 
cheguei aos seguintes números: em 2009, o Tribunal de 
Contas do Amapá executou, quer dizer, gastou – e ele 
tem apenas um prédio; apenas um prédio – R$60,679 
milhões, ou seja, R$60 milhões, em contas redondas.

Em 2010, gastou um pouquinho mais, R$62 mi-
lhões, mas, quando chegou em 2011, caiu para R$36 
milhões. Como é que se explica de um ano para o 
outro uma queda tão drástica nas despesas de uma 
instituição? É simples. Em 2010, a operação da Polí-
cia Federal, que prendeu o Presidente do Tribunal de 
Contas, lacrou e paralisou o desvio dos recursos. Em 
2011, a nova direção do Tribunal passou a ter um cuida-
do maior na aplicação dos recursos e os gastos foram 
reduzidos de R$62 para R$36 milhões. E esse dinhei-
ro ficou no caixa, esse saldo financeiro ficou no caixa 
do Tribunal de Contas, rodou o ano com um financeiro 
altíssimo, e não poderia ser gasto, porque não havia 
previsão orçamentária. Hoje, a situação da Assembleia 
Legislativa é semelhante. Depois da ação enérgica do 
Ministério Público Estadual, dificultando, sobremaneira, 
o desvio de recursos na Assembleia Legislativa, tem-
-se notícia de que há um saldo financeiro volumoso na 
Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Imaginem 
uma comunidade ser penalizada pelo comportamento 
desonesto dos seus representantes e também pelas 
instituições que deveriam zelar pela correta aplicação 
do recurso, porque é essa a função dos Tribunais de 
Contas, instituídos em nosso País para cuidarem da 
res publica e não para se locupletarem com os recur-
sos do contribuinte.

Essa é uma questão que ainda vai ter novos des-
dobramentos, porque a sociedade do Amapá, o povo 
do Amapá só agora, só agora está tendo conhecimento 
desses dados. Como é possível, ano após ano, um des-
vio de recurso da ordem de R$100 milhões? E afirmo: 
uma Assembleia Legislativa com 24 parlamentares não 
poderia ter um custo de manutenção acima de R$3 mi-
lhões por mês, até porque a Câmara de Vereadores do 
Município de Macapá, que tem 17 vereadores, conso-
me R$14 milhões por ano; a Assembléia Legislativa do 
Amapá, com 24 parlamentares, gasta R$13 milhões por 
mês. Então, basta essa comparação para chegarmos 
à conclusão de que povo do Amapá, ao longo de sua 
história, ao longo dos últimos 17 anos, foi duramente 
penalizado pelo comportamento das suas lideranças.
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E eu quero aqui reconhecer a ação do Ministério 
Público Estadual e a decisão do Tribunal de Justiça do 
Amapá. A decisão do Tribunal de Justiça do Amapá, 
repito, é histórica. E isso é fundamental para a nossa 
sociedade, que nós tenhamos justiça e, para nós em 
particular, para nós políticos. Porque, uma das estra-
tégias do político corrupto é confundir todos, é dizer 
que todos são iguais, é nos colocar todos na vala co-
mum para que não haja esperança, para que não haja 
solução. Então, se todos são corruptos, se todos são 
iguais, isso só acontece por causa da impunidade. É 
por isso que subi a esta tribuna, para destacar o feito 
do Ministério do Estado, que apresentou a denúncia, 
e do Tribunal de Justiça, que acatou essa denúncia.

Somente com um Judiciário operante, ágil, eficaz, 
que julgue com rapidez e que não tolere a impunida-
de, nós podemos separar o político correto, o político 
decente, do político desonesto e que causa danos ir-
reparáveis à sociedade. 

Era isso, Sr. Presidente. 
Muitíssimo obrigado.
Obrigado, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado Senador João Capiberibe.
Agora, a palavra para o Senador Cristovam Bu-

arque.
V. Exª não está no art. 17. O Senador Suplicy 

está falando pelo art. 17, a não ser que haja conces-
são de sua parte.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Concedo.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Senador Eduardo Suplicy com a palavra, por 
cessão do Senador Cristovam Buarque.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, a onda 
de violência que assola a região metropolitana da 
capital do Estado de São Paulo e algumas grandes 
cidades paulistas, como Ribeirão Preto, São Carlos e 
diversas outras, tem causado grande apreensão em 
toda a população, sendo motivo de preocupação para 
todos os brasileiros.

Notícias como a do Portal G1, da Rede Globo, 
dão conta que “desde o início do ano, ao menos 86 
policiais militares foram executados no Estado” de São 
Paulo. Nessa última noite, mais oito pessoas foram 
assassinadas e duas feridas na cidade de São Paulo; 
86% a mais de mortes foram registradas em São Paulo 
em relação ao mês passado. Entre os mortos, encon-
tram-se dois policiais militares, o que eleva o número 
de assassinatos de policiais para 88 nos últimos dez 
meses. O Cabo Ailton Borges dos Santos e o Soldado 

Antonio Paulo da Rocha, ambos em trajes civis, segun-
do o jornal Dia a Dia desta quinta-feira, trafegavam em 
duas motocicletas, às 11h30 da noite, pelo interior da 
favela de Heliópolis, quando foram baleados. Segun-
do a Polícia Civil, uma das motocicletas, as armas dos 
policiais e alguns objetos das vítimas foram roubados.

A matéria do Portal G1, ao relatar que a Polícia 
Militar encontrou uma lista, feita por criminosos, com 
os nomes de policiais militares e civis marcados para 
morrer, afirma que a ordem das facções criminosas 
seria – abrindo aspas – “matar dois policiais para cada 
criminoso morto”. O motivo seriam as execuções pra-
ticadas por policiais militares contra os criminosos.

Quero aqui expressar o meu respeito e solidarie-
dade aos PMs mortos, àqueles ameaçados e aos seus 
familiares, que, obviamente, estão muito preocupados, 
mas é também importante alertar para a questão sobre 
a qual eu aqui, muitas vezes, tenho falado: violência 
gera violência. Alguns policiais – em pequeno número, 
é verdade – têm atuado de forma por vezes abusiva e 
violenta em face dos infratores. Vimos, pela televisão, 
policiais atirarem em pessoas, já desarmadas e imobi-
lizadas, que haviam cometido um roubo no momento 
anterior. Por vezes, tenho acompanhado abordagens 
violentas de policiais, que redundam em mortes de 
pessoas que são confundidas com delinquentes.

É bom reafirmarmos que, no Estado democrático 
de direito estabelecido em nosso País, qualquer ser 
humano, independentemente de ser infrator ou não, 
deve ter os seus direitos fundamentais respeitados, o 
que implica, dentre outros, o direito à vida e a um julga-
mento justo. Não custa repetir: violência gera violência!

O momento é de união entre os diversos níveis 
de governo, federal, estadual e municipal, com vistas a 
dar a melhor proteção possível à população civil, que 
se encontra em risco. Avalio que devemos buscar o 
melhor entrosamento possível entre os governos, prin-
cipalmente entre o estadual e o federal, mas também 
o municipal, para a consecução do objetivo maior da 
segurança pública, que é a preservação da ordem pú-
blica e a incolumidade das pessoas. Todos nós temos 
presente que o interesse público deve estar acima do 
interesse partidário.

É possível que durante o período prévio às elei-
ções de 7 de outubro e de 28 de outubro tenha ha-
vido um certo acirramento, por exemplo, entre o PT 
e o PSDB – que são dirigidos pela Presidenta Dilma 
Rousseff, do PT, e pelo Governador Geraldo Alckmin, 
do PSDB, temos o Prefeito Gilberto Kassab, que é do 
PSD, mas que estava ali apoiando o candidato José 
Serra –, que possa haver acirramentos de opiniões, 
de sugestões, inclusive na área da segurança, mas é 
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necessário que nós superemos essas divergências, 
ainda mais tendo havido já o resultado das eleições. 

E eu quero até saudar a iniciativa do Prefeito elei-
to, Fernando Haddad, de São Paulo, do Partido dos 
Trabalhadores, de ter sido cumprimentado pelo seu 
competidor, o ex-Senador e ex-Ministro José Serra, e 
de ter também ele sido convidado e ter recebido tele-
fonema e já visitado o Governador Geraldo Alckmin, 
como também ter recebido telefonema de cumprimen-
tos e já visitado o Prefeito Gilberto Kassab, quando 
tiveram diálogos muito construtivos. 

É certo que, pela Constituição da República, cabe 
às polícias militares as ações de preservação da or-
dem pública e às polícias civis a apuração de infrações 
penais, ou seja, a segurança pública, que é atividade 
típica da responsabilidade dos Estados Federados. 
Não obstante ser a segurança pública, basicamente, 
responsabilidade direta das polícias estaduais, todos os 
órgãos de segurança, elencados no art. 144 da Cons-
tituição Federal – Polícia Federal, Polícia Rodoviária 
Federal e Polícia Ferroviária Federal –, assim como 
também as Guardas Civis Metropolitanas, ou seja, to-
dos os órgãos de inteligência nos mais diversos níveis 
devem atuar juntos, mais intensamente, nos momentos 
de crise, como este agora pela qual enfrenta a Região 
Metropolitana da cidade de São Paulo e das grandes 
cidades paulistas.

Não vejo como mostra de falha ou fraqueza o re-
cebimento de ajuda por parte de um Estado-membro, 
como o Estado de São Paulo, quando a situação aponta 
para tal necessidade. No planejamento e na execução 
de políticas públicas – e a segurança pública é uma 
importante vertente de política pública em qualquer 
nação –, a própria Constituição Federal já prevê, no 
seu art. 241, a possibilidade de gestão associada de 
serviços públicos e a realização de consórcios e con-
vênios entre os entes federados. Eu próprio sou tes-
temunha de parcerias entre o Governo do Estado de 
São Paulo e o Governo Federal nas áreas de combate 
à pobreza e na construção de casas populares, den-
tro do Programa Minha Casa, Minha Vida. E é hora, 
portanto, de juntar ainda mais os esforços, agora no 
campo da segurança pública.

Sobre o tema, no dia 30 de outubro, última quar-
ta-feira, o Ministro da Justiça, José Eduardo Martins 
Cardozo, tornou pública a seguinte nota do Ministério, 
que, por sua relevância aqui assinalo:

Em face de afirmações de autoridades do Es-
tado de São Paulo no sentido de que a respon-
sabilidade pela violência no Estado seria do 
Governo Federal em decorrência da suposta 
falta de fiscalização nas fronteiras, e ainda de 
que o Governo Federal nunca teria oferecido 

ajuda ao governo do Estado de São Paulo na 
área de Segurança Pública, o Ministério da 
Justiça esclarece:
1. Em diversas oportunidades o Governo Fe-
deral ofereceu apoio ao Governo do Estado 
de São Paulo na área de segurança pública. 
Essa proposta foi reiterada, inclusive, em reu-
nião do Ministro da Justiça com o secretário 
de Segurança Pública do Estado de São Pau-
lo, em junho deste ano, em que questões da 
área de inteligência policial foram debatidas.
2. A proposta de apoio consistiu na elaboração 
de um plano conjunto de ações voltadas ao 
combate do crime organizado e da criminali-
dade violenta, a exemplo do que vem sendo 
executado por outros Estados brasileiros, como 
o Rio de Janeiro e Alagoas, cujos índices de 
criminalidade, nas áreas focadas, reduziram 
drasticamente.
3. Não cabe ao Ministério da Justiça ser um 
mero repassador de recursos financeiros para 
substituir o custeio ordinário de ações na área 
de segurança pública. O orçamento do Esta-
do de São Paulo é um dos maiores do país e, 
por isso, a proposta de apoio federal sempre 
foi feita na perspectiva da elaboração de um 
plano integrado de ações, com uma matriz de 
responsabilidades recíprocas definidas.
4. Para que não exista qualquer dúvida sobre a 
proposta apresentada ao governo do Estado, o 
Ministro da Justiça encaminha nesta terça-feira 
(30/10) ofício ao governador Geraldo Alckmin 
em que manifesta, mais uma vez, a intenção 
de que seja pactuado um plano integrado de 
segurança pública, com compartilhamento de 
dados de inteligência e oferecimento de vagas 
nos presídios federais, para que possam ser 
abrigados líderes de organizações criminosas 
que de dentro de presídios estaduais estejam 
comandando ações do crime organizado.
5. Finalmente, é inaceitável, além de inverídi-
ca, a afirmação de que a elevação da violên-
cia em São Paulo deriva do descontrole nas 
fronteiras. O Plano Estratégico de Fronteiras, 
lançado em junho de 2011, sob coordenação 
da Vice-Presidência da República, tem resul-
tados positivos mensuráveis: desarticulou mais 
de 50 organizações criminosas transnacionais, 
apreendeu mais de 227 toneladas de drogas, 9 
milhões de pacotes de cigarro, 145 mil garra-
fas de bebida e 1.171 armas de fogo, além de 
prender mais de 7,5 mil pessoas em flagrante. 
No mesmo período em que a violência sobe 
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no Estado de São Paulo, em outros, o nível 
de violência caiu, como no caso de Alagoas, 
que teve redução de 10% de crimes violentos, 
sendo 20% somente em Maceió, e 83% de 
resolução dos inquéritos, em apenas quatro 
meses da atividade conjunta entre o governo 
do Estado e o Ministério da Justiça.

O Governador Geraldo Alckmin, na mesma noite, 
divulgou uma nota à imprensa, com o seguinte teor:

Em relação à nota do Ministério da Justiça, 
divulgada nesta terça-feira (30/10), o Gover-
no de São Paulo esclarece que não recebeu o 
ofício a que se refere a Assessoria de Comu-
nicação do Ministério da Justiça. [Mas acre-
dito que já tenha recebido, até porque, ainda 
ontem, no jornal da Globo, vi que mostraram 
uma carta do Ministro da Justiça.] Assim que 
o receber [diz o governador], adotará todas as 
providências para intensificar a cooperação no 
combate ao crime, inclusive no intercâmbio de 
informações para o aperfeiçoamento do con-
trole das fronteiras.
O Governador Geraldo Alckmin reitera que 
toda colaboração do governo federal na Se-
gurança Pública é bem-vinda. E lembra que 
parcerias de sucesso já ocorrem no combate 
à miséria, em grandes obras de infraestrutura 
e na habitação popular.

Eu fico muito feliz com essas declarações, que 
denotam elevado espírito público, tanto do Ministro 
José Eduardo Cardozo, quanto do Governador Geral-
do Alckmin, pois ambas vão na linha do apoio mútuo 
para a solução da crise de segurança vivida por São 
Paulo neste momento. 

Como Senador pelo Estado de São Paulo, po-
dem contar com o meu trabalho, o meu apoio. Quero 
ajudar a todos, e inclusive arregaçar as mangas para 
cumprir as garantias fundamentais que o Estado tem 
obrigação de prover a todas as pessoas. Mãos à obra!

Mas agora quero também assinalar que avalio 
que o clima de insegurança, o nível de criminalidade 
tão alto que se registra em tempos recentes no Esta-
do de São Paulo e no Brasil, obviamente tem, no meu 
entender, a ver com problemas sociais gravíssimos 
que ainda enfrentamos, em que pese todo esforço que 
tem sido realizado pelos diversos níveis de governo e, 
em especial, nos oito anos do governo do Presidente 
Lula, nesses dois anos do governo da Presidenta Dilma 
Rousseff, no sentido de efetivamente conseguir erradi-
car a pobreza extrema, a pobreza absoluta, no máxi-
mo possível, e também de diminuir as desigualdades. 

Mas o que percebemos, e o diagnóstico é claro, 
é que ali onde há dificuldades sociais imensas, mui-
tas vezes os próprios jovens são levados, com maior 
facilidade, para o rumo da bandidagem, da criminali-
dade e, muitas vezes, do consumo de drogas, do trá-
fico de drogas, e assim por diante. E, portanto, a luta 
contra a criminalidade, que hoje se registra de forma 
tão preocupante, tem a ver, na minha avaliação, com 
a luta pela diminuição da desigualdade social, a luta 
para que possam todas as pessoas ter o direito de 
viver com dignidade em nosso País. Isso passa, ob-
viamente, pela boa oportunidade de educação para 
todas as pessoas de forma universal, como tem tanto 
sido enfatizado pelo nosso querido Senador Cristovam 
Buarque; assim como, também, pela possibilidade de 
todas as pessoas em nosso País participarem da ri-
queza comum de nossa Nação, pelo menos em algu-
ma forma. Eis porque avalio como muito importante 
que avancemos e realizemos a transição do Programa 
Bolsa Família, que tão bons resultados positivos têm 
alcançado, para um dia chegarmos naquilo que já é 
lei no Brasil, para ser instituída por etapas, a critério 
do Poder Executivo, a existência de uma renda básica 
incondicional para simplesmente todas as pessoas, 
não importando a sua origem, raça, sexo, condição 
civil ou mesmo socioeconômica.

Alguns prefeitos – inclusive, eleitos agora – colo-
caram como meta de seus respectivos governos, em 
cooperação com os Governos Estadual e Federal, ca-
minhar na direção desta meta. Dentre os quais, o Pre-
feito José Augusto Guarnieri Pereira, que foi sucedido, 
e bem sucedido, pelo Júnior, o Prefeito eleito de Santo 
Antônio do Pinhal, pois ali já foi aprovada a lei no sen-
tido da instituição da Renda Básica de Cidadania, mas 
ali são sete mil pessoas e ressalto que Santo Antônio 
do Pinhal, inclusive, foi ainda assinalado, neste ano, 
pelo Governador Geraldo Alckmin, como o Município 
paulista que tem o menor grau de criminalidades em 
diversos anos, já com taxa zero de homicídios.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
V. Exª permite um aparte, Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Senador Casildo Maldaner, apenas completar a frase, 
fiquei feliz de o Prefeito eleito, Fernando Haddad, ter 
inserido no seu programa que ele vai caminhar na di-
reção da instituição da Renda Básica de Cidadania, e 
é meu compromisso pessoal ajudá-lo neste caminho. 

Com muita honra, Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 

Senador Eduardo Suplicy, eu quero lhe cumprimentar, 
porque V. Exª, eu diria, é um verdadeiro caminheiro em 
prol da Renda Básica da Cidadania, que dá essas ga-
rantias mínimas de as pessoas terem algo para uma 
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sobrevivência. E essa pregação, desde que o conhe-
ço, V. Exª vem no Brasil, com seu cajado e andando. 
E, aliás, hoje já ultrapassou até as fronteiras do País. 
V. Exª é convidado para pregar em outros países essa 
tese, essa ideia, e, gradativamente, as pessoas vêm 
se convencendo. Nos governos municipais, estaduais, 
enfim, esta tese está pegando na consciência das au-
toridades responsáveis de que esse é o caminho. E V. 
Exª agora citou, inclusive, que um Município em São 
Paulo, Santo Antônio de...

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

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Santo Antônio do Pinhal, em que o Governo Estadual 
de São Paulo, o Alckmin, tem adotado também, e a 
criminalidade tem sido praticamente zero. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Ali, em Santo Antônio do Pinhal, se aplica o Bolsa 
Família, se está avançando na busca ativa, mas é fato 
que por ocasião da visita recente que fez a Campos 
do Jordão e a Santo Antônio do Pinhal, que é vizinho 
ali, o Governador Geraldo Alckmin, ainda no primeiro 
semestre, mencionou e cumprimentou o Prefeito, José 
Augusto Guarnieri Pereira, por ser o Município no Es-
tado de São Paulo com o menor grau de criminalida-
de. Inclusive, não tem havido homicídios registrados 
nesses últimos anos em Santo Antônio do Pinhal, que 
tem uma população próxima de 7 mil habitantes. Trata-
-se de uma estação climática, com 80 pousadas, 35 
restaurantes, pequenos e médios agricultores, um lu-
gar muito aprazível e bonito na Serra da Mantiqueira. 

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Eu quero me associar a V. Exª. Se puder, inclusive, nós 
catarinenses queremos cumprimentar e nos solidarizar 
também não somente o Alckmin, que cumprimentou 
o prefeito de Santo Antônio do Pinhal. Acho que é um 
modelo, sem dúvida alguma, porque se as pessoas têm 
com que viver, sobreviver, elas deixam de buscar outros 
meios, muitas vezes escusos, para poder sobreviver. 
Então, ajuda a minimizar o assalto, a agressão e ou-
tros tipos de criminalidade. Quer dizer, tendo um básico 
para a sua sobrevivência ele tem tempo para buscar 
alguma coisa a mais para viver, um empreendimento 
ou alguma atividade; ter uma pequena sustentabilida-
de é fundamental. E se se municipalizar essa questão, 
os prefeitos têm condições de acompanhar mais de 
perto esses casos, de cuidar, de verificar, quer dizer, 
passar por triagens, para que pessoas que talvez não 
mereçam venham querer perceber, tem que ter uma 
triagem. Acho que isso vai ajudar e muito. Cada vez 
mais crescer na direção dessa sua tese. V. Exª, com 
certeza, é um caminheiro, repito, como disse no iní-
cio, nessa trilha. Por isso, Senador Eduardo Suplicy, o 

senhor é conhecido no Brasil afora por essa linha de 
buscar a verdadeira cidadania, a dignidade de vida. 
Meus cumprimentos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner.

Se V. Exª quiser transmitir aos prefeitos de Santa 
Catarina a sugestão de caminharem também na dire-
ção da Renda Básica de Cidadania, estou disposto a 
ali caminhar e ajudar neste propósito.

Agradeço muito, Sr. Presidente. Essas são as 
considerações que tinha.

Quero dizer que Santo Antônio do Pinhal agora 
vai caminhar na direção de, por etapas, realizar o que 
está provado na sua Lei Municipal 10.092, de instituir, 
por etapas, a Renda Básica de Cidadania. O seu Con-
selho municipal aprovou que pelo menos todos aqueles 
que tiverem nascido a cada ano passarão a receber a 
Renda Básica de Cidadania.

Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)

Aviso nº 1.993/MJ
Brasília, 30 de outubro de 2012

A Sua Excelência o Senhor
Geraldo Alckmin
Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, 4.500, Portão 2, Morumbi, 2º andar
CEP:05650-905 – São Paulo – SP
Assunto: Segurança Pública.

Senhor Governador,
Reiterando manifestações anteriores feitas pelo 

Ministério da Justiça a autoridades estaduais, venho 
pelo presente manifestar novamente nosso firme e 
definitivo propósito de estabelecer um pacto de cola-
boração na área de Segurança Pública com o Estado 
de São Paulo, a partir da definição de uma matriz de 
responsabilidades recíprocas, com o objetivo de so-
marmos esforços e alcançarmos um padrão integrado 
de atuação no enfrentamento à criminalidade violenta 
e ao crime organizado.

Por óbvio, diante do elevado padrão orçamentário 
desse Estado, nossa intenção, nessa pactuação, não é 
a de que o Governo Federal compareça como um mero 
repassador de recursos financeiros para atendimen-
to de despesas ordinárias dos órgãos de Segurança 
Público do Estado. Pela mesma razão, não é nossa 
intenção arcar com investimentos que possam ser 
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custeados diretamente pelos cofres estaduais a partir 
de uma política própria de priorização orçamentária.

Nossa intenção, como já explicitado anterior-
mente, é a atuação conjunta das forças e órgãos fe-
derais integrantes do Ministério da Justiça, ou mesmo 
de outros Ministérios, com todos os órgãos estaduais 
que desenvolvam ações e programas da área de Se-
gurança Pública, a partir de um plano de ação prede-
finido, fundado no compartilhamento aprofundado de 
informações na área de inteligência policial, bem como 
em análises de técnicos e de especialistas.

Entendemos que este plano possa ser formulado 
e executado com a definição de metas, de recursos 
compartilhados de um cronograma de execução e, 
ainda, de índices de avaliação dos resultados obtidos, 
a partir da criação imediata de um Grupo de Trabalho 
constituído de comum acordo.

Seguindo o mesmo propósito reiteramos, mais 
uma vez, a nossa oferta de vagas nos presídios fe-
derais de segurança máxima para abrigar líderes de 
organizações criminosas cuja permanência no Estado 
represente algum risco à segurança pública.

Por fim, impende observar que este esforço de 
colaboração conjunta entre o Governo Federal e Go-
vernos Estaduais tem produzido bons resultados em 
Estados que têm aceitado esta proposta de ações in-
tegradas. A título meramente exemplificativo, podemos 
mencionar as ações conjuntas e integradas que temos 
realizado nos Estados do Rio de Janeiro e Alagoas, 
onde o enfrentamento ao crime organizado e a redução 
da violência têm sido plenamente exitosos.

Assim sendo, encaminho o presente, colocando 
este Ministério ao inteiro dispor de Vossa Excelência 
para os entendimentos que julgar cabíveis e oportunos.

Atenciosamente, – José Eduardo Cardozo Mi-
nistro de Estado da Justiça.

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

Com a palavra, o Senador Tomás Correia.
Senador Cristovam, V. Exª não está inscrito no 

art. 17, e tem a primazia da palavra, mas, se quiser 
ceder, o Senador Correia está esperando.

Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque.
Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. 
E, agora, com a palavra o Senador Cristovam 

Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, considero até que estou fazendo 
uma comunicação inadiável. Creio que cinco minutos, 
talvez, devam bastar, para manifestar a preocupação 
que nós todos, hoje, de manhã, na Comissão de Di-
reitos Humanos, manifestamos sobre a situação dos 

índios guarani-kaiowá. O que vemos ali é uma tragé-
dia de proporções inimagináveis, em proporções mui-
to menores do que de um campo de concentração do 
período nazista – obviamente, uma condição muito 
menor, mas uma tragédia praticamente igual. Esses 
índios não estão cercados por arames farpados, não 
estão sob trabalho forçado, muito menos sob amea-
ças de genocídio direto, como sofreram, especialmen-
te, os judeus, durante a Segunda Guerra Mundial, no 
Holocausto, que até hoje há gente que renega, erra-
damente, erradamente. Aquilo houve, aquilo foi grave 
e aquilo trouxe uma marca profunda, no século XX, 
pelo sofrimento do povo judeu. 

Nossos índios, um grupo menor, estão sendo 
massacrados, estão sendo violentados, e não estamos 
dando a resposta correta, Senador Eduardo Suplicy, se 
não do ponto de vista das intenções com que a Presi-
dente fez um documento e tomou uma posição, mas 
do ponto de vista prático dos resultados. Mas o mais 
grave é que não é uma coisa isolada, é apenas mais 
grave e mais visível até pelas denúncias que aconte-
ceram, que, felizmente, não se comprovaram, até hoje, 
de suicídio em massa, mas uma suspeita muito forte 
de assassinato em massa de alguns desses índios – 
são crianças, são jovens, são velhos, que estão sendo 
massacrados. 

Agora, Senador Eduardo Suplicy, o que precisa-
mos fazer é uma reflexão de que nós, os brasileiros, 
não estamos dando a resposta correta aos problemas 
dos discriminados, especialmente dos indígenas. 

Veja o que parece uma clara hipocrisia: temos, 
hoje, um programa, que fui um dos primeiros a defen-
der, de cotas para índios – vamos colocar um, ou dois, 
ou três índios na universidade –, e não damos cota de 
terra, para que eles sobrevivam na sua maioria. Ou seja, 
estamos nos acostumando a dar a impressão de que 
resolvemos um problema, beneficiando duas ou três 
pessoas – corretamente, aliás –, sem cuidar de todos. 
Não só no caso dos índios, os negros, hoje, têm direito 
a algumas vagas nas universidades, por cotas, e não 
alfabetizamos os negros analfabetos, que são alguns 
milhões dos 13 milhões de analfabetos que o País tem. 

É uma hipocrisia dizer que este País respeita os 
direitos humanos, atendendo a algumas categorias dis-
criminadas, fazendo uma discriminação afirmativa para 
uns poucos e abandonando todos que estão embaixo.

O índio que consegue sobreviver ao que está 
passando ali hoje, que consegue fazer o fundamental, 
o ensino médio e passar no vestibular, a gente dá uma 
vaga por quota. Agora, os índios que não entram em 
escola, quer não têm o que comer, que sobrevivem 
ameaçados, nós não cuidamos devidamente. É preciso 
regularizar a situação das terras indígenas neste País 
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com a coragem que um país decente e que respeita 
os direitos humanos tem que fazer. 

Vejam que constrangedor dizer que nós vamos dar 
posse aos índios. Aquilo pertencia aos seus ancestrais 
no passado, e agora vamos dizer que vamos tomar dos 
agricultores para eles? Não! Aquilo é um direito deles. 
Agora, os agricultores que ali estão foram enganados 
pelo Poder Público, que lhes deram pedaços de terra 
para que eles desenvolvessem a agricultura, vieram 
de outras partes do Brasil, se sacrificaram durante 
décadas e, agora, têm as terras ameaçadas por cau-
sa dos direitos dos índios. Por isso eles têm que ser 
pagos, eles têm que ser indenizados. Não podemos 
tratá-los como foram tratados, corretamente, naquela 
época, os escravagistas, os donos de escravos, quan-
do nós abolimos a escravatura sem lhes pagar nada. 
Corretissimamente. 

A princesa Isabel e Joaquim Nabuco tiveram uma 
posição lúcida. Não tinha que indenizar os escravocra-
tas pelos escravos que eles tinham. Agora é diferente. 
Agora, os agricultores foram enganados pelo Estado, 
nós vamos ter que indenizá-los. 

Mas não basta indenizar e resolver a questão do 
grupo dos guarani-kaiowá. É preciso resolver o pro-
blema da relação dos brasileiros com os indígenas 
neste País, para que não passemos o entendimento, 
na comunidade internacional, de vermos os nossos 
indígenas sendo massacrados, sacrificados, vivendo 
em verdadeiros campos de concentração sem cerca 
na terra que pertenceu aos seus ancestrais. Nós pre-
cisamos fazer uma política correta e, depois disso, ter 
o assunto resolvido. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me, Senador.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Devo, aliás, dizer, Senador Eduardo Suplicy – 
depois lhe passo, com muito prazer – que outro item 
que está incomodando a comunidade internacional é 
a situação dos haitianos no Acre. Nós não podemos 
fechar os olhos. Aqui esta Casa despertou para este 
assunto seis meses atrás e conseguimos dar uma 
certa ajuda. Voltou a situação. Há pelo menos três mil 
haitianos vivendo na fronteira da Bolívia, do Acre, em 
situação de miséria, de sofrimento, de abandono. Nós 
não temos direito de ter mandado tropas para o Haiti, 
na defesa da paz, e agora recusar asilo para três mil 
deles que aqui vêm.

Este País precisa descobrir, de uma maneira sé-
ria, os direitos humanos – direitos humanos de alfabe-
tizar todos os analfabetos, porque isso é uma questão 
de direitos humanos. Por isso, eu até defendo que o 
Programa de Erradicação do Analfabetismo não de-

veria estar no MEC. Deveria estar no ministério dos 
direitos humanos.

Há que se resolver o problema da demarcação 
de terras indígenas. Desde a Constituição, apenas 
duas terras foram realmente regularizadas para os 
indígenas. E nós temos que cuidar de todos aqueles 
que aqui chegam precisando de asilo, como o mundo 
lá fora nos recebeu quando nós precisamos, quando 
recebeu a muitos de nós exilados políticos, de bra-
ços abertos – europeus receberam –, como a Bolívia 
recebeu camponeses sem terra brasileiros, que hoje 
se transformaram em agricultores até de sucesso na 
Bolívia. Nós precisamos cuidar dos que aqui vêm e, 
sobretudo, daqueles que já estavam aqui antes que 
chegassem os portugueses, os japoneses, os árabes 
e todos os que nos deram origem.

Esta Casa não pode ficar calada. Hoje, na Comis-
são de Direitos Humanos, eu propus que a Comissão 
de Direitos Humanos ficasse em audiência permanente. 
Parece que o Regimento não permite esse instituto, 
embora eu ache que não haveria nada que impedisse. 
Mas nós precisamos enfrentar com rapidez, firmeza, 
competência, mas, sobretudo, com amor, com respei-
to aos direitos humanos, aquilo que se passa com os 
nossos indígenas.

Eu tenho a falar basicamente isso, Senador, mas 
passo a palavra com muito prazer ao Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Cristovam Buarque, hoje, quando o 
antropólogo Tonico ali expressou o sentimento dos 
guarani-kaiowá, todos nós ficamos muito impressiona-
dos, inclusive porque ele e o outro líder indígena que 
ali nos prestaram o seu testemunho nos fizeram com-
preender melhor o que é esse fenômeno de suicídio 
entre os índios. Na verdade, eles ali mostraram que 
estão dispostos a caminhar até o seu último suspiro 
para resguardar aos seus sucessores, filhos e netos, 
o direito à terra.

Foi muito importante essa audiência até porque 
nos mobilizou. Os Senadores que ali, como nós, esti-
vam presentes, ficamos imbuídos da responsabilidade 
de irmos até lá, em colaboração inclusive com a Funai, 
com a Presidente Marta, que ali estava, com o Cimi e 
outras pessoas, até com Deputados, numa comissão 
mista, para irmos lá o quanto antes e realizarmos este 
propósito de, o mais rapidamente possível, colaborar 
para que haja a definição das áreas para os indígenas 
guaranis-kaiowás. Então, meus cumprimentos ao re-
gistro que V. Exª faz com muita propriedade.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito obrigado, Senador Suplicy.

Passo a palavra à Senadora Ana Amélia.
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A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Cristovam Buarque, a partir do meio do seu 
pronunciamento me tranquilizei um pouco mais. Nós 
não temos a confirmação comprovada do que se disse 
massacre e assassinato de indígenas. Isso é uma coisa 
terrível! Não podemos, de maneira alguma, aceitar uma 
realidade, um crime dessa natureza. Então, as notícias 
não são confirmadas sobre massacres. Esse tema é 
extremamente complexo. Os direitos dos indígenas es-
tão assegurados na Constituição de 1988. O Supremo 
Tribunal Federal se manifestou ao fazer a demarcação 
da reserva indígena Raposa Serra do Sol, tema que, 
com frequência, aparece aqui no nosso plenário. Mas 
eu me louvo de um especialista – lamentavelmente, 
não pude ir à audiência pública de hoje –, do Tonico 
Benites, referido pelo Senador Eduardo Suplicy há 
pouco. E ele, talvez, fale com o olhar de acadêmico 
e também de representante dessa etnia. Ele disse, 
numa entrevista ao jornal Correio Braziliense de hoje: 
“O olhar de cientista e pesquisador também faz parte 
da análise do indígena, que é mestre e doutorando 
em antropologia social pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Para Benites, a decisão do Governo 
de povoar a região, [a responsabilidade foi do poder 
público] ainda na década de 1950...” O poder público 
levou – eu sou gaúcha –, lá do meu Estado, foram le-
vados, estimulados a fazer a chamada interiorização, 
a colonização do Brasil para efeitos de segurança 
nacional. Então, essas pessoas foram de tão boa-fé 
que o próprio Benites diz o seguinte à pergunta: “o fa-
zendeiro tem parcela de razão ou de culpa?” Ele diz: 
“Muitos fazendeiros compraram terras sem saber que 
havia índios ali...” E ele chama a atenção. “O Governo 
precisa apressar as demarcações, precisa ser mais 
ágil para solucionar esses conflitos, que trazem muito 
sofrimento e violência.” Então, é preciso separar o joio 
do trigo porque, aparentemente, quando se trata disso, 
parece que todos os produtores rurais são criminosos 
ou assassinos. Como ele próprio reconheceu, usando 
a racionalidade do cientista, de um doutor em Antropo-
logia, a razão falou alto. Muitos não sabiam que aque-
las eram terras que pertenciam aos índios, ou território 
indígena porque aquelas terras foram compradas do 
governo. Então, eles estão lá há 30 anos. No meu Es-
tado, algumas demarcações foram feitas em terras em 
que as pessoas estão há mais de um século, como em 
áreas de Getúlio Vargas. Então, quanto a esse tema, a 
gente precisa ter muito cuidado até para não colocar a 
imagem do Brasil como se os brasileiros, digamos, acei-
tassem pacificamente a violência contra os indígenas. 
Ninguém quer violência contra os indígenas, como não 
queremos a violência em São Paulo, em Porto Alegre 
ou no Rio de Janeiro. Mas a gente precisa dessa racio-

nalidade. Fiquei feliz porque V. Exª fez a observação, 
no meio do pronunciamento, de que muitos foram para 
lá sem o conhecimento devido de que eram terras in-
dígenas e que muitos foram para lá de boa-fé. Então, 
em nome dessas pessoas, é preciso cautela para que 
a gente não cometa injustiça com famílias e famílias 
que acreditaram, de boa-fé, que lá poderiam ajudar a 
desenvolver o Brasil e hoje estão colaborando muito 
com o crescimento, com a produção de renda e es-
sas coisas todas que nós conhecemos. Então, queria 
cumprimentá-lo pela abordagem, mas, digamos, com 
a preocupação de que, falando em massacre sem uma 
comprovação real do que está acontecendo, podemos 
comprometer a imagem do Brasil, se isso não for real. 
Mas V. Exª tem muita responsabilidade, e é nela que 
eu confio, meu querido Senador , nosso mestre Cris-
tovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito obrigado, Senadora.

Quero dizer que eu insisti, e a senhora repetiu, 
que não se trata de condenar esses agricultores que 
saíram de suas terras, saíram do comodismo e foram 
desbravar o Brasil. De jeito nenhum. Em nenhum mo-
mento. A senhora mesmo reconheceu isso. Então, eu 
agradeço o seu conhecimento porque o que eu creio 
é que é preciso resolver a situação dos índios sem 
deixar de reconhecer que aqueles que foram para lá 
foram enganados pelo Estado e que, portanto, o Estado 
deve lhes pagar aquilo que for preciso para devolver a 
terra aos índios, ou convencer os índios de que pode 
haver outro lugar para eles irem, o que eu acho muito 
difícil, porque a relação do índio com a terra é diferente 
da nossa. Nós vemos a terra como uma máquina para 
gerar dinheiro através da produção. Eles veem a terra 
como lar, não só deles, mas de seus ancestrais, de 
seus filhos e netos. A relação deles é de casamento 
com a terra; a nossa é de escravização da terra para 
a produção agrícola – nós, da sociedade ocidental. 
Então, não se trata de demonizar esses que ali estão 
produzindo.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu queria 
apenas, Senador Cristovam, fazer o adendo de que 
jamais eu usaria da tribuna para defender algum pro-
dutor que tivesse cometido um crime contra qualquer 
pessoa, indígena ou não. Quem comete crime precisa 
pagar na Justiça pelo delito cometido. Eu estou falando 
naquelas pessoas que, de boa-fé, foram para lá para 
trabalhar e para gerar renda, acreditando na palavra do 
Governo. Eu queria ressalvar isso porque jamais seria 
da minha índole fazer a defesa de algum criminoso.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Eu tenho certeza disto, como jamais seria da minha 
acusar um não criminoso.
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Agora, a única divergência que eu tenho, mas é 
uma questão de terminologia e de significado das pa-
lavras, é massacre. Para mim e para muitos, existem 
dois tipos de massacre: o barulhento e o silencioso.

O barulhento é o que sai matando; o silencioso é 
aquele que deixa morrer. Está havendo um massacre. 
Não estou dizendo que fulano, sicrano ou beltrano é 
responsável diretamente por isso. Não, somos todos 
nós. Deixar que um grupo social morra por falta de dar 
recursos para eles, por falta de dar condições de traba-
lho é uma forma de massacre silencioso, que não tem 
um ou dois ou três responsáveis. É difícil personalizar, 
embora, no meio desses fazendeiros decentes, alguns 
cometam crimes, sim, como tem na indústria, como tem 
em todo lugar, como tem na grilagem de terra urbana, 
como tem na corrupção. Tem gente sendo massacrada 
porque denuncia, e eu temo que isso aumente muito, 
porque a maneira como se está incentivando a reação 
ao Supremo Tribunal Federal, no caso do mensalão, 
pode levar à perda de controle de grupos pequenos, 
Senador, marginais, que não vão fazer por decisão dos 
dirigentes, mas pela raiva, pelo ódio que pode estar 
sendo criado hoje contra o Supremo Tribunal Federal 
e seus membros.

Então, há um massacre que parece um massacre 
silencioso. Estou de acordo com a senhora, adjetivan-
do, que não há massacre barulhento, com responsável, 
assassinando. Existe o massacre de um grupo étnico 
que está sendo condenado à morte mesmo sem ser 
assassinado. E, felizmente, isso quer dizer que o suicí-
dio em massa parece que não é verdade, pelo menos 
até aqui, ainda que eu não duvide que isso possa vir 
a acontecer, pela relação deles, tão forte, com a terra.

O índio e a terra é a mesma coisa. Para a gente, 
agricultor ou não, a terra é um lugar que a gente pisa 
para poder produzir comida ou construir a morada. 
Deles é diferente. Deles, é onde eles nascem e aonde 
eles vão ao cemitério. Essa relação faz com que não 
será impossível que eles prefiram morrer reagindo ou 
se suicidando, a continuarem nessa situação.

Mas hoje parece que não está havendo isso. Está 
havendo, sim, a incompetência e a insensibilidade da 
Nação brasileira de enfrentar com rigor, com cuidado, 
com sabedoria, mas, sobretudo, com muito sentimento, 
esse problema dos nossos indígenas.

Era isso, Senador, o que eu tinha para falar.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Cristovam.
E agora, em permuta com o Senador Tomás Cor-

reia, o Senador Casildo Maldaner. 
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente e nobres colegas, em pri-

meiro lugar, quero agradecer, Senador Tomás, por 
permitir essa nossa permuta. Eis que estou viajando, 
logo depois, ao meu Estado, Santa Catarina, e V. Exª 
foi benevolente em que eu pudesse usar, antes de V. 
Exª, o tempo. Fico muito grato.

Nós, catarinenses, temos muitos irmãos em Ron-
dônia, que para lá se deslocaram para ajudar a desbra-
var aquelas terras, chamados até pelo próprio Gover-
no, na época; da mesma forma, os filhos dos nossos 
colonos que se deslocaram àquela região, também, e 
assim no Brasil inteiro.

Nos últimos meses, os brasileiros se depararam 
com um amplo e diversificado desfile de promessas de 
campanha. Obras, serviços e ações em campos como 
saúde, educação e infraestrutura, por exemplo, pau-
taram os compromissos assumidos pelos candidatos.

Isso foi o que nós escutamos durante a campanha 
que agora se desenvolveu. Nos últimos meses, isso 
foi o que transcorreu no País, nos cinco mil e poucos 
Municípios deste Brasil.

Aos escolhidos pelo voto, resta agora o desafio 
de concretizar essas promessas, transformando-as em 
realidade e em benefícios para a população. Há, no 
entanto, um obstáculo comum a quase todos os Mu-
nicípios brasileiros, assim como aos Estados, de dura 
transposição: a falta de recursos para investimentos, 
gerando uma danosa dependência do Governo Federal. 

O quadro é consequência de um perverso quadro 
fiscal, em que a União concentra aproximadamente 
60% do total dos impostos arrecadados, fazendo com 
que Estados e Municípios vivam numa permanente 
navalha entre a carência de recursos e as limitações 
impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Na última terça-feira, agora, nesta semana, o 
Senado deu um importante passo rumo à construção 
de um novo Pacto Federativo. A comissão constituída 
para estudar o tema, presidida pelo ex-Ministro Nelson 
Jobim, entregou ao Presidente José Sarney o resultado 
dos trabalhos, que agora será debatido por todos nós, 
na tramitação regular dos projetos de lei.

As propostas apresentadas visam, entre outras 
coisas, dar fim à guerra fiscal do ICMS entre os Estados; 
estabelecer novos critérios para o Fundo de Participa-
ção dos Estados; revisar as regras para amortização 
da dívida contratada por Estados e Municípios com a 
União; além da definição acerca da participação dos 
entes federados nos royalties de exploração de petróleo. 
São, inequivocamente, pilares fundamentais do nosso 
Pacto Federativo que demandam revisão urgente, po-
dendo dar novos rumos ao desenvolvimento do País. 
Ao mesmo tempo, exigirão amplo debate, para evitar 
que a renovação não deságue em novas injustiças.
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A questão do ICMS é emblemática. A guerra fiscal 
que hoje reina no País fomenta desigualdades entre 
os Estados no momento de atração de investimentos. 
Ocorre, contudo, que tal mecanismo tem sido utiliza-
do, tradicionalmente, para corrigir outras diferenças 
de ordem económica e social. Além do mais, qualquer 
alteração nesse campo produz impactos profundos, 
que devem ser avaliados com extremo cuidado e res-
ponsabilidade.

Em outra ponta, a revisão dos indexadores das 
dívidas dos Estados e Municípios com a União criou 
uma situação perversa, com efeito bola de neve: sem 
capacidade de amortização, o saldo devedor cresce 
exponencialmente. Como resultado, os entes chegam à 
insolvência, tendo extremamente reduzida sua capaci-
dade de captação de recursos e, por conseguinte, seu 
poder de investimento em obras e serviços públicos.

Isso é a verdade, porque foi feito um pacto, há 
tanto tempo, e foram negociadas com um índice as dí-
vidas dos Estados e dos Municípios com a União. Com 
o tempo, nós sabemos que esse índice utilizado, hoje, 
não dá mais, porque vai pagando cada vez a dívida, 
em vez de baixar. Isso foi como o antigo sistema do 
BNH – Banco Nacional de Habitação, em que quan-
to mais pagava, mais ficava devendo. Mais ou menos 
nessa situação. 

O Governo hoje tem mudado o índice. Inclusive 
a Caixa Econômica e o Banco do Brasil têm repactua-
do custos. A própria taxa Selic tem baixado. E isso em 
relação ao mundo. Nós ainda cobramos um dos juros 
mais altos do mundo, e com muita luta vem se baixan-
do aos poucos essa relação. Se nós não revisarmos 
isso entre os nossos Estados-membros e a União, os 
Municípios da mesma forma, ... 

E isso acontece também com aqueles que con-
trataram empréstimos com o BNDES, o Banco do Bra-
sil, a Caixa Econômica – os produtores, as entidades 
–, há questão de 5, 6 anos. Se hoje se contrata com 
5%, 6% ao ano, na época foi feito com 10%, 12%. Se 
não houver uma adequação disso, não tem jeito, vai 
se trabalhar, se trabalhar, para ganhar menos agora 
– a margem é menor. É preciso recompor esse índi-
ce, senão nós não vamos chegar a resultado algum. 

Assim, não são só os Municípios e os Estados, 
são as entidades do Brasil, o setor produtivo como um 
todo. Quem fez negócio há 10 anos, 8 anos vê que hoje 
é diferente. À época, um contrato era de uma forma; 
hoje é diferente. Como o Governo, o mundo também 
tem a sua repactuação, a sua atualização. Nós também 
temos que atualizar, porque, senão, não vai. 

As alterações no Fundo de Participação dos Esta-
dos (FPE) e, igualmente, no Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), aliadas à tão aguardada definição 

da parcela dos royaities do petróleo, trazem inestimá-
vei contribuição no equilíbrio federativo.

Ao ressaltar a importância dessas alterações, é 
necessário lembrar que, se aliadas a outras reformas 
aguardadas, poderemos ter ampliado seu poder de 
transformação.

Na esteira da discussão a respeito do Pacto Fe-
derativo, devemos refletir sobre a expansão de seu 
espectro, partindo do campo exclusivamente fiscal 
para o administrativo.

A União, além de concentrar a arrecadação tribu-
tária, desempenha tarefas executórias em ações que 
seriam melhor geridas e executadas pelos Estados e 
principalmente pelos Municípios. Essa descentraliza-
ção administrativa, implantada de forma pioneira em 
Santa Catarina pelo então governador e hoje Senador 
Luiz Henrique da Silveira, mostrou que, quando as 
decisões e a execução são deslocadas para próximo 
do cidadão, sua eficácia, agilidade e efetividade são 
muito maiores.

À União caberia, muito mais, uma função essen-
cial de formuladora de políticas, de reguladora das 
relações entre os entes, e de atuação em temas ex-
clusivamente afeitos à Nação como um todo, até mes-
mo quanto ao tema que há pouco o nosso eminente 
Senador e Professor Cristovam Buarque trouxe a esta 
tribuna da relação dos índios com os produtores e dos 
conflitos existentes. Quer dizer, a União vai ter que tra-
tar disso para tentar encontrar um caminho, apaziguar 
o diálogo. É sempre melhor 2 horas de diálogo do que 
5 minutos de tiroteiro. Isso é fundamental. Então, cabe 
a União buscar o consenso, o diálogo, o entendimen-
to. Em vez de executar obras diretamente, ela poderia 
descentralizá-las para os Estados e para os Municí-
pios. Assim, a eficiência seria muito melhor. Seria m 
modelo muito mais racional e eficiente, baseado na 
autonomia dos entes, como reza nossa Constituição. 
Se executado, isso seria bem melhor.

Por fim, destaco ainda a importância de conjugar-
mos esses esforços com alterações no sistema tribu-
tário. A Presidenta Dilma Rousseff tem dado repetidas 
mostras de sua consciência acerca do problema e sua 
disposição para atacá-lo. Tem tomado medidas, ainda 
que esparsas e isoladas, para combater a alta carga 
tributária, que reduz absurdamente nossa competiti-
vidade internacional.

Uma ação mais ampla e orquestrada, que bus-
que reduzir a carga tributária, sobre todos os setores 
produtivos e também sobre os consumidores, além de 
simplificar a forma de arrecadação, certamente contará 
com o apoio do Parlamento.

É esse o caminho para o desenvolvimento eco-
nômico e social de longo prazo, para a consolidação 
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do Brasil como economia forte, mas pauta permanen-
temente pela distribuição justa da riqueza e igualdade 
social.

São essas as considerações, Sr. Presidente, 
nobres colegas, que trago nesta tarde para a nossa 
reflexão.

Antes de encerrar, quero, mais uma vez, agrade-
cer a bondade do eminente Senador pelo Estado de 
Rondônia, Tomás Correia, de ter cedido o seu espaço 
para que eu pudesse expor aqui essa preocupação 
com relação a esse tema.

Muito grato, Sr. Presidente e nobres colegas, por 
este momento.

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

Anunciamos a presença dos alunos do ensino 
fundamental do Colégio Marista de Varginha, Minas 
Gerais. Sejam todos muito bem-vindos às galerias do 
plenário do Senado Federal.

Agora, com a palavra o Senador Tomás Correia, 
do PMDB de Rondônia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

Permita-me, Senador Tomás Correia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) 

– Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Há pouco, eu fiz um 
pronunciamento em que falei da carta do Ministro da 
Justiça ao Governador Geraldo Alckmin, sobre a cola-
boração do Governo Federal, do Ministério da Justiça, 
com respeito a como promover maior segurança no 
Estado de São Paulo.

Apenas há pouco recebi a cópia da carta e eu 
gostaria de solicitar a transcrição dela como parte do 
meu pronunciamento, Presidente Anibal Diniz, se for 
possível.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido, nos termos do Regimento.

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

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz; Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores; Senadores Eduardo Suplicy e Casildo 
Maldaner; Senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, 
que nos prestigia com a sua ilustre presença, está em 
exame nesta Casa a Medida Provisória nº 579, através 
da qual o Governo da Presidente Dilma Rousseff está 
adotando importantes providências no sentido de re-
duzir as tarifas de energia elétrica no País.

Como sabe V. Exª e a Casa, o Brasil tem uma 
matriz energética excepcional, com enorme disponi-

bilidade de geração hidrelétrica, o que nos coloca em 
posição privilegiada no concerto das nações. Como 
também é de conhecimento geral, a energia dessas 
usinas apresenta a melhor relação custo/benefício, quer 
do ponto de vista de preço, quer no que diz respeito à 
preservação ambiental, conforme já demonstrado por 
diversos estudos.

Ainda assim, as tarifas de energia elétrica ao 
consumidor brasileiro andam entre as mais caras do 
mundo, também de acordo com vários estudos publi-
cados recentemente.

As causas desse fenômeno, Sr. Presidente, são 
bastante conhecidas. A primeira é o excesso de impos-
to e de encargos setoriais. Depois vem a necessidade 
de geração térmica, muito mais cara do que a hidrelé-
trica, o que, num País com vastos recursos hídricos, 
é um enorme contrassenso que, parece, começa a 
ser percebido, começa a ser notado e valorizado pelo 
Governo Federal.

Agora mesmo, por falta de água nos reservatórios 
no fim da estação seca, o Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico está sendo obrigado a despachar 2.100 
MW médios gerados por usinas térmicas. Ainda bem 
que as temos, mas a conta dessa geração mais cara 
irá, infalivelmente, para o consumidor. Muito melhor 
seria se tivéssemos mais hidrelétricas, com mais água 
armazenada, para seguir gerando energia de menor 
preço até o início das chuvas.

Dito isso, voltemos às medidas adotadas pela 
Presidente Dilma Rousseff, a quem cumprimentamos 
pela iniciativa de remeter ao Congresso Nacional a 
Medida Provisória 579, que citei há pouco. A Medida 
Provisória enviada ao Congresso ataca duas frentes 
principais. Na primeira, elimina encargos setoriais, fe-
derais incidentes sobre a tarifa de energia elétrica – no 
caso, a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), 
a Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e a Re-
serva Global de Reversão (RGR), o que resultará numa 
redução de 7% na conta de luz do consumidor final.

Esses encargos, Sr. Presidente Anibal Diniz, são 
destinados a custear programas sociais, como é o caso 
do Luz para Todos; a tarifa social para consumidor de 
baixa renda; e a geração de energia elétrica nos Sis-
temas Isolados da Região Norte do País.

Já a RGR destina-se à indenização eventual a 
concessionários, em caso de reversão da concessão, 
determinada pelo Governo, na forma da Lei.

Antes pagos pelo consumidor de energia elétrica, 
esses encargos passarão agora a onerar o contribuin-
te. Trata-se de medida saudável nesse aspecto, que 
torna o subsídio transparente e o financia adequada-
mente, por meio de impostos, e não mais através de 
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encargos ocultos na tarifa de energia elétrica, de forma 
muito menos justa.

A segunda frente em que a Medida Provisória 
busca a redução das tarifas de energia elétrica é por 
meio de um engenhoso mecanismo de antecipação 
dos ganhos resultantes da amortização dos empre-
endimentos e instalações de energia elétrica. Esses 
ganhos, que iriam exclusivamente para os empreen-
dedores – na maioria estatais – até o final de seus 
contratos de concessão, passarão a ser divididos com 
os consumidores, proporcionando redução de outros 
13% na conta de energia elétrica.

Com essas medidas, o Governo Federal estima 
uma redução de até 16,2% na tarifa dos consumidores 
residenciais e de até 28% na tarifa dos consumidores 
industriais atendidos pelas distribuidoras de energia 
elétrica, o que dá a redução média estimada de 20%.

O mais interessante é que – ao contrário do que 
dizem seus críticos –não há truculência na Medida 
Provisória editada pela Presidente Dilma Rousseff. Na 
condição de Poder Concedente, a União pode, perfei-
tamente dentro das prerrogativas que a Lei lhe confe-
re, propor a negociação, conforme o fez por meio da 
edição dessa Medida Provisória. Os concessionários 
são livres para aceitá-la ou não.

E foi o que fez o Governo: ofereceu aos atuais 
concessionários a possibilidade de renovação imediata 
das suas concessões – em vez de licitá-las daqui a um, 
dois ou três anos, como seria natural –, mediante novas 
regras, em troca da redução de parte de seus ganhos 
no presente, a serem divididos com os consumidores.

A demonstração de que o Governo agiu bem 
está na ampla acolhida que a proposta teve entre os 
concessionários. 

Das 176 concessões que precisam ser renova-
das, 159 concessionários de geração, transmissão e 
distribuição manifestaram-se de acordo com as novas 
regras propostas pelo Governo, nos termos da citada 
Medida Provisória n° 579. Apenas 17 concessionários 
não acharam vantajosa a negociação que o Governo 
sugeriu. Das 44 distribuidoras que podem ter suas 
concessões renovadas, 41 concordaram com as con-
dições da Medida Provisória nº 579, e todas as nove 
concessionárias de transmissão também as aceita-
ram. O mesmo ocorreu com a maioria das geradoras: 
109 de 123 usinas querem a renovação de suas con-
cessões pelas regras estabelecidas na atual Medida 
Provisória nº 579.

Sr. Presidente, apenas um aspecto importante 
nesse processo de renovação de concessões não foi 
bem resolvido, a meu ver. Refiro-me à exclusão dos 
consumidores do mercado livre dos benefícios com-

pletos dessa redução tarifária que inteligentemente o 
Governo está buscando.

Ainda que esses consumidores se beneficiem 
da redução das tarifas decorrentes da eliminação de 
encargos setoriais, eles não usufruirão, como os de-
mais consumidores, da redução tarifária gerada pela 
apropriação dos ganhos resultantes da amortização 
dos empreendimentos e instalações de energia elé-
trica. A Medida Provisória nº 579 não os beneficiou 
com essa hipótese.

Felizmente, há tempo para se corrigir esse equí-
voco, e não podemos nos esquecer de que os con-
sumidores livres correspondem a cerca de 30% do 
mercado consumidor e são, na maioria, grandes, pe-
quenas e médias indústrias, que precisam ter compe-
titividade para conseguir disputar fatias do concorrido 
mercado global.

Já há emendas apresentadas nesse sentido, com 
soluções razoáveis para esse problema, que, em minha 
opinião, não pode deixar de ser resolvido. Se o Governo 
da Presidente Dilma Rousseff está mesmo – e como 
está – empenhado em auxiliar a indústria nacional a 
enfrentar a concorrência internacional, essa é uma 
grande oportunidade para fazê-lo, e o está fazendo 
com muita responsabilidade.

Penso que ao final tudo será bem resolvido. O 
acerto dessa medida provisória nos autoriza a pen-
sar assim. As coisas que começam bem têm sempre 
maiores chances de terminarem bem. E essa propos-
ta do Governo possui tal característica: ter sido bem-
-elaborada e discutida previamente com o setor. Isso 
certamente vai facilitar o seu aperfeiçoamento pelo 
Congresso Nacional, tarefa na qual todos estaremos 
empenhados.

Sr. Presidente, essa questão da energia elétrica 
é um tema palpitante, muito interessante, e certamente 
a Casa vai discuti-lo de forma amadurecida, de forma 
responsável, porque é um assunto de grande interes-
se não só para o consumidor comum, para o cidadão, 
mas também para o setor industrial do País.

Pagamos hoje, no Brasil, a energia que é uma das 
mais caras do mundo. De sorte que aqui fica o nosso 
apelo para que a Casa faça as correções necessá-
rias e, em diálogo com o Governo, encontre o termo 
adequado para que tenhamos uma medida provisória 
aprovada por unanimidade, atendendo todo o setor 
industrial e de consumo do País.

Sr. Presidente, nesses minutos que ainda me res-
tam, também quero tratar de um outro tema: a isenção 
de tributos para material esportivo. 

Recentemente já me pronunciei nesta Casa sobre 
este assunto e senti que houve um grande interesse 
dos desportistas do País inteiro, que estão aguardando 

NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL88



58346 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

a regulamentação por parte do Governo de proposta 
de isenção tributária para a aquisição de equipamen-
tos esportivos que serão utilizados pelos desportistas 
nacionais.

É hora de trabalharmos com afinco pela boa 
preparação das equipes esportivas brasileiras, que 
merecem brilhar na próxima edição dos Jogos Olím-
picos, desta feita na cidade querida e bonita do Rio de 
Janeiro, em 2016. O privilégio e a responsabilidade de 
organizarmos um evento de visibilidade mundial nos 
convida a lutar arduamente por sua boa organização e 
também por uma performance exemplar do Brasil nas 
competições esportivas.

É exatamente por esse motivo que retorno a esta 
tribuna, para pedir que a Receita Federal regulamente 
o art. 9º da Lei n° 12.649, de 2012, pois é nosso dever 
garantir às equipes brasileiras ideais condições para a 
boa preparação, para o treinamento ininterrupto e de 
grande qualidade.

Com esse objetivo, Sr. Presidente, a referida Lei, 
que trata de algumas desonerações tributárias em nos-
so sistema legal, prevê, em seu art. 9°, alteração no art. 
8º da Lei n° 10.451, de 10 de maio de 2002, de modo 
a conceder isenção do Imposto de Importação (II) e
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que 
incidem “na importação de equipamentos ou materiais 
esportivos destinados às competições, ao treinamento 
e à preparação de atletas e equipes brasileiras”.

A nova lei terá prazo de validade até 31 de de-
zembro de 2015, e a mencionada desoneração tribu-
tária tem por foco as competições esportivas em jogos 
olímpicos, paralímpicos, pan-americanos, parapan-
-americanos, nacionais e mundiais.

Vale sublinhar que a isenção terá por objeto o 
equipamento e o material esportivo dos atletas sem 
similar nacional. Em caso de fabricação no Brasil, os 
referidos bens serão isentos de Imposto sobre Produ-
tos Industrializados. Convém ainda enfatizar que a luta 
pela isenção foi liderada, proposta incansavelmente, 
pelo ilustre Senador Valdir Raupp, que tenho a honra 
de substituir nesta Casa.

Srªs e Srs. Senadores, nesse sentido, ressalto 
que é imprescindível a regulamentação, mais amiúde, 
da tão benfazeja desoneração tributária, que em mui-
to auxiliará na melhoria dos centros de treinamento e 
também dos equipamentos pessoais dos competido-
res brasileiros, portanto, daqueles que estão se pre-
parando para participar dessas grandes competições 
que ocorrerão no Brasil.

Como bem sabemos, é lícito e desejável, no es-
tado da arte do esporte internacional, a maximização 
do vetor tecnológico na maximização da performance

dos atletas, medida absolutamente determinante da 
vitória em incontáveis modalidades.

Apenas a título de exemplo, podemos mencionar 
esportes como o ciclismo, a vela, o salto com vara, o 
remo, a ginástica olímpica e mesmo o nosso tradicio-
nal futebol, que dependem, em maior ou menor grau, 
do aporte tecnológico dos equipamentos e materiais 
utilizados para que se atinja a excelência no resultado 
nessas competições. Se pensarmos em modalidades 
extraolímpicas, como o motocross ou o automobilismo, 
a melhor tecnologia é a própria chave do sucesso dos 
competidores de ponta.

Por isso, Sr. Presidente, gostaríamos de instar o 
Governo Federal a envidar todos os esforços no sen-
tido de facilitar, no mais curto prazo, a importação dos 
melhores equipamentos e materiais existentes no mer-
cado em favor das equipes esportivas que represen-
tarão o nosso País nas mais importantes competições 
internacionais no curso dos próximos anos.

A gradativa priorização do esporte na agenda 
governamental tem resultado na elevação de nossa 
performance em sucessivas edições dos Jogos Olím-
picos no mundo, de modo que o Brasil já é reconhecido 
como o “gigante a ser batido” em modalidades como o 
vôlei de quadra e o vôlei de praia, além de fazer exce-
lente figura em esportes complexos, como a ginástica 
olímpica e a vela, além do futebol, obviamente.

Para além da projeção internacional da melhor 
imagem de nosso País, acreditamos que os Jogos 
Olímpicos do Rio podem nos auxiliar a criar, na juven-
tude brasileira, uma genuína cultura esportiva, servin-
do de convite aberto e permanente à vida saudável e 
feliz do esporte.

Sr. Presidente, recebi inúmeras correspondências 
de desportistas brasileiros que se referiam a essa ques-
tão, querendo que o Governo Federal, o mais rápido 
possível, regulamentasse essa lei, que isenta de tributos 
materiais esportivos os nosso jovens. E, aqui, faço um 
apelo à Receita Federal brasileira, no sentido de que 
apressem o máximo que puderem a reformulação, a 
regulamentação dessa lei, no sentido de trazer esse 
conforto, trazer competitividade aos atletas nacionais.

Quero também saudar o Senador Valdir Raupp, 
que é o mentor que introduziu na Medida Provisória 
esse dispositivo, permitindo que o Governo regula-
mentasse, em um prazo a ser estabelecido, a isenção 
desses tributos, o que, certamente, muito contribuirá 
para a boa prática do esporte nacional.

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

AC) – Obrigado, Senador Tomás Correia.
E, agora, com a palavra a Senadora Ana Amélia.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Tomás Correia, Senador Anibal Diniz, nos-
sos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rá-
dio Senado, atenciosos servidores desta Casa, neste 
momento em que ocupo a tribuna, em algum lugar 
do Brasil, algum brasileiro está sofrendo um acidente 
de trânsito. Se não morre, fica com graves sequelas. 
Essa é a trágica estatística a cada feriadão. Por isso eu 
gostaria de fazer um registro sobre algo que me pre-
ocupa muito, especialmente na véspera deste feriado 
de Finados, quando os acidentes em nossas rodovias 
aumentam em todo o Brasil, numa combinação trágica 
de álcool e alta velocidade, aliada às más condições 
das nossas rodovias, o que afeta motoristas, ciclistas, 
passageiros e empresas.

Reportagem publicada hoje no jornal Zero Hora, 
de Porto Alegre, mostra o drama de quem sobrevive a 
um acidente. Além de acabar com vidas humanas, em 
geral uma população jovem, a má conservação das 
rodovias também tira recursos da economia que po-
deriam ser melhor aproveitados. São custos pesados 
que precisam de atenção e de um redirecionamento. 
A reportagem do jornal do Rio Grande do Sul mostra 
que, para cada pessoa que morre no trânsito, cinco 
sobrevivem e ficam com sequelas bem sérias. Nos 
últimos dois anos e meio, mais de 530 mil brasileiros 
obtiveram indenização por invalidez permanente. É 
só fazer o cálculo para imaginar a dor de cabeça e as 
preocupações que o Ministro da Previdência Social, 
ou da Assistência Social, Garibaldi Alves, está tendo 
neste momento. 

As motocicletas também são um capítulo à parte 
nesse trágico cenário. Em outubro deste ano – para 
se ter uma ideia, recém-terminado –, no meu Estado, 
houve o registro de um fim de semana violento. Mesmo 
com as boas condições de clima e não se tratando de 
um feriadão, no final de semana dos dias 21 e 22 de 
outubro foram registrados 26 casos de acidentes com 
morte, número igual ao do feriado do Dia dos Pais. No 
Rio Grande do Sul, nesse outubro trágico, de 21 a 22 
morreram 26 gaúchos e gaúchas.

É claro que os motoristas precisam dirigir com 
muita cautela, prudência e, sobretudo, responsabili-
dade, seja nas cidades, seja na área rural, seja nas 
nossas rodovias estaduais, intermunicipais ou federais, 
assim como as autoridades policiais devem reforçar a 
fiscalização nas rodovias, como, aliás, a Polícia Rodo-
viária Federal vem fazendo, intensificando campanhas 
às vésperas de cada feriadão.

A qualidade das estradas também é uma ne-
cessidade básica e urgente. Portanto, os Governos, 
a União, Governo Federal, os Governos estaduais, e 

os Governos municipais precisam atentar para essas 
questões e não ficar numa discussão ineficaz, inócua, 
de quem é a responsabilidade: essa estrada é rodovia 
estadual; essa é federal. Quem paga imposto quer uma 
estrada, não quer saber de quem é a responsabilidade. 
Simplesmente precisa e tem direito a ter estradas em 
condições de trafegabilidade. 

É preciso também que o motorista tenha a res-
ponsabilidade de nunca fazer ultrapassagens perigo-
sas, pois a televisão, todos os dias, mostra exatamente 
esses riscos e os acidentes provocados pelo desejo de 
chegar primeiro e mais rápido. Essa é uma cultura que 
precisamos ir, aos poucos, retirando do nosso cotidia-
no, porque é contra nós. A vítima pode ser a própria 
pessoa que está fazendo essa ultrapassagem perigosa. 

É preciso fazer também os desembolsos orça-
mentários para a área de transporte no tempo ade-
quado, sem ficar condicionado à chamada liberação 
ou aos empenhos dos restos a pagar, e avançar nas 
obras de manutenção, construção, duplicação e am-
pliação da capacidade das nossas rodovias. Estradas 
duplicadas melhoram o trânsito e reduzem os aciden-
tes. O problema atinge também os negócios e afeta o 
crescimento económico.

A respeitada Fundação Don Cabral, de Minas 
Gerais, fez um estudo inédito, que foi publicado, ontem, 
pelo jornal Correio Braziliense, aqui da nossa Capital, 
Brasília, mostrando que os problemas de transporte, 
no Brasil, consomem até 22,69% de toda a receita 
bruta de setores estratégicos da cadeia produtiva bra-
sileira. Foram ouvidas 126 empresas dos segmentos 
do agronegócio, óleo e gás, automotivo, siderúrgico. 
Mais da metade, 54,5% dos pesquisados, disseram 
que os problemas nas estradas brasileiras são o prin-
cipal motivo do aumento dos custos das empresas. O 
frete no Brasil, portanto, continua entre os mais caros 
do mundo e é a principal reclamação desses setores. 

Falimos em matéria logística, até porque a situa-
çao se agrava ainda mais, porque há uma concentra-
çao no modal rodoviário de transportes.

Essa pesquisa é relevante, Srªs e Srs. Senado-
res, porque essas empresas respondem por um quinto 
de toda a nossa produção econômica anual, o nosso 
Produto Interno Bruto (PIB). Para essas empresas, a 
solução para o problema estaria nas ferrovias, com in-
tegração multimodal e investimentos no deslocamento 
sobre trilhos. Com a nossa dimenção continental, essa 
seria a grande alternativa para desafogar as estradas, 
que são as mesmas de 50 anos atrás, e o aumento do 
número de veículos mais potentes as sobrecarrega e 
elas já não têm mais potencial para suportar a carga 
e o aumento de fluxo.
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A meu ver, as estradas também precisam de 
atenção, pois a maior parte da produção ainda passa 
por esta logística mais tradicional no Brasil: o tranporte 
rodoviário. Esses ajustes, portanto, precisam estar no 
debate da Medida Provisória nº 576, que cria a Empre-
sa de Planejamento e Logística (EPL), enviada para 
análise da Câmara Federal. Acabamos de aprovar e 
votar o relatório do Deputado Henrique Fontana, que 
acatou até uma sugestão feita por mim com relação à 
necessidade de elaboração de estudos jurídicos esta-
belecendo um marco regulatório para permitir e atrair 
empresas brasileiras ou estrangeiras que estejam in-
teressadas em um investimento na área da logística 
e de transportes, com foco em planejamento, com o 
objetivo de termos uma verdadeira política nacional 
de transportes.

Precisamos considerar também o agronegócio, 
que é a espinha dorsal da nossa economia. Sou de 
um Estado, o Rio Grande do Sul, que tem base eco-
nômica fundada no campo. Hoje, inclusive, a Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, presidida pelo 
nosso colega Acir Gurgacz (PDT – RO), aprovou um 
requerimento de minha autoria para a realização de 
uma audiência pública na cidade de Não-Me-Toque, 
no Rio Grande do Sul, entre os dias 4 e 8 de março,
quando se realiza lá a Expodireto Cotrijal 2013. É um 
momento importante porque vamos debater exatamen-
te as questões relacionadas à logística.

Será uma oportunidade de tratar da importância 
do papel da logística no crescimento da agricultura bra-
sileira. Essa feira internacional, conhecida por reunir 
produtores rurais de todo o País e muitos estrangeiros, 
deve aprofundar o debate também com o Presidente 
da recém criada EPL, Bernardo Figueiredo, que casu-
almente tem uma expertise muito destacada na área 
de ferrovias, com o Presidente da Associação Brasi-
leira de Logística, Rodrigo Vilaça, com o consultor da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Luis 
Antônio Fayet, com o Presidente da Associação Bra-
sileira de Transportadores Internacionais, José Carlos 
Becker, e com o Presidente da Expodireto/Cotrijal, Nei 
César Mânica.

A cadeia produtiva, fornecedores de insumos, ins-
tituições financeiras e o produtor rural também podem 
contribuir muito no debate sobre a política de logística, 
pois os agricultores estão entre os que mais sofrem as 
consequências dos gargalos logísticos.

Estive na sua Rondônia, Senador Tomás Correia, 
saí de Ji-Paraná para a cidade de Rolim de Moura, e 
fiquei impressionada com a quantidade de caminhões 
cruzando, fazendo ultrapassagens de carros e a pés-
sima situação daquelas rodovias federais. É um Es-
tado novo e florescente em matéria econômica, com 

pecuária de ponta e agricultura florescendo – e hoje 
votamos projeto, na Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária, sobre a questão da cana na região –, 
mas, veja só, não adianta fazermos os investimentos 
da porteira para dentro da fazenda, como se diz, e 
estar tudo muito bem-feito se, da porteira para fora, a 
logística é tão deficiente

A Confederação Nacional do Transporte, presidida 
pelo nosso colega Clésio Andrade, fez recentemente 
um estudo completo sobre a situação das nossas ro-
dovias. Quase dois terços das estradas pavimentadas 
do Brasil, ou seja, 62,7% delas estão em situação re-
gular, ruim ou péssima, segundo a pesquisa. Então, é 
um cenário preocupante.

Se compararmos os dados nacionais deste ano 
com os pesquisados pela CNT em 2011, veremos que 
a qualidade das estradas no Brasil piorou! No ano 
passado, 57,4% das estradas apresentavam situação 
regular, ruim ou péssima. Portanto, aumentou o per-
centual da má qualidade das nossas rodovias. Entre 
os problemas recorrentes: buracos, deslizamentos e 
asfalto que quase não existe. Um desafio para esco-
ar a produção rural. No meu Estado, o Rio Grande do 
Sul, os pesquisadores da CNT constataram piora no 
estado das principais rodovias.

Estradas avaliadas como ótimas ou boas caíram 
de 61,9%, no ano passado, para 58,7%. Seriam neces-
sários investimentos de R$2,7 bilhões para melhorar 
as estradas só no meu Estado. A pesquisa reflete a 
realidade de quem se desloca entre as principais ca-
pitais do País e o interior do Brasil. Para avaliar essas 
rodovias, a CNT considerou apenas itens básicos para 
uma rodovia viável, como a qualidade de pavimenta-
ção, a sinalização e a geometria da via. Ainda assim, 
a análise não foi satisfatória.

É, portanto, claro, uma má notícia – e mais pre-
ocupante ainda à véspera do feriadão de Finados. 
Não apenas para o agronegócio, setor estratégico do 
País altamente dependente dessa infraestrutura para 
o escoamento da produção nacional das nossas sa-
fras cada vez maiores, mas para todas as empresas 
e pessoas que dependem das rodovias para se loco-
moverem, para mobilidade urbana ou entre Estados e 
Municípios ou para fechar algum negócio.

Significa também menos crescimento econômico, 
pois, com as limitações impostas pela ausência de ro-
dovias adequadas, a nossa competitividade despenca 
e o frete se eleva, aumentando o famoso “custo Brasil”.

Esse “raio X” atualizado sobre a precariedade das 
principais vias de acesso é alarmante porque atinge 
em cheio a nossa economia. O crescimento que pre-
cisamos ter nos próximos anos, enfrenta, infelizmente, 
obstáculo.
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A Presidente Dilma estimula e anuncia – e é uma 
medida extremamente positiva e importante – a redu-
ção das tarifas de energia elétrica. Mas sabemos que 
é outro peso a encarecer e a pesar no custo Brasil, e, 
se houver um aumento da demanda, corremos o risco 
porque também não houve investimento adequado a 
fim de atender à demanda do mercado interno. Então, 
são essas questões todas que devem ser analisadas 
sob esse cenário nacional.

Estudo recente sobre o “Desenvolvimento do 
Brasil”, elaborado pelo Ipea – Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, mostra que, desde 1990, o mo-
dal rodoviário respondeu por mais de 60% do total 
transportado no País.

Com a exceção do transporte de minério de ferro, 
feito por ferrovias, mais de 70% das cargas no nosso 
Brasil ainda são transportadas via rodovia.

Uma concentração enorme no modal rodoviário 
em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, Austrália 
e China, que usam as rodovias para transportar, em 
média, 19% do total das cargas desses respectivos 
países – 19%; no Brasil, 60%. Esse percentual médio 
é três vezes menor que o do Brasil. Isso nos obriga 
também a pensar como desenvolver outros modais, 
sejam ferroviários, sejam através das vias aquaviá-
rias, porque temos uma grande riqueza para fazer isso.

No caso da BR-448, a Rodovia do Parque, como 
é conhecida no nosso Estado, ali na região metropo-
litana de Porto Alegre, as obras não serão entregues 
no prazo inicialmente previsto. Essa via terá mais de 
22km de extensão – é pouco –, ligará a cidade de Por-
to Alegre até o Município de Sapucaia do Sul. Agora, 
estima-se que ficará pronta até o início de 2014, isso 
se ela não for suspensa, pois o Tribunal de Contas da 
União recomendou a paralisação da obra por suspei-
tas de superfaturamento nos preços da rodovia. Esse 
é outro gargalo.

Em outras localidades do meu Estado e do Bra-
sil, a situação também é preocupante. A BR-470, por 
exemplo, é uma rodovia importante de ligação do sul 
do Estado, Camaquã, Município localizado a 130km 
de Porto Alegre, a Navegantes, em Santa Catarina. 
Ela cruza, casualmente, a minha cidade natal, Lagoa 
Vermelha. A BR-470 entre Barracão e Lagoa Verme-
lha teve seu asfalto recém-concluído, depois de longas 
demandas entre o distrito onde eu nasci, chamado 
Clemente Argolo, e o Município sede, Lagoa Vermelha.

Pois veja só, meu caro Presidente Tomás Cor-
reia: essa BR-470 chega e cruza com a BR-285, ou-
tra importantíssima rodovia federal, mas os técnicos 
não previram esse cruzamento, que é na área urbana. 
Então, V. Exª imagina o que significa isso em matéria 
de risco e de acidentes, que já estão ocorrendo ali.

Eu espero que o Ministério dos Transportes, com 
a urgência possível, consiga resolver esse problema, 
para salvar mais vidas, que ali já estão sendo perdidas.

Essa importante via serve de escoamento da 
produção agrícola para portos e aeroportos, mas hoje 
está acumulando índices recordes de acidentes.

É a segunda rodovia do País com o maior número 
de mortes. A sinalização é péssima e as condições de 
conservação estão entre as piores do nosso Brasil. O 
resultado disso: além das perdas econômicas, somos 
obrigados a pagar esta conta com vidas ou com trata-
mento das sequelas, como mostrou a reportagem de 
jornal Zero Hora de hoje.

Os motociclistas, grupo esquecido e que tenho 
defendido com frequência nesta Casa, também são 
duramente atingidos nas rodovias.

No primeiro semestre deste ano, 74% dos inde-
nizados por invalidez permanente, ou seja, mais de 
100 mil pessoas, estavam em uma moto.

Apresentei um requerimento na Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária desta Casa convidando 
o Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, para 
debater soluções para as rodovias mais importantes.

Entre as rodovias estão a BR-364, em Rondô-
nia; a BR-163, em Mato Grosso; a BR-251, em Minas 
Gerais; e a BR-285, no meu Estado do Rio Grande do 
Sul. Elas estão deterioradas e, em alguns casos, bem 
abandonadas.

A data da audiência pública ainda não está defi-
nida, mas precisamos avançar neste debate enquanto 
a Medida Provisória é analisada na Câmara e trabalhar 
com as soluções possíveis.

No ano passado, as obras de transporte foram 
prejudicadas por causa das denúncias de irregularida-
des nos ministérios que tratam desse assunto.

Mas, neste ano, o ritmo das obras e dos desem-
bolsos continua lento. Agora a razão é a crise da Euro-
pa. Por isso, o Governo Federal precisa encontrar uma 
forma de fazer as devidas desapropriações, garantindo 
as licenças ambientais de forma alinhada aos desem-
bolsos e aos investimentos necessários.

É preciso ficar atento também às soluções do se-
tor privado. Há diferenças claras de qualidade entre as 
rodovias concedidas à iniciativa privada e as estradas 
sob responsabilidade dos Governos Federal e estadual.

Na concessão, é preciso negociar adequadamente 
os pedágios, porque não se pode cobrar do usuário, 
que já pagou imposto, um pedágio extorsivo ou abusivo, 
mas um pedágio que seja condizente com a realidade 
brasileira e do próprio usuário dessa rodovia.

Por fim, nos últimos anos, as modalidades cons-
truídas em parceria com o setor privado foram mais 
bem avaliadas pelos usuários. Portanto, precisamos 
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de foco e gerenciamento eficientes se quisermos re-
almente desenvolver as nossas rodovias, melhorando 
a competitividade brasileira e diminuindo os índices 
alarmantes de acidentes, mortes e mutilações.

Desejo, sinceramente, que, neste feriado de Fi-
nados, o número de mortes seja reduzido em relação 
a 2011.

Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o Sr. 
Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Tomás Correia.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senadora Ana Amélia. Fico 
feliz em saber que V. Exª se soma a nós em relação 
à BR-364. Nós queremos informar que estivemos, re-
centemente, com o Ministro dos Transportes e com 
o DNIT, e já estão licitados os principais trechos. Já 
lançaram ordem de serviço para a restauração da 
BR-364, dos principais trechos, onde será feito o alar-
gamento de algumas curvas, os trevos e uma terceira 
pista, exatamente.

Então, foi lançada recentemente essa ordem de 
serviço. E agradeço muito a V. Exª, que é Senadora do 
Rio Grande do Sul, mas, como eu sempre falo, é tam-
bém Senadora de Rondônia. Em Rondônia há muitos 
gaúchos que foram para lá colaborar conosco. 

Há quatro Senadores em Rondônia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Obrigado a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Concedo a palavra ao nobre Senador 
Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da 
TV e ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna nesta 
tarde para, em primeiro lugar, falar da audiência bem-
-sucedida que mantivemos esta semana, exatamente 
na terça-feira, com o Ministro dos Transportes, Paulo 
Passos, e com o Diretor do DNIT, envolvendo as Ban-
cadas do Estado do Acre e do Estado de Rondônia 
para tratar das pendências em relação ao início das 
obras da ponte sobre o Rio Madeira.

E é muito importante a gente tomar conhecimento 
de todos os passos dados, agora, sim, com providên-
cias concretas anunciadas pelo Ministro Paulo Passos 
e também pelo Diretor do DNIT no sentido de que haja 
a licitação agora, no mês de novembro, e a contratação 
da empresa que vai executar a obra e fazer o projeto 

já no início de 2013. A nossa esperança é de que, no 
verão de 2013, a gente tenha o início da obra.

O assunto já havia sido tratado com a nossa Pre-
sidenta Dilma, que delegou às Bancadas do Acre e de 
Rondônia a missão de acompanhar todos os passos 
dessa obra, que deve iniciar no verão de 2013 e tem 
a perspectiva de ser concluída até o final de 2014.

A Presidenta Dilma demonstrou total comprometi-
mento com a realização dessa obra, que já está incluída 
no PAC, no Programa de Aceleração de Crescimento, 
mas que teve uma série de entraves, de 2010 para cá. 
Já havia um projeto para essa obra, que acabou sendo 
condenado por erros técnicos. Depois, quando houve 
licitação para outro projeto, ele acabou não aconte-
cendo. E o fato é que os transportadores que fazem o 
percurso Porto Velho-Rio Branco passam por muitos 
transtornos. Isso porque, da extensão de uma estrada 
que vai desde Porto Velho, Rio Branco, Assis Brasil, 
atravessa para o Peru e vai os portos do Pacífico, a 
gente tem um único ponto de estrangulamento, que é 
exatamente a altura do Rio Madeira, na BR-364. Há, 
ali, um transtorno terrível na travessia de balsa, princi-
palmente no verão, quando o nível das águas fica mui-
to baixo, e as balsas não conseguem transportar com 
maior peso. Por isso, têm que transportar com pouco 
peso, e se formam filas quilométricas de caminhões, 
de carretas, de carros de passeio. Isso tudo tem sido 
muito cobrado da representação política do Acre, da 
representação política de Rondônia. 

Havíamos feito várias reuniões com o Ministério 
dos Transportes, mas não tinha ainda havido a opor-
tunidade de a gente fazer uma reunião conjunta, das 
duas Bancadas.

Dessa vez, fizemos a reunião com as duas Ban-
cadas. Estavam presentes: o Senador Tomás Correia, 
a Deputada coordenadora da Bancada de Rondônia, 
Deputada Maria Raupp e o Senador Valdir Raupp. Da 
parte do Acre, esteve o Deputado Sibá Machado, re-
presentando os Deputados Federais. Esteve, também, 
o Senador Jorge Viana, e eu também me fiz presente. 

Então, a gente conseguiu mostrar a importância 
dessa obra para os dois Estados e, ao mesmo tempo, 
obtivemos a garantia do Ministério dos Transportes de 
que a contratação deve acontecer até início do ano de 
2013. Para o verão de 2013, as condições já estarão 
dadas para o início efetivo dessa obra. Então, estamos 
esperançosos de que, até final do Governo da Presi-
denta Dilma, em 2014, teremos essa obra concluída. 
Essa é nossa esperança, e estaremos acompanhan-
do, passo a passo e reportando a nossa Presidenta 
Dilma cada uma das situações que forem colocadas.

Eu gostaria de voltar também, Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Senador Anibal Diniz, permita-me 
interrompê-lo para anunciar a presença nesta Casa, 
nas galerias e para nossa honra, dos alunos de ensi-
no médio do Colégio Marista de Varginha, do querido 
Estado de Minas Gerais. Sejam bem-vindos.

Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sejam 

todos bem-vindos ao Senado Federal.
Pretendo agora, Sr. Presidente, usar esta tribu-

na para voltar a um assunto que já foi tratado aqui no 
plenário pelo Senador Jorge Viana, mas que precisa 
ser reafirmado para que a verdade seja restabelecida 
e não fique uma cortina de fumaça a criar dúvidas so-
bre o resultado eleitoral ocorrido no Estado do Acre. 
Lá, tivemos, no segundo turno, realizado no último do-
mingo, a vitória de Marcus Alexandre, jovem Prefeito 
da capital Rio Branco, mas que, somados os resulta-
dos do primeiro e do segundo turnos, tivemos uma di-
visão muito importante no Estado do Acre. O Partido 
dos Trabalhadores ficou com seis prefeituras; os par-
tidos aliados, com 10 prefeituras e a oposição com 12 
prefeituras. Então, houve uma vitória da oposição no 
interior do Estado. Importantes municípios foram ven-
cidos pela oposição e outros importantes municípios 
sendo vencidos pela Frente Popular, integrada pelo 
Partido dos Trabalhadores, de tal maneira que tivemos 
um resultado bem equilibrado. Sem dúvida, a capital 
Rio Branco, por se tratar da cidade mais importante, 
com maior população – quase 50% da população do 
Estado e também com quase 50% do eleitorado – tem 
a maior importância política, o que traduz uma vitória 
da Frente Popular e do Partido dos Trabalhadores, que 
elegeram o sucessor do Prefeito Raimundo Angelim.

Terminadas as eleições, há sempre aquelas ava-
liações de quem ganhou, de quem perdeu. 

Aconteceu aqui, na tribuna, um pronunciamen-
to do Senador Petecão, um pronunciamento bastante 
comprometedor no que diz respeito à imagem do Esta-
do do Acre, porque passou a ideia de que sofreu uma 
tentativa de atentado na sua residência e que não hou-
ve providências por parte das autoridades do Estado.

Então, gostaria de reafirmar que um atentado 
a um Senador da República é um atentado à própria 
República Federativa do Brasil. E jamais, em hipó-
tese alguma, se tivesse ocorrido tal fato, o Governo, 
que tinha total responsabilidade de fazer a apuração, 
faria – como fez. 

Tão logo o Diretor-Geral da Polícia Civil, Delega-
do Emylson Farias, tomou conhecimento do ocorrido, 
ele próprio parou todas as atividades de que estava 
à frente para acompanhar essa investigação. O resul-
tado é que ele não conseguiu encontrar evidências 

desse atentado. Ao tornar público que não encontrou 
essas evidências para, inclusive, buscar culpados ou, 
digamos, fazer com que houvesse punição a qualquer 
responsável por um ato de tal natureza, ele disse que 
não tinha como culpabilizar ninguém porque simples-
mente não havia encontrado nenhum indício, nenhuma 
evidência. O Senador Petecão tratou o assunto como 
se o Delegado tivesse usado de má-fé no tratamento 
da situação. 

Então, pretendo usar a tribuna para defender a 
verdade e não permitir que versões fantasiosas, cons-
truídas para atender a objetivos pessoais ou político-
-partidários, possam ganhar status de fatos verídicos. 
Falo especificamente sobre a versão propalada pelo 
Senador Sérgio Petecão de que sua casa em Rio Bran-
co teria sofrido, recentemente, um atentado a balas, 
teria sido alvejada por vários tiros. Conversei ontem 
com o Secretário de Polícia Civil do Acre, Emylson 
Farias, que esclareceu pontos essenciais e concretos 
para desmontar essa lamentável inverdade. O que o 
Senador Sérgio Petecão sugere como um ataque a 
sua casa, na verdade, tratou-se de uma tentativa de 
assalto a um policial militar em uma rua próxima à sua 
casa, à casa do Senador Petecão. Ali houve troca de 
tiros entre um militar e um assaltante, que foi ferido, 
recebeu atendimento do SAMU e já está devidamente 
detido na penitenciária estadual. 

Quando o Senador Petecão fez o registro da 
queixa do suposto ocorrido, a Polícia Civil do Acre re-
alizou uma perícia técnica minuciosa, cuidadosa, na 
residência do Senador. Houve uma perícia técnica, que 
apresentou resultados reais. O resultado desse laudo 
técnico, como afirmou o Secretário de Polícia Civil, é 
que nenhuma área de impacto de bala, de arma de 
fogo, foi encontrada na casa, no muro, no telhado, na 
caixa d’água da casa do Senador Petecão, de tal ma-
neira que não foi identificada nenhuma evidência de 
que tenha havido alvejamento à residência do Senador 
Petecão. O resultado dessa perícia consta, inclusive, 
do inquérito já concluído pela Polícia Civil, que será 
encaminhado à Polícia Federal, ao Ministério Público 
Federal e, também, ao Senado da República, para as 
devidas providências de cada uma das instituições.

Essa perícia não apontou nenhuma zona de 
colisão de projétil de arma de fogo, como disse o Se-
cretário. Como, então, querer, mantendo o mínimo de 
seriedade, que a casa tenha sido alvejada por vários 
tiros, se não há uma evidência sequer?

Nós estamos na era da tecnologia. Se uma si-
tuação dessas ocorre, um próprio telefone celular, de 
que cada um dos Senadores dispõe, pode fazer uma 
fotografia e ser uma prova, mas esse mínimo indício 
de prova não foi recolhido. E mais: o Senador Petecão, 
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que tanto fez questão de entrar no carro da Polícia para 
ir prestar queixa na delegacia, talvez até para dar mais 
dramaticidade às fotos, em nenhum momento teve o 
interesse de fotografar, até com o próprio celular, as 
marcas dos supostos tiros em sua casa. Não teve in-
teresse em registrar a tal agressão. A gente pode se 
perguntar por que ele não tomou essa providência 
nesse momento. 

A versão de que haveria um suspeito dentro de 
um carro Fiesta, cor prata, que estaria de tocaia, tam-
bém é fantasiosa. Todos foram ouvidos. Eram quatro 
adolescentes que esperavam a namorada de um de-
les, que mora em frente à casa do Senador Petecão, 
para seguirem a um churrasco.

Temos de estabelecer a verdade dos fatos. É ul-
trapassado e inaceitável sugerir, por uma falsa comu-
nicação de crime, que o Acre é uma terra sem man-
do, na qual prevalece a opressão. As eleições foram 
transparentes, sim, e o resultado é legítimo. Não é 
admissível, para o Estado do Acre, a violência contra 
nenhum cidadão e, muito menos, contra um Senador 
da República.

Caso tivesse havido qualquer fato dessa nature-
za, o Estado do Acre, com sua estrutura de segurança, 
estaria plenamente mobilizado para tomar as devidas 
providências. E, certamente, nós estaríamos aqui nos 
pronunciando para nos solidarizar ao Senador Petecão. 
O fato é que a investigação feita pela Polícia técnica 
não identificou o menor indício de que a residência do 
Senador Sérgio Petecão tenha sido alvejada.

Então, a gente traz esses esclarecimentos para 
mostrar ao Brasil que o Acre não é o que o Senador 
Sérgio Petecão insinuou aqui no plenário, ou seja, uma 
terra sem lei, uma terra onde a Polícia está a serviço 
do partido, onde não há o cumprimento das normas 
legais. Isso não é verdade. O Acre já teve, no passa-
do, uma época em que as instituições não cumpriam 
com suas obrigações. Mas, hoje, graças a Deus e ao 
trabalho intenso das nossas autoridades, nós temos 
uma estrutura institucional que funciona no Acre.

O Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Governo 
do Estado, o setor de Polícia Civil e a Polícia Militar têm 
seus problemas, têm entraves a serem superados, sim. 
Mas não podemos, em hipótese alguma, afirmar que 
o Estado de direito está sendo ameaçado no Estado 
do Acre porque as instituições não atuam.

Eu considero isso uma afronta às autoridades do 
Acre. Por isso, faço esse esclarecimento e me solida-
rizo, sim, com o delegado de Polícia Civil Dr. Emylson 
Farias, porque é uma pessoa de grande responsabili-
dade, que já teve atuação marcante no Acre na época 
do combate ao crime organizado. Ele estava atuando 
no Ministério Público e fez um trabalho exemplar.

Certamente, se tivesse havido um atentado à resi-
dência do Senador Petecão e a perícia técnica tivesse 
identificado, a gente estaria aqui neste momento para 
apresentar a nossa solidariedade ao Senador Petecão 
e certamente a exigir das autoridades policiais do Esta-
do a completa apuração, para identificar os responsá-
veis, porque não podemos deixar esse tipo de dúvida 
pairando sobre a cabeça das pessoas.

O resultado das eleições no Acre expressa exa-
tamente aquilo que foi a vontade do povo. E a gente 
quer seguir em frente, colocando um ponto final nes-
sa discussão.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a 
todos que nos acompanham pela TV Senado e pela 
Rádio Senado.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Anibal Diniz.

Concedo agora a palavra ao Senador Fernando 
Collor, pelo prazo regimental de 20 minutos.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Exmo Sr. Presidente Tomás Correia, Exmas Srªs
Senadoras, Exmos Srs. Senadores, paralela e parado-
xalmente ao cenário de estabilidade e maturação ins-
titucional, desenvolve-se de forma vagarosa e quase 
que imperceptivelmente uma crise que tem passado 
ao largo da percepção e do entendimento da maioria 
da sociedade brasileira. Trata-se do agravamento de 
um desequilíbrio, que, sob o subterfúgio da aparente 
normalidade institucional, espraia-se entre os Poderes 
da República, notadamente no que tange ao exercí-
cio de suas atribuições, competências e prerrogativas 
institucionais.

Essa crise, ademais, envolve todas as esferas 
do Poder Público, e o que testemunhamos no âmbito 
nacional alcança também os Estados e Municípios, 
sobretudo neste momento tão difícil por que passam 
os Municípios brasileiros em função da enorme perda 
de sua arrecadação.

O Pacto Federativo é, assim, quebrado, e o prin-
cípio da descentralização, maculado. E o Estado e a 
sociedade brasileiros se veem ameaçados e vulnerá-
veis diante desse processo de degradação das insti-
tuições e da perda da legitimidade dos alicerces da 
democracia, como tem ocorrido com a independência 
e a autonomia do Poder Legislativo.

O sociólogo americano Talcott Parsons defendia 
que as sociedades só sobrevivem e se mantêm coe-
sas na medida em que nelas predomina certo grau de 
consenso acerca dos valores que todos cultuam, acei-
tam e preservam. “Se a maioria perde a crença neles, 
perde-se a crença na própria sociedade, que passa a 
correr o risco de desagregação”, conclui ele.
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Se considerarmos que o conjunto das instituições 
públicas, políticas e sociais configura espécie de mi-
crossociedades, então nós podemos deduzir que esse 
risco de desagregação pela perda da crença também 
afeta diretamente o sistema institucional.

É certo que, desde a abertura democrática e a 
promulgação da Constituição de 1988, o Brasil desfruta 
de um período de quase 30 anos de estabilidade no 
plano político-institucional, que, aliado à estabilidade 
econômica, adquirida nas últimas duas décadas, nos 
coloca num patamar de possibilidade de desenvolvi-
mento comparável ao das mais tradicionais potências 
do mundo. Para atingi-lo em sua plenitude, contudo, 
necessitamos ainda de promover as reformas de base, 
já tão propaladas, no campo da educação, do sistema 
tributário, da legislação trabalhista e previdenciária, da 
administração pública e, talvez a maior delas, na esfera 
política e eleitoral.

Essas reformas, ressalte-se, são essenciais para 
que continuemos no caminho da prosperidade. Entre-
tanto, a crise a que me referi, invisível aos olhos de 
muitos, vai além de um mero desequilíbrio de conduta 
e atuação de nossas instituições. O que na prática se 
verifica, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, e que 
nos preocupa cada vez mais, é a ruptura do princípio 
da independência e separação dos Poderes e, em al-
guns casos, a usurpação de papéis que vão além do 
tripé Executivo-Legislativo-Judiciário, e envolvem insti-
tuições outras que crescem e se notabilizam no vácuo 
e na inoperância dos verdadeiros poderes constituídos.

Vale lembrar, como bem ensina Raymundo Fa-
oro, que embora acima das vontades subjetivas, as 
instituições, no curso do tempo, evoluem e perecem. 
Evoluem se crescer sua eficácia e perecem se hou-
ver um colapso da confiança ou da obediência. E é 
esse o perigo que vivemos com o desmantelamento 
e a credibilidade de algumas de nossas instituições, 
a começar pela classe política e seu abrigo maior, o 
Congresso Nacional e as Casas Legislativas estaduais 
e municipais. Nesse sentido, não podemos esquecer 
que uma grande nação se faz com um corpo institu-
cional sólido e confiável.

O fato, Sr. Presidente Tomas Correia, Srªs e Srs. 
Senadores, é que as três funções precípuas do Poder 
Legislativo, quais sejam, fiscalizar, legislar e aprovar 
o orçamento, estão hoje sendo exercidas com muito 
mais propriedade, intensidade e determinação por ou-
tros poderes e instituições.

O orçamento, no atual modelo autorizativo, como 
sabemos, pouca ou nenhuma relevância empresta 
ao papel do Congresso Nacional, a não ser aprová-
-lo no molde de chancela dos desejos do Executivo. 
Ademais, nos últimos anos, tem sido cada vez mais 

sistemático, via medida provisória tão somente ca-
rimbada pelo Congresso Nacional, o suprimento, por 
parte do Governo, de recursos ao BNDES, Banco do 
Brasil e Caixa Económica mediante a transferência de 
montantes a taxas de juros inferiores às que o Tesouro 
paga aos detentores dos respectivos títulos. Na prática, 
esse modelo, além de ampliar a dívida pública, cons-
titui mecanismo que dribla o controle e a fiscalização 
dos órgãos competentes.

O mesmo tem ocorrido, com pouca atenção do 
Congresso Nacional, no que tange às renúncias fis-
cais promovidas pelo Governo ou pelos governos para 
combater a crise externa, mas que enfraquecem so-
bremaneira os poderes municipais e estaduais.

Nesse diapasão, preocupa também o enfraque-
cimento das atribuições de fiscalização e controle do 
Parlamento, que se vê substituído pela fiscalização 
feita pelos meios de informação. Diga-se de passa-
gem, fundamental em uma democracia é a existência 
de uma imprensa independente, séria e fiscalizadora 
da Administração Pública. Entretanto, essa mesma li-
berdade de imprensa pode se tornar tremendamente 
nefasta se não for conduzida com responsabilidade e 
se a fiscalização ficar entregue e adstrita a certos nú-
cleos da imprensa marrom que atuam pautados em 
interesses que nada têm de nobres. Isso, Sr. Presi-
dente, ameaça as instituições e a própria democracia.

Do mesmo modo, a atividade fiscalizadora, hoje, 
vem sendo desempenhada com mais propriedade por 
órgãos e instituições que sequer constituem um Poder 
da União, como é o caso do Ministério Público – cada 
vez mais ousado –, da Controladoria-Geral da União 
e do Tribunal de Contas da União, que, vale dizer, é 
um órgão auxiliar do Congresso Nacional, mas que 
progressivamente se apresenta e atua de forma in-
dependente. Assim, a competência primeira do Poder 
Legislativo, que é fiscalizar a Administração, é lançada 
de lado, solapando a essência do nosso Parlamento.

Quanto às outras duas funções do Parlamento 
a que me referi, o que se verifica hoje é a atividade 
legiferante sendo exercida pelo Poder Executivo, por 
meio de medidas provisórias e pressões de toda ordem 
junto ao Legislativo, e pelo Poder Judiciário, na inter-
pretação de leis e dispositivos obscuros, incompletos 
ou mal concebidos, diga-se de passagem, ainda que 
aprovados pelo próprio Congresso Nacional.

Note-se, por exemplo, o quanto têm verdadeira-
mente legislado instituições como o Tribunal Superior 
do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e órgãos do 
Poder Executivo, esses mesmo extrapolando suas 
competências e produzindo portarias, instruções nor-
mativas e resoluções cujo caráter legal, de fato, usur-
pam do Poder Legislativo a legitimidade de estabelecer 
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normas que criam obrigações para todos os brasileiros 
e que suprimem direitos. Diante disso, o Parlamento, 
na maioria das vezes, permanece inerte.

Até mesmo a atribuição julgadora, que outrora o 
Parlamento exerceu com certo vigor e com muito mais 
rigor, como era o caso das Comissões Parlamentares 
de Inquérito, vem se tornando cada vez mais inerte e 
esvaziada por interesses político-partidários de toda 
ordem. Com isso, as CPIs e CPMIs perdem sua eficá-
cia e já nascem mortas.

A verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é que vivemos sob um cenário institucional em que se 
destaca um Judiciário fortalecido, um Executivo isola-
do dos outros Poderes e um Legislativo enfraquecido, 
de joelhos perante a mídia, o Ministério Público e a 
opinião pública, bem como subordinado aos dois ou-
tros Poderes da União. Evidencia-se, dessa maneira, 
a perda da legitimidade do Congresso Nacional em 
suas atribuições precípuas. Um parlamento que tenta 
se sustentar apenas com base na legalidade sem le-
gitimidade deixa de ter seu papel de representante do 
poder máximo da nação, o poder popular. Lembremo-
-nos de que é no Congresso Nacional que estão os 
legítimos representantes do povo, responsabilidade da 
qual não podemos nos afastar.

Não bastasse esse perigoso panorama de degra-
dação dos perfis institucionais, o próprio Parlamento 
tem relegado a segundo plano, ou mesmo despreza-
do, diversas de suas competências constitucionais, 
de vital importância para o equilíbrio, a harmonia e a 
independência dos Poderes, princípios esses funda-
mentais de nossa Constituição, ao ponto de estarem 
insculpidos logo em seu art. 2º.

Além do desleixo e do relaxamento na apreciação 
de medidas provisórias – especialmente no que tange 
ao conceito e à aplicação dos pressupostos de urgên-
cia e relevância –, o Congresso Nacional praticamente 
abriu mão de deliberar os vetos do Presidente da Re-
pública aos projetos por ele aprovados. Vale lembrar, 
Sr. Presidente, que, dentro do processo legislativo, a 
última palavra em relação à conversão das matérias 
em lei é sempre do Legislativo, exatamente ao se ma-
nifestar sobre o veto presidencial, que pode ser derru-
bado por maioria absoluta das duas Casas legislativas.

Apesar da previsão constitucional em relação ao 
prazo de 30 dias para apreciar veto, o Congresso siste-
maticamente adia quase que ad eternum sua decisão 
e, quando o faz, apenas chancela a manutenção do 
que foi decidido anteriormente pelo Executivo.

Esse mesmo caráter de chancela tem se verifi-
cado na apreciação das mensagens de indicação de 
autoridades, não só nas Comissões, mas principalmen-
te no plenário desta Casa. Até mesmo, Sr. Presidente, 

para a reformulação de importantes leis e códigos, o 
Congresso tem se utilizado de comissões de juristas 
e de notáveis externos para desempenhar o papel 
que cabe a nós parlamentares. Ainda dentro de suas 
competências exclusivas, o Congresso tem igualmente 
ignorado seu poder de sustar os atos normativos do 
Executivo – especialmente os decretos – que exorbi-
tam do poder regulamentar ou dos limites de delega-
ção normativa. Em suma, são várias as atribuições e 
poderes que o Legislativo simplesmente abriu mão 
de exercê-los.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o próprio 
processo legislativo, ou o instituto denominado Direito 
Parlamentar, merece uma profunda reflexão e, mais 
do que isso, uma completa reformulação para adaptá-
-lo aos legítimos anseios de sociedade em termos de 
celeridade e participação, a começar pelo Regimento 
Interno de nossas Casas legislativas. É notório e unâni-
me entre os Senadores que o atual modelo e estrutura 
das inúmeras instâncias do Parlamento não atendem 
mais à necessária dinâmica parlamentar e aos resul-
tados que espera a sociedade brasileira no que tange 
à iniciativa, discussão e elaboração das leis.

O excesso de comissões, o excesso de matérias, 
de agendas e reuniões não comporta mais a nossa 
efetiva e eficaz participação nos trabalhos da Casa. 
Por isso mesmo, já me manifestei desta tribuna sobre 
essa avaliação e apresentei uma série de propostas 
de reformulação da estrutura e do funcionamento das 
comissões do Senado, e que ora se encontram sob exa-
me da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Soma-se a isso, Sr. Presidente, a deplorável des-
crença da população no sistema partidário brasileiro. 
Entre as grandes causas desse descrédito estão o 
excesso de agremiações, a total perda de identidade 
política e a associação delas a um mínimo de coerên-
cia ideológica. O fato é que um dos pressupostos da 
verdadeira democracia passa necessariamente pela 
existência de partidos políticos fortes, atuantes e ca-
pazes de mobilizar, relacionar-se, decodificar e inter-
mediar as aspirações dos diversos segmentos da so-
ciedade. Infelizmente, com raríssimas exceções, não é 
isso que temos observado no Brasil. A simples pletora 
de legendas reflete esse quadro caótico e desvirtuado 
de nosso sistema partidário.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são vários 
os exemplos de esfacelamento institucional pelo qual 
passa o Brasil e que pouca repercussão ou atenção 
têm despertado no meio político, cujo principal papel, 
passadas as eleições, deveria ser o de indutor desse 
debate. Não bastasse o desgaste do Legislativo, da 
classe política e do sistema partidário, ou seja, do ins-
tituto da democracia representativa, verificamos ainda 
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a decadência de uma imprensa séria e a deformação, 
no seio da sociedade e de suas organizações, dos 
verdadeiros valores sociais e cristãos.

Além do mais, está chegando ao limite da tole-
rância política e da boa governança o regime presi-
dencialista, que hoje se arrasta alicerçado fragilmente 
na chamada base de coalizão, o chamado presiden-
cialismo de coalizão, um sistema falido. Sobre o tema, 
lembro que, há seis anos, minha proposta de emenda 
à Constituição instituindo o parlamentarismo dormita 
nas gavetas da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Ou seja, sequer temos a oportunidade de 
debater a matéria na integralidade da Casa.

Em resumo, Sr. Presidente Tomás Correia, vive-
mos sob a égide de um excesso de órgãos e uma es-
cassez de serviços; um excesso de instrumentos e uma 
escassez de resultados e, finalmente, um excesso de 
meios e uma escassez de conteúdo. Essa é a realida-
de que nos cerca. E como dizia Christopher Quick, um 
banqueiro americano, “países e instituições que não 
levam em conta a realidade são pagos com a mesma 
moeda: a realidade também não os levam em conta”.

Sr. Presidente, a filosofia política nos ensina, nas 
palavras do Professor Newton Bignotto, da Universi-
dade Federal de Minas Gerais, que:

“Nesse território caótico, erigido pela destrui-
ção das instituições republicanas, a história 
mostra que gravitam os governos autoritários 
e os regimes corrompidos. Daí a relevância de 
tentarmos revigorar o Poder Legislativo e tan-
tas outras instituições públicas que perderam 
a confiança da sociedade”.

E aqui vale lembrar novamente Raymundo Faoro 
quando assinala que as instituições formam uma rede 
homogênea, dentro da qual umas dependem das ou-
tras. Ou seja, a desconstrução ou mesmo o desarranjo 
de uma compromete a homogeneidade de toda a rede, 
o que pode levá-la à completa ruptura.

Não por outro motivo, um dos maiores pensadores 
do século XX, Karl Popper, pregava que necessitamos 
de instituições como de alavancas se quisermos realizar 
qualquer coisa superior à força de nossos músculos:

Como máquinas, as instituições multiplicam 
nosso poder para o bem e o mal. Como máqui-
nas, necessitam de supervisão inteligente por 
parte de alguém que compreenda seu modo de 
funcionar e, acima de tudo, seu objetivo, pois 
não as podemos construir para que trabalhem 
de todo automaticamente. Além do mais, sua 
construção requer certo conhecimento das 
regularidades sociais que impõem limitações 
ao que pode ser realizado pelas instituições. 

(...) Fundamentalmente, porém, as instituições 
são sempre feitas estabelecendo-se a obser-
vância de certas normas, prescritas com certo 
alvo em mente.
Isto é certo especialmente para as instituições 
conscientemente criadas. (...) E seu funciona-
mento depende, amplamente, da observância 
das normas. As instituições são como fortale-
zas. Devem ser bem ideadas e guarnecidas 
de homens. [E conclui ele] Os que criticam a 
democracia baseando-se em terreno moral dei-
xam de distinguir entre os problemas pessoais 
e os institucionais. As instituições democráticas 
não podem aperfeiçoar a si mesmas. O proble-
ma de aperfeiçoá-las é sempre um problema 
das pessoas, e não das instituições. Mas, se 
quisermos aperfeiçoamentos, devemos dei-
xar claro quais as instituições que desejamos 
aperfeiçoar. [Conclui o Prof. Popper]

Ou seja, Sr. Presidente Tomás Correia, Srªs e 
Srs. Senadores, está em nossas mãos, dos políticos 
e autoridades públicas, revigorar e, mais do que isso, 
reequilibrar o papel, a credibilidade e a confiança das 
nossas instituições públicas, especialmente no que 
tange ao mais significativo pilar da democracia, que é 
este Poder Legislativo. Se assim não agirmos, a história 
nos responsabilizará pelo fracasso do projeto de Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Com muito prazer ouço S. Exª, o Senador Cris-

tovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senador Collor, eu quero dizer que essa ideia sua de 
esfacelamento institucional é fundamental – e eu não 
tinha ouvido essa expressão até aqui. Nessa semana, 
depois da eleição, em cada momento sobe alguém 
aqui – eu inclusive – para falar da crise que nós vive-
mos, sobretudo do ponto de vista da estrutura eleito-
ral. Mas essa expressão esfacelamento institucional 
é a primeira vez que eu ouço. Prova dela é que um 
discurso como esse seu não está sendo acompanha-
do por 80 Senadores, nem debatido por nós. Esse é 
um discurso que precisa ser debatido com cuidado, 
aprofundado, procurando-se caminhos. Porque, se 
nós não cuidarmos, nós não sobrevivemos. Quando 
eu digo não sobreviver não é que vem ditadura, não. 
Mas é que fica esse clima de, em cada eleição, a gente 
fazer campanha para qualquer sigla, em aliança com 
quaisquer sublegendas, sem programas claros, sem 
debates – a não ser o debate mais superficial possível. 
Eu tenho insistido, nos momentos em que estou aqui e 
que ouço discursos sobre isso, que não é possível que 
nós falemos disso e não sejamos capazes de juntar um 
grupo aqui que traga uma proposta de reforma política 
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para este País. Seja o parlamentarismo, como o senhor 
defende, seja a continuação do presidencialismo que 
nós temos, mas de uma maneira em que se faça uma 
mudança de rumos. A gente precisa fazer uma inflexão, 
dobrar o rumo que a gente tem tido nesses 27 anos 
de democracia, especialmente nos 22 depois da sua 
eleição como primeiro eleito diretamente. Não dá para 
continuar esse sistema democrático sem uma profunda 
mudança do sistema eleitoral, do sistema partidário, 
da estrutura política, da relação entre os três Poderes, 
da convivência com a imprensa, todas as variáveis de 
que o senhor falou. Eu quero aqui recomendar que seu 
discurso seja distribuído a cada Senador, mas não ape-
nas como a gente faz aqui, de distribuição para deixar 
um registro, mas, sim, para tentar criar um grupo que 
debata isso, independentemente de partido, de sigla – 
até porque elas significam tão pouco hoje que não vejo 
problema algum de a gente se juntar a siglas diferentes 
para discutir uma proposta de reforma política. É me-
lhor do que a gente se reunir, independentemente de 
sigla, para eleger fulano ou sicrano, que a gente nem 
conhece na hora em que vai fazer campanha, nunca 
ouviu falar muitas vezes, não sabe o partido. E a gente 
termina indo fazer campanha a favor ou contra. É pre-
ciso levar à frente as medidas sérias para evitar este 
esfacelamento institucional. Essa é uma expressão 
muito forte, e precisamos bater nela. Estamos em um 
processo já vigente de esfacelamento institucional, nós 
estamos em instituições esfaceladas. E esfaceladas 
elas não vão durar. É preciso reaglutinar, recompor. 
Não é possível que nós não tenhamos competência 
para isso, com o mínimo de que precisamos e deixar 
de lado certos interesses pessoais, certos vícios que 
nós temos, certos preconceitos e trabalharmos uma 
proposta em benefício do Brasil.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– Muito obrigado a S. Exª, o Senador Cristovam Bu-
arque, que também vem trazendo ao Plenário desta 
Casa tantas reflexões a respeito deste tema.

Já passou aqui por nós, nesta Legislatura mesmo, 
a oportunidade de realizarmos uma reforma política. E 
essa reforma política, que tanta esperança criou dentro 
de cada um de nós, redundou tão somente em uma 
reforma eleitoral. Houve uma mudança em aspectos 
da lei eleitoral e tão somente isso.

Por que não avançamos na reforma política? 
Por que não avançamos sequer sobre a discussão de 
certos pontos que são necessários nós modificarmos 
na esfera das ações políticas, não somente da Casas 
Legislativas, mas também de outras Casas no plano 
estadual, no plano municipal?

É porque simplesmente – e ouvi isso de alguns 
companheiros – não queremos mexer em regras do 

establishment político, regras pelas quais nos elege-
mos; ou seja, o receio de enfrentar o problema. Acon-
tece que, ao não enfrentarmos o problema, estamos 
apenas adiando a sua, e se possível, solução em um 
futuro que esperamos não muito longo.

Enquanto isso, o que acontece? Acontece o dis-
tanciamento entre os Poderes. A convivência harmôni-
ca, que pressupõe, essa convivência, uma relação de 
certa estabilidade, vai deixando de existir. Os Poderes 
vão se distanciando entre si. No momento em que es-
tamos vivendo, o Judiciário surge como um Poder ex-
tremamente forte, admirado e incensado pela opinião 
pública; um Executivo isolado dos outros dois Poderes, 
e o Legislativo, absolutamente enfraquecido.

E estamos dando provas seguidas, seguidas, 
desse enfraquecimento ao renunciarmos às atribuições 
que nos são conferidas pela Carta Magna do País. Ou 
seja, nós renunciamos àquilo que determina a Carta 
Magna do Brasil que façamos. Não se discute; aqui se 
homologa. Não se discute; aqui se chancela. 

São coisas que nos deixam extremamente des-
motivados para exercermos o papel de legisladores. 
Nem sequer para legislar, na plenitude do termo, es-
tamos tendo hoje condições dentro das duas Casas 
Legislativas, porque aí está o Judiciário legislando em 
nosso nome, e não porque o deseje. A realidade é que 
legisla em função de leis que nós aqui, quando as fa-
zemos, fazemos mal feitas. E o Judiciário é instado 
por nós mesmos a interpretar artigos de leis que nós 
próprios votamos aqui dentro do Congresso Nacional.

Então, isso nos distancia. Nós, que somos a Casa 
do povo, a expressão da vontade popular, nós estamos 
dizendo, alto e bom som, à população que nos elegeu, 
que nós estamos renunciando à atribuição que ela nos 
confere pelo voto e que nos é conferida pela letra da 
Constituição, de fiscalizar o Poder Executivo, de for-
mular e fazer leis; enfim, as atribuições inerentes ao 
exercício de um mandato parlamentar.

Concordo com V. Exª, Senador Cristovam Bu-
arque, que o momento é muito sério. Quando eu falo 
esfacelamento constitucional, e eu pensei bastante 
nesse termo... Eu estava utilizando, no inicio do pro-
nunciamento, esgarçamento institucional. Mas, depois 
dos últimos acontecimentos, eu verifique que não é 
exatamente esgarçamento o termo apropriado para o 
momento que nós estamos vivendo. O termo, embora 
duro, é exatamente este: é o esfacelamento institucio-
nal. Ou nós acordamos agora, ou nós contamos com 
figuras com a inteligência e a clarividência de V. Exª 
e de tantos outros que têm assento nesta Casa para 
tratarmos objetivamente desse assunto, dessa questão 
– como resolvê-la, como fortalecer o Poder Legislativo 
–, ou nós iremos fenecer.
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O meu desejo e mais do que desejo, a minha fir-
me convicção é de que, sim, nesta Sessão Legislativa, 
ainda será possível nós estabelecermos as bases para 
a verdadeira reforma, a mãe de todas as reformas, 
que é a reforma política, que irá novamente, caso nós 
a façamos, reequilibrar os Poderes e trazer de volta à 
nossa democracia a sustentação de que ela necessi-
ta, que é a sustentação de um Poder Legislativo forte, 
operante e respeitado pela opinião pública.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – V. Exª me permite só uma informação, 
Senador Fernando Collor.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Fiz um estudo recentemente e, nos úl-
timos 15 anos, tivemos aqui, aprovadas no Congresso 
Nacional, 1.870 leis de iniciativa do Executivo. Dessas, 
a metade é de medidas provisórias. De iniciativa do 
próprio Parlamento, são 920 – por aí. Veja V. Exª que, 
do volume da legislação aprovada pelo Congresso, o 
dobro é de iniciativa do Executivo. Dentre essas, ain-
da temos a metade de iniciativa de medida provisória.

Portanto, o Congresso, realmente, está só homo-
logando aquilo que vem do Executivo.

Era só essa informação para o discurso brilhante 
que V. Exª faz nesta tarde.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– Muito obrigado a V. Exª, Presidente Tomás Correia, 
que, com essas informações, ratifica a argumentação 
que aqui trouxe à observação de V. Exas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Agradeço a V. Exª.
Com a palavra o nobre Senador Randolfe Ro-

drigues, do PSOL do Estado do Amapá, pelo prazo 
regimental de 20 minutos.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, obrigado pela condescendência 
de V. Exª de, ao final desta sessão, permitir que eu 
ainda utilize esta tribuna para reiterar um tema que já 
foi tratado aqui, anteriormente, e na Comissão de Di-
reitos Humanos do Senado: o drama que vive o povo 
guarani-kaiowá no Mato Grosso do Sul.

Tivemos hoje uma audiência na Comissão de 
Direitos Humanos na qual V. Exª estava presente. Sei 
que, nesta tribuna, o tema foi tratado pelo Senador 
Cristovam Buarque e por outros Senadores. Queria 
insistir na abordagem deste tema, a situação do povo 
guarani-kaiowá, mas não sem antes apresentar aqui a 

minha concordância com o pronunciamento que mais 
cedo foi feito pelo meu colega Senador pelo Estado do 
Amapá João Capiberibe, e cumprimentar o Tribunal de 
Justiça do meu Estado e o Ministério Público Estadual 
do Amapá, na pessoa da Drª Ivana Cei, Procuradora-
-Geral de Justiça, pela decisão tomada ontem. Falo 
da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Ama-
pá em razão da ação movida pela Procuradoria-Geral 
de Justiça e pelo Ministério Público Estadual contra o 
ex-Presidente e o ex-1º Secretário da Assembleia Le-
gislativa do Amapá. Eles foram indiciados, com pedido 
por parte do Ministério Público, por desvio de recursos 
públicos da Assembleia Legislativa.

Faz-se necessário tratar este tema aqui nesta 
tribuna: a quantidade de recursos gastos pelos Pode-
res, notadamente pela Assembleia Legislativa do meu 
Estado, pelo Tribunal de Contas do meu Estado. Recur-
sos que, no meu entender, faltam concretamente para 
os investimentos do Estado do Amapá, notadamente 
investimento em educação e saúde.

Mas, queria, neste momento, cumprimentar o 
Tribunal de Justiça do meu Estado e cumprimentar o 
Ministério Público pelo sucesso dessa ação.

Voltando e tratando sobre o tema guarani-kaio-
wá, queria só registrar matéria publicada, no começo 
desta semana, na segunda-feira, no jornal Estado de 
S. Paulo, que, no meu entender, ilustra claramente o 
drama vivido por esse povo no Mato Grosso do Sul.

Diz a matéria assinada por Pablo Pereira e Wil-
ton Junior:

Eles são cerca de 170 índios guaranis-kaiowás, 
estão em uma área de 2 hectares [repito, Sr. 
Presidente, porque isso me chamou atenção 
no depoimento das lideranças indígenas hoje 
de manhã, na Comissão de Direitos Humanos 
– são 2 hectares para 170 índios] estão em 
uma área de 2 hectares de mata ilhada entre 
um charco e o leito do Rio Hovy, na divisa da 
Reserva Sassoró com a Fazenda Cambará, 
propriedade de 700 hectares no município de 
Iguatemi, no sul de Mato Grosso do Sul. A pre-
sença desse grupo de índios na área de mata 
ocupada por eles há um ano e chamada de 
Pyelito Kue/Mbarakay – que quer dizer terra dos 
ancestrais – foi decretada ilegal pela Justiça 
Federal há um mês e os indígenas condenados 
a deixar o local. Mas eles se negam a sair e 
prometem resistir à ordem judicial de despejo.

Diz a sua liderança – líder Lopes – sobre a situa-
ção: “Esta terra não é dos brancos. É nossa, de nossos 
ancestrais. Vamos ficar aqui até morrer.”
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Faz a liderança indígena uma advertência que 
ecoa na consciência de todos nós, brasileiros, e que 
ecoa, em especial, na consciência de todos nós, auto-
ridades públicas, representantes dos Estados federa-
dos aqui no Senado Federal, representantes do povo 
brasileiro na Câmara dos Deputados. 

É bom destacar que, lamentavelmente, essa não 
é a primeira ofensiva nesta Legislatura e neste curto 
período, em relação aos povos indígenas. É bom des-
tacar aqui a ocorrência, recentemente, da Portaria nº 
303, da Advocacia-Geral da União que, entre outras 
coisas, proíbe a ampliação de reservas indígenas que 
já tenham sido homologadas e impõe restrições ao 
uso das terras por parte das comunidades indígenas.

A clara inconstitucionalidade dessa Portaria nº 
303, a flagrante inconstitucionalidade, destoante com 
o texto da Constituição de 1988, e as pressões que 
ocorreram sobre o Governo brasileiro impuseram a re-
visão, por parte do Advogado-Geral da União, dessa 
portaria. E não fica somente aí. É bom destacar aqui 
apresentação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 215, de 2000, que transfere do Executivo para o 
Legislativo a prerrogativa de demarcar e homologar 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a de 
ratificar demarcações.

Ora, será claramente um retrocesso no Texto 
Constitucional de 1988 se essa PEC vier a triunfar, 
porque transfere para Executivos, sem nenhum tipo de 
controle do Parlamento, a responsabilidade da demar-
cação de terras indígenas, retrocedendo, e muito, no 
que foi conquistado em 1988. Temos, ainda, o Projeto 
de Lei nº 1.610, que autoriza a mineração privada em 
terras indígenas, mediante o pagamento de royalties.
Essas duas matérias pressionam, ameaçam as popu-
lações tradicionais. É como uma espada de Dâmocles 
permanente contra o texto da Constituição de 1988.

Essa ofensiva, além de ser um retrocesso, nos faz 
retornar ao começo do século XX. É bom lembrar que 
até o começo do século XX essa ofensiva anti-indíge-
na encontra suas raízes históricas. Até o começo do 
século XX, até 1910, o índio era tratado não como ser 
humano. Até 1910, nosso País tratava as populações 
que aqui estavam antes de nós chegarmos... Antes da 
mistura branca, negra e indígena, o Estado brasileiro 
tratava os índios como não humanos.

Mas vamos mais adiante. Com o Marechal Ron-
don, em 1910, é criado o Serviço de Proteção ao Ín-
dio. Há uma evolução da compreensão, mas ainda 
com uma concepção positivista e atrasada de que os 
índios deveriam ser – abre aspas – “civilizados” – fe-
cha aspas – e integrados à – abre aspas – “civilização 
brasileira” – fecha aspas. A mudança só aconteceu 

com os irmãos Villas-Boas e com a criação do Parque 
Nacional do Xingu. 

Outro retrocesso ocorreu durante a ditadura mili-
tar, um retrocesso para a compreensão anterior de que 
deveria haver a chamada integração. Não sei o que é 
mais criminoso: se o peso da chacina, se as armas de 
garimpeiros e do latifúndio contra os povos indígenas, 
ou se as seguidas tentativas de aculturação, achando 
que eles devem ser incorporados à nossa chamada 
civilização. 

Ambos são criminosos do mesmo teor porque 
não reconhecem uma premissa fundamental para a 
constituição e a existência de um povo: para ser povo, 
alguém tem que se olhar em um espelho, o espelho 
de um povo é a sua cultura. Não se destrói a cultura. 
Ao se destruir a cultura de um povo, ao aculturar um 
povo, se destrói a identidade e se destrói o povo. O 
peso de uma bala é o mesmo das tentativas de destruir 
a identidade e a cultura dos povos indígenas.

E quero incorporar nesse sentido, Sr. Presiden-
te, artigo da minha querida companheira, ex-Ministra, 
ex-Senadora Marina Silva, publicado esta semana no 
jornal Folha de S.Paulo, que traz trechos do manifesto 
guarani-kaiowá, que retrata concretamente o drama 
que esse povo está vivendo.

E faço questão de aqui transcrevê-los:
Já se disse tudo sobre os garanis-kaiowás. Nada 

parece comover, abre aspas, “a civilização brasileira” de 
que o extermínio desse povo é um crime imperdovável, 
e o sangue de suas crianças recairá sobre todos nós. 

Dói na alma ler a carta da comunidade Pyelito 
kue/Mbarakay, de Iguatemi (MS), divulgada depois que 
a Justiça de Naviraí (MS) determinou sua retirada da 
beira de um rio. 

É um daqueles documentos que testemunham 
momentos graves na formação do País, como os re-
latos de Canudos e o do Contestado, da Revolta da 
Chibata, da escravidão, da ditadura, dos incontáveis 
massacres e chacinas que tingem, lamentavelmente, 
o chão de nossa Pátria. 

Ouçamos, então, a voz guarani-kaiowá no seu 
manifesto, cita a Senadora Marina, e eu transcrevo 
aqui trechos do manifesto guarani-kaiowá: 

(...) Avaliamos a nossa situação e concluímos 
que vamos morrer todos mesmo em pouco 
tempo, não temos e nem teremos perspectiva 
de vida digna e justa tanto aqui na margem do 
rio quanto longe daqui. Estamos acampados 
a 50 metros do Rio Hovy, onde já ocorreram 
quatro mortes, sendo que dois morreram por 
meio de suicídio e dois em decorrência de 
espancamento e tortura de pistoleiros das fa-
zendas. Moramos na margem deste Rio Hovy 
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há mais de um ano. Estamos sem assistência 
nenhuma, isolados, cercado de pistoleiros e 
resistimos até hoje. Comemos comida uma 
vez por dia. Tudo isso passamos dia a dia para 
recuperar o nosso território antigo Pyelito kue/
Mbarakay [como foi dito; na tradução: terra dos 
nossos ancestrais.]

A Senadora fez uma pergunta que eu reapresento 
aqui, no plenário do Senado: Onde estão os poderes 
da República, o sistema político, as grandes empresas 
que se dizem salvadoras da economia nacional? Onde 
está a opinião pública? Onde estão os brasileiros, dian-
te dessa chacina e da destruição de uma civilização 
inteira, a que nós estamos assistindo?

Continua o manifesto guarani-kaiowá: 
(...) ali estão os cemitérios de todos os nossos 
antepassados.
Cientes desse fato histórico, nós já vamos e 
queremos ser mortos e enterrados junto aos 
nossos antepassados aqui mesmo onde es-
tamos hoje, por isso, pedimos ao Governo e 
Justiça Federal para não decretar a ordem de 
despejo/expulsão, mas solicitamos para de-
cretar a nossa morte coletiva e para enterrar 
nós todos aqui.
Pedimos, de uma vez por todas, para decretar 
a nossa dizimação e extinção total, além de 
enviar vários tratores para cavar um grande 
buraco para jogar e enterrar os nossos cor-
pos. Esse é nosso pedido [de ajuda] aos juí-
zes federais.

Há um suicídio, Sr. Presidente, a cada seis dias 
entre os guaranis-kaiowás. Quase 50 guaranis-kaiowás, 
ao longo dos últimos anos, têm sido assassinados por 
ano. São agressões incontáveis. A civilização ocidental 
assiste ao drama guarani-kaiowá; e assiste perplexa, 
inerte, sem fazer nada, a um dos maiores crimes que 
já foram cometidos contra sua própria existência, con-
tra a humanidade.

A pergunta que a Senadora Marina faz, ao final 
desse artigo, é a mesma que aqui repasso no plenário 
do Senado: “Até quando assistiremos a esse genocídio 
sem fazer nada?” Eu sei que, nesta semana, tivemos a 
feliz notícia da reversão da decisão da Justiça Federal, 
de desapropriação, de desalojamento dos guaranis-
-kaiowás de sua área. Mas não basta isso. O drama 
desses povos indígenas e de outros povos indígenas 
localizados no Mato Grosso do Sul não vem de agora. 

Eu sou de um Estado que tem vários motivos de 
ter orgulho. Um deles é que todas as nossas popula-
ções indígenas têm o seu território demarcado. Mas 

a realidade do Amapá, lamentavelmente, está claro e 
patente, não é a realidade de todo o País.

Não é possível, não é aceitável que, depois de 
500 anos de nós termos tomado o território deles... 
Nós, sim; nós os brancos portugueses, os europeus, 
que singraram o Atlântico, que vieram para cá, que 
disseram que esta terra não tinha dono, que condena-
ram os que estavam aqui a serem tratados não como 
humanos ao longo do tempo. 

Não pode ser aceito isso 500 anos depois de ter-
mos cometido a maior chacina da história humana, da 
passagem humana por este Planeta. Depois de quase 
200 anos da nossa Constituição como Nação inde-
pendente no Planeta; depois de mais de 100 anos da 
nossa Constituição como República, governo da coisa 
pública, por assim dizer, na sua definição, e depois de 
quase um século em que superamos a compreensão 
de que índio deve ser tratado como humano, não é 
possível, não é aceitável que nós possamos, em pleno 
século XXI, assistir à repetição de um crime continu-
ado contra a humanidade. É disso que se trata o que 
está acontecendo em relação aos guaranis kaiowás.

Hoje tivemos uma sessão emocionada na Comis-
são de Direitos Humanos do Senado. Protocolizamos 
um requerimento que S. Exª o Presidente da Comissão, 
Senador Paim, promete submetê-lo a voto na próxima 
segunda-feira; encaminha diligência da Comissão de 
Direitos Humanos para ir até o Município de Iguatemi 
e ver de perto o drama guarani kaiowá. 

Não podemos achar que a situação foi resolvida 
com a última decisão judicial. É necessário acompanhar. 
Os anos têm sido de chacina continuada, de extermí-
nio desse povo. Nós não podemos permitir que 170 
remanescentes de um povo sejam dizimados diante 
dos nossos olhos.

Repito aqui um trecho de Edmund Burke, pensa-
dor alemão que viu o drama do nazismo. Burke dizia o 
seguinte: “Diante de tudo o que vi, o que me assustava 
não era a perversidade dos maus, o que me assustava 
e o que me intimidava era o silêncio dos bons”. 

Nós não podemos ficar em silêncio. Nós não 
podemos aceitar que crimes contra a humanidade, 
sejam os de ontem, sejam os de hoje, ocorram diante 
dos nossos olhos. 

Muito obrigado pela tolerância e compreensão, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Muito obrigado, Senador Randolfe 
Rodrigues.

Eu também estive na Comissão de Direitos Hu-
manos hoje e fiquei impressionado com alguns dados, 
inclusive com os relativos à taxa de homicídio, que é 
quatro vezes mais do que a nacional, que já é alta. É 
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uma média de 25 homicídios para cada 100 mil ha-
bitantes. A média internacional é de oito homicídios. 
Portanto, nós estamos aqui matando índio doze vezes 
mais do que a taxa internacional e quatro vezes mais 
do que a taxa nacional. 

Então, esse foi um dado que me chamou a aten-
ção e fiquei preocupado com isso.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
V. Exª e eu somos de Estados amazônicos e compreen-
demos a importância deles para impedir que chacinas 
e crimes como esses tenham sequência. 

Oxalá possamos estar juntos na diligência da 
CDH até o Município de Iguatemi, para acompanhar-
mos de perto e, enfim, garantir o direito à vida dos 
guaranis-kaiowás. 

Agradeço-lhe, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Muito obrigado a V. Exª. Estou à dis-
posição de V. Exª e da Comissão.

Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/PMDB 

– RO) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 927, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do 
Senado nº 213, de 2012, e o Projeto de Lei do Senado 
nº 301, de 2012, passem a tramitar em conjunto com 
o Projeto de Lei do Senado nº  271, de 2008, por re-
gularem a mesma matéria.

Sala as Sessões, – Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Sr. Senador Antonio Carlos Valadares 
e a Srª Senadora Angela Portela enviaram discursos 
à Mesa, para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PR – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil comemora, no 
ano de 2012, o sexagésimo terceiro aniversário da As-
sociação Brasileira de Magistrados (AMB), sociedade 
civil de vital importância para a afirmação da demo-
cracia em nosso País. Assim, não poderia o Senado 
Federal abster-se de promover uma Sessão Especial, 
razão pela qual me congratulo com o Senador Eunício 

Oliveira e demais signatários do Requerimento que 
possibilitou o exercício desta justa homenagem.

Ao longo de sua fecunda existência, a AMB cer-
rou fileiras junto aos cidadãos brasileiros sequiosos de 
justiça social e de liberdades civis, de modo a promover 
as melhores causas da pátria, como o fortalecimento 
e a independência do Poder Judiciário; o intransigente 
combate à corrupção no Estado; a luta pela garantia 
de eleições honestas e infensas a todo tipo de frau-
de; o aprofundamento da necessária transparência e 
moralidade na Administração Pública; enfim, o apoio 
incondicional a todos os movimentos de consolidação 
e avanço da cidadania.

Deita raízes nas consciências dos cidadãos de 
bem, no Brasil e no mundo, a idéia segundo a qual “O 
preço da liberdade é a eterna vigilância”.

A vigília pela liberdade, contudo, dificilmente se 
viabiliza pelo voluntarismo solitário de indivíduos que 
quase nada podem em face de um Estado não rara-
mente opressor e brutal, em sua sanha de poder cego 
e de maximização do controle social.

Apenas a cotidiana mobilização democrática de 
cidadãos conscientes, pela garantia da livre expressão; 
somente a ininterrupta sentinela de todos pela manu-
tenção do direito inalienável dos cidadãos de pensar 
e de projetar, com liberdade e alegria, seu presente 
e seu futuro; apenas o congraçamento de mulheres e 
homens emancipados, nos espaços próprios à livre ex-
pressão configuram medidas capazes de pavimentar o 
caminho espiritual da felicidade humana, que só pode 
ser trilhado em ambiente de cioso respeito mútuo do 
direito à fala e ao exercício franco do logos, que nos 
humaniza a todos.

A AMB filia-se aos que partilham desse ideário de 
congraçamento democrático em favor do bem comum, 
na certeza de que a violência cala o diálogo, e porque 
cala o diálogo, o seu uso somente se legitima em favor 
do bem comum, qual seja, o de garantir a interlocução 
dialógica livre e aberta dos membros da sociedade 
humana, naturalmente dotados de vontade e razão.

Srªs e Srs. Senadores, demais convidados, a 
organização da AMB bem demonstra a importância 
e capilaridade da admirável instituição, que abrange 
nada menos que 36 associações regionais e, dentre 
elas, 27 de magistrados estaduais, sete de juízes tra-
balhistas e duas de julgadores militares. Sublinhe-se 
que à AMB também se associam os magistrados fe-
derais de nosso País.

Ciosa da necessidade de cultivo ao aprendizado 
jurídico, em favor da mais imparcial e equânime distri-
buição de justiça ao cidadão brasileiro, a AMB também 
se ocupa da qualificação permanente do magistrado 
brasileiro, buscando, por meio da oferta contínua de 
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cursos de especialização e de debates para seus 
tantos interlocutores privilegiados, a excelência dos 
operadores do Direito no cotidiano de suas funções.

Para tanto, a AMB tomou para si a nobre respon-
sabilidade de gerir a Escola Nacional da Magistratura 
(ENM), mantendo, ademais, convênios com as esco-
las da magistratura nos Estados e outras instituições 
de ensino.

O Estatuto da Associação dos Magistrados Bra-
sileiros -entidade defensora das garantias e direitos 
dos magistrados, do Poder Judiciário, e promotora dos 
valores do estado democrático de direito -enumera as 
finalidades da instituição, nos seguintes termos:

“Art. 2º A Associação dos Magistrados Brasileiros 
tem por finalidade:

I – congregar os magistrados, promovendo a 
cooperação e a solidariedade mútuas, estreitando e 
fortalecendo a união dos juízes brasileiros;

II – defender a valorização e independência do 
Magistrado, assegurando a efetividade de suas garan-
tias e prerrogativas;

III – estimular o debate e a busca de soluções 
para os problemas da magistratura e para as questões 
sociais e da cidadania;

IV – formular política que vise assegurar o pre-
paro e o aperfeiçoamento técnico-científico, cultural e 
humanístico do magistrado;

V – pugnar por remuneração que garanta a in-
dependência econômica do magistrado;

VI – propor medidas que assegurem o amplo 
acesso à justiça e a efetividade da jurisdição;

VII – estimular o associativismo e apoiar as ini-
ciativas dos Membros Institucionais como forma de 
aprimoramento da democracia participativa;

VIII – representar judicial e extrajudicialmente, 
de ofício ou a requerimento, os direitos e interesses 
institucionais de seus associados;

IX – atuar como substituto processual/dos as-
sociados;

X – defender o Estado Democrático de Direito, pre-
servando os direitos e garantias individuais e coletivos”.

Sr. Presidente, os elevados objetivos institucio-
nais que ora mencionamos reiteram o enorme valor da 
AMB para o progresso da vida cidadã em nosso País.

Nesses termos, gostaríamos de apresentar, no 
aniversário de 63 anos da Associação Brasileira de 
Magistrados, os nossos mais efusivos cumprimentos 
a todos os magistrados brasileiros, na certeza de que 
sua atuação conjunta sempre representará um valio-
so bem coletivo, voltado à plena emancipação cidadã 
do povo brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores, a 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 
Congresso Nacional, criada com a finalidade de inves-
tigar a situação da violência contra a mulher no Bra-
sil, escolheu o Estado do Amazonas para receber as 
diligências e a audiência pública que debaterá acerca 
da violência de gênero na região Norte, formada pelo 
Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins 
e Roraima.

As ações da CPMI se darão em Manaus, nos dias 
22 e 23 de deste mês, com a presença de senadores e 
deputados federais que integram esta comissão, além 
de autoridades estaduais. Neste particular, considero 
ser um grande desafio para esta CPMI, investigar e 
apurar casos de omissão do poder público no tocante 
à aplicação de instrumentos destinados a proteger as 
mulheres em situação de risco de violência de gênero, 
como é o caso da Lei Maria da Penha, entre outros.

Todavia, penso que a ação estratégica de reunir, 
no âmbito regional, parlamentares (estaduais e fede-
rais) e autoridades em torno desta questão tão crucial, 
pode ser uma oportunidade ímpar de darmos maior 
visibilidade ao quadro de cada um dos Estados, que 
juntos formam uma população de quase 16 milhões de 
habitantes, conforme o Censo/ IBGE 2010. 

O meu Estado, por exemplo, aparece no Mapa 
da Violência de 2012, em 13º lugar entre as unidades 
federativas mais violentas do país, com uma taxa de 
homicídio de mulheres da ordem de 5,0 por 100 mil. 

De acordo com este Mapa da Violência de 2012, 
o Brasil aparece no em 7º lugar entre os 87 países que 
mais matam mulheres. Ou seja, a cada cinco minutos, 
uma mulher é agredida. São, portanto, 4,4 assassina-
tos de mulheres em cada grupo de 100 mil. Este mapa 
mostra que entre 1980 e 2010, aproximadamente 92 
mil mulheres foram assassinadas, a maioria – 43.486 
– delas, só na última década. 

Atuando diretamente nas ações de combate à 
violência contra a mulher, colocamos no PPA, emendas 
para a criação dos Centros de Perícia Médico-Legal 
Especializados no Atendimento à Mulher Vítima de 
Violência Doméstica e Familiar, implantação dos Nú-
cleos de Defensoria Pública Especializada e inclusão 
de mulheres em situação de violência como público-
-alvo do Pronasci, Programa de Segurança Pública 
com Cidadania.

Comprometida com a estruturação das adminis-
trações brasileiras, apresentamos emendas ao Plano 
Plurianual de Investimentos (PPA 2008/2011), à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento da União 
para que estados e municípios criem a infraestrutura 
necessária à aplicação da Lei Maria da Penha.
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Conseguimos, ainda, recursos para o Projeto “Mu-
lheres na Luta Conta a Violência em Roraima”. Este 
projeto é focado na formação de mulheres campone-
sas, que devem atuar como multiplicadoras na cons-
cientização de todas as práticas violentas, e divulgar 
a Lei Maria da Penha. Lutamos, ainda, por recursos 
para capacitar profissionais que atendem mulheres em 
situação de violência, além de qualificar e esclarecer 
mulheres do campo em relação à Lei Maria da Penha.

Junto à CPMI, tínhamos apresentado requeri-
mento, que aliás, foi aprovado, pedindo a presença 
desta CPMI no nosso Estado, para realizar diligências 
e audiência pública. Mas, quero registrar, que me sin-
to contemplada com a decisão de meus colegas, de 
concentrar estas ações estratégicas em Manaus, por 
dois fatores primordiais. 

O primeiro deve-se ao fato de Manaus, aparecer 
nos dados do Instituto Sangari, como a terceira capital 
do Brasil com o maior índice de homicídios contra mu-
lheres. Isso é muito preocupante. A segunda refere-se 
à relação que meu Estado, Roraima, tem com o Esta-
do do Amazonas. Uma relação não só de proximidade 
geográfica, mas, também, comercial e cultural. 

A exemplo dos Estados das demais regiões, 
nós, da Amazônia, queremos pautar o debate sobre 
tal situação, porque entendemos que nós, parlamenta-
res temos a obrigação política de apontarmos saídas 
concretas para o combate à violência de gênero. Já 
as autoridades públicas estaduais têm a responsabili-

dade administrativa de implementar políticas públicas 
combatendo este mal.

Precisamos, como já afirmei em outra oportuni-
dade, garantir o fortalecimento do Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Para isso, 
temos o desafio urgente de ampliarmos os instrumen-
tos de proteção às mulheres. 

Precisamos, pois, de mais delegacias especiali-
zadas no atendimento a mulheres vítimas de violência; 
mais casas abrigo para acolher mulheres em situação 
de risco e novos centros de referência no país. Faz-se 
urgente a criação de mais juizados especializados ou 
Varas adaptadas para julgar casos de violência domés-
tica e familiar, assim como urge a instalação de mais 
núcleos de atendimento, tanto nas defensorias públicas 
como nos ministérios públicos estaduais.

Na área rural e na floresta, onde as distâncias são 
responsáveis pela violência doméstica, com a garan-
tia da impunidade dos agressores, assegurar políticas 
públicas, instrumentos e ações de combate à violência 
sexista e familiar, se mostra imprescindível e inadiável.

Era o que tinha a dizer hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Declaro encerrada a presente sessão 
do Senado Federal.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.)
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Ata da 203ª Sessão, Especial, em 5 de novembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Eunício Oliveira, da Srª Ana Amélia e do Sr. Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 21 minutos 
e encerra-se às 13 horas e 19 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão especial destina-se a come-
morar os 63 anos da criação da Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB), nos termos do Requeri-
mento nº 477, de 2012, de nossa autoria.

Eu convido, para comporem a Mesa, o Exmo Sr. 
Deputado Federal Wellington Fagundes, Presidente 
da Frente Parlamentar; o Exmo Sr. Vice-Presidente do 
Superior Tribunal Militar, Dr. Olympio Pereira; o Pre-
sidente da Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), Exmo Sr. Desembargador Nelson Calandra; o 
Presidente da Associação dos Magistrados do Distrito 
Federal (Amagis-DF), Exmo Sr.Juiz Gilmar Tadeu Soria-
no; a Desembargadora do Tribunal de Justiça do meu 
querido Estado do Ceará, Diretora da Secretaria da 
Mulher Magistrada da AMB, Exma Srª Sérgia Miranda; 
convido, ainda, o Secretário-Geral do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Exmo Sr. Marcus 
Vinicius Furtado Coelho, para compor a Mesa.

Composta a Mesa, convido a todos para, de pé, 
cantarmos o Hino Nacional brasileiro.

(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Convido a Senadora Ana Amélia para 
presidir a Mesa enquanto falarei, como autor do reque-
rimento, aproveitando para homenagear as mulheres 
brasileiras pelo dinamismo que a Senadora Ana Amélia 
exerce nesta Casa do Congresso Nacional.

Convido, ainda, para compor a Mesa o Exmo Sr. Mi-
nistro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Uyeda.

O Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Muito obrigada, Presidente Eunício Oliveira, também 
autor e requerente desta sessão especial que está co-
memorando os 63 anos da criação da Associação dos 
Magistrados do Brasil (AMB).

É com prazer que o convido a fazer uso da palavra.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exma Srª Presidente, Senadora Ana Amélia; Exmo Sr. 
Deputado Federal Wellington Fagundes; Sr. Vice-Pre-
sidente do Superior Tribunal Militar, Exmo Sr. Dr. Olym-
pio Pereira; Exmo Sr. Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, Massami Uyeda; Presidente da Associação 
dos Magistrados Brasileiros, Exmo Sr. Desembargador 
Nelson Calandra; Presidente da Associação dos Ma-
gistrados do Distrito Federal (Amagis-DF), Exmo Sr. Juiz 
Gilmar Tadeu Soriano; Desembargadora do Tribunal 
de Justiça do meu querido Ceará, a competente De-
sembargadora Sérgia Miranda, que também é Direto-
ra da Secretaria da Mulher da AMB (Associação dos 
Magistrados Brasileiros); Secretário-Geral do Conse-
lho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Exmo

Sr. Marcus Vinicius Furtado Coelho; Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, demais autoridades aqui presentes.

Como Senador da República, no exercício e na 
missão de ser o Presidente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, não poderia deixar de trazer a esta Casa 
a oportunidade de celebrar mais um ano de intensas e 
produtivas ações desta que é uma das mais atuantes 
entidades de classe do nosso País, a Associação dos 
Magistrados Brasileiros.

Ao saudar os magistrados do meu País, em nome 
do atual Presidente da AMB, Desembargador Nelson 
Calandra, quero também, aqui, registrar, com tristeza, a 
perda, essa semana, de um grande amigo, um grande 
jurista, o Juiz Federal Dr. Antonio Corrêa, e quero, ainda, 
assinalar a minha fé nesses que, como representantes 
da lei, são também guardiões da Constituição brasileira, 
portanto, os guardiões da democracia e da justiça social.

Ao buscar o princípio de que todos são iguais pe-
rante a lei, muitas delas originárias deste Congresso 
Nacional, juízes e magistrados promovem, sim, nada 
mais nada menos do que a justiça social, um dever de 
todos nós, mas que ainda, infelizmente, nem sempre 
chega a todos os cidadãos brasileiros.

Como todos sabem, não tenho formação profis-
sional na área do Direito. Mas é conhecendo o trabalho 
de grandes juristas – que eu não vou aqui nominar, 
sob pena de cometer injustiça por algum eventual es-
quecimento – e, entre eles, grandes nomes do meu 
querido Estado do Ceará – e aqui se encontra uma 

NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 6 58543

delas, um desses juristas, a Drª Sérgia Miranda –, é 
que vejo o fascinante legado que os senhores e as 
senhoras deixam uns aos outros e, ainda, felizmente, 
exercem no dia a dia dos tribunais, para a evolução e 
o desenvolvimento do nosso querido Brasil.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por vários 
motivos, acredito tratar-se de uma atividade profun-
damente vinculada, desde suas raízes, ao processo 
civilizatório da humanidade. Onde quer que um grupo 
de indivíduos se reunisse para viver em sociedade, 
buscando a convivência harmoniosa por meio da obe-
diência a um conjunto de regras pré-determinadas, 
ali se destacava um indivíduo que zelava pela devida 
aplicação daquelas normas, que são as leis.

É desses primórdios que vemos também o conflito, 
sintoma que eu reconheceria como uma característica 
inerente à condição de ser humano. E, como sabemos, 
ao longo da história das civilizações, as situações confli-
tuosas têm sido resolvidas de formas distintas. Vivemos, 
felizmente, em uma época na qual os conflitos que não 
são resolvidos pelas próprias partes são intermediadas 
por pessoas responsáveis pela devida observância das 
normas coletivas que caracterizam o viver em sociedade.

Assim, surge um outro motivo pelo qual assina-
lo minha admiração pelo trabalho dos senhores e das 
senhoras representantes da Justiça brasileira.

O magistrado deve possuir, dessa forma, um pro-
fundo conhecimento das leis, da tradição jurídica, da his-
tória, da filosofia e das ciências humanas. Deve possuir, 
também, experiência profissional e de vida, acumuladas 
ao longo dos anos dedicados ao estudo do Direito e à 
observação cuidadosa da dinâmica social. E deve, prin-
cipalmente, ser portador de uma grande sensibilidade, 
e eu diria até mesmo de uma grande compaixão, que 
lhe dê capacidade de se colocar no lugar do outro a fim 
de humanizar todo conhecimento e toda sua experiên-
cia, traduzindo-os em decisões que sejam legítimas, 
íntegras, imparciais, culminando, portanto, em justiça.

Diante disso, Srª Presidente, a Associação dos 
Magistrados Brasileiros é muito mais do que uma en-
tidade de classe. Uma entidade de classe que luta 
politicamente pelas demandas de seus associados. 
E aqui, mais uma vez, rendo minhas homenagens a 
esse homem calmo, tranquilo, sereno e que defende, 
com muita seriedade e integridade, os magistrados 
brasileiros, Desembargador Calandra.

Ela cumpre esse papel na sociedade, é claro, a 
Justiça, Justiça, como toda entidade de classe, mas 
sua principal missão é zelar pela integridade ética e 
moral da Magistratura do País, dando o próprio exemplo.

É garantir que cada um dos juízes e juízas deste 
País reúna aquelas características às quais me referi e 

que são a base da profunda admiração que nós, brasi-
leiros, sentimos pela classe dos magistrados.

A AMB tem se mostrado, assim, nesses mais de 60 
anos de existência, à altura desse papel. Ela é uma das 
associações de classe mais fortes, atuantes e participa-
tivas, com um grau de representatividade de que pou-
cas entidades no País podem se orgulhar, como exerce 
esse papel a Associação dos Magistrados Brasileiros. 

Afinal, a AMB representa mais de 14 mil magistra-
dos e 36 associações regionais espalhadas por todas 
as 27 unidades da nossa Federação. Com essa força 
representativa, a AMB é, nas últimas décadas, uma im-
portante interlocutora nas discussões dos grandes te-
mas nacionais, principalmente nas questões de justiça. 

O embrião da entidade surgiu com a carta que o 
juiz mineiro José Júlio de Freitas Coutinho enviou, em 
1936, a seus colegas magistrados de todo o Brasil, con-
clamando-os a se organizarem, embora seu nascimento 
oficial tenha se dado alguns anos depois, com a posse 
de sua primeira diretoria, no dia 10 de setembro de 1949.

De sua sede inicial, no Rio de Janeiro, e de 1982 
em diante, aqui em Brasília, a AMB se postou na linha 
de frente de alguns dos eventos mais importantes da 
história recente do nosso País.

São exemplos desse protagonismo a luta contínua 
pela independência do Poder Judiciário; a participação 
ativa na elaboração da Constituição de 1988, com a 
conquista de prerrogativas da maior importância para 
a Justiça e para a Magistratura; as campanhas contra o 
nepotismo e em favor das eleições diretas e limpas; e a 
atuação fundamental nos trabalhos que resultaram na 
emenda constitucional que deu o fortalecimento do Po-
der Judiciário e a consolidação da sua independência. 

Somos testemunhas, aqui no Senado Federal, 
especialmente na Comissão de Constituição e Justiça, 
que tenho a honra de presidir, e, agora, na Comissão 
Especial que trata da reforma do Código Penal Brasi-
leiro, da capacidade de iniciativa da AMB e do profundo 
interesse dessa entidade em participar das audiências 
públicas e dos debates sobre os grandes temas que 
estamos travando no Congresso Nacional.

São exemplos desse empenho a atuação da AMB 
na discussão das reformas que o Congresso Nacional 
vem promovendo em vários códigos, caso da reforma 
do Código Penal, como já falei, e na frente parlamentar 
mista que atuará na reforma política, como uma das 
entidades que garantirá a necessária representação 
popular nesse processo.

A AMB ainda extrapola sua função primordial de 
defensora dos direitos de seus associados e se posi-
ciona como uma entidade que busca a promoção do 
debate, o esclarecimento da população a respeito das 
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atribuições do Poder Judiciário, especialmente a difusão 
da justiça social de uma forma direta, concreta e real.

Exemplos belíssimos desse tipo de trabalho são 
a campanha “Mude um Destino”, lançada em 2007, 
que chamou atenção de todos nós para a situação 
das dezenas de milhares de crianças que vivem em 
abrigos no País e que alguns anos depois resultou na 
criação do Cadastro Nacional de Adoção; e a já tra-
dicional campanha “Cidadania e Justiça Também se 
Aprendem na Escola” – lançada em 1997, mas com 
raízes que vão até 1992 –, campanha que supre, na 
minha opinião, uma das grandes lacunas do currículo 
escolar brasileiro: a pouca ênfase que se dá ao estudo 
das principais leis e dos direitos básicos de cidadania.

Ainda no campo educacional, a AMB atua por 
meio da sua Escola Nacional de Magistratura, institui-
ção das mais respeitadas no ensino do Direito neste 
País. Há mais de 50 anos, a Escola Nacional de Ma-
gistratura oferece cursos de especialização no Brasil 
e no exterior e tem, portanto, papel fundamental na 
formação e na atualização dos magistrados brasileiros.

Assim, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é com muita alegria que encerro minha manifestação 
nesta sessão especial, que tive a honra e a felicidade 
de propor e que foi aprovada por todos os Senadores 
e Senadoras, o Senador Mozarildo Cavalcanti, à una-
nidade desta Casa do Congresso Nacional.

Por isso, fico muito feliz de estar aqui no dia de 
hoje fazendo esta homenagem, que é mais do que 
justa. Quero, também, agradecer a gentileza, mais 
uma vez, de todos os Senadores e Senadoras que 
nos apoiaram nesta iniciativa.

Desejo muitas conquistas e muito sucesso para 
todos os juízes e juízas do meu País, deste grande 
Brasil, e cumprimento a todos pela brilhante associa-
ção que V. Exªs criaram e mantêm.

A AMB é a manifestação eloquente da competên-
cia, do profissionalismo e do compromisso de V. Exªs 
com os mais altos ideais de justiça e de cidadania.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Eunício Oliveira pelo 
pronunciamento, destacando a relevância da instituição, 
especialmente na manutenção do processo democrá-
tico brasileiro, das liberdades e da justiça.

Com muita honra, passo-lhe a condução dos 
trabalhos.

A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eunício Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Antes de passar a palavra à Senadora 
Ana Amélia, pela Liderança do Partido Progressista, 

eu registro, com prazer também, a presença do nosso 
membro da Comissão de Constituição e Justiça, atu-
ante Senador pelo Espírito Santo e também membro 
da Comissão Especial que trata da Reforma do Código 
Penal, o nosso Senador Ricardo Ferraço.

Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, pela 
Liderança do Partido Progressista.

Tem a palavra V. Exª, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Li-

derança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presiden-
te Eunício Oliveira, que preside esta sessão e que é 
também o autor do requerimento – queria antes pedir 
desculpas as convidados especiais, aos Magistrados 
aqui presentes, porque estou ainda me recuperando 
de uma faringite e esta voz não é muito adequada, 
mas vou fazer um esforço –, queria saudar não só o 
Senador Eunício Oliveira, mas o Senador Mozarildo 
Cavalcanti; o Senador Ricardo Ferraço; o Deputado 
Federal Wellington Fagundes; o Vice-Presidente do 
Superior Tribunal Militar, Exmº Sr. Dr. Olympio Pereira; 
o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami 
Uyeda; o Presidente da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), Desembargador Nelson Calandra, 
com quem tantas vezes tivemos contato – estive visi-
tando a sede da entidade num café da manhã muito 
produtivo; Vice-Presidente da AMB, Desembargador 
Diógenes Hassan Ribeiro, meu conterrâneo do Rio 
Grande do Sul; Presidente da Associação dos Magis-
trados do Distrito Federal, Exmº Sr. Juiz Gilmar Tadeu 
Soriano; Desembargadora do Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará e Diretora da Secretaria da Mulher 
Magistrada – AMB, Srª Sérgia Miranda – é uma grande 
alegria ver uma mulher também se destacando na Ma-
gistratura na Região Nordeste; caro Secretário-Geral 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Sr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

Queria também fazer um registro e uma homena-
gem especial a magistradas do meu Estado que estão 
brilhando nos tribunais superiores: a Ministra Fátima 
Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, a Mi-
nistra Maria Cristina Peduzzi, do Tribunal Superior do 
Trabalho, e a Ministra Rosa Weber, do Supremo Tri-
bunal Federal; que honram não só a Magistratura do 
meu Estado, mas a Magistratura brasileira. Também 
faço, com satisfação, uma homenagem à Ajuris, na 
pessoa do seu Presidente, Pio Giovani Dresch, uma 
Magistratura que orgulha os gaúchos e os brasileiros.

Quero pedir licença ao caro Senador Eunício 
Oliveira, que requer esta sessão especial de comemo-
ração dos 63 anos de criação da AMB, para cumpri-
mentar todos os Magistrados aqui presentes, na figura 
do Presidente Nelson Calandra, e demais convidados.
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Queria parabenizá-los pelo esforço, pelo traba-
lho realizado nas últimas seis décadas, com o objetivo 
de fortalecer um dos pilares da nossa democracia – o 
Poder Judiciário –, independente de defenderem as 
questões corporativas da Instituição, mas eu foco na 
questão essencial, que é a importância do Poder Judi-
ciário no processo democrático e no Estado de direito.

Recentemente, estive nesta tribuna para falar so-
bre a importância do julgamento da Ação Penal nº 470 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mais conhecida 
como Mensalão, o que ela tem tido para o fortaleci-
mento da instituição do Poder Judiciário. Penso que 
as transmissões ao vivo pela TV Justiça, importante 
veículo institucional do Judiciário, nos mostram a re-
levância e a importância dos julgamentos democráti-
cos e, sobretudo, independentes, reforçando valores 
preciosos: a liberdade e a democracia.

Apesar de todas as limitações e de todas as di-
ficuldades que a nossa Justiça no Brasil enfrenta, há 
uma escolha clara do Judiciário pela independência e 
pelo fortalecimento do Estado democrático de direito. 
E essa escolha reflete diretamente nas demandas da 
sociedade brasileira e nos caminhos necessários para 
o contínuo amadurecimento da nossa democracia.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou 
uma pesquisa recente, chamada Justiça em Números, 
mostrando que o número de processos em tramitação 
na Justiça chegou a 90 milhões no ano passado. Ao 
longo de 2011, 26 milhões de novas ações ingressaram 
na Justiça, praticamente o mesmo número de proces-
sos resolvidos. Isso mostra um aumento do acesso ao 
Judiciário e, ao mesmo tempo, demonstra transparência 
na gestão pública. São informações que, ano a ano, 
ajudam no entendimento da dinâmica do Judiciário, 
criando condições para ajustes e melhorias.

Nós sempre falamos, atacamos ou criticamos a 
morosidade, mas nós, na Casa legislativa, também so-
mos responsáveis por isso, quando criamos a possibi-
lidade de recursos, de mais recursos. Somos nós que 
fazemos a lei, então não é o Poder Judiciário sozinho na 
execução daquilo que nós, aqui, definimos como deve 
ser, que é a lei dos Códigos em todas as instâncias.

No meu Estado, o Rio Grande do Sul, por exemplo, 
o Índice de Desempenho da Justiça, lançado recente-
mente pelo Instituto Brasiliense de Direito Público para 
avaliar a gestão dos tribunais brasileiros, apontou que 
o Tribunal de Justiça gaúcho é o mais eficiente do País.

O índice foi dividido em três grupos, avaliando a 
eficiência não apenas dos Tribunais de Justiça dos Es-
tados, mas também dos Tribunais Regionais Federais 
e dos Tribunais do Trabalho. Na categoria trabalhista, o 
primeiro colocado é o TRT de Goiás Já entre os TRFs, 
o mais bem avaliado é o da 4ª Região, que abrange os 

Estados do Sul do Brasil. Mas onde os resultados não 
foram favoráveis, há necessidade de ajustes, para que 
o Judiciário seja acessível a um número ainda maior 
de pessoas e também para que cumpra sua função 
social e que, portanto, faça a boa justiça. A boa justiça 
é aquela que acontece o mais rápído possível, porque 
as demandas têm de ser resolvidas.

Essas informações indicam, portanto, que é pos-
sível medir as diferenças de produtividade nos tribu-
nais e, ao mesmo tempo, corrigir distorções em ou-
tras esferas da Administração Pública com base em 
informações cruzadas do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisa 
Económica Aplicada (Ipea) e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Ficou claro, com esse índice, que a 
Justiça tende a ser mais produtiva na Região Sul do 
País, onde, claro, o desenvolvimento socioeconômico 
é maior e onde a sociedade também cobra mais, em-
purra mais, pressiona mais não só a Magistratura, mas 
também o ambiente político.

São, portanto, parâmetros para os outros Pode-
res, Legislativo e Executivo, debaterem e executarem 
soluções.

Ainda assim, existe uma tendência de melhora, o 
que é alvissareiro para todos nós, especialmente para 
o cidadão que depende da Justiça e que a demanda.

Basta olharmos ações importantes no âmbito da 
Justiça Eleitoral. A campanha recente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) chamada de “Voto Limpo”, nas 
eleições municipais deste ano, mostrou a necessida-
de da população escolher políticos ficha limpa, sem 
antecedentes criminais. Um passo importante para 
melhorar a qualidade da gestão pública e criar condi-
ções favoráveis às práticas políticas éticas e eficientes.

Ao acompanharmos agora a eleição nos Esta-
dos Unidos, vemos que mesmo a nação mais rica do 
mundo têm problemas numa apuração e numa elei-
ção. Claro que é um sistema mais complexo do que 
o sistema eleitoral brasileiro, mas isso não justifica a 
demora em apurar voto a voto, quando temos um sis-
tema seguro e eficaz, rápido e ágil, confiável, que é a 
urna eletrônica.

Para nós brasileiros é motivo de grande orgulho o 
sistema implantado pela Justiça Eleitoral em todos os 
processos. Agora mesmo, nessa última eleição, uma 
hora depois, em alguns Estados, já se tinha todo o re-
sultado. Nos Estados Unidos, estamos vendo, numa 
eleição importantíssima, problemas em alguns Estados.

Ações no âmbito dos tribunais, como a Justiça 
Volante, por exemplo, tem se ampliado para vários 
Estados do Brasil e tornando o Judiciário mais aces-
sível com as chamadas audiências de conciliação ou 
mesmo com o Juizado de Pequenas Causas, que não 
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exige advogados para que o conflito entre as partes 
envolvidas seja resolvido.

Aqui no Senado, apresentei no ano passado um 
projeto de lei motivado por uma Vereadora do Município 
de Rio Pardo, no meu Estado, a Vereadora Marisete 
Wietzke de Oliveira. Rio Pardo, como todos sabem, é 
uma cidade histórica localizada a 145Km da capital. 
A Vereadora é uma grande defensora da adoção de 
crianças que vivem em abrigos no Rio Grande do Sul. 
O projeto, PLS nº 390/2011, trata de acrescentar arti-
go ao Código de Processo Civil para conceder priori-
dade processual na tramitação do processo referente 
à guarda e adoção de criança ou adolescente órfão, 
abandonado ou abrigado. Em resumo: agilizar a ado-
ção de crianças. Processo ainda muito desgastante e 
demorado para famílias ou indivíduos com plenas con-
dições psicológicas e financeiras para a adoção. É uma 
sugestão do Poder Legislativo, ainda em tramitação na 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado, presi-
dida pelo nosso colega, Senador Eunício Oliveira, para 
atender as necessidades mais urgentes da população.

É claro que hoje, com as denúncias que temos 
de irregularidades nesses procedimentos da adoção, 
às vezes a gente fica em alerta, ou vigilantes ou preo-
cupados. Mas nós podemos, sim, pela demonstração 
de qualidade do judiciário, elaborar uma forma de uma 
adoção que seja adequada, seja transparente, seja 
correta e dê garantia de abrigo correto para essas 
crianças que estão ao abandono.

Os desafios se referem também a um tema que o 
Desembargador Nelson Calandra já me abordou mui-
to, porque sou autora também – junto com o Senador 
Pedro Simon – de um tema que é polêmico para a 
categoria. Eu até entendo, Desembargador Calandra, 
essa preocupação em relação à aposentadoria, de 
ampliá-la além dos 70 anos. Eu entendo que os jovens 
magistrados que estão chegando tenham a apreensão, 
porque vão demorar muito tempo à ascensão na car-
reira. É natural isso.

Mas, como nós vimos agora – e aí também se 
pode pensar que isto é a excepcionalidade –, um caso 
específico, que é o julgamento no Supremo Tribunal 
Federal, e no meio desse julgamento, o magistrado, o 
Ministro do Supremo vai embora. Dois Ministros! Se 
não for possível deixar voluntária a idade de 75 anos 
para a aposentadoria – pode, mas não quer, fica até 
os 70 e vai embora –, mas, pelo menos, que não seja 
desta forma draconiana: ele faz aniversário e, naquele 
mesmo dia, vai embora. Não! Que fique até o final do 
ano. Neste caso que nós estamos vivendo agora, há 
esse conflito. Porque, ao saírem dois ministros, tira-se 
o quórum. E esse é um julgamento que está se mos-

trando com repercussão não só no nosso País, mas 
uma repercussão também internacional.

Os desafios se referem a esse assunto. Aliás, 
recentemente, o Senador Aécio Neves publicou um 
artigo em 10 de setembro, no jornal Folha de S.Paulo,
lamentando também a aposentadoria do Ministro Cezar 
Peluso por ter atingido o limite de 70 anos, estabelecido 
na Constituição e no Estatuto dos Servidores Públicos.

Considerando a importância da votação dessa 
Ação Penal nº 470, seria importante chegar a um en-
tendimento sobre a possibilidade de o servidor ficar 
até o final, pelo menos, de um julgamento importante 
como esse. Ou, como a minha Proposta de Emenda 
à Constituição nº 16, de 2011, em tramitação também 
na CCJ, para que a aposentadoria voluntária possa 
ocorrer aos 75 anos. É uma sugestão que eu também 
imagino que seja possível.

Queria, por fim, lembrar que a edição desse sába-
do, 3 de novembro, do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, 
publicou uma reportagem sobre o drama enfrentado 
por 182 juízes brasileiros que têm a vida ameaçada 
por quadrilhas criminosas. Essa reportagem mostra 
que dos 182 juízes ameaçados no País, apenas 60 
deles contam com escolta. Essa é outra questão muito 
preocupante e que precisa, sem dúvida, da atenção 
desta Casa, para evitar que, no cumprimento do seu 
dever, estrito dever... Porque quem está ameaçado é 
porque está fazendo a boa justiça: a justiça que inte-
ressa a toda a sociedade brasileira e não aos margi-
nais. Então, precisamos dar essa garantia institucional 
e essa proteção de escolta a esses magistrados que 
estão sob ameaça.

Portanto, e para finalizar, a AMB tem um papel 
relevante, importante, no desenvolvimento desse de-
bate e em todos os demais que afetam, direta e indire-
tamente, não só o Poder Judiciário, mas a democracia 
brasileira.

A Justiça brasileira é uma associação fundamen-
tal às demandas democráticas, ao debate, pois ajuda 
a fortalecer os outros poderes no enfrentamento dos 
desafios da sociedade brasileira.

Parabéns, Senador Eunício Oliveira!
Parabéns, AMB, pelos 63 anos! Outros 63 vamos 

comemorar nesta Casa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Obrigado, Senadora Ana Amélia, pela 
brilhante fala.

Antes de conceder a palavra ao próximo orador 
inscrito, Senador Mozarildo Cavalcanti, registro, com 
prazer, a presença do Juiz, Dr. Levine Artiaga, que hoje 
participa do CNJ como Juiz convidado.

Convido o Senador Mozarildo Cavalcanti para 
falar em seu nome próprio e pela Liderança do PTB.
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Senador Mozarildo Cavalcanti, que é um atuan-
te Senador do Estado de Roraima. Tem a palavra, V. 
Exª, Senador.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr 
Presidente, Senador Eunício, que também preside com 
muita competência a Comissão de Constituição e Jus-
tiça deste Senado. Quero cumprimentar as autoridades 
que compõem a Mesa – logicamente, já começando 
por V. Exª, como mencionei. Cumprimento a Senadora 
Ana Amélia, que já usou da palavra; o Senador, Cole-
ga, Ricardo Ferraço. Cumprimento, também, o Exmo Sr. 
Deputado Federal Wellington Fagundes; o Vice-Presi-
dente do Superior Tribunal Militar, Dr. Olympio Ferreira; 
O Exmo Senhor Ministro do Superior Tribunal de Justi-
ça Massami Uyeda; o Presidente da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB, o Sr. Desembargador 
Nelson Calandra; o Sr. Presidente da Associação dos 
Magistrados do Distrito Federal, Sr. Juiz Gilmar Tadeu 
Soriano; a Desembargadora do Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará e Diretora da Secretaria da Mulher 
Magistrada, Exmª Srª Sérgia Miranda; o Secretário-
-Geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Exmº Sr. Marcus Vinicius Furtado Coelho; e 
cumprimento também a todos os Magistrados e Ma-
gistradas, Srs. e Srªs aqui presentes no plenário,

Digo, inicialmente, que é uma honra para mim e 
uma felicidade estar aqui nesta solenidade em que se 
homenageia a AMB pelos 63 anos de existência. Eu 
comentei antes aqui, mas quero dizer da tribuna com 
muita honra que, embora médico – é um costume e 
quase uma tradição na família de médicos os filhos 
serem médicos também – meus filhos, dos três, dois 
são magistrados. Um é juiz de direito lá em Roraima e 
a outra é juíza de direito aqui no Distrito Federal, a mais 
nova. Portanto, é uma honra muito grande para mim, 
como cidadão, como Parlamentar estar aqui prestando 
essa homenagem. Fui Constituinte, Deputado Federal 
Constituinte pelo meu Estado, aliás, à época território; 
foi transformado em Estado justamente na Constituin-
te, por articulação nossa, dos Deputados Federais dos 
territórios federais da época. Nós lutamos muito, tive-
mos, inclusive, digamos assim, um trabalho positivo de 
subsídios da AMB. Tínhamos o nosso presidente da 
Comissão de Sistematização, aliás, Relator da Consti-
tuinte, Bernardo Cabral, um ilustre Jurista. E, portanto, 
nós tivemos, a partir dali, eu diria, muito mais bem de-
finidos o trabalho e a importância do Poder Judiciário. 

Já se dizia antes que o poder no País, na verda-
de, era exercido por três poderes: Executivo, Judiciário 
e o Legislativo. Embora seja do Legislativo há muito 
tempo, não tanto tempo quanto eu espero continuar, 
acho que, dos três Poderes, o que não pode deixar de 

existir em uma democracia, funcionando perfeitamen-
te com garantia é o Judiciário porque de que adianta 
nós, Parlamentares, termos o Parlamento funcionando 
tranquilamente se, quando existir, por exemplo, uma 
dúvida quanto à constitucionalidade de uma lei, não 
houver um Judiciário capaz de dirimir essa dúvida e 
de resolver o problema. 

Eu diria mais que, sem o Judiciário, embora haja 
até uma campanha – lamento por alguns que se dizem 
democratas – de desgastar a imagem do Judiciário, 
de desgastar a imagem do Legislativo, nem se fala... 
A visão do povo sobre o Legislativo é uma coisa mui-
to triste, e é por isso que eu, às vezes, dou razão ao 
que dizia, em 1914, Rui Barbosa, cujo busto adorna o 
nosso Plenário, que:

De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver 
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a 
injustiça, de tanto ver agigantarem-se os po-
deres nas mãos dos maus, o homem chega 
a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra 
e a ter vergonha de ser honesto.

Em 1914. Isso, portanto, não é um fato do mo-
mento atual. Mas eu diria que há uma espécie de 
agravamento da desvalorização do Poder Legislativo 
e do Poder Judiciário. Com isso, não vêm importantes 
órgãos da Imprensa ou de outras instituições que estão 
trabalhando a favor de uma ditadura porque onde não 
tem Legislativo e Judiciário, principalmente Judiciário 
forte, tem-se sempre uma ditadura e, às vezes, o povo 
é levado a dizer: “De que adianta?”. E, aí, há um cor-
riqueiro dito popular que diz que só vai preso nesse 
País ladrão de galinha, pobre, negro. Isso, felizmente, 
está mudando. Felizmente, está começando a mudar, 
digamos assim.

Eu diria que vem mudando há muito tempo por-
que acompanho de perto o trabalho, senão do Judi-
ciário todo, pelo menos dos meus filhos e vejo como 
é duro exercer a função de magistrado. Quando vi os 
dois irem para a magistratura, pensei: “Vão sofrer me-
nos do que eu”.

Eu fazia, na verdade, ginecologia, obstetrícia. Tive 
o prazer de fazer o parto dos meus três filhos porque 
não havia alternativa naquela época. Era lá em Rorai-
ma e, ao mesmo tempo, achava que bastava seguir 
obstetrícia, mas na verdade fazia “tudologia”. 

Eu achava que eles iriam ter uma vida menos so-
frida que a minha de médico. Mas vejo que, na verdade, 
é muito mais duro julgar, é muito mais difícil exercer 
o papel de juiz do que mesmo o papel de médico. É 
verdade que a profissão de médico hoje está aviltada 
no sentido de que ele recebe mal, tem péssimas con-
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dições de trabalho. Há uma série de injustiças que o 
Poder Judiciário, inclusive, talvez seja instado a resolver. 

Mas o importante que vejo neste dia, Sr. Presi-
dente, é que nós precisamos, Judiciário e Legislativo, 
nos unir mais, para que, de fato, o que diz a Consti-
tuição – que nós somos três Poderes independentes 
e harmônicos entre si – de fato aconteça, porque, na 
prática, isso não acontece. Na prática, o que acontece 
é uma hipertrofia do Poder Executivo, que legisla mais 
do que o Legislativo, que, muitas vezes, por mecanis-
mos dos mais diversos, tenta interferir até nas decisões 
do Poder Judiciário.

E há um ponto aqui em que a Senadora Ana 
Amélia tocou e que eu também me perfilo ou me uno a 
essa corrente. Quando eu me formei médico, em 1969, 
a idade média do brasileiro era 50 anos de idade. E o 
paciente que nós aprendemos, que era o paciente da 
enfermaria da Santa Casa, era aquele paciente pobre, 
que teve uma infância pobre, que teve uma infância de 
desnutrição. Então, esses pacientes, quando chega-
vam aos 50 anos – quando chegavam –, estavam com 
todo um tratado de patologias presente. Não tinha um 
órgão, às vezes, que funcionasse direito. Lembro-me 
de que quando eu me formei, com 24 anos, já tinha 
casado há um ano antes, falei para minha mulher: “Nós 
temos 26 anos para ter os nossos filhos, educá-los, e 
curtir a vida de marido e mulher.“

Quando eu cheguei aos 50 anos, Senador Euní-
cio, e não tinha nenhuma doença, eu disse: ”Eu quero 
é mais 50.“

E hoje a idade média do brasileiro é 75 anos, 
idade média. Mas quantas pessoas... Hoje já somos 
um País que estamos avançando muito em número de 
pessoas com mais de 100 anos de idade. Então, não 
se justifica estabelecer esse limite para a aposenta-
doria compulsória aos 70 anos de idade. 

E, olhe, vamos sair, então, dos magistrados. Va-
mos falar do professor. 

O professor que é de uma faculdade, por exemplo, 
pública – seja estadual, federal ou municipal –, recebeu 
investimento do Poder Público. Portanto, o dinheiro é 
investido nessa pessoa, para ela fazer especialização, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado. E, quando ela 
chega, aos 70 anos de idade, sem problema nenhum 
de saúde, é forçada a se aposentar. 

E vai para onde? Trabalhar em universidade par-
ticular, e vai ganhar dinheiro com a formação que re-
cebeu às custas do dinheiro público. E de quantos 
professores precisamos na rede pública? A mesma 
coisa podemos dizer dos magistrados. A Senadora Ana 
Amélia chamou atenção para o caso do mensalão, em 
que há dois Ministros que vão ter que sair, durante o 
processo, porque completam 70 anos de idade. E eles 

vão ficar em casa de pijama, como se diz no popular? 
Não vão, vão advogar, e vão advogar, tendo tido a 
oportunidade de poder julgar causas importantes, de 
adquirir uma experiência muito grande. 

Acho que, realmente, isso tem que ser atualiza-
do, as coisas são dinâmicas e, principalmente no que 
tange não só ao Direito, mas à questão da biologia, 
a questão da saúde. Temos que mudar isso. Apelida-
ram mal essa Emenda Constitucional, Senador Euní-
cio, chamaram-na de PEC da Bengala. Mas quantos 
homens de 90 anos vemos sem bengala? Quantas 
mulheres com 90 anos vemos andar sem bengala? 
E, pejorativamente, colocaram o nome como PEC da 
Bengala, para se dar mais 5 anos para a pessoa que 
está bem ficar no serviço público, como se fosse uma 
coisa negativa para o serviço público. 

Quero defender aqui, neste dia em que se come-
moram os 63 anos da Associação dos Magistrados do 
Brasil, e também levantar uma questão, já que esta-
mos falando de magistrados, já que estamos falando 
de Justiça: tenho, Senador Eunício, uma preocupação 
que venho observando, há algum tempo, com a Jus-
tiça Eleitoral. Temos uma Justiça Militar, temos uma 
Justiça do Trabalho, em que os magistrados entram 
por concurso, fazem carreira e chegam, portanto, até 
o cargo de desembargadores, ministros, etc. E temos 
uma Justiça Eleitoral, que tem prédios próprios, em 
todos os Estados, tem o quadro de funcionários téc-
nicos administrativos, tanto os efetivos, quanto os co-
missionados. Agora, só não temos juízes de carreira. 
São juízes temporários. 

Nos Estados, os juízes estaduais, os desem-
bargadores, o juiz federal, representantes da OAB, 
o que nós vemos? Que essas pessoas têm as suas 
funções e mais a de juiz eleitoral temporário. Então é 
uma Justiça incompleta. Tenho um exemplo, no meu 
Estado, em que processos da eleição de 2010 não 
foram julgados, e o Tribunal Superior Eleitoral já está 
assoberbado com as eleições de 2012 – as eleições 
municipais deste ano. E por quê? Porque, realmente, 
os juízes são temporários. Agora, por exemplo, os mi-
nistros do Supremo, três deles, também são Ministros 
do Tribunal Superior Eleitoral e estão ocupadíssimos 
não só com outros, mas também com este processo 
que tem um forte significado, que é o mensalão. E o que 
acontece? A questão eleitoral fica em segundo plano.

Nós devemos ter uma Justiça Eleitoral de carreira. 
Já que somos um dos poucos países que temos Jus-
tiça Eleitoral – e ouso dizer que estamos mais acerta-
dos do que os outros que fazem comissões eleitorais 
–, por que não fazer uma Justiça Eleitoral de carreira? 
Encomendei à Consultoria Legislativa do Senado a ela-
boração de uma emenda constitucional nesse sentido.
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Mas, voltando ao principal e maior objetivo desta 
sessão que é a homenagem à Associação dos Magis-
trados Brasileiros, quero homenagear todos os magis-
trados brasileiros e dizer, principalmente, da minha 
admiração, como disse no início, como cidadão, como 
Senador, por esse poder que, no meu entender, sem 
demérito do Legislativo, sem demérito do Executivo, é 
mais importante do que os outros dois, embora, como 
dispõe a Constituição, tenham que ser independentes 
e harmônicos entre si. 

Agora, essa harmonia precisa ser melhor traba-
lhada, precisa ser mais respeitada e, sobretudo, mais 
exigida, porque, de fato, nenhum poder deve se sobre-
por ao outro; de fato, nenhum poder deve interferir no 
outro mesmo que veladamente, senão não teremos uma 
democracia. Podemos ter qualquer outra coisa menos 
democracia, porque também essas democracias adje-
tivadas não funcionam como democracias verdadeiras. 
Uma democracia do tipo A, B ou C aplicada nesse ou 
naquele país, cuja única ação democrática é a eleição 
nem sempre limpa – não podemos acreditar que essas 
coisas possam ficar à margem da lei.

Eu encerro aqui homenageando os magistrados 
e magistradas de todo o Brasil, especialmente aqueles 
magistrados e magistradas do meu querido Estado de 
Roraima, que são os do verdadeiro extremo norte do 
Brasil, porque, até hoje, existe um cacoete de se dizer 
que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí, mas o Brasil vai 
do Caburaí, 600 quilômetros acima do Oiapoque, até o 
Chuí, da Senadora Ana Amélia. Portanto, de Roraima 
ao Rio Grande do Sul. 

Muito obrigado a todos e meus cumprimentos.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Obrigado, Senador Mozarildo Caval-
canti. (Palmas.)

Convido V. Exa para presidir a Mesa, mas, antes 
de dar a palavra ao Senador Ricardo Ferraço, que é 
membro da Comissão de Constituição e Justiça e Se-
nador pelo Espírito Santo, que vai falar pela Liderança 
do meu partido, o PMDB, eu registro com prazer a pre-
sença do Ministro do Superior Tribunal Militar Dr. Carlos 
Alberto Marques Soares; do Exmo Vice-Presidente da 
Associação dos Magistrados Brasileiros, Desembarga-
dor Diógenes Vicente Hassan Ribeiro; do Presidente 
da Associação Paulista de Magistrados, Exmo Desem-
bargador Roque Antonio Mesquita de Oliveira; do Pre-
sidente da Associação dos Magistrados do Espírito 
Santo, Exmo Desembargador Juiz Sérgio Ricardo de 
Souza; do Presidente da Associação dos Magistrados 
do Rio Grande do Norte, ou melhor, da Presidenta – 
as mulheres, agora, falam Presidenta – da Associação 
dos Magistrados do Rio Grande do Norte, a Exma Srª 

Desembargadora Hadja Rayanne Holanda de Alencar, 
do meu vizinho Estado do Rio Grande do Norte. 

Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço 
e convido o Senador Mozarildo Cavalcanti para pre-
sidir os trabalhos. 

O Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Cumprimento 
o Exmo Sr. Senador Eunício Oliveira, Presidente desta 
sessão e autor do requerimento que cria a oportunidade 
de estarmos aqui, hoje, fazendo a nossa homenagem, 
a nossa reverência à Associação dos Magistrados do 
Brasil, por mais este ano de luta, de trabalho e de re-
novação dos nossos desafios. Cumprimento o Senador 
Mozarildo Cavalcanti; cumprimento a Senadora Ana 
Amélia; cumprimento o Deputado Federal Wellington 
Fagundes, em nome de quem eu concito a Câmara 
Federal a apoiá-lo nesta que se transformou, talvez, 
na mais importante bandeira conjuntural da nossa 
AMB, qual seja, a eleição direta dos presidentes dos 
nossos tribunais.

A mesma iniciativa adotada pelo Deputado 
Wellington Fagundes também foi adotada aqui, no 
Senado, pelo Senador Vital do Rêgo. E estamos, por 
assim dizer, numa boa competição, para ver quem dará 
o primeiro passo na direção de oferecer uma resposta 
à Magistratura brasileira.

Como Senador do Espírito Santo, quero me ma-
nifestar publicamente aqui toda a minha simpatia, toda 
a minha militância, porque vejo nessa iniciativa, nessa 
proposta, abrigada pela AMB, uma possibilidade, uma 
oportunidade de ampliarmos esse debate, de oxige-
narmos toda a gestão dos tribunais, para que todos 
aqueles ou aquelas que desejarem ser presidente pos-
sam ter um plano de trabalho, um plano de governo 
a ser debatido não apenas com a Magistratura, mas 
com o conjunto da sociedade brasileira pela impor-
tância estratégica que tem o nosso Poder Judiciário, 
não apenas nas questões litigantes, mas também nas 
variáveis de gestão, de planejamento, de moderniza-
ção de métodos que possam aprimorar e aperfeiçoar 
a rotina da Justiça brasileira.

Vejo como importante essa iniciativa, uma ini-
ciativa que já é prática no Ministério Público. Só que, 
no Ministério Público, o que vale é a eleição de um 
promotor, de um procurador, de uma promotora ou de 
uma procuradora. No caso da proposta abrigada pela 
AMB, há a necessidade de ser um desembargador, 
mas um desembargador votado e eleito pelo conjunto 
da Magistratura.
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Acho que esse voto direto vai trazer um olhar 
novo, diferente e vai criar toda uma condição para que 
esse debate possa ser acompanhado pelo conjunto 
da sociedade, até porque todos nós somos, em última 
análise, um servidor público. Os nossos mandatos pre-
cisam estar sempre, a todo momento, sob o controle 
social do movimento civil organizado.

Portanto, Deputado Wellington Fagundes, é com 
muita alegria que nós, aqui no Senado também, esta-
mos associados a essa proposta e vamos ver quem, 
nessa boa competição, nessa saudável competição, 
terá maior capacidade para oferecer uma resposta, 
se a Câmara ou se o Senado. Mas, sempre lembran-
do aquela célebre frase do grande estadista que fez 
as grandes reformas na China, Deng Xiaoping, “não 
importa a cor do gato; o importante é que o gato cace 
o rato”. O importante é que nós possamos legar à so-
ciedade brasileira essa mudança, não importando se 
pela Câmara, se pelo Senado, mas que o Congresso 
Nacional possa dar ouvidos à voz da Magistratura 
brasileira.

Cumprimento, também, o Vice-Presidente do 
Superior Tribunal Militar, Exmo Sr. Dr. Olympio Pereira; 
cumprimento o Exmo Sr. Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, Massami Uyeda; cumprimento o Presiden-
te da Associação dos Magistrados Brasileiros, sempre 
presente aqui conosco no Congresso Nacional e no 
Senado, Desembargador Nelson Calandra; cumpri-
mento o Presidente da Associação dos Magistrados do 
Distrito Federal, Exmo Sr. Juiz Gilmar Tadeu Soriano; a 
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará e Diretora da Secretaria da Mulher Magistrada, 
a Exma Srª Sérgia Miranda; cumprimento o Secretário 
Geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, o Exmo Sr. Marcus Vinícius Furtado Coelho; e 
cumprimento, com carinho especial, o Dr. Sérgio Ricar-
do de Souza, Presidente da Associação dos Magistra-
dos do Espírito Santo, militante ativo, não apenas no 
Espírito Santo, mas ativo aqui também na nossa AMB.

Sr. Presidente, Srª Senadora, Srs. Senadores, Srs. 
Convidados, não há nada mais relevante para a vida 
social que a formação do sentimento de justiça. A frase 
do nosso patrono Rui Barbosa, talvez o maior jurista 
que este País já teve, resume bem o nosso sentimento 
no dia de hoje, quando homenageamos a Associação 
dos Magistrados do Brasil e, com ela, todos os nossos 
magistrados. Não há como se pensar em uma justiça 
célere e efetiva sem considerarmos aqueles que a fa-
zem no dia a dia, os nossos Magistrados, enfrentan-
do, por esse Brasil afora, dificuldades de toda sorte, 
colocando em risco a própria vida na defesa da nossa 
Constituição e no combate à impunidade.

É esse o sentimento de justiça que moveu o ideal 
de todos os que lutaram e lutam pelas nossas liber-
dades democráticas, quando o Brasil viveu e vive de-
safios em todos os campos nesse segmento. É esse 
o sentimento de justiça que move os que ainda lutam 
pela igualdade de oportunidade, pelo fim da miséria 
e do trabalho infantil, pelo fim de trabalhos escravos 
que, ainda, nós identificamos, lamentavelmente, em 
algumas regiões mais longínquas do nosso País, e 
pela garantia de todos os nossos direitos humanos. 
É esse o sentimento de justiça que alimenta a espe-
rança de um Brasil mais ético, mais humano, onde a 
violência e a corrupção passem a ser exceção, e não 
regra; passem a ser uma página virada.

Cabe especialmente ao magistrado o papel es-
tratégico e essencial de renovar, na sociedade, a cer-
teza de que essa crença de justiça tem raízes sólidas 
fincadas na realidade. Nada pior que a sensação de 
impunidade, que nos faz cruzar os braços diante de 
injustiças e adversidades.

Se temos, hoje, uma democracia madura, se con-
quistamos, enfim, eleições mais limpas e se caminha-
mos para a certeza de que a corrupção e os malfeitos 
têm, sim, uma barreira consistente na esfera judicial, 
devemos muito desses avanços à firmeza da nossa 
Magistratura, que tem sabido, via de regra, caminhar 
em sintonia com a sociedade brasileira.

Poderia também lembrar, aqui, o esforço da AMB 
na conscientização quanto à importância do processo 
de adoção legal, na educação em torno dos direitos 
da pessoa, na interiorização do Poder Judiciário e na 
campanha pela simplificação da linguagem jurídica.

A AMB é uma entidade que se preocupa, sim, 
com os interesses da categoria. Isso é absolutamente 
legítimo e necessário. Eu acredito na mobilização, eu 
acredito na associação como forma de se manter a luta. 
Mas a AMB tem ido além do interesse da Magistratura; 
a AMB tem se envolvido em temas da maior relevância 
para a nossa agenda nacional. Eu mesmo, como au-
tor da PEC nº 15, tenho contado com a solidariedade, 
tenho contado com a presença constante da AMB na 
direção de nós fazermos a decisão em segundo grau 
ser efetiva, para valorizarmos, Brasil a fora, o espaço 
do juiz de primeiro e de segundo grau.

Pois bem, a AMB tem sido uma entidade que, 
ao longo da história, tem se preocupado efetivamente 
com o interesse da categoria, mas tem se preocupa-
do, sobretudo, com o interesse nacional, com o inte-
resse do aperfeiçoamento de nossas instituições e da 
democracia brasileira.

Uma Justiça de olhos mais abertos para quem 
realmente precisa. Uma Justiça que vem tentando 
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falar mais de perto com o cidadão, o trabalhador e o 
eleitor brasileiro.

Desse modo, com estas minhas últimas pala-
vras, deixo aqui minha modesta homenagem, mas 
sincera, à AMB.

Vida longa à AMB nessa sua luta e por tantos e 
tantos desafios e conquistas!

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao 
Deputado Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PR – MT. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
ao saudá-lo, quero também aqui saudar o Senador 
Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e proponente desta sessão solene em 
homenagem à AMB.

Gostaria também de cumprimentar a Exmª Srª 
Senadora Ana Amélia; o Exmº Dr. Olympio Pereira, 
Vice-Presidente do Superior Tribunal Militar; o Exmº Sr. 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Uye-
da; o Exmo Presidente da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), Desembargador Nelson Calandra; o 
Presidente da Associação dos Magistrados do Distrito 
Federal, Exmº Sr. Juiz Gilmar Tadeu Soriano; a Desem-
bargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
e Diretora da Secretaria da Mulher Magistrada (AMB), 
a Exmª Srª Sérgia Miranda; bem como o Secretário-
-Geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Exmº Sr. Marcus Vinicius Furtado Coelho. Ao 
ensejo, cumprimento a todos os Srs. Senadores que já 
fizeram uso da palavra e a todos os presentes.

Sr. Presidente; Srªs e Srs. Parlamentares e todos 
os presentes a esta sessão solene, primeiramente 
gostaria de agradecer o convite para participar desta 
sessão em homenagem aos 63 anos da Associação 
dos Magistrados do Brasil. Venho aqui como Parlamen-
tar e também como Presidente da Frente Parlamentar 
pelo Aperfeiçoamento da Justiça; de modo que é com 
grande satisfação que participo desta solenidade.

Quero dizer que a AMB, desde a sua fundação, em 
1949, vem desempenhando um papel fundamental na 
defesa das garantias e direitos dos magistrados, além de 
contribuir para o fortalecimento do Poder Judiciário e a 
promoção dos valores do Estado democrático de direito.

O Brasil dispõe hoje de uma Magistratura sólida, 
com profissionais altamente qualificados e reconheci-
dos internacionalmente e que podem contar com uma 
entidade séria e respeitada, que busca congregar ma-
gistrados, promovendo a cooperação e a solidarieda-
de mútuas, estreitando o fortalecimento, a união dos 
juízes brasileiros e buscando soluções não só para os 

problemas da categoria, mas também para as ques-
tões sociais e de cidadania.

Os interesses defendidos pela Associação vão 
ao encontro dos interesses da sociedade. Por isso, de-
pois de algumas reuniões com o Presidente Calandra, 
decidimos firmar parceria e criar a Frente Parlamentar 
Mista para o aperfeiçoamento da Justiça brasileira, que 
agora, no próximo mês, completará um ano de exis-
tência. Essa Frente é uma ferramenta de aproximação 
entre os Poderes, com a finalidade de aprimorar o Po-
der Judiciário. Tem como um dos principais objetivos o 
desenvolvimento, a partir de iniciativas conjuntas, um 
sistema normativo mais eficaz e que possa contribuir 
para uma prestação jurisdicional mais segura e rápida 
aos cidadãos brasileiros. Como todos dizem, a Justiça 
justa é a Justiça célere, rápida, em que os interessa-
dos têm a sua decisão antes de morrer, de preferência.

Lançada em novembro do ano passado, a Frente 
Parlamentar vem unindo forças entre os segmentos da 
sociedade organizada, o Poder Judiciário, o Ministério 
Público Federal e o Parlamento brasileiro, para que 
juntos possamos debater soluções para os principais 
problemas da nossa Justiça.

Nesse quase um ano, desenvolvemos diversos 
trabalhos e realizamos seminários para tratar de temas 
de grande relevância nacional. No primeiro semestre 
deste ano, por exemplo, promovemos, com grande 
sucesso, seminário que tratou das Práticas Judiciais 
Inovadoras. Esse evento teve como finalidade divulgar 
e incentivar ações que contribuem para a diminuição 
dos conflitos, evitando, antes do surgimento das de-
mandas judiciais, soluções inovadoras a partir do de-
bate entre os envolvidos.

Também solicitamos a criação de uma comissão 
especial para analisar o novo Código de Processo Penal, 
que está aguardando tramitação na Câmara dos Depu-
tados. Precisamos dar mais agilidade a esses assuntos 
que refletem diretamente na evolução do nosso Judiciário.

Aproveito aqui a oportunidade para também fazer 
repercutir no Senado Federal a necessidade de o quan-
to antes debatermos uma nova proposta da legislação 
processual penal. Não se pode admitir que um processo 
que envolva matéria penal demore mais de uma déca-
da para ser resolvido. Essa situação não gera apenas 
impunidade. Em casos de absolvição, por exemplo, o 
acusado convive por vários anos com uma acusação 
que não se sustenta. Isto traz inúmeros problemas de 
ordem social, além de reflexos psicológicos irreparáveis.

Precisamos de uma legislação capaz de dar uma 
resposta célere para evitarmos injustiças. E, sem dú-
vida nenhuma, a Magistratura pode muito contribuir 
com o Parlamento, porque vocês é que vivem o dia a 
dia e com certeza sabem como também ajudar o Par-

115ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



58552 Terça-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

lamento a limpar esse excesso de legislação, que, às 
vezes, inclusive, não é seguida.

Apresentamos, ainda, uma proposta de emenda à 
Constituição que trata sobre eleições diretas nos Tribu-
nais, mais conhecida como a PEC das Diretas Já do Ju-
diciário. Essa proposta cuida da participação de juízes no 
processo de escolha de seus representantes, igualando 
todos os magistrados que poderão exercer o direito de 
disputar a administração nas Cortes de Justiça do País.

Essa proposição nada mais é do que a aplicação 
de um processo democrático na seleção dos melhores 
gestores para dirigir o Judiciário. A AMB já realizou di-
versos eventos em diferentes Estados brasileiros para a 
divulgação da proposta, que tramita em ambas as Casas 
do Congresso Nacional, já que também há um projeto 
idêntico no Senado, de autoria do Senador Vital do Rêgo.

Neste aspecto, inclusive, acho que o importante 
não é quem tem a capacidade de sair na frente, ainda 
porque, com certeza esses dois projetos deverão ser 
apensados. Mas, como há a iniciativa desta Casa, o 
Senado, bem como lá da Câmara, isso faz com que 
tenhamos maior celeridade no processo de aprovação, 
que também, às vezes, aqui no Congresso Nacional, 
é muito demorado.

Eu quero aqui, inclusive, trazer um aspecto desse 
panfleto das “Diretas já” no Judiciário feito pela AMB. O 
panfleto é muito criativo, principalmente pela imagem de 
um juiz que, tentando votar, nem a face ele pode mostrar.

E aqui, com disse o Dr. Antônio Veloso Peleja Jú-
nior, que é Juiz de Direito do meu Estado de Mato Grosso:

Em um momento em que se prega pluralismo, 
atividades em hard cases, interpretação aberta 
na qual se exige do juiz uma maior participação 
social e efetivação dos direitos fundamentais 
insertos na Constituição, nada mais justo que 
os juízes monocráticos possam ter o direito do 
voto na eleição dos representantes do Poder.
Do Judiciário cada vez se exige mais: novas 
ações e mentalidade, em um contexto em que, 
a cada dia mais, torna parte da vida do cidadão. 
Neste cenário, a possibilidade de participação 
mais ampla e democrática somente atualiza 
o Judiciário às suas aspirações internas face 
às novas exigências democráticas. É um im-
perativo da modernidade!
[...] a necessidade de maior integração estrutural 
das instâncias, não apenas a política. A dispa-
ridade das instâncias é, na maioria dos casos, 
gritante face à escassez de funcionários, material 
e precariedade de instalações de 1º grau, situa-
ções que não se repetem na Segunda Instância, 
aliás, é o reverso. Isso é fato, é real, e foi consta-

tado pela Corregedoria Nacional de Justiça nas 
correições realizadas no ano de 2011.
Registra-se que após a atuação do CNJ houve 
uma maior aproximação do 2º para o 1º grau, 
mas há de haver uma evolução maior, mesmo 
porque, na atual conformação, apenas uma mino-
ria de juízes (desembargadores) elege a cúpula. 
São esses os argumentos que impõem a demo-
cratização do Judiciário, permitindo-se o direito a 
voto dos juízes na eleição de Presidente e Vice-
-Presidente das Cortes nos Tribunais de Justiça, 
Regionais Federais e Regionais do Trabalho.
É uma exigência da modernidade, que per-
mitirá uma Justiça mais plural, democrática, 
transparente e efetiva.

Dando continuidade aos trabalhos, gostaria de 
divulgar que a nossa Frente realizará, no próximo dia 
6 de dezembro, na Câmara dos Deputados, o seminá-
rio Pacto pela Dignidade Eleitoral. Neste evento, será 
apresentada a experiência vivida na minha cidade, 
Rondonópolis, Mato Grosso, nas eleições municipais 
e em outros Municípios também do Brasil, onde todos 
os candidatos aderiram ao Pacto e conseguiram rea-
lizar eleições de forma mais sustentável e igualitária.

Pela primeira vez, a cidade não foi tomada por 
uma infinidade de cartazes, placas, faixas, cavaletes e 
folhetos de candidatos espalhados. Diferentemente das 
últimas eleições, foi vedada a utilização de foguetes, 
e o uso de alto-falantes respeitou os horários estabe-
lecidos pela legislação. Houve também restrição no 
número de cabos eleitorais, além de ter sido proibida 
a distribuição de combustíveis para a realização de 
carreatas. Tudo isso refletiu na diminuição considerável 
de representações e multas, além, é claro, de tornar 
todo o processo mais isonômico.

Nossa intenção é apresentar os resultados po-
sitivos registrados e propor ampliação desse modelo 
para todo o País. Dessa forma, gostaria de convidar 
a todos a participar deste evento que será realizado 
em parceria com a AMB, no dia 06 de dezembro, no 
Auditório Freitas Nobre.

Isso é um bom exemplo. Reclama-se muito da 
judicialização hoje, mas também é importante que 
essas ações sejam tomadas em conjunto. Trazendo a 
experiência de quem vive o dia a dia para o Parlamento, 
poderemos fazer uma legislação – inclusive a eleitoral 
e todas elas – mais simples, objetiva, alcançando-se 
os resultados, como foi o caso lá.

O número de faltas ou de ausências dos eleitores 
foi na média. No dia da eleição, tudo estava muito tran-
quilo: não havia aglomeração de pessoas, não havia 
filas e, ao final, tudo transcorreu na maior normalidade. 
Foi a primeira vez, na minha cidade, que apenas quatro 
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pessoas foram presas no dia da eleição. Isso é demons-
tração de que, quando existe a participação de todos – 
dos partidos políticos, da própria Justiça –, trabalhando 
em conjunto, a tendência é que o processo seja mais 
eficaz e, principalmente, como disse, mais isonômico.

Quero aqui ainda, ao terminar, registrar também, 
com pesar, o falecimento, ontem, do Juiz de Direito Le-
omir Luvizon, da nossa cidade, uma pessoa competen-
tíssima, mas que, em tão pouco tempo, com apenas 
55 anos, acometido de um câncer, acabou falecendo.

Gostaria mais uma vez de prestar minha home-
nagem à AMB pelos 63 anos de trabalho e dedicação 
à Magistratura e à sociedade. Parabenizo, em nome 
de seu Presidente, Dr. Nelson Calandra, essa entida-
de. Aliás, ele tem sido uma pessoa muito atuante. Aqui 
já estão perguntando se o Nelson Calandra é parla-
mentar ou é Presidente da Associação, porque a sua 
presença, tanto no Senado como na Câmara, tem sido 
maior , às vezes, que a de alguns faltosos que há aqui.

Quero aqui também registrar que essa entidade, 
além de representar com a máxima eficiência os inte-
resses corporativos de seus associados, está sempre 
atenta e desenvolvendo ações em busca do aperfei-
çoamento de nossa Justiça.

Era o que tinha a dizer, Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Neste momento, concedo a palavra ao 
Desembargador Diógenes Hassan, Vice-Presidente da 
Associação de Magistrados Brasileiros.

O SR. DIÓGENES VICENTE HASSAN RIBEIRO
– Exmo Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, Presidente 
desta sessão solene; Exmo Sr. Senador Eunício Olivei-
ra, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
que tomou a iniciativa de fazer o requerimento, que foi 
aprovado pelo Plenário deste Senado Federal, de ho-
menagem à AMB pelos 63 anos de criação – e saúdo 
os demais parlamentares, Senadores, Deputados, em 
nome do Senador Mozarildo Cavalcanti, mas também 
gostaria de registrar aqui a presença da Senadora Ana 
Amélia Lemos, que é conterrânea, gaúcha, do Rio 
Grande do Sul; eminente Desembargador Nelson Ca-
landra, Presidente da AMB, em nome de quem saúdo 
os demais magistrados, presentes e distantes – alguns 
estão provavelmente assistindo a esta sessão –, a AMB 
foi criada, oficialmente, em 10 de setembro de 1949 
e, na verdade, teve sua semente lançada, em 1936, 
pelo Juiz mineiro José Júlio de Freitas Coutinho. A re-
presentatividade da Magistratura brasileira, exercida 
pela AMB, atinge, hoje, mais de 15 mil magistrados, 
englobando magistrados estaduais, federais, trabalhis-
tas e militares, incluindo os juízes eleitorais, da Justiça 
Eleitoral, na sua quase totalidade composta por juízes 

estaduais. Na AMB também funciona a Escola Nacional 
da Magistratura. Assim, para além de representar os 
magistrados brasileiros, defendendo as prerrogativas 
da magistratura, também desempenha as relevantes 
funções do aperfeiçoamento dos magistrados, propor-
cionando intercâmbio cultural, inclusive internacional.

E, sempre é bom lembrar, quando são defendi-
das as prerrogativas da Magistratura, na verdade, são 
com prioridade defendidos os direitos da cidadania: 
imparcialidade e independência na sua significação 
concreta; vitaliciedade, irredutibilidade de vencimen-
tos e inamovibilidade como atributos procedimentais 
para a defesa das prerrogativas concretas. Afinal, a 
Magistratura profere decisões por vezes contrárias 
ao poder econômico, ao poder político e ao poder de 
organizações criminosas.

A nossa Nação, de instituições recentes, afinal a 
Constituição Federal completou 24 anos há um mês, 
passa por momentos de transição, mas sobram razões 
para concluir que já atinge a maturidade jovem. Este 
Egrégio Senado Federal já cassou o mandato de par-
lamentares, o mesmo tendo ocorrido com a Câmara 
dos Deputados. Inclusive houve o impedimento de um 
Presidente da República, que atualmente, pelo decurso 
do tempo, já teve seus direitos de cidadania restabele-
cidos e ocupa uma das cadeiras do Senado Federal. No 
Judiciário também já houve a demissão, a aposentado-
ria compulsória e a imposição de outras penalidades 
a magistrados que não tinham comprometimento com 
os padrões que se exigem de um magistrado.

Atualmente tramita no Supremo Tribunal Federal 
o julgamento da Ação Penal n° 470, em que são réus 
ex-ministros de Estado, parlamentares e outros cida-
dãos. O julgamento se dá em ambiente de perfeita nor-
malidade política e institucional. O modelo da Justiça 
Eleitoral, que também serve de exemplo, não encontra 
comparação no mundo. As eleições realizadas aqui 
no Brasil não encontram razões para impugnação e a 
apuração dos resultados, com recursos de tecnologia 
e têm recebido os melhores elogios internacionais. 
Tudo isso é motivo de muita alegria e satisfação. Uma 
nação foi construída. Um Estado democrático de direi-
to, ou melhor, um verdadeiro Estado constitucional de 
direito existe, e suas instituições funcionam. Só resta 
uma possibilidade: avançar política e economicamen-
te, promovendo a justiça social através do desenvolvi-
mento econômico e da erradicação da pobreza com a 
formação de cidadãos por meio da educação.

A Magistratura brasileira está plenamente ciente 
das suas responsabilidades. Em dimensões diversas,
Legislativo e Judiciário funcionam como legisladores. 
O Poder Legislativo faz a lei abstrata, genérica, com 
os olhos direcionados para o futuro. O Poder Judiciá-
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rio faz a lei concreta, aquela que presta a jurisdição, 
que soluciona o específico e determinado conflito de 
interesses, que tem os olhos voltados para os fatos 
passados e para a lei dada no passado. A Magistra-
tura não quer, nem deve, nem pode ser o legislador 
abstrato, porque, para tanto, deveria estar munida de 
outras experiências, de outras habilidades, de outros 
conhecimentos que são próprios do Parlamento. 

A lei é o produto de uma longa evolução cultural 
da humanidade. O ativismo judicial que se permite é, 
no meu entendimento, de apenas duas ordens: quan-
do há lacuna da lei, não do Direito, porque o Direito, 
como se sabe, não se esgota na lei; e em determina-
das jurisdições, quando é necessário que o magistrado 
saia do seu gabinete para formar – e auxiliar a formar 
– cidadãos, em especial na área da educação, como 
foram mencionados aqui diversos projetos pelo Senador 
Eunício Oliveira, pelo Deputado Wellington Fagundes 
da tribuna, pela eminente Senadora Ana Amélia, pelo 
Senador Mozarildo Cavalcanti, também, há pouco. 

A toda evidência se impõe a interpretação da lei 
posta para que haja o que Gadamer chama de “fusão 
de horizontes” – o texto legal, editado há décadas, é 
atualizado pelo intérprete, porque a sociedade é a 
protagonista da sua história. A sociedade não espera 
que as leis sejam editadas, nem que os magistrados 
estejam preparados para solucionar os conflitos. A 
sociedade vive conforme pode, adapta-se e quer. E a 
Magistratura também precisa evoluir. E evolui. Em al-
guns pontos depende de si mesma e vem avançando 
a passos largos. Em outros aspectos, depende das 
duas Casas Parlamentares deste Congresso Nacional. 

Temos três pontos, dá para dizer quatro, mas 
três que essencialmente devem ser mencionados – 
embora a solenidade e o dia de festa desta ocasião 
–, em relação aos quais a Magistratura depende do 
Congresso Nacional. O primeiro que deve ser mencio-
nado é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O segundo, 
a administração e a gestão do Judiciário. E o terceiro, 
a valorização da Magistratura.

A Magistratura tem consciência da importância, 
da relevância e da extrema necessidade, e mesmo in-
dispensabilidade, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
um instrumento que foi colocado em prol da cidadania. 
Mesmo assim, entende-se caber o aprimoramento de 
tal diploma legal. Em todos os recantos deste Brasil 
continental, há dificuldades de prestar jurisdição, por 
conta do volume praticamente desumano de serviço 
que assola os servidores do Judiciário e os magistra-
dos, como foi adequada e corretamente lembrado pela 
Senadora Ana Amélia Lemos, da tribuna.

No ano passado, foram distribuídas 90 milhões 
de ações. Há, com frequência, varas com mais de 10 

mil processos em tramitação para 2 magistrados e que 
conta com 10 servidores. O Judiciário quer contratar 
mais, investir na qualificação e na formação dos seus 
servidores e magistrados e em infraestrutura e tecno-
logia, mas isso não é possível em razão das limitações 
orçamentárias. A cidadania padece, e os magistrados 
e servidores não conseguem vencer esse volume 
desumano de serviço. Caberia, portanto, Srs. Sena-
dores, Srs. Deputados, o aprimoramento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com vistas a possibilitar uma 
melhor(ação) do Judiciário na prestação jurisdicional.

Do ponto de vista administrativo e de gestão do Ju-
diciário, a Loman, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, 
Lei Complementar nº 35, de 1979. Portanto, trata-se de 
uma lei com 34 anos. A sociedade, nessas três décadas e 
meia, mudou intensamente, e o Judiciário igualmente. Os 
magistrados precisam eleger os membros dos cargos de 
direção. A administração dos tribunais precisa de ventos 
mais democráticos. Está na hora de avançar. 

Embora se saiba da justa apreensão dos Srs. 
Parlamentares, com relação a esse tema, mais passos 
devem ser dados em direção a uma maior participação 
democrática dos magistrados.

Uma coisa é absolutamente certa: como está, 
não pode permanecer, quando magistrados prestes a 
se aposentarem, a se retirarem para a justa e merecida 
aposentadoria, recebem como prémio final, a presidên-
cia do tribunal de Justiça ou algum cargo na gestão. A 
gestão administrativa dos tribunais precisa de ventos 
democráticos, precisa de vocacionados e de magistra-
dos que, cientes de que ainda permanecerão na ativida-
de jurisdicional, farão uma administração que tenha os 
olhos para o futuro, que dê continuidade às anteriores.

Algo, nesse aspecto, precisa ser feito.
Por fim, com relação à valorização da carreira e 

da experiência do magistrado, todos queremos que o 
magistrado mais experiente receba um retorno do Es-
tado pela sua dedicação. Enquanto isso funciona em 
prol do magistrado mais experiente e, portanto, mais 
calejado pelo tempo, em relação ao magistrado hoje 
mais jovem funciona como uma esperança de que, 
quanto estiver há mais tempo na Magistratura, também 
terá valorizada a sua maior experiência.

Também, igualmente neste momento, não custa 
lembrar que a Magistratura está há 7 anos sem reajus-
tes dos subsídios. O último reajuste dado contemplava 
índices de anos anteriores. Assim, esses são os pro-
jetos com relação aos quais a Magistratura depende 
do Congresso Nacinal para ser aperfeiçoada, e aqui 
estão citados esses 3 pontos que foram acrescidos da 
necessidade de atualização, recomposição, do valor 
do subsídio, defasado há 7 anos.
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Nesses termos, em relação ao Senador Eunício 
Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça; ao Senador Mozarildo Cavalcanti, Presidente 
da sessão, e demais parlamentares, a AMB agradece 
efusivamente a iniciativa desta justa solenidade e da 
abertura deste espaço em prol da Magistratura brasi-
leira para falar-lhes diretamente.

Com relação ao Senador Ricardo Ferraço, que 
é autor da PEC dos recursos, a AMB também tem 
demonstrado o seu integral apoio a essa proposta de 
emenda constitucinal. Entrentanto, sabemos que isso 
não é hora para fazer um debate, mas a AMB históri-
camente não concorda com a elevação da idade para 
aposentadoria compulsória dos magistrados de 70 para 
75 anos, com todo o respeito que o Senador Mozarildo 
e a Senadora Ana Amélia Lemos merecem.

Deixei, propositadamente, por último o momento 
de cumprimentar o Presidente Nelson Calandra, que 
deu mostras nesses quase dois anos de gestão de 
imensas sabedoria e habilidade políticas. O Presiden-
te Nelson Calandra cruza – e eu prefiro a expressão 
cruzar peia vocação cristã do Presidente Calandra – 
esses anos de gestão revelando essas características 
de um verdadeiro líder. Sempre recordo que, quando 
estávamos no Rio de Janeiro por ocasião do assas-
sinato da Juíza Patrícia Aciolli, símbolo de coragem 
e de independência da Magistratura, ele me falou no 
elevador do hotel que estava com saudades de casa. O 
Presidente Calandra tem, verdadeiramente, se sacrifi-
cado pela gestão da AMB, e isso deve ser reconhecido.

Saúde Presidente Calandra!
Agradeço a indicação para este momento, um 

dos mais importantes de que tenho oportunidade de 
participar.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti Bloco/

PTB – RR) – Convido, neste instante, a usar da pala-
vra o Desembargador Nelson Calandra, Presidente da 
Associação dos Magistrados Brasileiros.

O SR. NELSON CALANDRA – Senador Moza-
rildo Cavalcanti, peço vênia para a todos saudar em 
seu nome.

De modo particular, quero saudar nossa colega 
Exmª Drª Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, magistrada 
desta terra, deste País, que herdou da sua parte a 
vocação. O senhor trouxe tanta gente para a vida! E a 
nossa colega Drª Geilza optou pela bioética, por falar 
da vida e por ter essa inspiração maravilhosa de um 
homem, de um político brasileiro que, além de dar vida 
às leis, deu vida a tantos brasileiros.

O senhor se engana quando pensa que médico 
não é juiz. Na verdade, vocês são juízes da vida e juí-
zes da morte. Eu aprendi isto, integrando a Comissão 

de Bioética do Hospital Alemão Oswaldo Cruz: quando 
ligar e quando desligar os aparelhos.

Eu queria saudar a nossa colega Sérgia Miranda, 
do nosso querido Ceará, e o nosso Senador Eunício 
Oliveira, que rendeu ensejo junto com a Senadora 
Ana Amélia e com os demais Senadores desta Casa.

Eu não poderia ocupar a tribuna sem destacar 
a presença da bancada paulista e também do nosso 
querido Deputado Federal Wellington Fagundes, que 
nos abraçou em momentos de dor, para que o Judici-
ário transformasse lágrimas em ação.

Saúdo ainda o meu querido Gilmar Soriano; o 
outro Gilmar, de Goiás, Gilmar Coelho; o Vinícius, Se-
cretário-Geral da OAB, que esteve aqui representando 
o Presidente Ophir Cavalcante.

Eu queria destacar a presença entre nós do De-
sembargador Roque Mesquita, meu companheiro de 
grandes jornadas; de Álvaro Passos; do meu querido 
Sebastião Luiz Amorim; de Carlos Alberto; do nosso 
Vice-Presidente Olympio Pereira, do Superior Tribunal 
Militar; da nossa querida Presidente Rayanne; da Vera, 
representando o Roberto Portugal Bacellar, da nossa 
Escola da Magistratura, que hoje me representa; do Sér-
gio, do Espírito Santo, sempre presente, o nosso Presi-
dente no Estado que invoca o nome de Deus, o Estado 
do Espírito Santo, que vive tantas dificuldades – é na-
quele Estado que sempre encontramos portas abertas 
às reivindicações da Magistratura e do povo brasileiro.

Saúdo também meu querido José Barroso, da 
Justiça Militar, que tanto tem nos ajudado; a asses-
soria da Casa; o Walter Pereira, da Coordenadoria da 
Justiça Estadual.

Eu queria usar brevemente da palavra para dizer 
que a Magistratura brasileira caminhou, por 63 anos, 
numa estrada tortuosa, pedregosa, sinuosa, em que 
encontrar justiça tem sido nosso grande desafio. A nos-
sa bateia e as nossas mãos, a garimpar e a separar a 
pedra dos metais preciosos da Justiça, vêm calejadas, 
sangrando. E a lágrima que rolou, em 11 de agosto 
deste ano, no rosto de cada um de nós veio manchada 
pelo sangue de uma colega, de uma juíza morta, por 
sua condição de mulher, por sua condição de juíza, por 
sua condição de enfrentar grandes e terríveis desafios.

Eu queria homenagear também o Tribunal de 
Justiça de São Paulo, na pessoa do Carlos Ritter Von 
Adamek, que aqui representa o Presidente Sartori.

Quero dizer da alegria que tenho de compartilhar 
esses breves momentos – e prometo ser breve, brevís-
simo. Eu gostaria de dizer que, nesta Casa, temos luta-
do, dia e noite, para apresentar planos para um Brasil 
melhor. Apresentamos, através do Senador Ferraço, 
a PEC nº 15, que fala da supressão de uma infinidade 
de recursos. Um homem, um jornalista poderoso mata 
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uma mulher desarmada e indefesa e leva 10 anos para 
começar a cumprir o primeiro dia de pena. Posso dizer 
que nossa Justiça penal, muitas vezes, é quase uma 
ficção para nós que somos juízes criminais no Brasil.

E falo com o apoio da nossa Magistratura jovem. 
Está aqui o Levine Artiaga, sempre presente.

Vivemos um antagonismo no País. Trouxemos 
aqui, no ano passado, 1,6 mil juízes e promotores, para 
dar um abraço no Senado, na Câmara e no Supremo. 
E não viemos pedir aumento de salário, não! Nós vie-
mos pedir uma política de segurança para autoridades 
públicas, viemos pedir uma reforma do Código Penal. 
E o Presidente Sarney nos ouviu e nomeou uma Co-
missão presidida pelo nosso colega Gilson Dipp, com 
a participação da OAB, do Ministério Público e de vá-
rios segmentos. Mas ainda olhamos para esse texto, 
Senador Mozarildo, como se algo estivesse faltando 
nesse texto, que é a figura do contempt of court. Muito 
mais do que algumas figuras novas que estão lá, está 
faltando esta, a “ofensa à corte”. Em qualquer país 
civilizado, alguém que agrida um magistrado, alguém 
que despreze o conselho de sentença no grande júri 
perde sua licença de advogar, recebe uma multa de 
US$200 mil, imposta pelo próprio juiz naquele instante. 
E é por isso que os advogados americanos, quando se 
aproximam do juiz, chamam-no de honorável.

Nós falamos aqui do limite de idade. Ao longo da 
minha carreira curta de 32 anos – sou mais novo do que 
o Roque na Magistratura –, atendi meio milhão de pes-
soas. É um número significativo. Acho que tudo tem de 
ter hora para começar e hora para terminar. Nós somos 
viciados em trabalho, porque ficamos na Magistratura, no 
mínimo, 45 anos. Está aqui o Amorim, que cumpriu 43 
anos dentro da Magistratura. Somos workaholic, como 
dizem os americanos. Somos viciados em trabalho. En-
tão, tem de haver um ponto final, e este, às vezes, chega 
em uma hora em que temos muito para dar.

Nós apresentamos, aqui mesmo, no Senado, um 
projeto que diz que o juiz vitalício não perde a condi-
ção de magistrado, e é por isso que defendemos a PEC 
nº 555, que diz que, depois de trabalhar 45 anos, não 
podemos receber uma pena adicional e ter de pagar a 
Previdência tudo de novo. Nosso salário é reduzido em 
11%, porque completamos 70 anos. Não é possível que 
o povo brasileiro dê de presente ao Carlos Alberto e a 
mim, no dia em que chegarmos aos 70 anos, uma redu-
ção de salário, para comemorarmos os 70 anos de idade.

Eu queria aqui homenagear o meu colega Edi-
valdo Moura, do Piauí, do querido Piauí. Eu estava ali 
sentado, lembrando-me da sabatina de vários magis-
trados que passaram por aqui, e um deles é Evandro 
Lins e Silva, do meu querido Piauí, de Parnaíba, que, 
no Senado, ao ser arguido, mostrou toda a sua sabe-

doria, toda a sua ciência forjada naqueles campos do 
Piauí, na nossa querida Parnaíba.

Eu queria dizer que temos de democratizar a dire-
ção e a gestão dos tribunais. Não é possível, Senador 
Mozarildo, em pleno século XXI, que apenas 7% de 
nós tenham o direito de votar. Um juiz pode mandar 
alguém para 30 anos de reclusão; um juiz pode retirar 
o filho de alguém e passar para outrem; um juiz tem 
poderes grandes, porque o povo lhe concede, mas não 
tem um poder fundamental, que é o de eleger aque-
les que vão protagonizar a gestão do tribunal. E é por 
isso que, por três PECs, nós estamos aqui a defender 
a democratização interna do Poder Judiciário, com a 
nossa campanha chamada Diretas Já.

Nós não podemos falar em criar uma Justiça 
Eleitoral totalmente profissionalizada porque o povo 
brasileiro tem investido muito no Judiciário. E nós, na 
Justiça estadual, onde há milhares de juízes, temos 
produzido em 1 hora e 10 minutos o resultado de uma 
eleição presidencial, sem nenhuma contestação, para 
um País com cerca de 200 milhões de habitantes e 
muitos milhões de eleitores, alguns até portadores de 
necessidades especiais.

A Magistratura eleitoral, que tem sido protagoniza-
da de modo majoritário pela Justiça estadual, tem mos-
trado a que veio. E nós, por isso, defendemos que essa 
Justiça Eleitoral continue deste modo: com acumulação 
pela Justiça estadual, que exerce parcela da Justiça da 
União, porque não há Justiça federal, estadual, do traba-
lho e militar, o que há é separação por especialidades. 
Na verdade, a Magistratura, como um todo, é nacional 
e, por ser nacional, compartilha as suas funções.

É por isso que nós, juízes estaduais, segun-
do o Ministro Luís Adams, tocamos na competência 
delegada R$1 trilhão de execuções fiscais da União. 
Uma parcela significativa da dívida pública da União 
é tocada pela Justiça estadual. Fazemos isso de bons 
grados e queremos que, de algum modo, haja uma re-
tribuição, por parte da União, para essa atividade. Se 
não for dada essa retribuição para o juiz, que isso seja 
feito para os Estados, porque, na verdade, o Estado 
tem pagado a manutenção da Justiça estadual, mas 
não recebe nenhum investimento por parte das mu-
nicipalidades e do Governo Federal, que demandam 
na Justiça estadual francos de qualquer pagamento. 
O único a pagar é o Estado.

Eu queria deixar aqui, neste aniversário de 63 
anos, a gratidão a cada associado da AMB, sobretudo 
às mulheres magistradas, que, hoje, são quase a maio-
ria perante o Poder Judiciário brasileiro. Elas vieram 
para contribuir com seu sorriso, com sua inteligência, 
para que a Justiça melhorasse.
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Eu tenho dito que a Bíblia fala que de uma costela 
de Adão foi arquitetada a construção da mulher, mas 
acredito que o Criador, no momento em que construiu 
a mulher, deve ter se inspirado nas mais reluzentes 
constelações do universo. A mulher – de modo parti-
cular, a mulher brasileira – tem encantado todos nós 
por sua presença firme e decidida, por sua colabora-
ção, por seu modo de ver.

Não é à toa que, hoje, a Presidente da República 
é Dilma Rousseff, primeira mulher a dirigir os destinos 
da República. Destaco também a Presidente do Su-
perior Eleitoral, a primeira mulher a dirigir o Tribunal 
Superior Eleitoral, que quero cumprimentar.

Não é à toa, Deputado Wellington, que, hoje, 
podemos comemorar o fato de termos encerrado um 
processo eleitoral democrático, aberto, sem vítimas e 
com o maior índice de transparência e de democracia. 
Devemos isso à competência democrática e eficiente 
da Ministra Cármen Lúcia, que dirigiu o nosso Tribu-
nal Superior Eleitoral durante esse período sempre 
de modo democrático, conversando com todos nós.

Fica aqui lançado o nosso apelo. Não é possível, 
num País verdadeiramente democrático, vivermos uma 
situação constrangedora. Vi o seu conterrâneo Romero 
Jucá fazendo seu relatório na Comissão Mista do Or-
çamento – não é seu conterrâneo de Estado, porque 
ele é pernambucano, mas de Bancada – e, mais uma 
vez, negando ao Poder Judiciário a reposição plena. O 
Poder Judiciário é tratado como mais uma repartição do 
Governo, não como um órgão independente. S. Exª, que 
é Relator-Geral na Comissão Mista do Orçamento, apre-
senta apenas os números definidos no Poder Executivo.

Não consigo entender que, num País que quer ser 
democrático, independente e transparente e em que 
até o que nós devemos – juízes e políticos, Senadores 
e Deputados – é publicado pela Internet, nós deixemos 
sistematicamente de cumprir a Constituição brasileira, 
na medida em que não repomos as perdas inflacioná-
rias dos subsídios dos integrantes do Poder Judiciário.

Nós abrimos mão, Senador, de uma verba de re-
presentação de 222%. Quando fizemos isso, em con-
trapartida houve o compromisso desta Casa de que os 
nossos subsídios seriam repostos anualmente pela in-
flação. Nós já amargamos uma perda de mais de 30%. 
E não queremos favor. Nós queremos pagar aquilo que 
nos cabe com a verba destinada ao próprio Judiciário.

Dessa sorte, queremos agradecer toda home-
nagem que a AMB recebe por suas campanhas, por 
suas lutas. O meu final de ano foi passado aqui den-
tro do Senado e da Câmara. Levei daqui, nos braços, 
o compromisso da base do Governo de que apoiaria 

as reivindicações da Magistratura, mas não vejo essa 
promessa ser concretizada.

É por isso que falo neste plenário de tantas histó-
rias, neste plenário de Rui Barbosa, neste plenário de 
Evaristo de Morais e de cada um que passou por aqui, 
pedindo apenas um olhar diferenciado para a Magis-
tratura brasileira. E, sobretudo, que nós olhemos para 
a imediata necessidade de revisão do Código Penal!

Mais de 100 policiais brasileiros foram mortos na 
cidade de São Paulo, e parece que esses episódios 
acontecem na lua. No mais sangrento episódio que 
aconteceu em São Paulo – o Desembargador Sebastião 
Amorim era Presidente da AMB –, nós levamos uma co-
laboração da seção criminal de mais de mil páginas para 
mudar a lei penal, mas só algumas foram emplacadas.

Imaginem, Excelências, que, em um julgamento 
pelo júri, quando a pena era de 20 anos e 1 dia, o réu 
levantava o dedo na sessão de julgamento, e o julga-
mento tinha de ser refeito. Havia um recurso antigo cha-
mado “protesto por novo júri”, e tudo tinha de ser refeito.

Como nós vamos trabalhar em um País em que 
policiais têm de se esconder, em que se matam quatro 
juízes e em que não se cumpre a Constituição brasileira?

Que fique lançada neste solo a nossa semente de 
inconformismo, a nossa semente de dor pelos quatro 
magistrados assassinados, pelos policiais assassinados 
em São Paulo e em outros Estados da Federação e, so-
bretudo, pelas pessoas vitimadas nessa guerra indigesta, 
onde não há um olhar diferenciado, em que pese todo o 
esforço. Parece que nós estamos vacinados contra a dor.

Fica aqui o nosso grito de alerta. Nós, que só 
fazemos julgar aquilo que nos é apresentado e que 
temos falado sempre que é preciso mudar, estamos 
aqui, Senador, a depositar a nossa dor por aqueles que 
foram vitimados na nossa classe, pelos promotores, 
pelos delegados, pelos advogados, pelos mais de cem 
jornalistas vitimados no nosso País, por aquele anô-
nimo da população, por aquela lágrima daquela mãe 
que cai e rola na cidade de São Paulo, pelos policiais 
militares e civis, pelas pessoas mortas. E nós, juízes, 
estamos sem uma ferramenta legal para exercer a jus-
tiça penal a tempo e a hora.

Que Deus ilumine o caminho da Justiça brasileira 
e de cada um de nós!

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – Cumprida a finalidade da sessão, agrade-
ço às personalidades que nos honraram com seu com-
parecimento e declaro encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 19 minutos.)
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Ata da 204ª Sessão, Não Deliberativa,
em 5 de novembro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Anibal Diniz, Mozarildo Cavalcanti, Eduardo Suplicy e Tomás Correia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minutos e 
encerra-se às 18 horas e 1 minuto)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – O requerimento que acaba de ser lido 
será votado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Passo a ler expediente no seguinte teor:

A Sua Excelência o Senhor Presidente José 
Sarney.

Sr. Presidente, com os cordiais cumprimentos, 
comunico a V. Exª que a partir de hoje estou re-
assumindo o exercício do mandato de Senador 
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pelo Estado do Maranhão. Informo que mantenho 
no meu Estado um escritório de apoio às ativida-
des parlamentares, comunicado anteriormente.
Segue em anexo cópia da minha exoneração 
do cargo de Secretário-Chefe da Assessoria 
de Programas Especiais da Casa Civil do Es-
tado do Maranhão.
Certo de sua atenção, aproveito a oportuni-
dade para renovar expressões de apreço e 
consideração.
Senador João Alberto Souza (PMDB – MA)
É o seguinte o Ofício na íntegra:

Of. GSJALB nº 1/2012
Brasília – DF, 5 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Com os cordiais cumprimentos, comunico a Vos-

sa Excelência que a partir de hoje estou reassumindo 
o exercício do mandato de Senador pelo Estado do 
Maranhão. Informo que mantenho no meu Estado o 
Escritório de Apoio às Atividades Parlamentares co-
municado anteriormente.

Segue em anexo cópia da minha exoneração do 
cargo de Secretário-Chefe da Assessoria de Progra-
mas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão.

Certo da atenção de Vossa Excelência, aproveito 
a oportunidade para renovar expressões de apreço e 
consideração.

Cordialmente, – Senador João Alberto Souza,
PMDB/MA.

ATO DA GORVENADORA DO MARANHÃO
A Governadora do Estado do Maranhão, no uso 

de suas atribuições legais,
Resolve
Exonerar, a pedido, João Alberto de Souza do 

cargo de Secretário-Chefe da Assessoria de Progra-
mas Especiais, da Casa Civil.
Palácio do Governo do Estado do Maranhão, em São 
Luís, 30 de outubro de 2012, 191º da Independência 
e 124º da República. – Roseana Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – O expediente lido vai à publicação.

Há oradores inscritos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.

Enquanto S. Exª se dirige à tribuna, concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
dar as boas-vindas ao Senador João Alberto, que volta 
ao nosso convívio no Senado. Seja muito bem-vindo!

Gostaria de informar, Sr. Presidente, que tomei a 
iniciativa, diante da homenagem que hoje foi prestada, 
sobre o mérito de cultura, para que sobretudo aqueles 
que estão envolvidos com a homenagem a Luiz Gon-
zaga e a Gonzaguinha, que foi o principal homenage-
ado de hoje, possam fazer uma visita ao Senado hoje: 
o ator Chambinho, que faz o papel de Luiz Gonzaga; 
Daniel Gonzaga, filho de Luiz Gonzaga Filho, o Gon-
zaguinha; Elba Ramalho, que no Palácio do Planalto 
cantou Asa Branca; e o curador da exposição sobre 
Luiz Gonzaga.

Portanto, eu gostaria de sugerir, Sr. Presiden-
te, que, por volta das 14h30min, façamos uma breve 
pausa para também homenagearmos Luiz Gonzaga, 
Gonzaguinha e todos aqueles que hoje foram premia-
dos com a Ordem do Mérito Cultural.

É a sugestão que formulo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Senador Suplicy, quanto à sugestão 
de V. Exª, de fazermos pausa na sessão, informo a V. 
Exª que não há previsão regimental, portanto, não te-
nho como acolher.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, eu gostaria, então, de pedir a palavra 
para uma comunicação inadiável no momento em que 
essas pessoas estiverem aqui para que eu faça a de-
vida homenagem a elas.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Nesse sentido, V. Exª está inscrito para 
uma comunicação inadiável.

Concedo, portanto, a palavra ao Senador Paulo 
Paim, do PT do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, queria, em primeiro lugar, cumprimentar 
o Senador João Alberto, que já foi membro, inclusive, 
da Mesa desta Casa, pelo seu retorno ao plenário do 
Senado e, espero eu, que também à Comissão de Di-
reitos Humanos, onde é um membro sempre atuante. 

Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Senador 
Eduardo Suplicy, quero falar hoje sobre a importância 
do transporte coletivo no País. Este ano, tive a opor-
tunidade de presidir, eu diria, mais de uma centena de 
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audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa. 

De muitos temas lá tratamos, mas um que teve 
grande impacto junto ao povo brasileiro foi quando, 
com diversos convidados, abordamos a questão da 
competitividade da indústria automobilística e também 
a mobilidade urbana.

Ali estavam presentes representantes de diversas 
montadoras, também das centrais, das confederações, 
do Ministério do Trabalho e Emprego e, naturalmente, 
aqueles que tratam de políticas humanitárias.

É importante continuar com esse diálogo, na 
busca de medidas que promovam o fortalecimento, 
é claro, da indústria brasileira, mas sem comprome-
ter direitos conquistados pelos trabalhadores e até a 
questão específica da qualidade do transporte, seja 
individual, seja coletivo. E, claro, sempre preservando 
os direitos dos trabalhadores.

Eu tenho dito, e repito, que vamos fazer neste 
ano uma audiência pública nesse sentido. Aqueles que 
pensam em voltar com a tese de que acima da legisla-
ção estaria o negociado entre as partes podem saber 
que eu não acredito que isso passe aqui no Senado, 
nem na Câmara.

Por isso, os direitos dos trabalhadores, para mim, 
são invioláveis. Agora, reconhecemos a importância 
da indústria automobilística, que responde por 22% 
da produção industrial brasileira e 5% do nosso PIB. É 
claro que vamos valorizar a indústria automotiva, uma 
importante fonte de riqueza e emprego para o País.

Contudo, Sr. Presidente, outro assunto traz pre-
ocupação a todos. É a questão da mobilidade e aces-
sibilidade urbana. Este é o assunto que eu gostaria de 
abordar nesta tarde, aqui da tribuna do Senado, porque, 
como cidadão brasileiro, eu tenho que demonstrar a 
minha preocupação com o futuro do deslocamento de 
toda a nossa gente.

Infelizmente, os engarrafamentos já viraram roti-
na nas principais cidades brasileiras, até mesmo aqui 
em Brasília, uma cidade que até há bem pouco tempo 
não tinha esta questão. 

Bom, mas vamos a São Paulo. Em São Paulo, por 
exemplo, de acordo com o Ibope, no início de 2008, 
63% das pessoas já gastavam – projeção de 2008 – 
entre 30 minutos e 3 horas no deslocamento para a 
escola, universidade ou trabalho.

Como falta infraestrutura adequada, no transpor-
te de massa, 54% estão totalmente insatisfeitos com 
o transporte coletivo em nosso País. Os congestiona-
mentos urbanos, além de limitarem o direito de ir e vir 
do cidadão brasileiro, garantido na Constituição, ainda 
causam importantes perdas econômicas. 

A Secretaria de Estado dos Transportes Metropo-
litanos de São Paulo estima que as perdas financeiras 
com acidentes de trânsito, poluição e engarrafamen-
tos na cidade de São Paulo sejam de mais ou menos 
R$4,1 bilhões por ano. Perdemos R$4,1 bilhões por 
ano só em São Paulo. Multipliquem isso por todos os 
Estados, e nós vamos, com certeza, nos aproximar a 
muito mais do que R$100 bilhões por ano.

Já o Instituto Avançado da USP calcula perda 
diária de R$11 milhões com tempo e combustível. O 
estudo considera a média de 80 quilômetros de len-
tidão por dia, com pico de 200 quilômetros. No total, 
os custos anuais chegariam a R$3,3 bilhões. A soma 
do tempo perdido pelas pessoas no trânsito atinge a 
média de 240 mil horas. São desperdiçados cerca de 
200 milhões de litros de gasolina e álcool e 4 milhões 
de litros de diesel por ano devido aos engarrafamen-
tos na cidade.

Como vemos, Sr. Presidente, esse é um custo 
absurdo que existe só em São Paulo. Mas existe tam-
bém em diversas outras cidades brasileiras, como 
o Rio de Janeiro, Porto Alegre – capital do meu Rio 
Grande – e Brasília.

Embora esses dados não sejam propriamente 
uma grande novidade, fiz questão de trazê-los ao ple-
nário para que possamos refletir sobre eles. Repito: 
apenas em São Paulo, os engarrafamentos geram 
uma perda de R$3,3 bilhões por ano e 240 mil horas 
perdidas. Mais do que a economia, é a vida das pes-
soas, Sr. Presidente, que está indo embora devido aos 
acidentes. As horas ociosas no trânsito diminuem ou 
impossibilitam a participação em atividades físicas, 
lazer, descanso e até mesmo de produzir.

Não posso deixar de mencionar os problemas 
relacionados à saúde. As pessoas que passam longas 
horas ao volante ou mesmo em ônibus lotados tendem 
a apresentar queixas, como dores lombares, dores no 
pescoço e ombro, dores de cabeça, além, naturalmen-
te, de dores no conjunto do corpo.

Em 2007, pesquisadores da Universidade de 
São Paulo avaliaram 500 pessoas que trabalham nas 
ruas, como motoristas. Todas as pessoas expostas à 
rotina nas ruas apresentaram substâncias tóxicas no 
organismo e chance dobrada de desenvolver câncer 
de pulmão e também podem desenvolver bronquite, 
asma e até infarto.

O provável aumento do número de doenças pro-
vocadas pelo trânsito nas grandes cidades tem impac-
to direto nos custos de saúde pública no Brasil, isso 
sem falar no imenso número de acidentes de trânsito, 
responsáveis pela morte de 37 mil pessoas por ano 
e pela internação de outras 180 mil, com impacto de 
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cerca de R$34 bilhões na economia e no sistema de 
saúde. Vejam o impacto: R$34 bilhões!

Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti, apenas 
com esse panorama é possível ver que não podemos 
mais continuar com o atual modelo de transporte ur-
bano em nosso País. Não dá mais para comprometer 
a produtividade, a mobilidade e as vidas de milhões e 
milhões de brasileiros.

Tenho lido muito a respeito desse assunto e tam-
bém conversado com especialistas na matéria e perce-
bo que há um consenso: para equacionar o problema 
da mobilidade urbana, é preciso priorizar o transporte 
coletivo, para que ele seja eficiente, eficaz; e, segun-
do, modelar o desenvolvimento das cidades, usando 
o transporte público como eixo.

Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, naturalmen-
te, ao falar do transporte, tenho de falar do transporte 
público no Brasil.

Falei, no início do meu pronunciamento, sobre a 
indústria automobilística e sobre a importância de que 
ela seja valorizada, estimulada. Nada contra. Mas não 
podemos nos esquecer dos transportes coletivos, que 
não têm recebido os mesmos benefícios.

Trago aqui um exemplo. Se tomarmos o perío-
do de 2003 a 2009, enquanto a inflação medida pelo 
IPCA subiu 41,8%, os preços das passagens dos ôni-
bus urbanos registraram um aumento de 63,2%, 20% 
a mais do que a inflação, o que gerou uma queda do 
número de passageiros pagantes.

Por outro lado, ficou mais fácil comprar automó-
veis. Que bom! O preço do carro novo subiu 19%, e o 
da motocicleta, 12%, no mesmo período.

E sou daqueles que entendem que o povo tem que 
ter direito mesmo de comprar seu carrinho, ter direito 
ao seu transporte individual, mas isso não quer dizer 
que não tenhamos de investir no transporte coletivo. É 
fundamental o transporte coletivo. Tem de ser uma op-
ção de o cidadão ir de carro ou de moto ou de bicicleta.

Sr. Presidente, entendo que esse é um dado im-
portante, que mostra que não estávamos, como de-
veríamos, favorecendo o transporte coletivo, ou seja, 
ônibus, metrô, trem, enfim... Repito: quero que seja as-
segurado ao brasileiro o direito de ter seu carro novo. 
Deixo isso bem claro, até porque ele representa um 
legítimo direito do povo brasileiro, que, sempre que 
perguntado, coloca-o como um dos principais itens, o 
que entendo que é mais do que justo.

Eu me lembrava que, algum tempo atrás, eu dis-
cutia com alguém que dizia: “no governo Lula e, agora, 
no Governo Dilma, todo mundo tem carro, todo mundo 
tem casa própria; daqui a pouco, até casa na praia.” Ao 
que eu disse: que bom! Você acha que não é sonho 
de cada um ter o seu sítio, a sua casa na praia, o seu 

carro do ano? Quem bom! Tomara que consigamos 
avançar mais nesse sentido.

Mas o que quero debater aqui, hoje, é a impor-
tância do transporte coletivo, sem prejuízo de que as 
pessoas tenham o seu transporte individual. Como o 
transporte coletivo é ruim, caro e pouco confiável, as 
pessoas buscam alternativas por conta própria, o que 
acaba ocasionando o aumento do número de veícu-
los na rua.

Se tivéssemos um excelente transporte coletivo, 
como existem hoje em países de primeiro mundo, com 
certeza as pessoas não usariam o carro todos os dias 
para o seu deslocamento.

Como já vimos na Comissão, na França e em ou-
tros países, as pessoas têm um transporte coletivo bom. 
E embora tenham o seu carro particular, ainda fazem 
parte do seu deslocamento com bicicletas alugadas.

Prova disso, Sr. Presidente, é o avanço dos gastos 
com transporte individual pelas famílias brasileiras em 
detrimento dos gastos com transporte coletivo, no pe-
ríodo de 2003 a 2009, conforme constatado pelo Ipea.

E o que fazer, diante dessa realidade, Sr. Presi-
dente? Os dados do Ipea mostram isso.

Sinceramente, não vejo como mudar esse quadro 
sem uma redefinição do nosso ordenamento urbano e 
o fortalecimento do transporte coletivo.

As Regiões Metropolitanas e as Regiões Inte-
gradas de Desenvolvimento Econômico, que são as 
áreas mais problemáticas, respondem por 42% da 
população brasileira, e existe uma grande dificuldade 
em estabelecer uma política homogênea para a mo-
bilidade nessas regiões.

Sr. Presidente, existe uma gestão compartilhada 
do trânsito e do transporte urbano entre a União, os 
Estados e os Municípios. Isso, inclusive, é o que man-
da a Carta Magna, a Constituição.

Esforços para resolver essa questão de gestão 
têm sido feitos, com mais ênfase a partir de 2001, 
quando entrou em vigor a Lei nº 10257, mais conhe-
cida como Estatuto das Cidades – aqui me lembro, na 
época, Ministro Olívio Dutra, ex-Governador do Rio 
Grande do Sul, que trabalhou muito, muito pela apro-
vação do Estatuto das Cidades –, que estabeleceu as 
diretrizes gerais e os instrumentos de política urbana.

Com esse instrumento, passou a ser possível 
promover duas mudanças importantes: primeiro, deter 
a expansão urbana horizontal, aumentando sua den-
sidade; segundo, estimular a transformação das cida-
des para um novo modelo, em que haja um equilíbrio 
das funções urbanas, permitindo seu funcionamento 
24 horas por dia, de forma sustentável.

Outro instrumento importante, e que já está à dis-
posição da sociedade brasileira, é a Lei nº 12.587, de 

NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 6 58563

2012, também conhecida como Lei da Mobilidade, Sr. 
Presidente, sancionada no início deste ano pela Pre-
sidenta Dilma, e que criou um divisor de águas nessa 
questão, de forma muito, muito importante.

Isso porque, a partir dela, passou-se a entender 
que o conceito de mobilidade urbana é mais amplo do 
que somente o de transporte urbano.

O Estatuto das Cidades e a Lei da Mobilidade 
Urbana são, indiscutivelmente, dois importantes instru-
mentos que temos à disposição para tentar equacionar 
essa questão do transporte urbano em nosso País.

Algumas soluções, Sr. Presidente Mozarildo, são 
possíveis. A Presidenta Dilma, seguindo o exemplo do 
Presidente Lula, tem agido firme nesse sentido, com 
ações do PAC voltadas para as médias e grandes ci-
dades brasileiras, além de medidas destinadas à pa-
vimentação e à qualificação das vias urbanas.

Estão contemplados, sobretudo, investimentos 
em sistemas BRT (Bus Rapid Transit) e VLT (Veículo 
Leve sobre Trilhos), numa parceria inédita entre Go-
verno Federal, Estados e Municípios, com linhas de 
financiamento específicas para essa finalidade.

Isso é de suma importância, porque começamos 
a pensar a questão do transporte urbano de forma inte-
grada – União, Estados e Municípios. Assim, eles vão 
agir conjuntamente para resolver uma questão comum.

Em Porto Alegre, por exemplo, está previsto o 
BRT Assis Brasil e Protásio Alves, além da melhoria 
e da expansão dos corredores de transporte e do sis-
tema de monitoramento de tráfego.

Outra solução que poderia ser possível é o pro-
jeto chamado Aeromóvel, inventado nos anos 80, pelo 
brasileiro Oskar Coester, cuja tecnologia de propulsão 
pneumática é totalmente nacional. Ele está sendo im-
plantado em Porto Alegre. O aeromóvel da linha Tren-
surb-Infraero fará o trajeto entre a estação aeroporto 
do Trensurb e o terminal 1 do Aeroporto Internacional 
Salgado Filho, na capital gaúcha. O veículo deve fa-
zer o trajeto de 998 metros entre a estação do trem e 
o terminal do aeroporto em 90 segundos. Por incrível 
que pareça, Sr. Presidente, esse veículo não poluen-
te, econômico e confortável, não é utilizado no Brasil, 
mas tem sido adotado em outros lugares do mundo, 
como, por exemplo, na Indonésia.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por 
que não levar o aeromóvel para grandes cidades bra-
sileiras, já que, em inúmeras cidades do mundo, ele 
é adotado? Já que se trata de um veículo economi-
camente sustentável e com baixo impacto ambiental.

A mim parece que essa pode ser uma das alter-
nativas, somada ao BRT, ao VLT, às ciclovias, às ciclo-
faixas e a outras medidas de redução do tráfego urba-

no, no período de pico, que poderiam colaborar para 
a melhoria da mobilidade nas metrópoles brasileiras.

Essa integração entre os diferentes modais é ne-
cessária, porque não existe modalidade de transporte 
que, isoladamente, resolva todas essas questões do 
transporte urbano, se levarmos em conta as três variá-
veis mais importantes na mobilidade, que são: acessibi-que são: acessibi-
lidade, tempo de espera e velocidade do equipamento.

Antes de encerrar, Sr Presidente, e já agrade-
cendo pela tolerância de V. Exª, que pacientemente 
me permitiu que eu falasse na íntegra, eu só gostaria 
de citar alguns exemplos – mas aí eu vou indo para o 
final – de soluções para essa questão do transporte 
urbano, que deram certo em algumas cidades.

O primeiro exemplo que quero mencionar é o de 
Hong Kong, eleita pela revista The Economist como a 
melhor cidade do mundo para se viver.

Nesse mesmo ranking, as duas cidades brasilei-
ras listadas não foram tão bem: São Paulo ficou com a 
36ª posição, e o Rio de Janeiro com a 42ª.

Em Hong Kong, existe uma integração entre as 
políticas de ordenamento e de transporte urbano. Lá, 
não se permite a ocupação dispersa do território; ao 
contrário, restringe-se ao máximo essa expansão hori-
zontal da cidade. Como resultado, somente um quarto 
do espaço da ilha é habitado e não existe desperdício 
de recursos com saneamento, eletrificação e pavimen-
tação de áreas distantes.

Investe-se em dar maior eficiência à infraestrutura 
existente. Graças a essa concentração espacial, tudo 
em Hong Kong está perto de todos, inclusive o conta-
to com a natureza. A cidade é rodeada de parques e 
reservas naturais, que correspondem a 38% de sua 
área total. Qualquer morador chega à praia ou a um 
parque em menos de 20 minutos.

Enquanto São Paulo possui uma frota de 6 mi-
lhões de automóveis, Hong Kong possui apenas 435 
mil, apesar de contar com uma população de mais de 
7 milhões de habitantes. A explicação para isso, Sr. 
Presidente Mozarildo, está na qualidade do transporte 
coletivo. A rede de transporte de Hong Kong é usada por 
90% da população, enquanto no Brasil esse percentual 
é de apenas 65%, de acordo com esse estudo do Ipea.

Essa rede de transporte não é composta ape-
nas por ônibus, mas também por trem, metrô, bonde 
e balsa e integrado com moto e com bicicleta. Então, 
Sr. Presidente, esse é o exemplo de Hong Kong, que 
tem muito a nos ensinar.

O outro exemplo que poderíamos citar aqui é o 
de Bogotá, na Colômbia, onde as autoridades investi-
ram em renovação urbana com um forte enfoque em 
qualidade de vida.
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Enfrentando uma degradação na vida dos mora-
dores, a cidade desenvolveu um programa relativo a 
transporte e tecido urbano denominado Transmilênio. 
E aí tudo melhorou.

Esse é um sistema de trânsito baseado em ônibus, 
que engloba 31km em vias exclusivas, com três faixas, 
e leva 700 mil passageiros/dia, chegando a transportar 
42 mil pessoas por hora nos momentos de pico.

Em Bogotá, também foram adotadas outras pro-
vidências, como a limitação do acesso dos carros aos 
centros urbanos, nas horas de pico da manhã e da 
noite; a implantação de 200km de ciclovias/ciclofaixas, 
para conectar toda a cidade e calçadas para pedes-
tres, ligando os centros de atividades da cidade, para 
promover meios de transporte não motorizados, como 
skates, patins e outros.

Além disso, foi adotada uma política de ajardina-
mento e de implantação de espaços de lazer, com o 
objetivo de revitalizar a área urbana.

Os resultados não tardaram a aparecer.
Depois da implantação da primeira fase do Trans-

milênio, no ano 2000, houve uma redução de 32% do 
tempo da viagem para os usuários, 75% dos danos 
físicos e 92% das fatalidades de trânsito, ou seja, de 
mortes no trânsito.

Sr. Presidente, são apenas dois exemplos que 
aqui dei de soluções integradas de transporte e pla-
nejamento urbano.

Poderia citar aqui dezenas deles, mas o tempo 
não permite.

Para concluir mesmo, reafirmo meu compromis-
so em promover os direitos humanos e a redução das 
desigualdades em nosso País, nunca esquecendo da 
mobilidade urbana.

Nessa linha de ação, sem dúvida, lutar pela me-
lhoria das condições de mobilidade e acessibilidade 
urbana é uma meta de todos aqueles que são defen-
sores dos direitos humanos.

Mais do que um simples serviço de transporte, 
os sistemas públicos de transporte urbano cumprem 
uma missão essencial de serviço social, necessário à 
manutenção da solidariedade e da coesão geográfica 
de uma cidade, assegurando a todos o acesso pelas 
vias, combatendo acidentes, combatendo congestio-
namento, combatendo a poluição; em resumo, dando 
mais um salto de qualidade em defesa da vida.

Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª.
E quero apenas me justificar mais uma vez, por-

que hoje vai haver um grande encontro, em Porto Ale-
gre, na Assembleia; e outro, em Garibaldi. E há pouco 
tempo me ligaram, já que eu sou autor do Estatuto do 
Motorista, para saber se eu poderia estar lá. Mandei um 

representante para aquele evento, lá na Assembleia, 
que poderá dialogar sobre a importância do Estatuto 
do Motorista, que está em debate, aqui no Senado, 
de nossa autoria, que visa regulamentar todo o setor 
que envolva motorista de ônibus, de caminhão, de táxi; 
enfim, todos aqueles que dedicam a sua vida como 
profissional do volante.

Agradeço a todos e justifico a minha não presença 
naquele evento tão importante, tanto em Porto Alegre 
quanto lá em Garibaldi.

Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/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, Mozarildo Cavalcanti, que preside esta 
sessão; Senador Roberto Requião; Senador João Al-
berto, que retorna à atividade, é bem-vindo; Senador 
Alvaro Dias; Senador Suplicy; Srªs e Srs. Senadores; 
nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado, servidores desta Casa, como o Senado 
Paulo Paim, há pouco na tribuna, falou, fui convidada 
pelo líder do Movimento Brasil Caminhoneiro, Nélio 
Botelho, que está neste momento na Assembleia Le-
gislativa do nosso Estado, o Rio Grande do Sul – es-
tou sendo representada pelo meu chefe de gabinete, 
Marco Aurélio Ferreira – para o lançamento da Frente 
Estadual em Defesa do Brasil Caminhoneiro, em de-
fesa do transporte rodoviário de cargas. 

É muito importante o apoio político para essa 
categoria, que demonstrou a sua força e a sua orga-
nização, numa paralisação recente. Então, estamos lá, 
para dar apoio, também junto com o Deputado Vilson 
Covatti e Deputada Silvana Covatti. 

Caro Presidente Senador Mozarildo Cavalcanti, 
a Medida Provisória nº 579, em discussão na Comis-
são Especial do Congresso, que define as regras de 
concessão do setor elétrico, precisa de uma avaliação 
bastante minuciosa, bastante atenta, do Congresso 
Nacional, porque ela vai impactar diretamente sobre o 
desempenho da economia brasileira e também, claro, 
vai ter peso sobre o bolso dos consumidores domici-
liares de energia. 

Tenho conversado muito com os Secretários de 
Energia e representantes da indústria e associações 
do setor – como as Associações Brasileira dos Produ-
tores Independentes de Energia Elétrica (Apine), de 
Grandes Consumidores Industriais de Energia e de 
Consumidores Livres (Abrace), da Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB), – e a avaliação geral 
dessas instituições e entidades é de muita inseguran-
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ça e de grande incerteza. Não existe, ainda, clareza 
por parte do Governo sobre a desoneração tributária 
necessária a esse setor estratégico, que incentive a 
redução do custo da energia consumida pelo setor in-
dustrial e pelos consumidores residenciais.

A nossa energia ainda é uma das mais caras do 
mundo. Diversas empresas que vieram para investir no 
Brasil estão avaliando seriamente se ainda é vantajo-
so manter plantas ou investimentos em nosso País. E, 
neste momento, quando precisamos fazer nossa eco-
nomia crescer, essa dúvida não pode existir. Mesmo 
não sendo tão aberta politicamente quanto o Brasil, a 
emergente China, que tem uma alta taxa de poupan-
ça, permite financiamentos maciços em investimentos 
públicos em infraestrutura, como energia e logística, 
segundo informa o comentário de Paulo Guedes, em 
artigo publicado, hoje, no jornal O Globo.

Os chineses, com todas as diferenças, estão 
conseguindo investir em usinas hidrelétricas, linhas 
de transmissão e redes de distribuição de energia, 
enquanto o Brasil não consegue marcos claros para 
a captação de investimentos externos.

O setor elétrico espera soluções não apenas para 
o aumento da produção de energia, mas também para 
a geração e a distribuição. A prova disso é o nervosismo 
do mercado financeiro. Os analistas de mercado esti-
mam que as ações das companhias do setor elétrico, 
que já têm acumulado perdas desde setembro, devem 
continuar caindo, segundo especialistas ouvidos pelo 
jornal Valor Econômico.

Na reportagem do jornal publicada na edição de 
hoje, os analistas receberam mal as medidas do Gover-
no para a renovação de contratos. As empresas terão 
até o início de dezembro para decidir se aceitam ou 
não as condições. Mas estão causando insegurança 
jurídica as novas tarifas para a geração e receitas de 
transmissão sugeridas pela administração federal para 
as empresas com concessões vencendo até 2017.

Apresentei quatro emendas à MP 579, que pre-
cisam ser consideradas e debatidas, como todas as 
outras – não apenas as minhas. A emenda 176 per-
mite, por exemplo, que as cooperativas de eletrifica-
ção possam continuar desenvolvendo suas atividades 
com os mesmos padrões e custos atuais de energia.

As cooperativas não podem onerar os consumido-
res e seus associados, pois essas organizações, muito 
comuns no interior do Brasil, especialmente na Região 
Sul e no meu Estado, o Rio Grande do Sul, precisam 
de tarifas mais baixas para continuar agregando valor 
ao agronegócio e à produção rural.

No próximo dia 9, a propósito, estarei, inclusive, 
debatendo essas questões em Porto Alegre com o pre-
sidente da Federação das Cooperativas de Energia, 

Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do 
Sul, a Fecoergs, Jânio Vital Stefanello, com os Depu-
tados Federal Luiz Carlos Heinze, do meu partido, e 
Estadual, Pedro Westphalen, também do meu partido.

Na emenda 177, sugiro que 30% da energia ve-
lha das usinas que terão as concessões prorrogadas 
sejam destinados ao mercado livre para leilão. Esse 
mercado do setor elétrico é importante porque as 
operações de compra e venda de energia elétrica são 
feitas em condições mais competitivas, principalmente 
para os setores que consomem muita energia, como 
é o caso dos setores automotivo, alimentício, siderúr-
gico e químico.

No caso da Emenda nº 178, a proposta é mo-
dernizar o processo de regularização das cooperativas 
de eletrificação rural pela Aneel, por meio da redução 
equilibrada das tarifas, tanto para as concessionárias, 
quanto para as permissionárias. Esse ajuste visa a 
fazer justiça com mais de 100 cooperativas de eletri-
ficação rural, responsáveis por levar energia ao meio 
rural para mais de 4 milhões de brasileiros.

É preciso, também, retomar o regime cumulativo 
dos impostos que incidem sobre o setor, como PIS/
Pasep e Cofins, como proponho na Emenda nº 179. 
Quando esses dois impostos deixaram de ser cumu-
lativos no setor, houve um aumento de 70% da carga 
tributária de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a ca-
deia de energia elétrica. Carga tributária maior é tudo 
o que o setor elétrico não pode ter nesse momento!

Em resumo, é preciso focar atenção nesse setor 
prioritário. No debate de melhoria de nossa infraestru-
tura, essas questões básicas não podem ficar de fora.

A luz vermelha no setor eiétrico tem acendido 
com muita frequência. Basta verificarmos os últimos 
apagões de energia ocorridos em pouco mais de um 
mês. O Brasil já acumula a quarta falha desde o pri-
meiro apagão, que atingiu 11 Estados das Regiões 
Nordeste e Norte, durando 50 minutos. Dias depois, 
a pane foi no transformador da subestação de Foz do 
Iguaçu, que pertence ao sistema de Furnas, deixando 
sem luz cidades de cinco Estados: Paraná, do nosso 
Senador Requião, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, 
Rondônia e parte do Centro-Oeste. A Capital Fede-
ral ficou sem luz por um problema em um disjuntor 
na subestação de Furnas e na rede da Companhia 
Energética de Brasília. E, mais recentemente, a falha 
ocorreu no sistema de proteção da linha de transmis-
são Colinas-lmperatriz, afetando as regiões Norte e 
Nordeste do País.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, esta Casa tem 
um compromisso com o desenvolvimento, e não há de-
senvolvimento sem investimento em energia. O setor 
estima que a demanda por essa commodity no Brasil 
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deve crescer entre 6% e 8% anualmente. Precisamos 
criar, portanto, com urgência, marcos legais capazes 
de ajudar nessa ampliação. O País não pode ficar mais 
refém de improvisos no setor, especialmente, das in-
definições. O foco deve ser nacional, com uma políti-
ca clara para a produção, a geração e a distribuição.

Está claro que nosso sistema está ultrapassado, 
e sem os investimentos do setor privado as condições 
de melhoria não surgirão.

Podemos, por exemplo, debater formas de au-
mentar os investimentos em Pequenas Centrais Hi-
drelétricas, as chamadas PCHs, pois apresentam um 
retorno mais rápido em termos de produção de ener-
gia. É um caminho que pode ser pensado para ajudar 
nesse processo de ampliação da oferta de energia.

A nossa matriz energética precisa ser diversifica-
da, mas temos a obrigação de aproveitar o potencial 
que já temos, como no caso das hidrelétricas, uma 
matriz ainda muito importante para o País. No caso 
do meu Estado, o Rio Grande do Sul, é preciso olhar 
também a produção de carvão mineral. Esse impor-
tante insumo energético tem o apoio da Frente Par-
lamentar do Carvão Mineral, presidida pelo Senador 
Delcídio do Amaral, PT do Mato Grosso do Sul, e pelo 
Vice-Presidente Afonso Hamm. Estados do Sul têm 
grande vocação para a produção de carvão mineral 
e essa vantagem precisa ser aproveitada, incluída na 
matriz energética nacional como opção.

A produção eólica também necessita de investi-
mentos e políticas de incentivo. Segundo reportagem 
publicada no Jornal Zero Hora, de hoje, até janeiro de 
2016 estão previstos 42 projetos que podem elevar 
para 10% a participação da fonte de energia produzi-
da no Rio Grande do Sul.

Senador Suplicy, vou só terminar o raciocínio 
aqui. O Gonzagão, ao vivo, vai entrar aqui, e ele ilumina 
também. Sem luz e energia, os cinemas brasileiros não 
estariam exibindo com tanto sucesso o nosso grande 
ator que está relembrando e revivendo este grande 
brasileiro, Luiz Gonzaga, o Gonzagão.

O que estamos falando aqui de energia é esse 
caminho para gerar energia a partir da força dos ven-
tos, que poderá resultar numa produção de 1.392 me-
gawatts (MW), volume três vezes superior ao atual.

As redes de transmissão ultrapassadas são um 
problema que precisa de solução. Não adianta pro-
duzir energia, se não temos capacidade de levá-la 
adequadamente aos mercados consumidores. Faltam 
investimentos na rede básica de energia. Por isso, as 
falhas persistem.

Precisamos ainda combater o desperdício. Bas-
ta andarmos à noite pela Capital Federal para vermos 
prédios públicos imensos com todas as luzes ligadas. 

É um controle que poderia começar por ações simples 
focadas no uso sustentável desse recurso caro e cada 
vez mais escasso. Trocar aparelhos velhos por equi-
pamentos mais modernos com consumo de energia 
controlado, monitorado e medido também são ações 
que precisam ser adotadas. A eficiência energética 
precisa ser uma obstinação não só do Governo, mas 
também da sociedade, com preços mais baixos de 
energia para o setor produtivo e também para o cida-
dão comum, que depende desse setor para resolver 
as demandas básicas do seu cotidiano, como passar 
e lavar roupa, se locomover para o trabalho ou para 
cozinhar os seus alimentos.

Antes de terminar, queria saudar, também, a ini-
ciativa que ocorreu hoje pela manhã na sede da Fede-
ração das Indústrias do Rio Grande do Sul: o lançamen-
to do Sul Competitivo, com o apoio da Confederação 
Nacional da Indústria. Ao Presidente Heitor Müller e 
a todos os Parlamentares, incluindo o Presidente da 
Câmara, Marco Maia, os cumprimentos pela iniciativa.

Queria agradecer ao mesmo tempo em que digo 
ao Gonzagão, que está aqui, que o Rio Grande tam-
bém tem a honra e o orgulho de ter grandes artistas 
talentosos que já cruzaram o mundo, como o nosso 
Borguetinho, o nosso Gaúcho da Fronteira e tantos 
outros, Luiz Carlos Borges, os Serranos, que são ta-
lentos que mostram a grandeza musical, talentosa e 
artística deste grande e vasto e rico patrimônio cultu-
ral que temos.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Senador Suplicy, Senador Suplicy, só 
para colocar ordem.

O Senador Suplicy pediu a palavra para uma co-
municação inadiável.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pedi a palavra para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Mas a oradora ainda não acabou.

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

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Não. Eu 
fiz questão...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Está dando um aparte?

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Não. Eu 
não fiz um aparte. Eu dei as boas-vindas ao Suplicy, 
mas a palavra quem vai lhe conceder é o nosso Pre-
sidente Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Logo após a fala da Senadora Ana Amé-
lia, V. Exª terá a palavra. Logo após, Senador.

Já?
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Então, tem V. Exª a palavra, para uma comunica-
ção inadiável, por cinco minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, a querida Presidenta Dilma Rousseff, 
hoje, entregou a Ordem do Mérito Cultural, na Clas-
se Grã-Cruz, a Abelardo Germano da Hora, Amâncio 
Mazzaropi, in memoriam; Dener Pamplona de Abreu, 
in memoriam; Hebe Camargo, in memoriam; Herivelto 
de Oliveira Martins, in memoriam; Ifigênia Rosa de Oli-
veira, in memoriam; Mário Schenberg, in memoriam;
Orlando Orfei; Paulo Affonso Miessa (Paulo Goulart); 
Plínio Marcos De Barros (Plínio Marcos), in memoriam;
e Waldomiro Freitas Autran Dourado (Autran Dourado), 
in memoriam; na Classe Comendador, a Aguinaldo 
Ferreira da Silva (Aguínaldo Silva); Alceu Paíva Valen-
ça (Alceu Valença); Almir Narayamoga Suruí; Carlos 
Alberto Cerqueira Lemos; Elba Maria Nunes Ramalho 
(Elba Ramalho); Maria de Fátima (Fafá de Belém) Palha 
de Figueiredo; Ismail Norberto Xavier; Marieta Seve-
ro da Costa; Milton Roberto Monteiro Ribeiro; Raquel 
Trindade de Souza; Rose Marie Muraro e Sr. Abrava-
nel (Silvio Santos); na Classe Cavaleiro, Anna Luiza 
Machado da Silva Muylaert; Breno Luís Marçal da Sil-
veira; Cleodes Maria Piazza Julio Ribeiro; Felipe Elias 
Schaedler; Humberto Piva Campana e Fernando Piva 
Campana; Isay Weinfeld; Martha Mattos de Medeiros; 
Miguel Takao Chikaoka e Regina Maria Barreto Casé.

Ainda, na Classe Grã-Cruz, promoveu José Sar-
ney e Jorge Amado (in memoriam) e outras instituições, 
mas entre elas, hoje, especialmente, foi feita a entrega 
da Ordem do Mérito Cultural a Luiz Gonzaga, o nosso 
Rei do Baião, quando também foi feita a devida home-
nagem ao Gonzaguinha, filho de Luiz Gonzaga.

Em especial, todos nós pudemos lembrar o Rei 
do Baião, hoje, através daqueles que, como Elba Ra-
malho, Chambinho do Acordeon e Daniel Gonzagui-
nha, cantaram, ali no Palácio do Planalto, Asa Branca
e outras músicas de Luiz Gonzaga.

Sr. Presidente, como aqui está presente o Cham-
binho do Acordeon, acompanhado de sua esposa, Da-
niela, gostaria de recomendar muito a V. Exª e a todos 
os brasileiros que, só em uma semana, mais de meio 
milhão de brasileiros e brasileiras foram assistir ao fil-
me Gonzaga, de Pai para Filho, de Breno Silveira e 
Patrícia Andrade, os mesmos que fizeram 2 Filhos de 
Francisco, com tanto sucesso.

Gostaria de ressaltar que Chambinho do Acor-
deon, Land Vieira e Adélio Lima, que fizeram o papel 
de Gonzagão, ao longo da sua vida, e também Júlio 
Andrade, Nanda Costa, Alison Santos, Giancarlo di 
Tommaso, entre outros, foram artistas notáveis deste 
filme que mostra a história tão bonita do pai, Luiz Gon-

zaga, que, por muitos anos, esteve como que separado 
de seu filho Gonzaguinha, até que, em certo momento 
da história, sua esposa vai visitar o filho Gonzaguinha, 
que estava no Rio de Janeiro, e diz que Luiz Gonzaga 
(pai) não estava assim tão bem e que precisava mui-
to da visita de Gonzaguinha. Eles, então, tiveram um 
encontro em Exu e, ali, naquele momento, os dois, 
pai e filho, que estavam por muito tempo separados, 
resolvem se juntar e fazer uma viagem pelo Brasil, os 
dois cantando juntos. 

É algo memorável e que nos comove a todos, 
tão bonito que, neste dia, a Presidenta e a Srª Minis-
tra Marta Suplicy fizeram uma homenagem com a ex-
posição “O Imaginário do Rei. Visões do Universo de 
Luiz Gonzaga”.

Acredito, Sr. Presidente, que nada melhor para 
aqui prestarmos uma bela homenagem a Luiz Gonzaga 
que convidarmos Chambinho para que possa cantar 
e tocar aqui, inclusive ao acordeão...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Senador Suplicy, não é possível o que V. 
Exª está solicitando. Não tem amparo regimental; não 
é o momento... V. Exª pode solicitar, em outra ocasião 
uma homenagem especial para isso...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita-me. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – V. Exª tinha cinco minutos, já esgotados, 
para fazer o registro. Não é permitido...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem apenas, Sr. Presidente.

Inúmeras vezes, no Plenário do Senado, foram 
feitas homenagens, até com...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Em sessões especiais... Em sessões 
especiais...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– (...) o Coral do Senado. Então, que possa haver a 
admissão de que possamos... Até hoje, no Palácio do 
Planalto, Chambinho e Elba Ramalho cantaram Asa
Branca. Então, que pudesse, pelo menos, Chambinho 
aqui nos lembrar... Ele não faz questão, Sr. Presidente, 
mas com uma tolerância especial de V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Senador Suplicy, eu sou filho de ce-
arense; portanto, teria o maior prazer de fazer isso, 
mas aqui nós temos de obedecer o Regimento. Esta 
é uma sessão ordinária não deliberativa. V. Exª pode 
requerer uma sessão solene em que o ouviríamos com 
muito prazer; porém, este não é o momento regimen-
talmente adequado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Nós vamos respeitar...
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – O Regimento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sim, o Regimento; mas fica aqui nossa homenagem 
ao Gonzaga e ao Gonzaguinha.

Quero cumprimentar a Ministra Marta Suplicy, 
a Presidenta Dilma e o Ministro Aloysio Mercadante 
que participaram hoje dessa linda homenagem à vida 
cultural brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Os aplausos desta Presidência à justa 
homenagem, embora eu lamente ter de tomar essa 
medida, de acordo com o Regimento.

Concedo a palavra ao Senador João Alberto 
Souza, do PMDB do Maranhão.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR.) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

Presidente Mozarildo, peço a V. Exª que me ins-
creva para falar pela Liderança do PSDB.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco/PMDB 

– MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de-
pois de um tempo servindo ao Governo do meu Es-
tado, reassumo o meu mandato. Quero agradecer as 
palavras carinhosas que aqui, ao chegar, recebi do 
Senador Paulo Paim, neste microfone, do Senador 
Suplicy, da Senadora Ana Amélia. Agradeço também 
a presença do meu suplente, o ex-Deputado Federal 
Clóvis Fecury, que bem se houve durante a minha au-
sência desta Casa.

Mas, senhores e senhoras, no último dia 28, 
concluiu-se o processo eleitoral nos Municípios dos 
26 Estados da Federação brasileira. Este é um feito 
que, por si só, deve ser comemorado não apenas pela 
vitória dos candidatos, mas pelo pleno exercício da de-
mocracia. Um momento único em que o cidadão brasi-
leiro escolhe o seu representante. Que bonita prática 
de cidadania, com nenhuma interferência externa ao 
pleito garantido pela Justiça!

A nova geração, que pela primeira vez pode ter 
votado este ano – digo, os jovens de 16 anos –, pode 
não saber, mas a democracia foi conquistada neste 
País. Durante 21 anos vivemos o regime militar, um 
regime forte, de 1964 até 1985. Foram tempos difíceis 
e sem liberdade política.

Foi somente após o Senador José Sarney assumir 
a Presidência que o País passou a se redemocratizar. 
Nesse período, foram legalizados os partidos políticos 
até então clandestinos, foi assegurada a liberdade sin-
dical e deu-se fim à censura prévia. Aí estão os partidos 
comunistas legalizados por José Sarney.

O Governo Sarney se destacou pela condução 
desse processo de redemocratização do País, quan-
do, em 1985, realizou, pela primeira vez em 20 anos, 
as eleições diretas para prefeito das capitais. Nessa 
feita, mais de 18 milhões de pessoas foram às urnas 
votar; e, em 1989, houve a primeira eleição presiden-
cial direta do País desde a época de Jânio Quadros, 
em 1960. O processo de democratização da política 
brasileira seguiu-se desde então.

Por vmeio democrático, exercido por meio do 
voto, escolhemos mais dois presidentes, e, em 2002, 
o Brasil elegeu um retirante nordestino e líder operário 
como Presidente do País. Luiz Inácio Lula da Silva ficou 
no cargo por dois mandatos consecutivos e passou o 
cajado para a nossa atual e primeira mulher Presiden-
ta, Dilma Rousseff, com quem continuamos a viver o 
mais longo período de normalidade democrática em 
toda a nossa história.

Esses quase 30 anos de construção democrática 
não têm paralelo na história do Brasil. Do ano de 1500 a 
1889 não havia eleições para o cargo máximo do País. 
Na República Velha, de 1889 a 1930, havia eleições e 
alternância do poder, mas menos de 5% da população 
participava das eleições. A esperança de vida, ao nas-
cer, estava em torno de 30 anos e a maioria absoluta 
da população, que vivia no meio rural, era analfabeta 
e não tinha acesso aos direitos de cidadania.

Ao contrário disso, hoje estamos vivenciando 
tempos mais profundos em termos de extensão dos 
direitos da cidadania. A esperança de vida, ao nascer, 
passou dos 70 anos. A taxa de analfabetismo entre as 
populações em idade escolar é muito baixa e os índi-
ces de pobreza têm se reduzido graças a esforços dos 
projetos sociais do Governo Dilma, como o programa 
habitacional Minha Casa, Minha Vida 2 e o Brasil sem 
Miséria, programa de erradicação da pobreza extrema.

A participação direta na escolha dos represen-
tantes também é muito expressiva. Este ano, segundo 
o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 140 milhões de 
pessoas estavam aptas a votar nessas eleições, núme-
ro 6% maior que o de eleitores das eleições de 2008. 
Isso, Srªs e Srs. Senadores, é o verdadeiro retrato da 
democratização do nosso País.

No Maranhão, sob o comando firme e obstina-
do da Governadora Roseana Sarney, as eleições se 
processaram em um clima de verdadeira tranqüilidade 
democrática em minha cidade natal. Na minha querida 
Bacabal, onde já fui Prefeito, participei ativamente das 
atividades políticas durante estas eleições. Fiquei or-
gulhoso em ver aplicada a Lei da Ficha Limpa, de ini-
ciativa popular, ratificada pelo Congresso. A lei impediu 
o registro junto à Justiça Eleitoral de candidaturas de 
quem já foi condenado por órgãos colegiados, quem 
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foi condenado por crimes contra o patrimônio público, 
quem participou de abuso de autoridade e de lavagem 
ou ocultação de bens, direitos e valores.

Em minha terra natal, Bacabal, que alegria foi ver 
o povo eleger José Alberto, um homem sério, capaz, 
competente e trabalhador para comandar os destinos 
da cidade.

Evidentemente a democracia não é um regime 
perfeito e que resolva todos os problemas de forma 
automática, mas essas eleições demonstraram o alto 
grau de amadurecimento da democracia brasileira.

Vivemos a plenitude democrática, avançamos no 
setor social e no setor econômico. O Brasil, depois do Pre-
sidente Sarney, é outro país, um orgulho para todos nós.

Parabenizo a todos os novos prefeitos e prefeitas, 
vereadores e vereadoras de todas as cidades deste 
nosso Brasil, de leste a oeste, de norte a sul, e desejo 
que o exercício de suas funções seja coeso com suas 
promessas de campanha e que faça valer a confiança 
que o eleitor depositou nos senhores e nas senhoras 
ali nas urnas.

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

Durante o discurso do Sr. João Alberto Souza, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal 
Diniz, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador João Alberto Souza.

Agora, com a palavra, pela Liderança, o Senador 
Cristovam Buarque. (Pausa.) Não se encontra presente.

Na alternância, agora é um Líder.
Com a palavra o Líder Alvaro Dias e, logo em 

seguida, o Senador Mozarildo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ainda na semana passada, o Senado Fe-
deral aprovou projeto de empréstimo, para o Rio de 
Janeiro, de mais de R$240 milhões para as obras do 
Maracanã. São empréstimos avalizados pelo Gover-
no da União para dar continuidade a essa obra. Cito 
esse fato para ressaltar que recursos não faltam para 
a construção de estádios de futebol no Brasil.

O dinheiro público tem sido oferecido generosa-
mente para que essas obras se realizem, não impor-
ta o valor, não importa se superfaturadas. Um estádio 
como o Mané Garrincha, em Brasília, para dar um 
exemplo, custará mais de R$1 bilhão, construído com 
recursos públicos.

Digo isso, porque deve chocar as pessoas de-
sassistidas no País. São vários segmentos sociais 
que sofrem carências inimagináveis. Há setores que 

se revoltam diante das injustiças sociais promovidas 
pela insensibilidade governamental.

Há cerca de 7 anos, da tribuna do Senado Fede-
ral, denunciamos o descaso do Governo com os apo-
sentados e pensionistas do Aerus. Agora, o Governo 
trava uma batalha judicial com eles. Depois de assu-
mir o compromisso de cumprir uma decisão judicial, 
o Governo voltou atrás, ingressou com recursos, vem 
adotando os expedientes jurídicos possíveis, para não 
corresponder às expectativas desses trabalhadores 
aposentados.

Alega-se, na decisão judicial recente, que seria 
grave ônus ao Governo; que poderia ocorrer grave 
dano ao Governo da União, sem se considerarem os 
gravíssimos danos que afetam a vida de famílias de 
trabalhadores aposentados.

Trago, mais uma vez, a esta tribuna um longo e 
aflitivo itinerário percorrido pelos participantes do Fundo 
Aerus, fazendo o registro de uma correspondência que 
me foi encaminhada, assinada por Carlos Edmundo, de 
Joinville, um aposentado do Aerus que clama em nome 
dos mais de 50 mil dependentes diretos, um grupo de 
aposentados e pensionistas cuja média de idade é de 
75 anos e dos quais mais de 750 já faleceram.

O apelo é pelo fim do martírio imposto pelo Gover-
no Federal. Os que restam, como descreve o autor da 
citada carta, “fisicamente mutilados e todos emocional-
mente desgastados”, ainda insistem em não capitular.

Para esse contingente de brasileiros desafortuna-
dos que contribuíram com o INSS por décadas sobre 
um patamar de 20 salários mínimos e que hoje rece-
bem de 3 a 4 salários mínimos, sem direito a nada, 
nem correções, a persistência e a fé movem suas 
ações e movimentos.

É inaceitável que essa questão ainda seja objeto 
de tantas contestações judiciais por parte da União.

O clamor expresso pelo aposentado de Santa 
Catarina é a voz de milhares de aposentados e pen-
sionistas do Aerus.

Por isso, Sr. Presidente, peço a V. Exª que auto-
rize a publicação nos Anais da Casa, na íntegra, des-
ta carta encaminhada pelo aposentado de Joinville, 
Carlos Edmundo.

Renovamos o nosso respeitoso apelo ao Poder 
Judiciário. A causa é justa, legítima e tem consolidado 
amparo legal. Essa tortura imposta aos aposentados 
do Aerus precisa cessar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Obrigado, Senador Alvaro Dias. V. Exª será atendido 
nos termos do Regimento.

Com a palavra agora, como orador inscrito, o 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, é um 
prazer falar tendo V. Exª, também um amazônida, pre-
sidindo esta sessão.

Hoje quero registrar evento de que tive oportunida-
de de participar, realizado entre o dia 1º e 4 deste ano, 
na cidade de Juazeiro, na Bahia: o XXVIII Congresso 
Maçônico do Grande Oriente do Estado da Bahia. E 
faço isso com muita honra.

Muita gente ainda acha, nos dias de hoje, que a 
Maçonaria é algo escondido; que a Maçonaria faz as 
coisas que não são recomendáveis, seja do ponto de 
vista religioso ou do ponto de vista da lei, mas nada 
disso é verdadeiro. A Maçonaria é uma instituição res-
peitada mundialmente e que procura, a cada dia, se 
sintonizar mais com a sociedade, porque um dos seus 
objetivos é justamente o respeito à família, à Pátria e a 
Deus. E luta pelo soerguimento moral da humanidade.

Esse congresso, que já é – como eu disse – o 
XXVIII que se realiza por iniciativa do Grande Orien-
te Estadual da Bahia, é sobremodo importante, in-
clusive não só para a sociedade não-maçônica, mas 
também para todos os Grandes Orientes estaduais 
e as grandes Lojas, para mostrar como é importante 
que os maçons se reúnam. E não participam desses 
eventos somente maçons, mas também autoridades 
não-maçônicas são convidadas a fazer palestras so-
bre temas que interessam ao cotidiano das pessoas, 
mas também dizem respeito às questões doutrinárias 
da Ordem; questões doutrinárias essas que têm a ver 
justamente com os princípios de liberdade, igualdade 
e fraternidade.

Tive muita honra de participar da abertura e do 
segundo dia do congresso e quero, aqui, fazer o re-
gistro da mensagem de boas-vindas do Grão-Mestre 
Estadual do Grande Oriente do Estado da Bahia, emi-
nente irmão Silvio Souza Cardim, nos seguintes termos:

É com grande prazer e imensa honra que anun-
cio o XXVIII Congresso Maçônico do Grande 
Oriente Estadual da Bahia, no período de 1º 
a 4 de novembro do corrente ano, com sede 
no Município de Juazeiro.
Quero acreditar que, a exemplo de dois Con-
gressos já realizados naquela cidade com 
absoluto sucesso, iremos obter o mesmo re-
sultado vitorioso do passado, pois sabemos 
e somos testemunhas através do tempo, da 

boa vontade, da dedicação, da organização 
das Lojas ali existentes e, sobretudo, do es-
pírito maçônico dos Irmãos dessas Lojas e de 
outras Lojas circunvizinhas.
Iremos, mais uma vez, nos unir fraternalmente 
e, imbuídos da grande missão de apreciar e 
discutir temas importantes, com livre manifes-
tação da vontade, e com um diálogo objetivo 
e respeitoso para, assim, buscarmos solu-
ções para os nossos problemas no âmbito da 
maçonaria e da sociedade, que possam nos 
conduzir mais ao aperfeiçoamento moral, in-
telectual e social que sempre foi o lema da 
maçonaria universal.
Face a tudo isso, conclamamos a todos os Ir-
mãos da capital [capital Salvador, portanto] e 
de todas as regiões a participar desse evento.

Eu gostaria também, Sr. Presidente Anibal Diniz, 
de fazer um breve histórico do Grande Oriente da Bahia.

Como, aliás, de tudo no Brasil, a Bahia foi tam-
bém o berço da Maçonaria. Afinal de contas, foi lá que 
houve o descobrimento da nossa Pátria amada.

A história do Grande Oriente Estadual da Bahia 
é uma história de entusiasmo, de estoicismo, de hu-
mildade, de amor e de tantas outras virtudes, assim 
como o Brasil, que lutou para transpor as barreiras e 
se tornar grande e respeitado, por isso só nos honra 
e nos enche de orgulho.

Nenhum patrimônio é tão rico e nenhuma lição 
é tão bela quanto a herança que recebemos dos que 
nos antecederam. Se algum irmão quiser ser digno 
de si mesmo, há que ser, antes, digno dessa herança.

Já no início do século XX, estabelecidas as nor-
mas constitucionais maçônicas para a criação e ins-
talação dos Grandes Orientes Estaduais, era de se 
esperar, e até imperativo, que a Bahia, tendo sido a 
primogênita das atividades maçônicas do Brasil, fosse 
também um dos primeiros Estados a ter sua unidade 
federativa junto ao Grande Oriente do Brasil, já que al-
gumas crônicas e artigos de pesquisadores dão conta 
de que a primeira Loja Maçônica da Bahia e do Brasil 
foi a Cavaleiros da Luz, fundada em 1797, numa fraga-
ta francesa que se achava ancorada na povoação da 
Barra, em Salvador. Em 1802, foi fundada, portanto, a 
loja Virtude e Razão, dando origem, em 1813, à Loja 
União e Loja Humanidade.

Quando o Marechal Deodoro renunciou ao Grão-
-Mestrado, em 18 de dezembro de 1891, foi substituído 
pelo seu adjunto, Ministro Antônio Joaquim de Mace-
do Soares. E, durante o período de interinidade deste, 
era promulgada em 1892, entre outras coisas, a cria-
ção de grandes lojas estaduais federadas ao Grande 
Oriente do Brasil.
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Aqui é bom dizer, até para deixar esclarecido na 
história, que o Grande Oriente do Brasil é uma das 
correntes da Maçonaria brasileira. Formalmente, é a 
mais antiga, por se constituir em 1822, no Rio de Ja-
neiro, pela fusão de três lojas, aliás, sob os auspícios 
das três lojas, e que tinham como objetivo justamente 
a independência do Brasil. Na época, o primeiro Grão-
-Mestre do Grande Oriente do Brasil foi José Bonifácio, 
que era ministro do Imperador D. Pedro I, que, junto 
com outros ilustres irmãos que participavam também 
do gabinete do Imperador e tinham também outras 
atividades na vida pública do Império, trouxe para 
dentro da própria ordem, para dentro da Maçonaria, 
o Imperador D. Pedro I. E justamente dentro de Loja, 
trabalharam, digamos assim, o sentimento já brasileiro 
existente no Príncipe D. Pedro I, para que ele se tor-
nasse o grande artífice externo da Independência do 
Brasil e assim se tornando o primeiro Imperador do 
Brasil Independente. E assim foi feito.

Mas voltando à Bahia, o título Grande Loja foi, 
portanto, introduzido no Brasil pelo Grande Oriente do 
Brasil, para designar Obediências estaduais federadas. 
E as duas primeiras Grandes Lojas estaduais federadas 
ao Grande Oriente do Brasil foram as de São Paulo e 
da Bahia, criadas, respectivamente, a 14 de maio de 
1892 e a 7 de março de 1892.

A Grande Loja do Estado da Bahia foi instalada 
a 14 de maio de 1893 e seria extinta a 6 de agosto de 
1900, diante da dissidência das Lojas baianas, que, a 7 
de março de 1900, haviam fundado um não autorizado 
Grande Oriente Autônomo da Bahia, separando-se do 
Grande Oriente do Brasil.

A Bahia foi, portanto, um dos primeiros Estados 
– na realidade, o primeiro, cronologicamente – a ter a 
sua Obediência federada. Entretanto, um fato lamen-
tável, no que tange à unidade Maçônica, eclodiu em 
1927, no seio da Maçonaria Brasileira, atingindo em 
cheio a todas as unidades federativas e, de modo mais 
contundente, a Bahia, Trata-se da separação que pro-
vocou a divisão da Maçonaria do Brasil, dividindo-a em 
várias Potências, algumas delas ainda não reconhe-
cidas. Outras, todavia, ganharam fórum e perduram 
até os dias atuais.

É importante, portanto, registrar, Sr. Presidente, 
principalmente para aquelas pessoas que não maçons, 
mas que são estudiosas, que leem a História do Bra-
sil e que veem de perto o envolvimento da Maçonaria 
como um todo na atividade passada, recente do Brasil 
– recente no sentido de Nação –, como já citei a Inde-
pendencia do Brasil, depois a Abolição da Escravatu-
ra, depois a Proclamação da República. Mas até hoje 
o Grande Oriente do Brasil que, por uma questão de 
divisão, deu origem às Grandes Lojas, que embora as 

Grandes Lojas no mundo sejam mais antigas até do 
que os Grandes Orientes, mas no Brasil as grandes 
Lojas vieram depois do Grande Oriente e, num outro 
momento, surgiram os Grandes Orientes chamados 
independentes, que formam hoje a Confederação Ma-
çônica do Brasil.

Mas, as três instituições, todas as três correntes 
da Maçonaria são maçonaria, professam os mesmos 
princípios, defendem as mesmas posições, principal-
mente no que tange à família, à Pátria, à sociedade 
porque nós temos, por princípio... Por exemplo, não 
conheço, no mundo atual, outra instituição que para 
aceitar um sócio, vamos dizer assim, exija que ele, sen-
do casado, tenha a anuência da mulher, e a Maçonaria 
exige. Nenhum homem, por mais que tenha todos os 
requisitos preenchidos, por mais que seja ardoroso no 
sentido de querer ser maçom, se não tiver o consenti-
mento da esposa, não ingressa na Maçonaria.

E, daí, se pergunta por quê? Justamente porque 
a Maçonaria tem como alicerce fundamental a família 
e, se aquela pessoa que, embora, como disse, preen-
chendo todos os requisitos, não tem aquiescência da 
esposa, a Maçonaria iria, portanto, promover no seio 
daquela família, no mínimo, um mal-estar, um desen-
tendimento que iria colaborar, ao longo do tempo para 
que essa família tivesse dissensões e até mesmo se 
desfizesse.

Então, a Maçonaria tem um cuidado todo especial 
com os jovens. Daí as várias ações, várias entidades 
chamadas Paramaçônicas Juvenis, como é Ação Pa-
ramaçônica Juvenil do Grande Oriente do Brasil, como 
são os DeMolays que têm origem nos Estados Unidos, 
mas que no Brasil são muito fortes. E também institui-
ções que são dirigidas: a APJ – Associação para Ação 
Juvenil, de que participam jovens, rapazes e moças e 
recebem os ensinamentos que a Maçonaria tem, que, 
repito, além da questão do respeito à família, à Pátria 
e à sociedade, tem como lema principal a liberdade, 
a igualdade e a fraternidade. E aqui entendido não só 
como aquele lema da Revolução Francesa, em que 
eles queriam a liberdade do monarca, do rei, que tudo 
podia e que sobre todos mandava e desmandava. Mas 
também a liberdade de oportunidade para todos, sem 
depender de qualquer tipo de distinção. A igualdade é 
justamente buscar que, tendo liberdade, as pessoas 
sejam tratadas de forma igual. E a fraternidade, para 
que ninguém se sinta mais do que o outro e trate al-
guém diferente, porque tem essa ou aquela posição 
social ou outra de qualquer ordem.

Eu quero, portanto, Sr. Presidente, dizer que fi-
quei muito feliz de poder participar desse evento, lá na 
cidade de Juazeiro. Por sinal, coincidentemente, estáva-
mos falando aqui de Luiz Gonzaga. Nós tivemos, nesse 
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evento, uma apresentação por um soldado da Polícia 
Militar da Bahia, que interpretou, de maneira magnífica, 
canções de Luiz Gonzaga, que, por sinal, era maçom, 
e que compôs uma música chamada Acácia Amarela 
em homenagem à Maçonaria, porque a acácia é uma 
das árvores símbolos das nossas crenças, por causa 
da origem que tem na mitologia, vamos dizer assim, ou 
na história da Maçonaria, a acácia, o ramo da acácia.

Nós tivemos também a oportunidade de ter uma 
presença marcante, nesse evento, das mulheres, atra-
vés de uma instituição paramaçônica, quer dizer, que 
trabalha lado a lado com os maçons, que é a Fraterni-
dade Feminina Cruzeiro do Sul, composta por esposas 
de maçons, que lá estavam nesse evento, trabalhando 
de maneira ativa, discutindo temas de interesse delas, 
da sociedade e da Maçonaria, e que, portanto, me fize-
ram sentir o quanto é importante que nós cultuemos, 
nos dias atuais, de uma maneira mais moderna, os 
princípios da Maçonaria no que tange justamente a que 
nós possamos interagir com a sociedade, sendo útil a 
essa sociedade, prestando serviço a essa sociedade.

Para exemplificar, só o Grande Oriente do Brasil, 
ao qual eu pertenço e que foi a primeira instituição ma-
çônica a ser criada no Brasil formalmente, tem mais de 
70 mil filiados, ditos regulares, que estão frequentando 
e, considerando as suas famílias, portanto, são uma 
quantidade significativa de pessoas, das diversas ca-
madas sociais do Brasil, das mais diversas profissões, 
que são, mas podem ser muito mais úteis ao País, 
neste século XXI, em que os valores da sociedade, 
da família, da Pátria não são levados muito em con-
ta, talvez pelo avanço das tecnologias, pelo chamado 
consumismo da Era Moderna.

Acho que é muito importante que a Maçonaria 
assuma um papel de vanguarda, inclusive buscando 
se modernizar, para se comunicar melhor com a socie-
dade e desfazer mitos que, até hoje, ainda perduram 

contra a instituição maçônica. Mitos, por exemplo, de 
que temos pacto com o demônio, o que é completa-
mente uma inverdade surgida na época da Inquisição, 
que era uma forma de encontrar razões para que os 
maçons fossem perseguidos, levados à fogueira e, 
portanto, afastados do convívio daqueles que se di-
ziam abençoados pela autoridade religiosa da época.

O mundo mudou. É preciso, portanto, que haja 
tolerância – e o Brasil é um País tolerante com as et-
nias, com as religiões, com as diferenças. É muito im-
portante que, agora, busquemos um diálogo com todas 
as camadas, seja com as religiões, seja com as outras 
instituições, de forma que possamos fazer parcerias, 
para que, neste século, possamos tornar a vida das 
pessoas mais justa, para que as pessoas possam ser 
mais perfeitas, no sentido de, realmente, defender os 
princípios morais que tanto são caros e imutáveis para 
a sociedade. A tecnologia pode avançar, mas o indiví-
duo não pode nunca deixar de abrir mão de algumas 
coisas como o amor, a fraternidade, o respeito, o ca-
rinho e a reverência às coisas sagradas.

Encerro, Sr. Presidente, pedindo a V. Exª que au-
torize a transcrição, nos Anais da Casa, das matérias 
a que aqui fiz referência, de maneira parcial, para que 
fique registrado o Congresso Maçônico acontecido 
em Juazeiro, na Bahia, e mandando o meu abraço ao 
eminente Irmão Silvio Souza Cardim, que é um mes-
tre do Grande Oriente da Bahia, e a todos os irmãos 
que fazem da Maçonaria baiana um exemplo de boa 
Maçonaria.

Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso e §2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª será aten-
dido nos termos do Regimento.

Agora, com a palavra, a Senadora Angela Portela, 
e, logo em seguida, se não comparecer outro Senador 
da lista, falará o Senador Roberto Requião.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, Srªs e Srs. 
Senadores, ao longo dos últimos dias, temos visto as 
notícias na grande imprensa nacional e na imprensa do 
meu Estado de Roraima sobre uma prática abominável 
em nosso País: trata-se do tráfico de pessoas, do trá-
fico de seres humanos, seja em regiões de fronteiras, 
como é o nosso caso lá em Roraima, na fronteira com a 
Guiana, seja nas grandes metrópoles de cidades como 
Fortaleza, Salvador, e outras capitais do nosso País.

O tráfico de pessoas, Srs. Senadores, é a prática 
de recrutamento, transferência, transporte, alojamento 
ou acolhimento de pessoas para a exploração sexual, 
para o trabalho ou serviços forçados, de escravatura 
ou práticas similares à escravatura, de servidão ou de 
remoção de órgãos, conforme a Convenção de Palermo.

Para o êxito de tal prática, recorre-se a ameaças, 
ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, 
à fraude, ao engano, ao abuso de autoridades frente a 
uma situação de vulnerabilidade, entrega ou aceitação 
de pagamentos a exploradores.

Dados da Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, 
Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração Se-
xual Comercial no Brasil, da ONU, revelaram a exis-
tência de 241 rotas de tráfico de pessoas, sendo 110 
relacionadas ao tráfico interno, intermunicipal e inte-
restadual, e 131 ligados ao tráfico internacional. Essa 
pesquisa dá conta de que as regiões mais pobres do 
Brasil apresentam maior concentração de rotas do 
tráfico de pessoas.

Neste triste cenário, a Região Norte, a nossa re-
gião, tem a maior concentração de rotas do País. São 
76 rotas no Norte, 69 no Nordeste, 35 no Sudeste, 33 
no Centro-Oeste, e 28 no Sul do País.

E nós, brasileiros e brasileiras que vivemos em 
Boa Vista, a nossa capital de Roraima, somos vítimas 
desse fenômeno dos nossos tempos, na fronteira en-
tre Boa Vista e a capital da República da Guiana, Ge-
orgetown.

Neste final de semana, Senador Mozarildo, no-
tícia veiculada nos principais meios de comunicação 
do nosso Estado – e aqui eu quero destacar o jornal 
Folha de Boa Vista – informou que a Polícia Federal 
ouviu o depoimento de uma mulher, vítima do tráfico 
internacional de seres humanos.

A mulher acusou Selwyn Lewys, DJ de uma boa-
te em Georgetown, de aliciar brasileiras para o tráfico 
internacional de seres humanos. A Polícia Federal co-
municou o fato à Justiça da Guiana que, de imediato, 
expediu mandado de prisão contra o acusado.

De acordo com a vítima, ao iniciar seu trabalho 
como prostituta na Boate Red Dragon, teve seu pas-
saporte retido pelo DJ, a exemplo do que era feito nor-
malmente com outras mulheres que eram recrutadas 
por ele em Manaus e em Boa Vista. 

Como ocorre em casos de trabalho escravo, as 
mulheres já chegam para trabalhar na boate com uma 
dívida para pagar, decorrente dos custos de passagem 
e hospedagem.

Os aliciadores também retêm o passaporte das 
pessoas que recrutam, para impedir que elas empre-
endam fuga e, ao mesmo tempo, para exigir o paga-
mento das dívidas, que elas não contraíram.

No caso revelado e divulgado amplamente na 
imprensa de Roraima, o guianense aguarda julgamen-
to, enquanto a Polícia da Guiana e a Polícia Federal 
buscam novas provas que garantam sua condenação 
e a de outras pessoas mencionadas pela vítima em 
sua denúncia.

Relatos colhidos de pessoas que não podem 
aparecer revelam que, no mercado do tráfico de seres 
humanos, uma menina vale cerca de R$1.500, para 
fins de exploração sexual, em Roraima. Se for menor 
de 18 anos e sem experiência no mercado do sexo, a 
menina vale ainda mais. As meninas traficadas, geral-
mente com idade entre 12 e 17 anos, são levadas para 
prostíbulos em Manaus ou para o Suriname.

A distância entre Boa Vista, nossa capital, e Ge-
orgetown é de 641 quilômetros. É, portanto, uma dis-
tância menor do que a que separa nossa capital de 
Manaus, no Amazonas.

Roraima, que faz fronteira com vários países, 
como Venezuela e Guiana, tem uma relação comer-
cial com a Guiana. Pelos portos de Linden e de Geor-
getown, prevê-se uma intensa movimentação com a 
exportação de mercadorias para a Europa e para os 
Estados Unidos.

Aqui no Congresso Nacional, no Senado Fede-
ral, a Comissão Parlamentar – mista – de Inquérito do 
Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas debate o 
problema social e diplomático. A Senadora Vanessa 
Grazziotin, que preside essa CPI, defendeu a criação 
de uma lei sobre o tráfico de pessoas que vá além do 
plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 
que tem força de lei por ser um decreto presidencial 
assinado por vários ministros.

Pensando como minha colega Vanessa Grazziotin, 
também considero que a legislação atual requer com-
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pletude. Como integrante da Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa, penso que devemos 
mostrar a esses criminosos que um país decente se faz 
com punição a todo tipo de crime, particularmente os 
crimes hediondos, como o tráfico de pessoas, sejam 
eles de crianças, adolescentes, mulheres.

O tráfico de pessoas, sabemos todos nós que não 
é uma prática, não é uma novidade. Mas não podemos 
mais continuar assistindo às denúncias se sucederem 
umas às outras sem que tenhamos como dar um basta 
a uma prática tão hedionda quanto o tráfico de pessoas.

Por isso, Sr. Presidente, para encerrar minhas 
palavras, gostaria de destacar aqui a denúncia feita 
em meu Estado de Roraima, que só tem a nos pre-
ocupar como representante do Parlamento e como 
representante do nosso Estado de Roraima, no senti-
do de tomarmos a iniciativa de coibir essa prática tão 
abominável, que é o tráfico de crianças, adolescentes 
e mulheres para a exploração e o abuso sexual.

Concedo o aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
Senadora Angela, é muito importante que V. Exª esteja 
fazendo essa denúncia neste momento, porque parece 
até que estamos assistindo à novela, que está passan-
do, Salve Jorge, em que várias mulheres foram levadas 
para outro país dessa forma. Imagina lá no nosso Es-
tado de Roraima, em que a fronteira é seca, tem uma 
rodovia que nos une tanto com a Guiana como com a 
Venezuela. E inclusive há notícias de que há uma rota 
de tráfico internacional vindo de outros países, pas-
sando pelo Brasil. Isso mostra a necessidade de uma 
política decente para as nossas fronteiras, reforçando 
os quadros da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia 
Federal, e aparelhando melhor, inclusive, essas duas 
instituições. De fato, se não há outros mecanismos de 
Estado no sentido de não deixar vulneráveis essas pes-
soas, sejam jovens ou pessoas mais idosas, pela falta 
de opção de trabalho ou pela oferta de um trabalho 
que não existe, mas que, na verdade, se transforma 
nisso que V. Exª falou, eu quero dizer que é preciso, 
de fato, que olhemos mais para as nossas fronteiras 
terrestres e que tenhamos uma política mais adequa-
da de reforço e de proteção, além de outras políticas 
sociais que se fazem necessárias em um caso como 
esse. Portanto, parabéns pelo assunto que aborda.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) 
– Obrigada, Senador Mozarildo. Eu quero compar-
tilhar com a sua preocupação. Sem dúvida alguma, 
é necessário o fortalecimento da Polícia Federal, no 
sentido de ampliar os quadros existentes, porque nós 
temos duas fronteiras: a fronteira com a Venezuela e a 
fronteira com a Guiana. Ambas apresentam esse tipo 

de problema, além do tráfico de armas e de combus-
tível. Então, gostaríamos também de lembrar que, no 
Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, 
poderiam ser incluídas ações no sentido de fortale-
cer, de coibir o tráfico de pessoas, o tráfico de armas 
e também o descaminho de combustível, que é uma 
prática muito comum, principalmente na fronteira do 
Brasil com a Venezuela.

Na fronteira com a Guiana, o senhor sabe muito 
bem, existe uma fragilidade muito grande. Então, as 
jovens, as meninas que saem para serem usadas no 
tráfico internacional, nacional e intermunicipal têm uma 
facilidade imensa de passar da Guiana para o Brasil 
e do Brasil, de Bonfim, para Georgetown. É uma faci-
lidade imensa. Então, queremos fazer essa denúncia, 
reforçar a necessidade de implementação de ações 
dentro do Programa de Desenvolvimento da Faixa de 
Fronteira, fortalecendo o aparato do Estado, da Polícia 
Rodoviária Federal, que, em nosso Estado, não tem 
efetivo suficiente para fiscalizar as nossas estradas 
federais, e também a Polícia Federal. 

Há necessidade de um remanejamento, de um 
quadro maior de delegados da Polícia Federal, de 
agentes da Polícia Federal. Nós temos conhecimen-
to de que existe um número considerável de agentes 
saindo da Academia para serem distribuídos nas su-
perintendências das Polícias Federais do nosso País. 
Então, queremos aqui reforçar o pedido para que olhem 
para as fronteiras Brasil-Guiana e Brasil-Venezuela.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senadora Angela Portela.
Agora, com a palavra, pela Liderança do PDT, o 

Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu pedi para falar 
nestes 5 minutos, talvez nem tanto, para manifestar a 
indignação em que fico quando leio uma matéria no 
jornal Folha de S.Paulo de ontem, dizendo não ape-
nas que o Brasil continua sendo um País de explora-
ção sexual de menores – o que é quase oficialmente 
tolerado, a olhos vistos, pelo Brasil afora –, como tam-
bém, ao mesmo tempo, que um grupo muito especial 
de meninas menores deste País submetidas a essa 
exploração são as meninas indígenas. Não é possível 
que este País continue, no século XXI, sendo a sexta 
potência econômica do mundo, com a imagem lá fora 
de que é um País de turismo sexual de menores. Não é 
possível uma coisa dessas! É algo insuportável, como 
foi a escravidão algum tempo atrás.
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Dizem – nunca pude confirmar – que o grande 
escritor Victor Hugo se negou a apertar a mão do Im-
perador D. Pedro II, Senador Mozarildo, durante uma 
visita de Pedro II à França. Ele disse: “Não aperto a 
mão do imperador de um país escravocrata”.

Eu me pergunto se não vai acontecer, qualquer 
dia desses, um presidente da república sério, compe-
netrado, responsável e humanista se negar a apertar 
a mão de um Presidente brasileiro porque aqui há 
exploração sexual de menores quase tolerada. Não é 
possível uma coisa dessas! E, além disso, no grupo 
utilizado para essa exploração, encontram-se meni-
nas indígenas.

Quando a gente olha o que foi feito, no início da 
colonização, pelos portugueses no Brasil e pelos es-
panhóis no resto da América, a gente pergunta se mu-
dou muito. Talvez, o tamanho do estrago que foi feito 
pelos portugueses e pelos espanhóis sobre a popula-
ção indígena tenha sido muito maior do ponto de vista 
da dimensão, mas, do ponto de vista da vergonha, do 
ponto de vista da gravidade, não foi pior do que tole-
rarmos prostituição infantil e adolescente, fazendo isso, 
sobretudo, com nossas meninas indígenas.

O horror vai se aprofundando de maneira tão 
grande, que, embora a simples exploração sexual de 
menores seja um horror muito grande, a gente tem 
horror ainda de que seja sobre grupos indígenas. É o 
horror da matéria de ontem, de que meninas indíge-
nas têm suas virgindades vendidas aos exploradores 
sexuais em troca de bonecas, em troca de presentes, 
de chocolates e de R$20,00! Nós não podemos ficar 
calados diante disso.

São 20 anos de social-democracia, de governos 
ditos progressistas, de Presidentes da esquerda: Itamar, 
Fernando Henrique, Lula e Dilma. Inclusive, agora, a 
Presidente é uma mulher! E a gente não vê uma ação 
forte, vigorosa, para enfrentar esse problema.

Fui Ministro do Presidente Lula. Não me esqueço 
de que, no começo de seu governo, cheguei a sugerir a 
criação de um xerife na luta contra a prostituição infantil, 
coordenando todos os ministérios que se envolviam no 
assunto. Uma das provas de falta de atenção do Brasil 
para esse problema, do Presidente Fernando Henri-
que, do Presidente Lula, da Presidente Dilma, é que 
o assunto está dividido entre o Ministério da Justiça, 
por causa da Polícia Federal, como coisa de polícia; o 
Ministério do Trabalho, que chega a considerar a hipó-
tese de que esse é um trabalho; Governos estaduais; 
Governos municipais e outras entidades. Quando mui-
tas entidades estão trabalhando, nenhuma trabalha.

Quando vem apagão de energia elétrica, aparece 
um xerife: o Ministro da Energia. Quando há uma cri-
se em qualquer lugar, aparece um responsável. Para 

abolir a exploração sexual de menores no Brasil, não 
há um responsável! Se a Presidenta teve a sensação 
que eu tive ao ler a Folha de S.Paulo de ontem – e 
ela não manifestou esse escândalo nem esse horror 
–, hoje ela não sabia a quem ligar para enfrentar esse 
assunto, Senador Mozarildo. Ligaria para a Funai, por-
que eram indígenas? Ligaria para a Polícia Federal, 
porque é um crime? Ligaria para o Ministério do Tra-
balho, porque é “trabalho” infantil? Ela não sabe para 
quem ligar! Ela não conta com um encarregado, um 
xerife, um gerente! Isso não existe.

Eu propus isto no começo do Governo Lula: que 
juntasse todos seus órgãos e responsabilizasse alguém; 
se, em seis meses, não resolvesse esse problema, o 
responsável seria demitido e seria substituído por ou-
tro. Nós não estamos enfrentando o problema assim, 
porque não levamos, com seriedade, uma chaga que 
este País tem e que não pode continuar por mais tempo.

Eu pedi ao Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, o Senador Paim, para fazermos uma ou 
mais audiências públicas sobre a questão da prosti-
tuição infantil no Brasil. É possível que já tenham sido 
feitas outras, mas ainda é necessário reunir pessoas 
que queiram enfrentar esse problema e dizer como 
enfrentá-lo. Não é difícil fazê-lo, não é difícil! Com os 
instrumentos que nós temos hoje, como as bolsas, é 
possível, sim, atrair os pais mais pobres para cuidarem 
melhor de suas crianças. Com as escolas que nós já 
temos, embora sem qualidade, já é possível haver um 
lugar onde colocar essas crianças. Com as cadeias 
que este País já tem e com o serviço de informações 
que a Polícia Federal e as Polícias estaduais têm, já 
é possível colocar na cadeia os bandidos que fazem 
esse tipo de coisa.

Nós estamos muito despertos para o assunto do 
mensalão, que é um crime, que é corrupção, que não 
pode ser tolerado. Mas haver na sociedade, na geo-
grafia, até sobre o território, meninas prostituídas é, no 
mínimo, tão grave quanto mensalão, semanal e tudo 
mais! Não basta acabar a corrupção no comportamen-
to dos políticos, é preciso acabar a corrupção social, 
que permite certos institutos quase como se fossem 
normais, entre esses a exploração sexual de menores.

Concluo, Sr. Presidente, em um minuto, dizendo 
que imagino, quando essas notícias saem lá fora – e 
saem! –, o que pensam os jovens que estão queren-
do vir para a Copa do Mundo não só para assistir aos 
jogadores de futebol em campo, mas também para, 
nos horários entre os jogos, se divertirem, usando o 
que é a imagem do Brasil lá fora: um País que tolera 
turismo sexual.

O Senador Paim aceitou a audiência, e espero 
que a gente possa fazer, logo, logo, essa audiência. 
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É preciso não só dizer como fazer, mas também des-
pertar a Presidenta da República. Até o fato de ela ser 
mulher deveria lhe dar uma sensibilidade maior para 
enfrentar esse problema e despertá-la.

Não dá para a gente ficar aqui fazendo um dis-
curso ou outro! É preciso apagar a imagem brasileira 
de o Brasil ser um País do circuito do turismo sexual 
com menores, e isso é possível, Sr. Presidente. Isso 
é possível!

Era o que eu tinha para colocar nesta comunica-
ção, em nome do Líder do PDT.

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

Agora, com a palavra, o Senador Roberto Re-
quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Presidente Anibal Diniz, de início, como frequentador 
assíduo das segundas-feiras, como o Senador Moza-
rildo, o Senador Cristovam e a Senadora Ana Amélia, 
solicito a V. Exª um pouco de tolerância com o tempo, 
porque pretendo apresentar uma espécie de relatório 
da experiência que tive nas últimas duas semanas.

Nas duas últimas semanas, Senador Pedro Ta-
ques, como Presidente da representação brasileira do 
Parlasul, eu participei de dois encontros internacionais. 
O primeiro, no México, no foro de Guadalajara, reuniu 
especialistas do mundo para debater alternativas de 
políticas econômicas à crise financeira global. Poste-
riormente, em Lima, no Peru, participei do Parlamento 
andino com o mesmo objetivo. Os debates em Guada-
lajara foram estimulantes, mobilizadores. Economistas 
latino-americanos e europeus repudiaram com força 
as receitas de sempre do mercado. Ao invés da per-
sistência em políticas econômicas fracassadas, como 
teimam os norte-americanos e os europeus, nós discu-
timos a premência, a necessidade, a inevitabilidade da 
integração latino-americana como meio de enfrentar a 
crise, buscando o nosso próprio caminho em direção 
ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar dos 
nossos povos.

Concluímos, enfim, que o nosso destino é a unida-
de, a cooperação, a integração. Vimos que os acordos 
bilaterais com que nos procuram amarrar os países 
imperiais condicionam-nos ao atraso, à dependência, 
à eterna condição de produtores e exportadores de 
commodities. A unidade latino-americana em torno 
de um projeto comum de desenvolvimento verdadei-
ramente será a efetivação da independência do nosso 
continente.

Já em Lima, no Parlamento Andino, agitamos 
a mesma ideia de integração, de entrelaçamento de 
nossos destinos. Procuramos fazer ver que a crise 

oferece uma oportunidade rara para os nossos paí-
ses, que arruína o insucesso das políticas econômicas 
conservadoras, ortodoxas, e empurra-nos à invenção 
do nosso próprio caminho, e que ele passa ao largo 
dos pressupostos do capitalismo global. É a ideia de 
que o ideograma chinês que grafa a palavra “crise” é o 
mesmo ideograma que grafa a palavra “oportunidade”, 
a ideia de oportunidade.

E defendemos, ainda, em Lima, a crença, a per-
cepção de que os nossos Parlamentos, os Parlamentos 
regionais, como o Parlasul e o Parlamento Andino, onde 
nossos povos estão representados, podem constituir, 
sim, espaço privilegiado não apenas do debate, mas 
também de tomada de decisões em favor da integra-
ção continental.

É com as lições desses dois encontros em men-
te que volto os olhos para o nosso País, examinando 
tantas correntes que ainda nos mantêm presos a prin-
cípios, aos fundamentos de uma política econômica 
que se estiolou, que caiu do galho, depois murchou e 
morreu, embora pareça que ainda não nos aperceba-
mos de uma forma mais realista disso.

Alguns economistas brasileiros afirmam que o 
Brasil só avança com o partido da crise. Sem crise, 
o imperialismo invade todos os polos de poder e sua 
ideologia pela submissão e dependência invade in-
cessantemente todos os olhos, ouvidos e cérebros, 
se rogando como a explicação para a aparente esta-
bilidade e para os possíveis lampejos de progresso e 
prosperidade.

Na crise, os serviçais do imperialismo não sabem 
o que fazer, mas o povo, em desespero, cobra respos-
tas. Na crise abre-se o espaço para soluções ousadas, 
para rupturas, Senador Suplicy, ruptura que, aliás, será 
inevitável em razão da crise e do desespero, mas que, 
na mão do estadista, poderá conduzir positivamente 
para uma nova e boa direção.

Getúlio Vargas no Brasil e Cárdenas no México, 
para citar dois exemplos latino-americanos, ascen-
deram ao poder de formas diferentes, mas ambos só 
tiveram espaço para chegar, para ascender e fazer o 
que audaciosamente se propuseram realizar em fun-
ção da grande crise dos anos 30. 

Chegou a hora de o partido da crise assumir o 
poder. A crise econômica e geopolítica que poderá vir, 
que se anuncia para antes do final de 2014, não en-
contrará o mundo preparado para responder da forma 
que se respondeu à crise de 2008. Em 2008, o mundo 
respondeu à crise de forma cooperativa, cada país re-
solvendo os seus problemas e buscando crescer sem 
exportar o desemprego. Agora, as circunstâncias são 
outras, graças à ascensão de forças conservadoras na 
Europa e nos Estados Unidos – nos Estados Unidos 
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com o famoso Tea Party e na Europa com a filosofia 
da Srª Merkel.

As Nações e os blocos econômicos estão se 
armando para exportar a crise para fora. Como disse 
a Presidenta Dilma, os países desenvolvidos estão 
promovendo guerras cambiais, estão aumentando o 
protecionismo, estão reduzindo os gastos públicos, 
esperando que os empregos sejam cobertos com mais 
exportações e menos importações. 

A Europa já começou a reduzir seus gastos públi-
cos de forma cruel, Senador Suplicy, buscando copiar 
o modelo alemão de austeridade pública e economia 
voltada para a exportação. O atual motor mundial, a 
China, que muda o comando agora, mostrou que não 
pretende responder à crise que se avizinha com a 
mesma intensidade de expansão dos gastos públicos 
e consumo como fez em 2008/2009.

Terá, este ano, provavelmente, o menor cresci-
mento econômico em décadas. Nos anos 30 foi assim: 
os países reduziram seus gastos públicos, esperando 
contar com as exportações para reduzir o desemprego, 
mas a maioria fez isso ao mesmo tempo em que as 
exportações caíram ao invés de aumentarem. A res-
posta de muitos países foi aumentar os gastos militares 
para gerar empregos e tirar o povo da miséria. A guerra 
acabou sendo estimulada ou pelo temor dos vizinhos, 
que responderam por ainda mais gastos militares, ou 
pela necessidade de justificar esse maior investimento 
em armamentos. É a máxima de Lord Acton, o teórico 
da democracia: “Pode-se fazer quase tudo com uma 
baioneta, menos sentar-se em cima dela”.

O mundo hoje ruma para uma situação que nos 
faz lembrar os anos 30. A retórica diz que precisam 
reduzir dívidas públicas colossais, mas essa não é a 
única razão. Há uma tentativa clara de exportar desem-
prego através de cortes de gastos e desvalorização de 
moedas. Expansão cambial, desvalorização de moe-
das, austeridade interna e exportação para, hipoteti-
camente, compensar a redução interna de empregos. 
Empurrada pela Alemanha, a Europa está reduzindo, 
perigosamente, os gastos públicos e o consumo priva-
do, o que leva ao aumento do desemprego. Ao mesmo 
tempo, aposta na grande expansão monetária e con-
sequente desvalorização do euro, esperando que as 
exportações e redução das importações possam gerar 
empregos em volume suficiente.

Na Inglaterra, a política é idêntica. Nos Estados 
Unidos, o Federal Reserve está fazendo uma política 
monetária ainda mais agressiva, que, de fato, tem ajuda-
do a reduzir o déficit comercial nos últimos anos, assim 
como tem aumentado significativamente o emprego na 
indústria exportadora. É o oxigênio de que precisava 

o Obama para enfrentar as teses do Tea Party e seu 
adversário nas eleições presidenciais.

O Partido Republicano está propondo que se co-
pie o modelo alemão de austeridade fiscal, e parece 
que, a partir do próximo ano, poderá fazer alguma coisa 
nesse sentido através do chamado abismo fiscal, que 
está sendo engendrado no Congresso norte-americano 
pela não prorrogação de aumentos de gastos e cortes 
de impostos da era Bush e da era Obama.

Europa e Estados Unidos querem tomar de volta 
os empregos industriais que perderam para a China 
e Ásia nos últimos 20 anos, mas, diferentemente de 
2009, parece que, dessa vez, a China não quer coo-
perar. Está preferindo apostar em menor crescimento, 
em vez de apostar em aumento dos gastos públicos 
e do consumo interno. Ou seja, a China também está 
apostando, Senador Diniz, no crescimento das expor-
tações. Mas esse crescimento das exportações decidi-
damente não virá, porque todos estão cortando gastos 
públicos e o consumo também – há corte no consumo 
– e estão aumentando o protecionismo. Logo, a mim 
se me afigura que a crise será inevitável.

Ela pode ser suave e levar a uma estagnação 
prolongada ou ser abrupta, caso ocorra algum choque 
inesperado, como foi, no passado recente, a quebra 
do Lehman Brothers. Esse choque pode ser qualquer 
coisa, desde a saída da Grécia da Zona do Euro até 
algo inimaginável neste momento. Parece que a saída 
da Grécia foi evitada de uma forma recente e súbita 
com a flexibilização da Srª Merkel.

O fato é que os países não vão responder à crise 
como em 2008, ampliando os gastos públicos. E isso, 
na soma das atitudes de cada país, será absolutamen-
te mortal para a economia planetária.

Vamos examinar, agora, Senador Diniz, Senador 
Suplicy, o nosso quintal. Em 2009, a crise foi branda 
na América Latina; foi uma marolinha, não foi o tsu-
nami anunciado, porque os preços das commodities
se recuperaram rapidamente em razão da imediata 
resposta chinesa à crise. Hoje, o Brasil e a maioria da 
América Latina são ainda mais dependentes das ex-
portações de commodities. Quando vier a crise, não 
haverá saída com a manutenção do mesmo modelo 
primário exportador ou no mesmo modelo neoliberal 
de privatizações, de desnacionalização e de juros altos.

Ilustremo-nos pela realidade brasileira. A situa-
ção do balanço de pagamentos está calamitosa. No 
ano passado, o País teve um déficit de quase US$55 
bilhões em transações correntes. Esse déficit está 
sendo cobrado principalmente com o crescente endi-
vidamento externo e desnacionalização, chamada no 
jargão de mercado de investimento externo.
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Mas esse crescente passivo externo tem levado 
a buracos cada vez maiores na conta de pagamento 
de juros e lucros no exterior, cujo déficit anual passou 
de US$8 bilhões, em 1992, para incríveis US$47 bi-
lhões, em 2011.

Esse é o preço da crescente desnacionalização da 
economia brasileira. O pagamento exagerado de juros 
e lucros explica boa parte do déficit em conta corrente. 
Mas não é tudo. Além da desnacionalização, o Brasil 
também está vivendo uma reprimarização ou desin-
dustrialização e crescente dependência tecnológica.

O boom das commodities gerou um significati-
vo aumento do superávit comercial na última década; 
porém, a desnacionalização e a dependência de tec-
nologia e serviços estrangeiros cresceram muito mais. 
Em menos de 20 anos, o déficit na conta corrente de 
serviços comerciais passou de 3 bilhões para 38 bi-
lhões, fazendo com que a balança comercial atingis-
se um déficit de bens e serviços de quase 8 bilhões.

O tão festejado superávit da balança de exporta-
ções de bens – 30 bilhões em 2011 –, decorrente do 
boom das commodities, não permite nem eliminar o 
déficit comercial de bens e de serviços.

Infelizmente, nosso Governo e nossa mídia ape-
nas informam o superávit comercial de bens e nada 
dizem sobre o déficit comercial total de bens e de ser-
viços. Além do déficit comercial de bens e de serviços, 
observamos um grande declínio da nossa planta ex-
portadora em favor dos produtos primários ou produ-
tos básicos.

O mais assustador é que esse déficit comercial 
ocorre em um momento em que os preços das com-
modities exportadas pelo nosso País ainda estão, Se-
nador Diniz, em níveis de recorde.

Esse aumento inédito do preço das commodities
salvou o País de uma crise muito séria, e o Governo 
de enfrentar a decisão de acabar de uma vez por to-
das com o modelo neoliberal implantado por Fernando 
Henrique Cardoso.

A crise só não é maior, neste momento, em função 
da seca norte americana e de uma quebra nos Estados 
Unidos de mais ou menos 50% da produção de grãos.

Graças a essa folga nas contas externas, o Go-
verno pôde dar um passo à frente na questão social, 
sem romper, no entanto, com o modelo econômico 
implantado nos anos 90. Entretanto, o preço foi pago 
pelo setor manufatureiro e décadas de capacitação tec-
nológica e industrial que definhou nos últimos 10 anos.

O Brasil teve um robusto superávit comercial na 
indústria até 2007. E, inclusive, até 1989, tinha superá-
vit ou equilíbrio comercial em alta, média-alta, média-
-baixa e baixa tecnologia industrial.

A Abimaq publicou um estudo mostrando que, em 
1980, o Brasil produzia industrialmente mais do que 
a Coreia do Sul, a Tailândia, a Malásia e a China jun-
tas. O último balanço que nós temos – que é de 2010, 
não de 2012 – nos informa que nós não chegamos a 
produzir industrialmente mais do que 15% do que pro-
duzem esses países. Da superioridade, passamos a 
uma produção equivalente a 15%.

Entretanto, a partir de 2009, o Brasil passou a 
ter déficit até mesmo em média e baixa tecnologia. 
Nem mesmo o superávit de US$18 bilhões em baixa 
tecnologia foi capaz de impedir que tivéssemos um 
déficit comercial de bens industriais de US$30 bilhões.

Esse superávit robusto em baixa tecnologia decor-
re do fato de que os termos de troca têm sido bastante 
favoráveis ao Brasil. Preços de commodities começa-
ram a subir a partir do último trimestre de 2001 e, ao 
final de 2010, já haviam aumentado em nada menos 
do que 75%, já deduzida a inflação. Como o Brasil é 
um exportador líquido de commodities, a elevação dos 
seus preços traduziu-se também em uma melhora ex-
pressiva nos termos de troca. É aquela diferença das 
trocas internacionais, tão proclamada pelo Brizola, que 
sofreu uma relativa inversão nesse período de tempo.

Nesse mesmo período, do quarto trimestre de 
2001 ao quarto trimestre de 2010, essa variável teve 
uma melhora de 34%.

A relação altamente favorável entre os preços de 
exportação e de importação tem garantido um supe-
rávit comercial de bens superior a US$23 bilhões no 
acumulado dos últimos 12 meses, até abril de 2012. 
Porém, apesar desse robusto saldo comercial, o altís-
simo pagamento de juros e lucros para o exterior tem 
levado o País a ter um déficit em conta corrente de 
R$50 bilhões, financiado principalmente com o cres-
cente endividamento e desnacionalização de empre-
sas brasileiras.

Se os termos de troca – a razão entre cotação 
de vendas e compras externas – estivessem, hoje, 
nos níveis de 2005, quando estavam próximos à mé-
dia histórica do Brasil, o Brasil teria, nos 12 meses, 
até abril de 2012, um rombo, na balança comercial de 
bens, de US$25 bilhões, em vez de um superávit de 
US$23 bilhões, segundo os cálculos do J.P. Morgan. A 
piora de quase US$50 bilhões no saldo comercial fa-
ria o déficit em conta corrente pular dos atuais US$50 
bilhões para quase US$100 bilhões.

Esse choque no preço das commodities, cer-
tamente, aconteceria em um momento de crise nos 
mercados financeiros internacionais. E esse déficit de 
US$100 bilhões não poderia ser coberto com financia-
mento externo. O Brasil sofreria, certamente, um forte 
ataque cambial.
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Presidente, vou precisar de um pouco mais do 
que três minutos para concluir essa intervenção.

Obrigado, Presidente.
Neste caso, os US$333 bilhões de reservas cam-

biais não fariam frente aos mais de US$1,2 trilhões de 
passivo externo líquido.

Nessa situação, o modelo econômico e social dos 
últimos 10 anos não teria e não terá mais viabilidade 
alguma. Não será mais possível manter a economia 
crescendo, baseado nas políticas sociais e no consu-
mo de produtos importados, financiados por crescen-
te desnacionalização. Não será mais possível manter 
o tripé do Armínio-Malan-Pallocci: superavit primário, 
meta de inflação, câmbio flutuante.

O ataque cambial inevitável levará à necessidade 
de controle cambial. A meta de inflação será necessa-
riamente ultrapassada, porque a taxa de câmbio poderá 
passar tranquliamente dos R$3,00. Os gastos públicos 
terão de ser elevados para impedir uma recessão muito 
forte. A saída dos últimos 10 anos para impedir que a 
meta de superavit primário não conduzisse à recessão 
foi incentivar o crédito ao consumo interno. No entan-
to, essa saída já mostra sinais de que está esgotada.

As famílias brasileiras já estão bastante endivida-
das e já não se mostram mais capazes de aumentar 
seu endividamento: 50% a menos na venda de moto-
cicletas, um indicador significativo do desespero da tal 
classe média anunciada, o que tem levado, de forma 
geral, à forte queda de consumo de bens duráveis.

O Governo terá que desistir de mais uma tentativa 
de aumentar o crédito ao consumo, primeiro porque 
as importações de bens supérfluos do exterior deve-
rão ser reduzidas na crise; segundo, porque o com-
prometimento médio das famílias com o serviço da 
dívida hoje no Brasil, talvez já seja, Senador Suplicy, 
o maior do Planeta.

Enfim, haverá uma ruptura. Para o bem ou para 
o mal. O modelo económico neoliberal, com ou sem 
“sensibilidade social” não funcionará mais.

Essa ruptura poderia ser no sentido de uma sub-
missão absoluta, total, ao FMI, com a volta do PSDB 
ou das suas teses econômicas ao poder, ou o rompi-
mento com as políticas neoliberais.

A proposta que o mundo nos oferece é do novo 
tratado de Methuen, o tratado do vinho do Porto – a 
troca de vinho do Porto sem gravames para a Inglaterra, 
com a compra por Portugal sem gravames dos tecidos 
ingleses –, que acabou com toda a possibilidade de 
desenvolvimento de Portugal e drenou o ouro do Bra-
sil, levado para Portugal, para os interesses ingleses, 
deixando Portugal condenado ao atraso.

Senador Suplicy, que Deus, os anjos e todos os 
santos nos preservem e guardem dos Malans, dos Ari-

das, dos Armínios, dos Gustavos Francos ou dos Loio-
las e, sem a menor sombra de dúvida, dos Meirelles!

Ruptura tanto com o neoliberalismo do mais puro 
extrato que os tucanos representam, como com o neo-
liberalismo de baixos teores, com filtro social, que boa 
parte do PT defende!

Maquiagens, medidas quebra-galhos são remen-
dos que não se sustentam e precisam ser substituídos 
ou recosturados sequentemente.

Ruptura, Senador Suplicy! Radicalização na bus-
ca de saídas! Afora isso, é conversa mole para o povo 
dormir e se iludir.

Ruptura, Srs. Senadores! Romper para sobrevi-
ver, romper para construir a mais generosa de todas 
as utopias: a utopia de um mundo novo e solidário 
para todos.

As políticas que a Europa nos propõe, os tratados 
bilaterais têm encontrado a resistência do Governo da 
nossa Dilma, têm encontrado a resistência dos dis-
cursos do nosso Ministro da Fazenda, mas em doses 
homeopáticas. O momento é de alopatia, de remédios 
fortes e firmes, de rompimento com o neoliberalismo 
e de construção de uma nova política. O momento é 
o do Mercosul, é o da unidade sul-americana, é o da 
entrada da Venezuela, é o do estímulo ao crescimento 
do mercado interno.

Talvez, Senador Suplicy, seja o momento criado 
por George Washington logo depois da independência 
norte-americana, um Alexander Hamilton mandando 
para o Congresso Nacional um tratado de manufatu-
ras, rompendo com a ideia de Adam Smith e de David 
Ricardo, que se inspirou, quando construiu sua pro-
posta neoliberal, sem nenhuma dúvida, no Tratado de 
Methuen, o Tratado do Vinho do Porto, o Tratado que 
liquidou Portugal.

É um momento de recriação não das teorias eco-
nômicas, mas de uma prática com coragem de cresci-
mento do nosso bloco, do Mercosul, da América Latina, 
com a resistência absurda das elites peruanas, com 
a vitória do Hugo Cháves na Venezuela, que, aliás, é 
agora saudado por nosso Mendonça de Barros em ar-
tigos consistentes publicados pela imprensa nacional.

Ruptura. Ascensão do partido da crise, coragem 
nas medidas tomadas. O Governo brasileiro está no 
caminho certo, mas homeopatia não resolve o pro-
blema. O caminho é certo, mas está sendo trilhado, a 
meu ver, com pouca coragem e muito vagarosamente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me concede um aparte?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Com todo o prazer, Senador Eduardo Suplicy, dou-
-lhe um aparte.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
fez uma análise de profundidade, Senador Roberto 
Requião, sobre os riscos que o Brasil enfrenta em 
época de crise e sobre os caminhos corajosos com os 
quais procura estimular a Presidenta Dilma e o nosso 
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, como principal 
condutor da política econômica. E, sobretudo, assina-
la quão importante é que nós possamos dar o apoio 
necessário para que a produção industrial brasileira, 
com tecnologia dinâmica, possa efetivamente fazer com 
que cresçamos não apenas na área de commodities,
mas também naquilo que o Brasil, nos anos 80, como 
V. Exª aqui registrou, já mostrou que é capaz de ter: 
uma indústria com uma tecnologia bastante avançada, 
à altura de competir com as principais nações. V. Exª 
ressalta também a importância de avançarmos na in-
tegração latino-americana do Mercosul. Estou de ple-
no acordo com esse propósito. Acho muito importante 
que avancemos com coragem. Ainda mais agora, eu 
acho que há não apenas a perspectiva de a Venezue-
la estar bem entrosada com os países do Mercosul, 
mas também a perspectiva de, logo, as instituições 
do Paraguai mostrarem que ali o povo deseja, de fato, 
também uma democracia para valer. Assim, podere-
mos integrar mais países no âmbito do Mercosul. V. Exª 
assinala, em seu pronunciamento, aquilo que está por 
acontecer nos Estados Unidos amanhã. Permita que 
eu aqui faça uma ponderação e expresse uma prefe-
rência clara. Economistas, como, por exemplo, Paul 
Krugman, têm assinalado os riscos que poderão advir, 
se, porventura, o candidato republicano Mitt Romney 
vier a vencer. Em que pese, às vezes, limitações e até 
eu gostaria que houvesse, por vezes, conforme V. Exª 
assinala, ainda mais ousadia e coragem por parte do 
Presidente Barack Obama, mas eu tenho aqui como 
que uma confiança de que, por tudo que ele fez até 
agora, inclusive por aquilo que ele representa, quando, 
por exemplo, em 28 de agosto de 2008, foi escolhido 
da primeira vez na Convenção Democrata, escolhendo 
para essa data os 45 anos do aniversário de I have a 
dream, de Martin Luther King Junior, quando ele ex-
pressou os seus anseios e sentimentos maiores de 
construir uma sociedade efetivamente solidária. Que-
ro aqui expressar – até aos norte-americanos, muitos 
dos quais amigos nossos – que amanhã os Estados 
Unidos têm uma decisão de enorme importância, que 
repercutirá sobre o Brasil e a América Latina, mas, 
avalio que as diretrizes propostas, representadas pela 
plataforma do Presidente Barack Obama, serão bem 
melhores para a humanidade, para os Estados Unidos, 
para caminharmos na direção de efetiva paz social, 
e, daí, com menos guerras, e possivelmente também 
uma melhor integração das três Américas e, sobretudo, 

com o respeito ao desenvolvimento do nosso Mercosul. 
Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Não vejo exatamente assim, Senador Suplicy.

É evidente que a minha simpatia, como a sua, é 
pelo Obama, mas a minha simpatia não é pela política 
econômica do Obama, nem pelas suas posições em 
relação ao Brasil e à América Latina, que são exata-
mente as mesmas de Bush e, aliás, com a mesma 
equipe. É pela conciliação racial dos Estados Unidos. 
A reconciliação dos Estados Unidos consigo mesmo, 
30 anos depois do Mississipi em Chamas, do racismo 
da Ku Klux Klan. Isso realmente foi formidável. 

Mas, o Obama tem caprichado na tentativa de 
desunião da América do Sul. Os Estados Unidos é que 
patrocinam, defendem a cisão do Paraguai; optam pelos 
acordos bilaterais. Há a tentativa desesperada de nos 
tomar a saída pelo Pacífico, pelo Acordo do Pacífico 
com o México, Chile e Peru, para evitar que o Brasil 
tenha uma saída, que se integre como grupo econô-
mico. E a política do Tea Party, o abismo promovido no 
congresso nacional pela direita, de certa forma não é 
o discurso do Obama, mas, na prática, é exatamente 
a política que ele pratica.

Tirando esse aspecto social de reconciliação 
dos Estados Unidos consigo mesmo, eu, como você, 
se votasse nos Estados Unidos, votaria no Obama, 
porque na nossa balança o peso dele é mais interes-
sante do ponto de vista humanitário, do ponto de vista 
da humanidade, mas acho que a política econômica 
do Mittney e do Obama é exatamente a mesma. O 
Obama disfarça essa política com o discurso liberal. É 
aquela velha história de transformar direitos individuais 
em política pública, que contamina também um pouco 
a nossa política brasileira, ao mesmo tempo em que 
afasta a discussão da macroeconomia e dos grandes 
problemas nacionais. 

Nós vemos o Congresso debruçado sobre os di-
reitos individuais, com os quais eu comungo. Inclusive, 
sou relator de um projeto importantíssimo da Senado-
ra Marta Suplicy na Comissão de Direitos Humanos. 
São legítimos, mas não são exclusivos. Eu vejo é uma 
cortina de fumaça em cima da discussão dos grandes 
problemas. Assim como eu tentei mostrar aqui que nós 
não estamos nessa situação, que se fala em 333 bilhões 
de reservas contra 1,2 trilhão de furo, numa crise que 
pode surgir a qualquer momento. Ou até mais, segun-
do cálculos, por exemplo, daquele economista filho de 
Plínio de Arruda Sampaio, que tem colocado na Inter-
net e nas entrevistas que tem dado no Brasil inteiro. 

E nós estamos cobrindo isso com o quê? Com 
falsas notícias de que a compra de empresas brasilei-
ras, que é extraordinariamente negativa para nós da 
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maneira como é feita, e os investimentos especulativos 
estão nos dando vantagem na balança. 

Nós não estamos bem, e o meu elogio à política 
econômica do governo é um elogio com reticências. 
Eu acho que a política não é corajosa, ela é correta, 
mas coragem falta; ela não é aprofundada, ela não 
tem a velocidade suficiente, e nós podemos, sim, ser 
atropelados pela crise, sem dúvida alguma. E não acho 
“Graça” nenhuma – e esse graça em letra maiúscula 
e entre aspas – nessa história da falta de petróleo no 
fim do ano. Isso é falta de planejamento, falta de ação. 
Estamos vivendo uma crise de iniciativa nos investi-
mentos públicos no Brasil, e, via de consequência, nos 
investimentos privados, porque quando o Estado não 
se mexe, o clima é negativo.

Então, vejo com pessimismo a falta de ação do 
Governo que eu apoio. E apoio porque acho que está 
correto, apoio porque a alternativa é a política do PSDB, 
esse Tea Party brasileiro do PSDB que joga o Brasil 
para trás. 

E não quero atribuir ao PT a crise, porque, afi-
nal, eu não sou um tolo, ela vem desde 1980 com um 
processo de ilusão, com aumento de preços das com-
modities no mundo, puxado pelo avanço da economia 
chinesa. Nós esquecemos o Mercosul, nós esquecemos 
da industrialização, nós esquecemos de tudo, porque o 
acordo com o capital que sustentava o nosso governo 
na mídia foi compensado com políticas sociais. 

Mas V. Exª, que é economista – eu não sou –, 
sabe melhor do que eu que uma inflação, que pode vir 
nesse processo todo, liquida do dia para a noite com 
as políticas sociais. E nós podemos ter um declínio 
de liderança, como já ocorreu, no nível popular, com 
o Fernando Henrique, com o Sarney, o que eu decidi-
damente não gostaria que acontecesse.

O futuro é a volta no neoliberalismo ou a coragem 
do rompimento e o estabelecimento de uma política 
social de verdade. 

E não saúdo com alegria as eleições norte-ame-
ricanas. Parece a mim, como a V. Exª, que Obama é 
melhor. Do ponto de vista do interesse nacional e do 
Brasil, eles são exatamente a mesma coisa. 

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. (Bloco/PT – 

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

– AC) – A Presidência comunica às Senhoras e aos 
Senhores Parlamentares que está convocada sessão 
conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se na pró-
xima quarta-feira, dia 7 de novembro do corrente, às 
12 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, des-
tinada à deliberação de Projetos de Lei do Congresso 

Nacional, com pareceres da Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. (Bloco/PT – 
AC) – Agora, com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente em exercício desta sessão, Senador 
Anibal Diniz, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é gran-
de o clima de apreensão no Estado do Espírito Santo. 
Nós, capixabas, mais uma vez, estamos perplexos, 
indignados por assistirmos àquilo que eu não tenho 
como não rotular de marcha da insensatez, que temos 
observado nos últimos dias na Câmara dos Deputados, 
com a decisão absolutamente inconsequente, com a 
decisão absolutamente não fundamentada de votar 
uma lei ou de tentar votar uma lei que viola contratos, 
não os respeita, como se este fosse um país que não 
estabelecesse regras claras fundadas na sua Consti-
tuição Federal.

Mais uma vez, o nosso Estado está ameaçado, 
Senador Suplicy, ameaçado por ver subtraída das re-
ceitas municipais e das receitas do nosso Estado uma 
indenização, uma compensação que é garantia cons-
titucional. Eu me refiro à decisão da Câmara que me 
parece estar em curso de votar um projeto que redefine 
os critérios de distribuição dos royalties de petróleo.

Mais uma vez, manifesto a minha convicção, ma-
nifesto a minha confiança, confiança essa em razão 
daquilo a que assisti, da manifestação pública que fez 
a Presidente Dilma numa reunião com centenas, com 
milhares de prefeitos do nosso País, dizendo-se ra-
dicalmente contrária a qualquer tipo de iniciativa que 
pudesse violar contratos, que pudesse não respeitar 
o direito dos Estados produtores de petróleo.

Quero crer que essa mesma apreensão, que essa 
mesma angústia possa estar sendo compartilhada com 
o Estado do Rio de Janeiro e quero crer que o bom 
senso poderá ser retomado e nós possamos, de fato, 
ver a Câmara votar um projeto que trate de partilhar 
os royalties de contratos que não foram concedidos, 
de licitação ou licitações que não foram feitas.

Mas, em meio a essa angústia, em meio a essa 
perplexidade – porque nenhum de nós, não importa 
se Deputado Federal, não importa se Senador, não 
importa se cidadão, pode estar acima da Constituição 
Federal –, vamos nos manter aqui, na nossa trincheira, 
defendendo a racionalidade desse debate.

Mas em meio a esse debate, quero repercutir 
no Senado da República, na tribuna do Senado, arti-
go publicado no jornal Folha de S.Paulo, de domingo, 
do professor, do pesquisador, do economista Samuel 
Pessôa, que coloca luz num debate que precisamos 
fazer e não tem apenas a ver, evidentemente, com a 
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decisão de critérios para a distribuição dos royalties,
mas tem a ver com as políticas que nós, brasileiros, 
estabeleceremos a partir dessa receita.

É uma reflexão importante para que nós, brasi-
leiros, possamos pensar bem, refletir bem, possamos 
olhar, mundo afora, as boas práticas, as práticas que 
deram certo, que, lamentavelmente, não são regra, 
são exceção. Até porque, de cada dez países que têm 
no petróleo uma das suas mais importantes fontes de 
financiamento de suas receitas... a sua população, a 
sua comunidade, enfim, as pessoas, os seus cidadãos 
estão mergulhados na miséria, na pobreza, e as suas 
instituições não funcionam democraticamente.

É a reflexão que traz o pesquisador Samuel Pessôa: 
O que será que há entre renda petrolífera, o 
emprego desses recursos na educação e os 
problemas da indústria nacional?
Por incrível que possa parecer, há muita coisa. 
O motivo deve-se ao fato de a economia ser 
um sistema interconectado, geralmente por 
meio de mercados, de forma que, quando se 
mexe uma peça, todas as demais se ajustam. 
Muitas vezes, a nova situação da economia, 
em seguida a todos os ajustamentos de todas 
as suas peças, é muito diferente da situação 
que prevaleceria se somente o movimento 
inicial ocorresse.
No jargão da profissão, diz-se que se trata de 
um equilíbrio geral em contraposição à análise 
de equilíbrio parcial que considera somente os 
impactos diretos sobre a economia do primei-
ro movimento.
Recentemente, a Presidente Dilma expressou 
desejo de que toda a receita petrolífera oriunda 
dos campos da camada de pré-sal que ainda 
não estão em exploração seja investida na 
educação. Dado que a péssima qualidade da 
educação básica brasileira é o maior entrave 
de longo prazo ao desenvolvimento que temos, 
a iniciativa é louvável [e bem recebida]. Há, no 
entanto, dois problemas.
Primeiro, que será objeto de coluna futura, 
e que não há, hoje, devido à forma como o 
Estado brasileiro é organizado, nenhuma re-
lação entre elevação do gasto em educação 
e elevação da qualidade da educação básica.
Se, conjuntamente ao aumento do orçamento 
direcionado à educação, não houver alteração 
na forma como o setor público gere os recur-
sos, a elevação do gasto em educação não 
produzirá elevação da qualidade da educação 
pública. Produzirá única e exclusivamente ele-
vação do gasto em educação.

O segundo problema é o objeto da coluna de 
hoje. A receita pública do petróleo será obtida 
prioritariamente da receita de exportação do 
recurso mineral.
O Tesouro receberá dólares americanos. Para 
utilizar esses recursos na compra de serviços 
educacionais, o Tesouro terá que trocar os 
dólares por reais, produzindo uma pressão 
adicional à valorização do câmbio. A valori-
zação do câmbio deixará nossa indústria de 
transformação em situação ainda mais difícil.
Para entender melhor, pense que o recurso 
mineral é um presente. Suponha que o resto 
do mundo decidiu que a partir de hoje enviará 
regularmente para o Tesouro brasileiro um fluxo 
de renda perpétua anual no valor de algumas 
dezenas de bilhões de dólares. De fato, não 
se trata de um presente, mas, sim, da contra-
partida da aquisição do petróleo.
Mas, nesse caso, a analogia com um presente 
é exata: é equivalente a recebermos um pre-
sente de Deus, o recurso mineral, e vender-
mos para outros países, ou os outros países 
simplesmente decidirem, por algum motivo, 
talvez nossos belos olhos, transferir-nos re-
cursos sem contrapartida.
Se o presente for gasto na aquisição de produ-
tos de oferta exclusivamente doméstica, como 
é o caso dos serviços, e, em particular, dos 
serviços educacionais, haverá pressão sobre 
os mercados domésticos, particularmente o 
mercado de trabalho, acarretando elevação 
dos salários.
Essa elevação salarial ocorrerá por excesso 
de demanda de trabalho no setor de serviços, 
que transbordará para a indústria na forma de 
elevação do custo de trabalho. Como o bem 
produzido pela indústria pode também ser im-
portado, ela não consegue repassar ao consu-
midor a elevação do custo. A indústria encolhe.
O encolhimento da indústria será compensado 
pela maior importação de bens manufatura-
dos. Na situação final, após todos os ajustes, 
a contrapartida do presente será um fluxo de 
importação de bens manufaturados de mesmo 
valor. O equilíbrio geral se completou.
Portanto, é praticamente impossível ganhar-
mos um presente do resto do mundo, utilizar 
o presente e, simultaneamente, não prejudi-
car a indústria.
Uma forma de evitar esse efeito colateral ruim 
sobre a já combalida indústria de transforma-
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ção é transformarmos serviços educacionais 
em um serviço ofertado internacionalmente.
Por exemplo, os recursos do pré-sal podem ser 
empregados na forma de bolsas de estudo e 
intercâmbio em outros países para alunos da 
escola pública, [que, eventualmente, não têm 
acesso ao mesmo nível ou à mesma igualda-
de de oportunidade].

Parece-me, Sr. Presidente desta sessão, Senador 
Eduardo Suplicy, ser essa uma reflexão que o Governo 
brasileiro e todos nós, Congressistas, sociedade brasi-
leira, precisamos fazer, que tem a ver com a destinação 
dos recursos dos royalties do pré-sal ou do pós-sal.

Estamos até mesmo – julgo eu – diante de um 
compromisso ético e de um compromisso cristão, con-
siderando que os recursos dos royalties do pré-sal ou 
do pós-sal são recursos finitos, são recursos que não 
existirão ad aeternum. É necessário que nós possamos 
pensar, que nós possamos refletir sobre o modo como 
a aplicação desses recursos estará se traduzindo em 
benefícios para as futuras gerações.

Portanto, se faz necessário, Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, que o Brasil, que o Congresso Nacional, 
que o Governo brasileiro possam pensar, decidindo 
a melhor aplicação para os recursos do pré-sal. É 
necessário que não façamos como faz a fanfarrona 
cigarra. Que faça como a formiga: que, em momento 
de bonança, trabalhe, e trabalhe muito, e trabalhe com 
discrição, e trabalhe silenciosamente, mas trabalhe 
poupando para que as futuras gerações possam ter 
acesso a esse recurso, que é um recurso mineral, que 
é um recurso finito, que vai exigir, que vai continuar 
exigindo, que todos nós possamos gastar toda nossa 
energia, observando, mundo afora, as boas práticas, 
as boas governanças, nesses recursos que podem 
ser de fundamental importância e que poderão fazer 
uma diferença muito grande na ascensão social para 
milhares, para centenas de milhares de brasileiros.

Ouço, com prazer, o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Nobre Senador, o pronunciamento de V. Exa

não poderia ser mais oportuno nem mais importante, 
porque exatamente neste momento é que a Câmara 
dos Deputados está se debruçando sobre o projeto 
de lei aprovado no Senado e que foi remetido agora 
àquela Casa. O que se discute agora é exatamente 
isto: o que fazer com os recursos provenientes da ex-
ploração do petróleo, inclusive diante da perspectiva 
das riquezas enormes do pré-sal? V. Exa teve um papel 
destacadíssimo no debate dessa matéria quando ela 
foi apreciada pelo Senado, e V. Exa se colocou muito 
na defesa da situação dos Estados produtores no que 

diz respeito ao que já está contratado. Esses Estados 
não poderiam perder a receita que hoje já vêm rece-
bendo. E havia, naquele momento em que a matéria 
foi votada aqui, uma tendência muito forte que acabou 
prevalecendo de certa forma, qual seja, a tendência de 
se esparramar esse recurso – um pouco à semelhança 
do que fazia a cigarra da fábula de La Fontaine – para 
todos os Estados, Municípios, dentro de um escopo 
tão amplo que, por ser tão amplo, não erigia nenhum 
tipo de prioridade. Hoje se discute a possibilidade de 
se vincular esse recurso à educação, que é uma for-
ma de transformar essa riqueza não renovável num 
recurso perene: a inteligência. E, nesse sentido, nós 
temos um projeto – o Senador Cristovam Buarque e 
eu –, que apresentamos, V. Exª conhece, que prevê a 
destinação daquilo que for novo, respeitando os con-
tratos existentes, a um fundo destinado a abastecer, 
a complementar os recursos orçamentários da União, 
dos Estados e dos Municípios para a educação. Não 
se tocaria no principal; apenas o rendimento do fundo 
seria destinado aos Estados e Municípios, segundo 
os mesmos critérios que hoje regem a destinação do 
Fundeb, ou seja, por aluno matriculado no ensino fun-
damental, no ensino médio e também na educação in-
fantil. É uma ideia que vai exatamente dentro daquilo 
que V. Exª prega, neste momento, na tribuna do Se-
nado: tomarmos cuidado para que esse recurso não 
seja desperdiçado, não seja uma riqueza que chega, 
produz entusiasmo e vai-se embora, não deixa nada 
atrás de si. Muito obrigado.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Agradeço o aparte do Senador Aloysio Nunes Ferreira. 

A preocupação, parece-me, precisa ir além, por-
que, na verdade, a banalização não está apenas na 
forma fragmentada com que se quer fazer esse in-
vestimento. Não basta que nós direcionemos esses 
recursos para a educação, não. Os nossos problemas 
com a educação brasileira não se limitam ao financia-
mento. Nós temos problemas gravíssimos de gestão, 
necessidade de mecanismos e ferramentas, enfim, de 
monitoramento para que esses recursos possam se 
traduzir não apenas na maior oferta, mas numa melhor 
qualidade para que a educação brasileira possa ser 
mais atrativa, não apenas valorizando o magistério, 
não apenas melhorando os equipamentos educacio-
nais brasileiros.

Fico muito preocupado em ver dinheiro novo 
sendo feito ou dirigido para aquilo tudo que vem sen-
do produzido. É como se você botasse coisa nova em 
coisa velha. Eu acho que esses recursos são recursos 
muito nobres. Eu disse aqui anteriormente que esta-
mos diante de um compromisso ético e cristão. Pen-
sar nesses recursos como um bilhete, uma garantia 
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para que eles pudessem ser utilizados para efetivas 
transformações econômicas e sociais em nosso País.

Não acredito que os problemas da educação 
brasileira estejam limitados ao seu financiamento, 
como não acredito que os problemas da saúde públi-
ca estão limitados ao financiamento. São Paulo tem 
dado exemplo quando traz, por exemplo, no campo da 
saúde, organizações sociais para, efetivamente, prio-
rizarmos o interesse do contribuinte e não o interesse 
das corporações...

(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Precisamos inovar na forma de aplicação desses 
recursos, que esses recursos possam ser guardados 
com muito critério, com muito princípio, para que pos-
sam produzir os resultados que a sociedade espera e 
as futuras gerações também. 

Mas ouço V. Exª, mais uma vez, com muito prazer.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – Veja, concordo com V. Exª: o problema da edu-
cação não se resume a recursos. Passa a solução dos 
problemas da educação por esses itens a que V. Exª 
se referiu: gestão, carreiras adequadas no Magistério, 
que impliquem remuneração, remuneração pelo méri-
to, avaliação, abertura do escopo da nossa atividade 
educacional para compreender a educação infantil, a 
chamada creche, que é destinada a crianças cujo in-
telecto está em fase de formação. Mas acredito que 
não há investimento de longo prazo mais nobre do que 
investimento na educação. Evidentemente, repito, intei-
ramente de acordo com V. Exª: não se trata apenas de 
por dinheiro novo para práticas velhas. Esse recurso 
novo há de vir acompanhado de uma revolução meto-
dológica, uma revolução na formação, uma revolução 
na avaliação e também na ampliação do escopo. Mas 
penso que não há nada mais nobre para a construção 
do futuro do que investirmos na educação.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Muito obrigado, meu caro Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o 
Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito obrigado, Senador Ricardo Ferraço, por 
sua manifestação, em que aqui expressa a importância 
da utilização dos recursos do pré-sal.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Há um requerimento, sobre a mesa, o Re-

querimento nº 928, de 2012, do Senador Anibal Di-
niz, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno, licença dos trabalhos da Casa, nos dias 6, 7 
e 8 de novembro do corrente ano, a fim de participar 
do “Foro Malaria en Las Américas 2012: La ruta para 
sostener el impacto e ir hacia Ia eliminación”, evento 
promovido pelo Programa Regional contra a Malária 
da Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, 
em coordenação com o Centro Mundial para a Saúde 
da Universidade George Washington, em Washington/
DC, Estados Unidos da América.

O requerimento explicita exatamente o que aca-
bo de dizer. Na ocasião, será divulgado o finalista na 
busca dos campeões contra o impaludismo na Améri-
cas, em que o Estado do Acre é um dos três finalistas.

Em cumprimento ainda ao que determina o art. 39, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado, estará au-
sente do País nos dias 6, 7 e 8 o Senador Anibal Diniz.

E aqui há também, anexo, um ofício do Governa-
dor Tião Viana, do Estado do Acre, em que justamente 
formula o convite ao Presidente José Sarney, que então 
designou para representar o Senado Federal o Sena-
dor Anibal Diniz, como representante do Presidente. 

A Presidência, nos termos do art. 41 do Regi-
mento Interno, defere o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Por permuta com o Senador Ricardo Fer-
raço, tem a palavra agora o Senador Anibal Diniz, pelo 
tempo regimental. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Eduardo Suplicy; Srs. Senadores, 
telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, gos-
taria de fazer alguns registros neste pronunciamento 
aqui na tribuna, e começaria exatamente pelo motivo de 
meu afastamento nos próximos três dias. Vou participar, 
com o Governador Tião Viana, de um evento organizado 
pela Organização Pan-Americana da Saúde, a Opas, 
que é exatamente uma premiação destinada às práticas 
mais eficientes no combate à malária. E o Acre, exa-
tamente por ter conseguido uma redução significativa 
na incidência de malária no Estado, a partir de 2011, 
teve inscrita a sua prática, que consiste exatamente 
num trabalho especial de combate ao mosquito trans-
missor da malária. Esse combate se dá através de um 
mosquiteiro medicinal, que é um mosquiteiro que tem 
uma substância química especial que não só impede 
que o mosquito da malária penetre nos locais onde as 
pessoas estão dormindo, mas também permite a elimi-
nação do mosquito por sua substância química. Esse 
trabalho, somado a um conjunto de ações desenvolvi-
das pelo Governo do Estado do Acre com os agentes 
comunitários de saúde, permitiu que a incidência de 
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casos de malária do Acre tivesse uma redução muito 
importante. Essa prática foi inscrita nesse concurso da 
Organização Pan-Americana de Saúde e está entre as 
três práticas a serem avaliadas pela Organização na 
próxima quinta-feira, em Washington. O Governador 
Tião Viana já se encontra nos Estados Unidos, e eu 
deverei estar com ele a partir da quarta-feira. 

Vale apenas ressaltar que as doenças tropicais 
são um problema, um desafio permanente em toda a 
Amazônia. E a Secretaria de Estado de Saúde, assim 
como o Governador Tião Viana, que é médico infecto-
logista, tem se dedicado intensamente no sentido de 
tentar uma resposta eficiente no combate às doenças 
tropicais, principalmente porque, ainda que a nossa 
Amazônia seja um paraíso, um lugar muito bom de 
se viver, convive também com essas situações que 
agridem e afetam diretamente a qualidade de vida 
dessas pessoas. Então, essas doenças tropicais ocor-
rem numa incidência muito grande, o combate à ma-
lária tem sido um dos esforços intensos do Governo 
do Estado do Acre e, exatamente por isso, teve a sua 
prática reconhecida.

Também em Washington, o Governador Tião Via-
na tem agenda tanto com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), quanto com o Banco Mundial 
(BIRD). Nos dois casos, serão tratados especificamente 
projetos que já estão em execução no Estado do Acre, 
financiados por esses bancos, justamente para contri-
buir com a melhor qualidade de vida do povo do Acre, 
tanto no que diz respeito ao investimento em infraes-
trutura, para permitir um soerguimento da economia, 
quanto nas ações também de saúde pública – neste 
caso, as obras se dão na parte de infraestrutura, em 
saneamento, em extensão da rede de água tratada, 
e há os programas de pavimentação de rua, com a 
construção de sistema de esgoto, que também é uma 
prática voltada para melhoria da qualidade de saúde 
do nosso povo.

Então, o Governador Tião Viana encontra-se 
nos Estados Unidos exatamente para cumprir essa 
agenda, e vou me incorporar à sua equipe a partir 
de quarta-feira, com a devida autorização do Senado 
Federal, representando o Presidente do Senado Fe-
deral, que foi o convidado do Governador Tião Viana, 
mas o Presidente José Sarney me delegou a missão 
de representá-lo nessa agenda.

Gostaria também, aproveitando este momento 
em que falamos do Acre, para fazer menção a um ar-
tigo publicado hoje na Folha de S. Paulo pelo Ministro 
Marcelo Crivella, a respeito da importância da pisci-
cultura no Brasil. O Ministro Marcelo Crivella faz uma 
reflexão muito importante, que já havia sido feita aqui 
no plenário por mim, em algum momento pelo Senador 

Jorge Viana, a respeito do programa de piscicultura 
que está acontecendo no Acre.

Dizia que, apesar de termos um grande poten-
cial hídrico na Amazônia, não havia um programa de 
piscicultura correspondente ao nosso potencial. Hoje, 
o Ministro Marcelo Crivella traz um artigo muito pro-
fundo, porque trata do Brasil como sendo um país que 
tem um potencial hidrográfico fantástico, mas muito 
pouco aproveitado no que diz respeito à piscicultura. 
Ele faz um paralelo com a China: a China tem quatro 
vezes menos potencial hídrico que o Brasil, no entanto, 
produz 50 vezes mais pescado que o Brasil. Isso tudo 
para lançar um apelo no sentido de que as pessoas 
devem aderir mais e mais à piscicultura, que é uma 
atividade extremamente rentável.

Ele cita um exemplo: num hectare de terra é 
possível conseguir uma tonelada de carne bovina. 
Ao mesmo tempo, no mesmo hectare, se convertido 
na prática de aquicultura, é possível conseguir até 10 
toneladas de peixe, ou seja, é possível conseguir um 
rendimento infinitamente maior a partir da piscicultura. 
Mesmo assim, essa prática não é plenamente cultiva-
da. E ele anuncia já um programa especial que a Pre-
sidenta Dilma está lançando, com o apoio do BNDES, 
para o investimento de R$3,5 bilhões em piscicultura 
e aquicultura no Brasil.

Isso nos deixa muito felizes porque nós estamos 
nessa atividade lá no Estado do Acre. Nós tínhamos 
uma produção artesanal aproximada de 5 mil tonela-
das/ano, e pretendemos chegar, até 2014, a 20 mil 
toneladas/ano. Isso vai dar um incremento importante 
na economia e na melhoria de renda das famílias que 
aderiram a essa prática. O Governo do Estado está 
fazendo uma ação intensa no sentido da construção 
de açudes, na construção do complexo industrial da 
piscicultura, que envolve desde a produção de alevinos, 
a produção de ração até a indústria de filetagem para 
a exportação, e estamos com uma grande expectativa 
em relação à piscicultura no Acre.

Ficamos muito felizes que o Ministro Marcelo 
Crivella, que está muito solidário conosco, está afina-
do conosco neste projeto, leve essa reflexão no plano 
nacional, mostrando que o Brasil tem tudo a ganhar 
se aderir fortemente à piscicultura. E o Brasil tem certa 
dívida para com a humanidade, porque pode produzir 
mais pescado e pode contribuir com a Organização 
das Nações Unidas para a Agricultura, que tem uma 
preocupação toda especial em relação à produção 
de peixes.

Quero externar aqui a minha solidariedade ao 
Ministro Marcelo Crivella, e gostaria de pedir a aten-
ção da Mesa para que seu artigo fosse publicado na 
íntegra, porque é um artigo da máxima importância 
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para a piscicultura e a aquicultura no Brasil. Gosta-
ria que esse artigo constasse na íntegra para que 
ficasse registrado nos Anais do Senado, porque tem 
tudo a ver com a reflexão que a gente tem feito aqui 
no Senado Federal a respeito da importância da pis-
cicultura no Brasil e particularmente no Acre, que é 
um Estado amazônico com grande potencial hídrico 
e que está tendo grandes investimentos do Governo 
do Estado justamente para converter em piscicultores 
uma grande quantidade de produtores que hoje optam 
mais pela bovinocultura, porque, na realidade, a ren-
tabilidade maior está exatamente na piscicultura, que 
pode utilizar espaços territoriais muito menores com 
a produtividade muito maior e melhorar muito mais a 
renda dos nossos produtores.

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar este resto 
de tempo para prestar três homenagens especiais: uma 
homenagem ao dia de hoje, o 5 de novembro, data em 
que o Brasil comemora o Dia Nacional da Cultura; uma 
homenagem à Presidenta Dilma Rousseff, que abriu 
as portas do Palácio dos Planalto para receber e ho-
menagear artistas que contribuíram para a formação 
cultural do povo brasileiro; e ainda uma homenagem 
solidária às homenagens que o nosso Governo prestou 
à população brasileira neste ano de comemoração do 
centenário de nascimento do compositor Luiz Gonza-
ga, o Gonzagão, o nosso “Rei do Baião” – com a força 
da música, ele soube transmitir como ninguém, para 
o Brasil e para o mundo, a força e a luta do Nordeste 
deste nosso País.

Hoje, no Palácio do Planalto, a Presidenta Dil-
ma Rousseff e a Ministra da Cultura, Marta Suplicy, 
realizaram a 18ª edição da Ordem do Mérito Cultural 
de 2012, uma das homenagens mais importantes do 
País, que condecorou 41 personalidades nacionais.

É verdade que, em meio à grande diversidade 
cultural e aos grandes talentos que marcam a forma-
ção do nosso povo brasileiro e a nossa sociedade, é 
uma tarefa difícil escolher nomes para compor uma 
lista de destaques.

Este ano, a Ordem do Mérito Cultural de 2012 
condecorou escritores, cantores, designers, arquitetos, 
grupos artísticos, iniciativas e dramaturgos em reconhe-
cimento a suas contribuições para a cultura nacional.

Além de reconhecida, a Ordem do Mérito Cultural 
é ainda um destacado instrumento de participação po-
pular. As indicações dos nomes são feitas pela popula-
ção, por meio de um formulário online ou pelos correios. 
As sugestões são entregues a uma comissão formada 
por gestores das secretarias do Ministério da Cultura.

Desde sua criação, em 1995, a Ordem do Mérito 
Cultural já condecorou 500 personalidades nacionais 
e estrangeiras de 60 instituições públicas e privadas. 

A cada ano, uma nova edição decide homenagear um 
nome relevante para a cultura brasileira. Neste ano, o 
homenageado é o nosso saudoso Gonzagão.

A lista completa dos 41 agraciados com a Ordem 
do Mérito Cultural 2012 é a seguinte:

– Abelardo da Hora (escultor, pintor, desenhista, 
gravurista e ceramista);

– Aguinaldo Silva (dramaturgo, jornalista e es-
critor);

– Alceu Valença (cantor e compositor);
– Almir Suruí (ativista dos direitos indígenas);
– Anna Muylaert (cineasta);
– Autran Dourado (escritor), in memoriam;
– Breno Silveira (fotógrafo, diretor e cineasta);
– Carlos Alberto Cerqueira Lemos (arquiteto, 

professor e artista plástico);
– Cleodes Maria Piazza Júlio Ribeiro (escritora 

e Diretora do Instituto Memória Histórica e Cultural do 
Rio Grande do Sul);

– D. Ifigênia, quilombola, in memoriam;
– Dener Pamplona de Abreu (estilista), in me-

moriam;
– Edisca – Escola de Dança e Integração Social 

para Criança e Adolescente;
– Elba Ramalho (cantora);
– Fafá de Belém (cantora);
– Felipe Schaedler (chef);
– Fundarte – Fundação Municipal de Artes de 

Montenegro;
– Hebe Camargo (apresentadora, cantora e atriz), 

in memoriam;
– Herivelto Martins (cantor e compositor), in me-

moriam;
– Irmãos Campana (designers);
– Isay Weinfeld (arquiteto);
– Ismail Xavier (ensaísta, crítico de cinema, pro-

fessor e escritor);
– Jorge Amado (escritor), in memoriam;
– o Presidente deste Senado, Senador José Sar-

ney, membro da Academia Brasileira de Letras e que, 
em 1986, abriu novo campo para a cultura brasileira 
ao criar a Lei de Incentivo, a Lei Sarney, em discus-
são no Congresso para ser aprimorada com o nome 
de Procultura;

– Marieta Severo (atriz);
– Mário Schenberg (físico, político e crítico de 

arte), in memoriam;
– Martha Medeiros (escritora);
– Mazzaropi (ator), in memoriam;
– Miguel Takao Chikaoka (fotógrafo);
– Milton Guran (antropólogo e fotógrafo);
– Museu Histórico Nacional;
– Museu de Valores do Banco Central;
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– Olodum (bloco afro);
– Movimento Gay de Minas;
– Orlando Orfei (domador, pintor, escritor, dublê 

de cinema, empresário circense e músico);
– Orquestra Popular Bomba do Hemetério;
– Paulo Goulart (ator);
– Plínio Marcos (dramaturgo, ator e jornalista), 

in memoriam;
– Raquel Trindade (ativista da cultura negra);
– Regina Casé (atriz);
– Rose Marie Muraro (escritora, intelectual e fe-

minista);
– Sílvio Santos (empresário e apresentador).
Foram esses os homenageados hoje, no Palácio 

do Planalto, pela nossa Presidenta Dilma Rousseff, com 
a nossa Ministra da Cultura Marta Suplicy.

Srªs e Srs. Parlamentares, telespectadores da TV, 
ouvintes da Rádio Senado, a cultura é uma das diretrizes 
da cidadania, da saúde de uma população, do cresci-
mento pessoal, do aprofundamento educativo. É, sem 
dúvida, um elemento estratégico de desenvolvimento. 

A todos os homenageados o nosso reconhecimen-
to e os nossos cumprimentos, reforçando sempre que 
a cultura tem o papel fundamental de, juntamente com 
a educação e com a comunicação, formar a mentali-
dade pátria, formar o sentimento de pertencimento, de 
quem pertence a um povo, que domina aquela cultura, 
que tem aqueles hábitos, aqueles costumes. Isso vem 
fortemente a partir do que se tem de prática cultural. 
A vida das pessoas resulta na formação da cultura.

Então, a cultura do povo brasileiro é fruto das mais 
diversas contribuições, e, por isso, a nossa Presidenta 
Dilma e a Ministra Marta Suplicy estão de parabéns pelo 
vastíssimo leque de homenageados e homenageadas 
hoje, no Palácio do Planalto, justamente para tentar fazer 
justiça à grandeza da diversidade cultural do povo brasileiro.

Então, parabéns aos nossos formuladores, aos 
nossos criadores, aos nossos militantes da cultura 
brasileira, nesse Dia Nacional da Cultura.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)

Por um Brasil aquicultor

Marcelo Crivella
O Brasil, por sua grandeza territorial e demográ-

fica, pelo volume de água doce e imenso litoral, deve a 
si mesmo e à humanidade uma produção de pescado 
à altura desses recursos.

Hoje, embora o consumo nacional per capita seja 
abaixo do mínimo recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde, o país é um crescente importador, 
ultrapassando US$ 1 bilhão por ano.

Nosso potencial no mar e, sobretudo, nas águas 
continentais --são 8,2 bilhões de metros cúbicos-- é 
muito grande. Mas a China --com apenas 2,8 bilhões 
de metros cúbicos-- produz 50 vezes mais peixe do 
que nós, por exemplo.

E creio que cada brasileiro, se pensar nisso, se 
tornará um soldado --soldado é pouco, um gladiador-- 
a favor da pesca e aquicultura pelo valor nutritivo do 
alimento, por preservar o meio ambiente e pela gera-
ção de emprego e renda.

É preciso impulsionar e popularizar a produção. É 
preciso que chegue ao campo a notícia de que em um 
hectare podemos produzir 100 toneladas de peixe em 
seis meses, enquanto o melhor pecuarista brasileiro no 
mesmo espaço (e graças a Deus por eles) produzirá 
uma tonelada de carne bovina.

O setor de pescado em 2011 girou no mundo US$ 
600 bilhões de dólares. Isso é muito mais que frango, 
suíno, boi, caprino e ovino juntos.

A FAO diz que podemos e devemos produzir 20 
milhões de toneladas de pescado anualmente de ma-
neira sustentável. Afirma que isso virá com a aquicultura.

É verdade. Em 2011, o Dnocs (Departamento 
Nacional de Obras Contras as Secas) aplicou R$ 140 
milhões em irrigação no estado do Ceará e obteve um 
valor bruto de produção de R$ 145 milhões.

No mesmo período, foram aplicados também R$ 
3,5 milhões em piscicultura nos açudes do Dnocs. O 
valor bruto produzido foi de R$ 120 milhões, equivalen-
te a 30 mil toneladas de pescado vendido no mercado 
interno do Ceará ao preço médio de R$ 4.

Ainda assim, em 2011 gastamos quatro vezes 
mais com ração para cães e gatos do que para peixe.

Por isso é que a presidenta Dilma resolveu lançar 
pela primeira vez no Brasil o Plano Safra da Pesca e 
Aquicultura com recursos de R$ 3,5 bilhões. O BNDES, 
que considera o potencial da aquicultura nacional um 
outro pré-sal, no mesmo dia vai lançar o seu programa 
de apoio ao setor com recursos de mais R$ 500 milhões.

O Plano Safra promove desoneração tributária, 
financia com juros bem menores, garante assistência 
técnica, investe em ciência e tecnologia e usa o po-
der estratégico de compra do Estado para apoiar a 
cadeia produtiva. O programa cria oportunidade para 
o pescador artesanal se tornar um aquicultor, com 
benefícios para o meio ambiente em muitas regiões 
sobre-explotadas.

Mas há um outro problema: as licenças ambien-
tais dos órgãos estaduais ainda são um entrave --não 
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técnico, mas político. Alguns deles parecem que fize-
ram um pacto com a fome. Demoram anos e continu-
am a reter licenças para, por exemplo, os parques em 
águas da União, privando milhares de famílias de ter 
acesso a um lote aquícola para produzir peixes em 
tanques-rede.

Os parques ocupam no máximo 1% dos reserva-
tórios. É 1% para produzir vinte milhões de toneladas 
de pescado em cultivo. Mais do que nunca, é tempo de 
lançar o tanque-rede e pôr minhoca no anzol.

Marcelo Crivella, 55, engenheiro civil e bispo li-
cenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, é mi-
nistro da Pesca e Aquicultura

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr. 
Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – V. Exª, Senador Anibal Diniz, será aten-
dido na forma regimental quanto ao artigo do qual que 
acaba de ler trechos na tribuna.

Agora, concedo a palavra ao Senador Welling-
ton Dias, do Partido dos Trabalhadores, do Estado do 
Piauí. Com a palavra V. Exª, Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Sr. Presidente, primeiro é uma honra usar a tribuna, 
tendo V. Exª como comandante.

Eu gostaria apenas, saudando todos que nos es-
cutam, de reforçar um momento importante que vamos 
viver amanhã – e por coincidência não será no Senado. 
No Senado, teremos uma sessão em homenagem ao 
Marquês de Paranaguá. Mas, teremos amanhã uma 
votação na Câmara que considero das mais históricas 
e importantes para o nosso País: a regulamentação 
sobre o pré-sal.

Tivemos, durante o governo do Presidente Lula, 
a apresentação de três projetos para se colocar um 
novo marco regulatório nesta área do pré-sal. Dois fo-
ram aprovados. O projeto que garantiu uma nova sis-
temática, pelo qual saímos do regime de concessão 
para o regime de partilha e pelo qual tivemos a criação 
do Fundo Social. 

Na prática isso é uma mudança profunda. Veja 
que nós temos um regime de concessão que vigora 
ainda hoje, exatamente porque falta o terceiro proje-
to, que é esse que trata da distribuição de royalties e 
de participação especial e fixa o valor tanto de royal-
ties como de participação especial; ou mantendo-se a 
proposta que está em andamento já aprovada aqui no 
Senado, acaba a participação especial e ficam os royal-
ties que antes tinha uma cobrança de 10% para 15%, 
mas acabando, por outro lado, a participação especial.

Pois bem, o que muda na sistemática? Na verda-
de, é uma ideia de que o petróleo pertence de verdade 
ao povo brasileiro. A partir disso, nós saímos de um 
sistema em que uma empresa concorria a um lote em 
um leilão e, ao ganhar, ela pagava ali para concorrer, 
numa operação de risco, um valor – dava uma espécie 
de lance como se utiliza nos leilões. Ao ganhar, esta em-
presa passava a ter a posse, ela era a concessionária, 
na prática, a dona daquele campo, daquele pedaço, e 
ela fazia os investimentos para exploração, tornava-se 
proprietária dos resultados, pagando os royalties an-
teriormente fixados em 10% e mais uma participação 
especial para campos, para poços, como chamamos, 
de volume acima de 33 mil barris/dia.

Ora, nesta área do pré-sal praticamente todos os 
campos descobertos até agora estão se fixando aci-
ma de 33 mil barris. Portanto, a participação especial 
seria algo extraordinário, porque seria sempre acima. 

A participação especial era uma variável de 10% 
até 40% do valor da produção acima de 33 mil barris/
dia. Por exemplo, temos ali num campo 50 mil barris/
dia. Até 33 mil barris/dia, se pagavam 10% de royal-
ties e 10% de participação especial. E aí, vinha uma 
gradação de tal modo que numa extração como essa 
de 50 mil barris, se pagava para Estados, Municípios 
e à própria União o equivalente a 40% daquele exce-
dente, daquilo que estivesse acima dos 33 mil barris. 

Pois bem, o que muda então, na nova sistemáti-
ca? A partir de agora, aquele campo, na verdade, não 
tem mais a concessão, não é mais uma concessão. A 
empresa que se candidata apresenta um plano para 
exploração daquele campo. Então, ela diz que vai ter 
um custo de x, que vai ter que investir em equipamen-
tos, recursos humanos, pesquisas, enfim, e, a partir 
daí, ela diz: “Do petróleo extraído daqui, quero dar 
um lance em que faço este serviço de extração pelo 
equivalente em dinheiro a 30%, 25% do óleo extraí-
do”. Ou seja, todo o óleo extraído, a partir desta nova 
sistemática, é, na verdade, da União. A União é dona 
de verdade. Nós tivemos a campanha “O petróleo é 
nosso” e ainda assim, na prática, o Brasil não tinha 
tanto controle; agora, nesta sistemática, o petróleo é 
verdadeiramente nosso. O petróleo passa a ser uma 
posse desta nova pessoa jurídica criada, controlada 
pela Agência Nacional do Petróleo, e ela passa a ter 
o domínio do petróleo bruto. Dali, o Governo brasileiro 
paga para a empresa a parte que é dela, certamente 
a parte do serviço mais um lucro e isso é colocado no 
leilão, já durante a concorrência. Normalmente, pela 
lei aprovada aqui, a Petrobras tem o direito preferen-
cial de participação, somando-se a outras empresas 
que concorrem. A partir daí, esse consórcio, ou essa 
empresa, ou a própria Petrobras isoladamente, passa 
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a fazer o trabalho, o serviço, da extração de gás e pe-
tróleo de cada lote, de cada campo na bacia do pré-sal.

Na verdade, isso tem um sentido muito impor-
tante para o nosso País. Na verdade, o que ocorre, na 
prática, é que o governo brasileiro, dono do petróleo, 
toma a decisão se vende óleo bruto ou se faz o refino 
e vende gasolina, vende querosene, vende óleo, enfim, 
vende produto acabado.

Na prática, é algo que todos nós desejamos, co-
bramos, sonhamos na área, por exemplo, da agricultura, 
ou seja, em vez de o Brasil vender matéria-prima bruta 
que venda produto acabado. Isso tem um significado 
também importante nas relações internacionais: o Bra-
sil passa a concentrar, a partir das extrações desses 
novos campos, o armazenamento de uma quantidade 
de petróleo e tem a opção de vendê-lo, por uma es-
tratégia de país, para quem lhe convier, ou seja, antes 
era a empresa que vendia. Ela decidia: “Quero vender 
para tal país.” Pronto, era ela que tomava essa decisão. 
Por exemplo: “Eu quero vender petróleo bruto.” Era ela 
que tomava a decisão; agora é o País, é o Brasil que 
toma essa decisão. Isso nos ajuda nas relações comer-
ciais. Um país que é dependente de petróleo também 
se torna um facilitador no comércio de outros produtos 
estratégicos ou de interesse do Brasil, como produtor, 
ou de interesse do Brasil como consumidor.

Pois bem, isso também nos remete a uma outra 
situação amplamente debatida. Lembro-me, ainda, na 
época, em 2010, quando houve a aprovação, do de-
bate que travamos neste País. 

Vejam, o petróleo é uma riqueza finita. Em algum 
momento da história vão-se esgotar esses campos. 
O que fica é em troca dessa exploração, uma explo-
ração, inclusive, de risco ambiental. A nossa geração 
está usufruindo dessa riqueza e as futuras gerações.

Pois bem. Com o modelo da partilha também, 
dono do petróleo excedente, como vamos chamar a 
parte após aquilo que se paga para as empresas, o 
Governo brasileiro também acumula uma riqueza ex-
cepcional. Ela vem a revelar o quanto as empresas 
ganhavam em campos de extração maiores no nosso 
País, porque a lucratividade, em alguns casos, che-
gava a 70% ou 80%. Esse lucro agora pertence ao 
povo brasileiro.

E aí a empresa criada tem a tarefa de organizar 
um fundo social – considero genial o próprio nome do 
fundo – que tem uma destinação de acumular recursos. 
Junto com ele foi criado o Fundo Soberano, um fundo 
internacional, pelo qual o Brasil passa a aplicar, dentro 
das orientações de um conselho, em outras regiões do 
mundo, até para não causar problema na especulação 
com a moeda brasileira. 

A estimativa que se faz... Nós alcançamos o 
equilíbrio entre consumo e produção há cerca de dois 
anos. Ou seja, o Brasil alcançando a produção de cer-
ca de dois milhões de barris/dia de petróleo extraídos 
em terra e no mar, sendo, aproximadamente, 95% no 
mar e 5% em terra, nós passamos a ser autossuficien-
tes e deixamos de ser um importador dependente de 
outros países. 

A gente acompanhou, viveu essa fase da depen-
dência. Subia o preço do petróleo em outra região do 
mundo e as finanças brasileiras ficavam desequilibra-
das. O aumento do preço da gasolina elevava a infla-
ção, criava uma insegurança muito grande. Ainda me 
lembro de quantas vezes a gente amanhecia o dia já 
com um novo preço por conta de uma crise muitas vezes 
lá no Eire, lá no Irã, lá no Iraque, em um país distante. 

Pois bem, o fato é que esse fundo social acumu-
lará todo o valor equivalente em dinheiro ao petróleo, 
descontada a parte da empresa. Estima-se que, com 
o crescimento, com esses novos campos, 15 anos de-
pois, com o primeiro leilão nesse novo sistema, o Brasil 
possa alcançar algo em torno de 6 milhões de barris/
dia e tem uma possibilidade de continuar crescendo 
e alcançar algo em torno de 15, 16 milhões de bar-
ris/dia. Se a gente imaginar 15 milhões de barris/dia, 
multiplicar por cerca de US$100 – que é o que vem se 
situando na média o preço do barril – vezes 365 dias, 
a gente tem uma ideia da montanha de dinheiro que 
isso vai representar. Pois bem, a estimativa é que aí, 
em torno de 20, 25 anos, a gente vai alcançar algo em 
torno de US$1,5 trilhões no fundo social.

Pois bem, é nesse fundo social que o resultado 
da aplicação – e aí é outra medida inteligente e outra 
medida responsável, inclusive com as futuras gerações, 
ou seja, o País, por uma mudança constitucional difícil 
de ser alterada, cria um fundo social em que as ge-
rações atuais vão poder usufruir apenas do resultado 
das aplicações, do resultado das aplicações. É uma 
poupança em que nós só podemos consumir o resul-
tado das aplicações, e esse resultado das aplicações 
também deve ser direcionado para educação, para 
saúde, para a área da ciência, da tecnologia, da pes-
quisa, do meio ambiente das mudanças climáticas etc. 

Pois bem, por que estou relatando isso? Porque, 
no debate na Câmara, é exatamente a necessidade 
de a gente ter a definição de qual é o percentual sobre 
royalties e sobre participação especial e como se faz 
a distribuição para os Estados e os Municípios. A dis-
cussão leva em conta que, na proposta que aprovamos 
no Senado, a regulamentação de petróleo em terra é 
mantida. Na regulamentação de petróleo em mar, num 
conceito moderno, o que está no mar pertence à União. 
É o que diz o art. 5º da Constituição brasileira. No art. 
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20, deixa claro que tanto do mar continental como em 
toda área limítrofe entre o Brasil e os demais países, 
aquilo que for encontrado no mar pertence à União. Se 
pertence à União, pertence a todo o povo brasileiro. 
Então, nesse sentido, a discussão é de Estado con-
frontante versus Estado produtor. 

Nós concluímos – fui o autor do projeto aqui apro-
vado –, no relatório substitutivo do Senador Vital do 
Rêgo, pela apresentação de um conceito segundo o 
qual o petróleo em mar pertence à União e, portanto, 
pertence a todo o povo brasileiro, e que deve ser dado 
um tratamento considerando regras já existentes para 
evitar o desequilíbrio entre aquilo que chamamos Es-
tados e Municípios confrontantes. Então, os Estados 
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e seus respec-
tivos Municípios, que pelas regras atuais já recebiam 
o equivalente em royalties e participação especial a 
um volume de aproximadamente R$12 bilhões/ano, 
teriam mantido valor equivalente ao recebido no ano 
de 2010 – foi essa a proposta que aqui aprovamos. 

O relator, Deputado Zarattini, promoveu uma atu-
alização para compensar o atraso na apreciação na 
Câmara e garantiu a Rio e Espírito Santo o equivalente 
ao recebido no ano passado, no ano de 2011. Aliás, eu 
estive nas reuniões na Câmara e na semana passada 
eu dizia que, considerando que em 2012 nós tivemos 
uma situação em que o valor arrecadado foi pratica-
mente o mesmo de 2011, não haveria alteração para 
os demais Estados mesmo que se tivesse colocado 
2012 como o ano de referência – já há um consenso 
lá de que a regra vai entrar em vigor, a partir da apro-
vação, no ano de 2013. Ou seja, mesmo garantindo a 
Rio e Espírito Santo aquilo que foi recebido em 2012, 
ainda assim não haveria alteração. O recebido mone-
tariamente foi maior por conta da alteração cambial, 
mas o volume em barril/óleo foi exatamente o mes-
mo: cerca de 2,3 milhões barris. Aliás, em 2011 até 
um pouco menos, menos 0,6. Digo isso também para 
dizer o quanto estou ansioso e esperando – e espero 
que amanhã a gente tenha aqui prefeitos, os atuais, 
os eleitos, governadores, que todos nós possamos 
acompanhar essa votação. 

Nessa votação, a Presidenta Dilma aponta para 
que 100% dos recursos destinados a Estados, Mu-
nicípios, e até a parte da União, sejam aplicados em 
educação. Os entendimentos lá caminham para que 
a parte da União tenha a destinação do resultado da 
aplicação para a educação, mas os parlamentares 
querem destinar 50%. Acho que esse é o conceito 
correto, deixando os outros 50% também para outras 
necessidades que tem o nosso País, como a área da 
saúde, infraestrutura, ciência e tecnologia. Creio que 
estamos muito próximos de um entendimento.

Por que a votação é histórica? E eu encerro com 
isso. Porque abre ao País a possibilidade do leilão, 
abre ao País a possibilidade de novos leilões: leilões 
em terra e leilões para a extração de petróleo em 
mar. Garantir as condições para que possamos ter os 
leilões, por exemplo, na região amazônica, na bacia 
do São Francisco e na bacia do Parnaíba, onde já há 
pesquisas apontando a existência de gás e petróleo, 
como também no litoral, na costa da Região Norte, da 
Região Nordeste, da Região Sudeste e da Região Sul. 

Então, eu acredito que é uma necessidade do 
Brasil. Não se trata apenas de uma disputa entre Es-
tados e Municípios. Há uma necessidade do Brasil de 
que tenhamos novos leilões. 

É por essa razão que estamos aqui acompa-
nhando atentos. Espero que a Câmara Federal pos-
sa finalizar essa votação. Se houver alterações lá, o 
projeto, aprovado no Senado como referência, volta 
ao Senado, e tenho certeza de que aqui nesta Casa, 
com muita responsabilidade, daremos um tratamento 
célere para que o Brasil tenha as novas regras com-
pletas nessa área do pré-sal.

Acredito que isso é bom para o Brasil, é bom 
para o povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Obrigado, Senador Wellington Dias.
Concedo a palavra, pela Liderança do PMDB, 

ao Senador Romero Jucá, pelo prazo de 20 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu quero, antes de tratar do tema 
que irei abordar, registrar também, como fez o Senador 
Wellington Dias, a importância da votação da matéria 
que define a distribuição de royalties para o País.

Nós realizamos, aqui no Senado, uma discussão 
bastante abrangente dessa matéria. Aliás, o Senador 
Wellington Dias foi um dos que capitaneou esse deba-
te no Senado. Nós discutimos o assunto e avançamos 
aqui na Casa.

Há uma expectativa grande de Estados e Muni-
cípios para que esse projeto possa ser votado, e nós 
queremos realmente apelar para que a Câmara dos 
Deputados destrave essa matéria.

É fundamental definir não só o escopo dos royal-
ties que serão pagos a Estados e Municípios, mas 
também, principalmente, as regras claras para que 
os leilões da ANP possam ser retomados. A Agência 
Nacional de Petróleo precisa retomar os leilões de pe-
tróleo no Brasil. Nós estamos há mais de 5 anos com 
esses leilões paralisados, o que, sem dúvida nenhu-
ma, segura o cronograma de exploração do pré-sal 
no nosso País e, portanto, a distribuição de riquezas.
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Eu quero registrar, Senador Wellington Dias, com 
satisfação, que, há alguns anos, eu venho lutando para 
que a ANP fizesse estudos e análises em Roraima, por 
conta da possibilidade do potencial de exploração de 
petróleo na nossa região.

Explico o porquê do potencial. Nós somos vizi-
nhos à Venezuela, que é um grande produtor de pe-
tróleo; nós somos vizinhos à Guiana, onde também 
há exploração de petróleo. Então, é possível que, em 
Roraima, tendo em vista a mesma formação geológica, 
haja petróleo. Há alguns anos eu venho insistindo com 
a ANP. Tempos atrás, a ANP fez um leilão, e, agora, 
tanto técnicos da ANP como das empresas que ga-
nharam o leilão estão começando a fazer estudos no 
nosso Estado de Roraima.

Portanto, eu fico satisfeito e torço. Nós vamos 
todos acompanhar, com muita expectativa, o debate 
para que Roraima possa efetivamente ser também, 
quem sabe, no futuro, um Estado produtor de petró-
leo. Mas, independentemente de ser ou não produtor 
de petróleo, volto a dizer que é justo que as riquezas 
do pré-sal sejam distribuídas por todos os Estados e 
Municípios da Federação e que se dê prioridade, efe-
tivamente, à educação.

Como falou também o Senador Wellington, há 
um entendimento, há uma construção coletiva políti-
ca para que haja a destinação de 50% dos recursos 
para a educação, exatamente para que nós possamos 
atingir a meta de 10% de investimento do PIB em edu-
cação e, portanto, tenhamos esta alavanca forte para 
mudar a realidade brasileira ainda mais e melhorar a 
vida da população, que é o investimento na educação. 
Sem uma educação forte, de qualidade, efetivamente, 
as mudanças demorarão mais. E nós queremos uma 
educação de qualidade forte para que o Brasil possa 
progredir ainda mais.

Então, ficam aqui os nossos registros.
Primeiro, o da nossa satisfação de os estudos se 

iniciarem em Roraima, por conta da questão da ANP, 
lá no nosso Estado de Roraima. Os técnicos já foram 
lá na semana passada, e nós vamos acompanhar de 
perto essa questão.

Quero também registrar a importância e pedir 
prioridade para que a Câmara dos Deputados vote a 
Lei dos Royalties, definindo de uma vez por todas aqui-
lo sobre o que o Senado já se debruçou, já discutiu e 
já definiu aqui, em votação anterior.

Além disso, Sr. Presidente, eu queria, em rápidas 
palavras, já que não participei da sessão pela manhã, 
registrar e comemorar os 63 anos da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB.

Houve uma sessão, hoje pela manhã, e eu não 
estava presente. Quero saudar o Senador Aloysio Nu-

nes Ferreira e registrar a importância da Associação 
dos Magistrados Brasileiros na evolução da Justiça 
brasileira, na defesa dos magistrados. Inclusive, neste 
momento que vivemos, nessa quadra de violências que 
ocorrem contra os juízes, os magistrados, a Associação 
Brasileira dos Magistrados tem se colocado firmemen-
te em defesa da justiça e em defesa dos magistrados.

Nós temos o orgulho de ter, na Justiça brasilei-
ra, magistrados que são emblemáticos. Queremos 
felicitar todos, especialmente o Dr. Nelson Calandra, 
Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, 
e os magistrados de Roraima, juízes e desembarga-
dores, enfim, o Presidente do Tribunal, a Presidenta 
do Tribunal Regional Eleitoral, Drª Tânia; o Presidente 
do Tribunal de Roraima, Desembargador Almiro Padi-
lha; o Desembargador José Pedro, que acaba de se 
aposentar; o Desembargador Ricardo Oliveira; o De-
sembargador Gursen de Miranda. Enfim, são muitos os 
desembargadores que fazem um trabalho importante 
e brilhante para o nosso Estado.

Então, eu gostaria de registrar a importância do 
aniversário de 63 anos da AMB e pedir a transcrição 
do discurso, porque quero registrar, em detalhes, toda 
essa defesa e o trabalho e a história destes 63 anos 
de fundação, de crescimento, de fortalecimento dos 
magistrados brasileiros, voltando a saudar os desem-
bargadores e magistrados de Roraima, em especial, 
também o Dr. Lupercino, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR ROMERO JUCÁ.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, esta Sessão Especial, marcada para 
comemorar os 63 anos de fundação da Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), engrandece esta 
Casa e homenageia a história de uma das entidades 
mais respeitáveis do nosso País, que, a partir do final 
dos anos 1940, iniciou um trabalho exemplar, em de-
fesa da cidadania, do fortalecimento de nossa Justiça 
e dos princípios que regem a democracia.

A AMB começou a atuar, oficialmente, no dia 10 
de setembro de 1949. Porém, os seus primeiros passos 
datam de 1936. De acordo com os conhecedores de 
sua história, naquele ano, o Juiz José Júlio de Freitas 
Coutinho, de Minas Gerais, plantou a semente da futura 
instituição. Em carta endereçada a vários colegas de 
todo o País, comunicou que seria de grande importân-
cia a organização de uma entidade que fosse capaz de 
congregar todos os Juizes brasileiros. Em 1938, com 
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a morte do Juiz Júlio Coutinho, o propósito ficou ainda 
mais fortalecido e ganhou novos apoios.

Em 1941, o Ministro Edgard Costa, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), nomeado para aquela Corte 
pelo Decreto de 1º de novembro de 1945, do Presidente 
José Linhares, empolgado com a proposta, convocou 
importante reunião, que contou com a presença de 
Juizes e Desembargadores, tais como: José Duarte 
Gonçalves da Rocha, Mário dos Passos Monteiro, Ar-
tur Marinho, Rocha Lagoa, Goulart de Oliveira, Vicente 
Piragibe e outros.

Em 1943, durante a “Ia Conferência de Desem-
bargadores do Brasil”, organizada pelo Ministro Edgard 
Costa para discutir a nova legislação penal brasileira, 
o tema da criação de uma representação de todos os 
Magistrados brasileiros dominou o encontro.

O nome, Associação dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB), recebeu batismo em 1948. A eleição da 
primeira Diretoria e da Comissão de Propaganda e 
Cultura se verificou no mesmo ano, com a presença 
de 50 Magistrados. Porém, o registro da associação 
só foi providenciado um ano e nove meses depois da 
eleição dos seus dirigentes.

De acordo com dados disponíveis, nos últimos 
60 anos, a AMB teve 28 Presidentes, sendo sete Mi-
nistros de Tribunais Superiores. Hoje, reúne mais de 
14 mil Juizes e Desembargadores, além de 36 asso-
ciações regionais, sendo 27 de Juizes Estaduais, sete 
de Juizes Trabalhistas e duas de Juizes Militares. Além 
do Presidente, da Diretoria e das Coordenadorias, a 
AMB conta com 11 vice-Presidentes. A AMB participa 
de vários organismos internacionais. Em 1953, o Mi-
nistro Edgard Costa foi um dos fundadores da “União 
Internacional dos Magistrados (UIM)”, em Salzburg, 
Áustria, ocasião em que foi eleito vice-Presidente. O 
Ministro Sidnei Beneti, presidiu a UIM e o Desembarga-
dor Francis Davis, ocupou o cargo de vice-Presidente.

Convém destacar que a AMB é a gestora da Es-
cola Nacional da Magistratura (ENM), importante centro 
de estudos e de debates sobre a realidade jurídica do 
País, voltada, principalmente, para a qualificação dos 
Magistrados, para a excelência no exercício da profis-
são e para a realização de cursos de especialização. 
Ela busca, igualmente, esclarecer a sociedade sobre 
as atribuições dos profissionais do Judiciário e sobre 
a importância da cidadania.

Em dezembro do ano passado e em março deste 
ano, por exemplo, a Escola da Magistratura e a AMB 
promoveram, em Brasília, o curso: “O Magistrado e a 
Construção de Modelos para o Aprimoramento da Ci-
dadania e Conscientização da População”. Sem dúvida 
alguma, essas duas experiências piloto abriram uma 
nova perspectiva para os Juizes participantes, que 

deixaram os seus gabinetes e se aproximaram mais 
da comunidade.

É importante dizer que, nas duas edições do 
curso, mais de 200 alunos e cerca de 40 Magistrados 
participaram. Foi a primeira vez que pessoas da socie-
dade, de maneira menos formal, puderam trocar ideias 
e receber informações importantes dos Magistrados, 
em um ambiente completamente diferente dos Fóruns 
e dos Tribunais.

Para o atual Presidente da AMB, Desembargador 
Henrique Nelson Calandra, durante todos esses anos 
de trajetória da instituição, muitos Juizes atravessaram 
situações delicadas de trabalho. Mas, apesar das difi-
culdades, a cada dia, nos Fóruns e nas Comarcas, os 
Juizes nunca deixaram de cumprir com suas atribui-
ções, que são indispensáveis para tornar mais eficaz 
o combate contra as injustiças e contra os infratores.

Como bem sabemos, nobres colegas Senadoras 
e Senadores e ilustres Magistrados, muitos Juizes são 
corajosos no enfrentamento contra os perigos, con-
tra as ameaças e contra as intimidações. Muitos são 
perseguidos, sofrem atentados e são covardemente 
assassinados, como a Juíza Patrícia Acioli, de Nite-
rói, trucidada na porta de sua própria residência, na 
noite de 11 de agosto de 2011. Mesmo correndo os 
mesmos riscos, os que continuam a exercer a função, 
com dignidade e destemor, não deixam de aplicar a 
lei contra o crime organizado, contra o banditismo e 
contra a corrupção. Em sua maioria, sempre defendem 
a valorização da Magistratura brasileira, a cidadania, 
os direitos humanos e a democracia.

Sobre a questão da segurança dos Magistrados 
e de suas prerrogativas, é importante destacar a opi-
nião do Presidente da AMB, Desembargador Henrique 
Nelson Calandra. Para ele, a AMB tem como missão 
precípua a defesa das causas legítimas, a valorização 
da carreira dos Magistrados e o respeito às suas prer-
rogativas. Assim, onde houver um Juiz ameaçado em 
seu trabalho, em sua independência e em sua liberda-
de de julgar, a união de todos se fará em sua defesa.

Inegavelmente, o Brasil dispõe de uma Magistratu-
ra forte, com quase 15 mil Juizes, altamente qualificados 
profissionalmente e reconhecidos internacionalmente 
entre os melhores do mundo. No entanto, como acabei 
de dizer, os desafios são enormes. Mas, para a maio-
ria dos Magistrados, o que importa é ter coragem de 
honrar os compromissos assumidos com a sociedade, 
cumprir a lei e lutar para equiparar a Justiça Brasileira 
às mais modernas e democráticas do planeta.

A despeito da luta travada há anos por milhares 
de Juizes e outras autoridades do Poder Judiciário, 
dotados de espírito cívico, construtores de avançada 
jurisprudência e compromissados com a cidadania e 
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com a construção de um sólido edifício do Estado de 
Direito em nosso País, não tem sido fácil tornar mais 
rápido os trabalhos nas instâncias jurisdicionais.

Não podemos negar que o Sistema acumula uma 
carga de milhões de processos em tramitação, para 
uma estrutura humana e material insuficiente, que não 
consegue dar vazão às ações, em um prazo razoável. 
Dessa maneira, para melhorar a situação, é incontestá-
vel a necessidade da realização de uma ampla reforma 
em todo o Sistema Judiciário. Só assim, os processos 
tramitariam mais rapidamente e os cidadãos seriam 
beneficiados porque não teriam mais de esperar 6, 8 
e até mais de 10 anos, por uma decisão judicial.

Eminentes Senadoras e Senadores, ilustres Ma-
gistrados, outra realidade preocupante nos é forneci-
da pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Segundo aquele órgão, mais de 70% da popu-
lação brasileira não têm dinheiro para pagar um advo-
gado. Por outro lado, segundo a Associação Nacional 
dos Defensores Públicos, a situação da Justiça é pre-
ocupante em todo o País. Pelos dados do Ministério da 
Justiça, apenas 43% das cidades brasileiras dispõem 
de um serviço de Defensoria Pública. Assim, em mais 
da metade das cidades, ainda não existe assistência 
jurídica para os cidadãos mais pobres.

Em face dessa situação, não resta dúvida de que 
o País necessita de uma verdadeira reforma de todo 
o arcabouço da Justiça. Gostaria de acrescentar, ain-
da, que essa transformação extrapola as fronteiras do 
Congresso Nacional e necessita do apoio inadiável dos 
Magistrados brasileiros e de pressões importantes do 
corpo social, para ser realmente efetivada. Acredito que 
a AMB tem uma grande missão pela frente, que é a de 
preparar o Sistema Judiciário do País para enfrentar 
os novos desafios que virão neste século.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Parabéns, Senador Romero Jucá. Pa-
rabenizo-o, também, pela referência que faz à Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros, a quem também 
estendo os cumprimentos da Mesa.

Concedo a palavra ao nobre Senador João Costa 
pelo prazo regimental de 20 minutos. 

Tem a palavra V. Exª.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –Sr. 
Presidente, Senador Tomás Correia, em seu nome, 
permita-me cumprimentar os demais Senadores e Se-
nadoras, os senhores e as senhoras que nos assistem 
pela TV Senado, nossa Constituição é uma Constituição 
democrática e, nesta condição, consagra o governo 
do povo, pelo povo e para o povo. Isso significa que o 

povo detém a soberania de ditar os rumos do Brasil e o 
direito de decidir os mais variados assuntos da Nação. 
Nenhuma democracia se mantém de pé sem o voto 
universal direto, secreto e com valor igual para todos.

Os nazistas, Sr. Presidente, mataram a demo-
cracia e o golpe de misericórdia foi dado quando se 
acabou com o Parlamento.

Sem a sua Casa, o povo já não pode mais nada. 
Esta Casa é a caixa de ressonância do povo brasileiro, 
e nós precisamos valorizá-la cada vez mais.

Atualmente, assistimos a um fenômeno lamentá-
vel: em reiteradas oportunidades, o Supremo Tribunal 
Federal usurpa o papel do Legislativo e dita as regras 
da vida do País. No caso do aborto de fetos anencefá-
licos, o Supremo impediu que a sociedade fizesse um 
debate sério e sincero sobre os males do aborto e, de 
maneira autoritária e até ditatorial, impôs uma visão 
que não é partilhada pelo povo brasileiro.

Ao reconhecer as uniões homoafetivas, o Supre-
mo Tribunal Federal reescreveu o § 3o do art. 226 da 
Constituição Federal. A mudança feita pelo Supremo 
só poderia ter sido feita por emenda à Constituição. 
Isso porque a Constituição contém disposições tão 
fundamentais que nem mesmo a maioria simples pode 
alterá-la. A ideia é que as condições do debate demo-
crático devem ser garantidas por um quórum qualifica-
do. Na Constituição, estão aqueles pressupostos que 
uma maioria transitória não pode mudar. Que bizarro 
é então, Sr. Presidente, que por uma votação de 6 a 
5, de 7 a 4, ou até de 11 a zero – não importa – juí-
zes que nunca receberam um voto do povo possam 
alterar e fazer aquilo que 305 Deputados e 47 Sena-
dores, eleitos por todo o povo brasileiro, não podem 
fazer. Nas palavras do Dr. Marcelo Neves, Professor da 
Universidade de Brasília, “na espécie é clara a triviali-
zação e a inconsistência no tratamento dos princípios 
constitucionais por parte do Supremo Tribunal Federal”. 

Há hoje no Supremo Tribunal Federal um fascínio 
expressado por meio do chamado neoconstitucionalis-
mo, que quer reescrever a Constituição, retirando do 
Congresso Nacional a sua prerrogativa democrática 
de aprovar as leis do Brasil. 

Neste momento, precisamos aprender com a 
história, porque os princípios foram usados na época 
do nazismo para afastar as regras e as leis do Par-
lamento e dar lugar ao autoritarismo oligárquico de 
alguns poucos. Hitler usou tribunais para fazer valer 
a sua vontade. O famoso Tribunal do Povo, composto 
por juízes togados, é um exemplo disso. 

O Supremo tenta relacionar os princípios com 
a democracia e as regras com a postura autoritária, 
porém a história prova que essa associação é falsa. 
As leis são fruto do debate, da discussão, da solução 
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do meio-termo, que incorpora as diferentes visões em 
vez de impor uma visão unilateral.

Nós precisamos combater a visão de que os prin-
cípios são a panaceia para solucionar todos os males 
da nossa prática jurídica e constitucional, porque a re-
tórica principialista está servindo para afastar regras 
claras e completas e para encobrir decisões orientadas 
à satisfação de interesses particularistas, o que usurpa 
a atribuição constitucional desta Casa para representar 
os interesses do povo brasileiro. 

Todos sabemos, Sr. Presidente, que o nepotismo 
é algo a ser combatido. Eu próprio sou um ativo guer-
reiro dessa luta constante contra a corrupção, contra 
o desvio de dinheiro público e contra a improbidade. 
Porém o Supremo não poderia tratar do nepotismo 
como ocorreu no caso da Súmula Vinculante nº 13.

A Súmula, na forma como foi redigida, gera gra-
ves injustiças. Pelo que está escrito, dois servidores 
concursados de um órgão não podem ocupar funções 
comissionadas nesse mesmo órgão. Com isso, até 
mesmo aqueles que têm muito mérito e entraram no 
serviço público pela porta da frente estarão impedidos 
de alcançar funções de chefia. Será possível que os 
parentes que são colegas de trabalho terão que torcer 
pelo insucesso uns dos outros?

Além disso, o Supremo vem aprovando inúmeras 
súmulas vinculantes de maneira apressada e afoita, 
sem que ele nem sequer tenha julgado um número 
considerável de casos sobre aquela matéria. A súmula 
sobre o uso das algemas é um claro exemplo disso. O 
policial tem que ter autonomia para algemar o preso 
sem medo de responder a um processo administrativo 
ou criminal por essa conduta. 

A missão de legislar é do Parlamento, o legítimo 
representante dos anseios populares. Nós somos o 
termômetro da Nação, aquele que mede o contenta-
mento e o descontentamento do povo. As leis precisam 
ser discutidas com prudência e de maneira aberta e 
transparente, Sr. Presidente.

Há quem diga que o Supremo protege as minorias 
de uma ditadura da maioria. Nada mais falso do que 
isso. O que nós temos é uma ditadura de 6 ou de 11 
Ministros contra 190 milhões de brasileiros, enquanto 
o certo é permitir que os 190 milhões cheguem à de-
cisão que acharem mais correta. 

O Supremo Tribunal Federal deu um prazo ao 
Congresso para alterar os critérios do Fundo de Par-
ticipação dos Estados (FPE), o que poderá gerar uma 
grave perda de orçamento para Estados que precisam 
muito desses recursos. O Tocantins, Estado que repre-
sento, é um desses.

A Constituição Federal e o Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal admitem a reclamação 

como instrumento capaz de preservar a competên-
cia da Suprema Corte e impedir a usurpação dessa 
competência. Poderá o Ministro Relator liminarmente, 
em decisão monocrática, determinar a suspensão do 
processo em que se tenha verificado o ato reclamado 
e poderá ainda requisitar os respectivos autos.

E o Congresso Nacional, Sr. Presidente, com seus 
513 Deputados Federais e 81 Senadores, de qual ins-
trumento podemos lançar mão para preservar a nossa 
competência legislativa e impedir a usurpação dessa 
competência por órgãos do Poder Judiciário, de maneira 
especial pela Suprema Corte? A resposta é: nenhum. 

O Constituinte de 1988, por mais visionário que 
fosse, jamais conceberia a hipótese de usurpação da 
competência legislativa do Congresso Nacional por 
órgãos do Poder Judiciário, como está a ocorrer hoje. 

Se Supremo não entende o papel desta Casa, 
então precisamos ter meios de controlar os abusos de-
correntes do indevido ativismo judicial. A democracia 
é governo dos freios e contrapesos e, portanto, hoje, 
mais do que nunca, precisamos aprovar urgentemente 
a PEC nº 3, de 2011, que tramita na Câmara dos De-
putados e permite ao Congresso Nacional sustar os 
atos do Poder Judiciário que exorbitarem da sua com-
petência, como já ocorre com os atos normativos do 
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar 
ou dos limites da delegação legislativa, nos termos do 
art. 49, V, da Constituição Federal.

Em alguns países de primeiro mundo, os parla-
mentos têm a possibilidade de suspender os efeitos 
de decisões judiciais tomadas por cortes constitucio-
nais. É o que ocorre, por exemplo, no Canadá, onde a 
cláusula derrogatória, prevista na seção 33 da Carta 
Canadense de Direitos e Liberdades, permite ao Par-
lamento impedir a produção de efeitos de uma deci-
são tomada pela Suprema Corte do Canadá, porque, 
em última instância, Sr. Presidente, a Constituição é 
fruto da vontade popular, e não da vontade dos juízes.

Sem a aprovação da PEC nº 3, de 2011, não te-
remos como fazer oposição à truculência do Supremo 
Tribunal Federal. É por isso, Sr. Presidente, que eu ex-
terno hoje a minha preocupação diante dessa gradual 
perda de espaço da democracia perante o Judiciário.

Com essas palavras, Sr. Presidente, registro a 
minha indignação com relação ao ativismo judicial que 
ganha espaço no Brasil e que destrói cada vez mais 
a democracia.

Despeço-me agradecendo a atenção de todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Parabéns, Senador João Costa, pelo 
belíssimo pronunciamento que faz nesta tarde.
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Quero registrar, para nossa satisfação, a presença 
do Dr. Esdras Dantas, brilhante advogado que milita 
no Distrito Federal, ex-Presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, seção do Distrito Federal, que nos 
honra neste momento. Devo dizer também que S. Sª foi 
meu colega de faculdade, o que muito me honra. A sua 
visita nos enobrece e nos engrandece cada vez mais.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Encerrou-se, na última quinta-feira, 
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 50, de 2008 (nº 4.378/2001, 
na Casa de origem, do Deputado Gonzaga Patriota), 
que denomina a BR-232, no Estado de Pernambuco, 
Rodovia João Lyra Filho no trecho entre Recife e São 
Caetano e Rodovia Luiz Gonzaga no trecho entre São 
Caetano e Parnamirim.

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

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Esgotou-se na última quinta-feira, o 
prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento 
Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sen-
tido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 141, de 2010 (nº 2.078/2007, na Casa 
de origem, do Deputado Silvinho Peccioli), que dispõe
sobre o encerramento das atividades de uma instala-
ção radiativa e a limitação de sua radiação residual.

O Projeto de Lei da Câmara nº 141, de 2010,
aprovado terminativamente com emenda, volta à Câ-
mara dos Deputados.

É o seguinte o texto final:

TEXTO FINAL

Emenda do Senado Federal ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 141, de 2010 (nº 2.078, 
de 2007, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o encerramento das atividades de 
uma instalação radiativa e a limitação de 
sua radiação residual.

EMENDA ÚNICA
(Corresponde à Emenda nº 2 – CMA/CCT)
Dê-se ao art. 5º do Projeto a seguinte redação:

“Art. 5º responsabilidade civil e criminal de-
corrente da operação de instalações radiati-
vas será atribuída nos termos da Lei nº 6.453, 
de 17 de outubro de 1977, e do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), observado o disposto na alínea d do 
inciso XXIII do art. 21 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Na hipótese de necessidade 
de realização, por terceiros, dos procedimentos 
de remediação previstos no inciso IV do art. 3º 
desta Lei, o titular da respectiva autorização 
responderá criminalmente na medida de suas 
responsabilidades”.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Esgotou-se na última quinta-feira, o pra-
zo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Inter-
no, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido 
da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 2011
(nº 1.200/2003, na Casa de origem, do Depu-
tado Ivan Valente), que altera o art. 9º da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
– Projeto de Lei do Senado nº 151, de 2010,
da Senadora Marisa Serrano, que institui a Se-
mana Nacional da Doação de Leite Humano, 
a ser comemorada semestralmente;
– Projeto de Lei do Senado nº 254, de 2011,
do Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), para dispor 
sobre a identificação, o cadastramento e o aten-
dimento aos alunos com altas habilidades ou 
superdotação na educação básica e superior;
– Projeto de Lei do Senado nº 284, de 2011,
do Senador Waldemir Moka, que dispõe sobre 
o exercício da profissão de cuidador de idoso; e
– Projeto de Lei do Senado nº 603, de 2011,
do Senador Vicentinho Alves, que institui a 
Política Nacional de Proteção dos Direitos do 
Doente de Lúpus.

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara 
nº 65, de 2011, vai à sanção; e os Projetos de Lei do 
Senado nºs 151, de 2010; 254, 284 e 603, de 2011,
vão à Câmara dos Deputados.

Com referência ao Projeto de Lei da Câmara nº 
65, de 2011, será feita a devida comunicação à Câma-
ra dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sobre a mesa, pareceres que serão 
lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 168 e 169, de 2012, do Presidente da Comissão 
Assuntos Sociais, que comunicam a apreciação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Lei da Câmara 
nºs 106, de 2009, e 110, de 2009, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 168/2012-PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 31 de outubro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei da Câmara nº 106, de 2009, 
que acrescenta dispositivos à Lei nº 10.216, de 6 de 
abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direi-
tos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental 
(define “tratamento mental” como enfermidade psíqui-
ca em geral), de autoria do Deputado Jutahy Júnior.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos. 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 
Ofício nº 169/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 31 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do §2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2009, 
de autoria do Deputado Neucimar Fraga, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de tratamento e assepsia de 
areia contida em tanques de lazer e recreação exis-
tentes em áreas públicas e privadas.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com referência aos Ofícios nºs 168 e 
169, de 2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recurso, por um décimo da com-
posição da Casa, para que as matérias sejam apre-
ciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
166, 191, 192 e 194, de 2012, do Presidente da Co-
missão Assuntos Sociais, que comunicam a aprecia-
ção, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do 
Senado nºs 640, de 2011; 179, de 2008; 84, de 2009; 
e 70, de 2012, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 166/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 31 de outubro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 640, de 2011, que altera a 
Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências, 
para determinar a obrigatoriedade de disponibilização de 
Unidade de Tratamento Intensivo móvel (UTI móvel) durante 
as competições, de autoria do Senador Humberto Costa.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente de Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 191/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 31 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, 
o Projeto de Lei do Senado nº 179, de 2008, de auto-
ria do Senador Sérgio Zambiasi, que cria o adicional 
por atividade de risco para os vigilantes de instituições 
federais de ensino superior e de pesquisa científica e 
tecnológica, e as Emendas nºs 1-CE-CDH-CAS, 2-CE-
-CDH-CAS, 4-CE-CDH-CAS e 5-CAS.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 192/2012 –PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 31 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 84, de 2009, que estabele-
ce a dilação no pagamento de prestações de mutuários 
da Caixa Econômica Federal e dá outras providências, 
de autoria do Senador Raimundo Colombo.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 194/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 31 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que 
esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto 
de Lei do Senado nº 70, de 2012, que altera as Leis nºs

3.268, de 30 de setembro de 1957, que dispõe sobre os 

NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 6 58695

Conselhos de Medicina e dá outras providências; 4.324, 
de 14 de abril de 1964, que institui o Conselho Federal 
e os Conselhos Regionais de Odontologia, e dá outras 
providências; e 5.905, de 12 de julho de 1973, que dispõe 
sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de 
Enfermagem e dá outras providências, para dispor sobre 
a publicidade médica, odontológica e de enfermagem, de 
autoria do Senador Paulo Davim.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com referência aos Ofícios nºs 166, 
191, 192 e 194, de 2012, fica aberto o prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso, por um décimo 
da composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sobre a mesa, projetos de lei do Se-
nado que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 396, DE 2012

Altera os arts. 1.226 e 1.267 do Código Ci-
vil e acrescenta-lhe a Seção IV-A, a fim de 
condicionar a aquisição de direitos reais 
sobre veículos automotores ao registro do 
documento único de transferência no de-
partamento de trânsito respectivo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1.226 e 1.267 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passam a vi-
gorar com as seguintes modificações:

“Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas mó-
veis, quando constituídos, ou transmitidos por 
ato entre vivos, só se adquirem com a tradição, 
salvo a propriedade dos veículos automotores, 
cuja transmissão somente se opera com o 
registro do documento único de transferência 
no respectivo departamento de trânsito.” (NR)
Art. 1.267. A propriedade das coisas não se trans-
fere pelos negócios jurídicos antes da tradição, 
ressalvado o disposto na parte final do art. 1.226.
Parágrafo único. .................................. ” (NR)

Art. 2º A Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), passa a vigorar acrescida, no Capítu-
lo III do Título III do Livro III, da seguinte Seção IV-A:

“Seção IV – Da Aquisição pelo Registro
Art. 1.268-A. Tratando-se de veículo automo-
tor, a propriedade se transfere, por ato entre 

vivos, mediante registro do documento único 
de transferência perante o respectivo depar-
tamento de trânsito.
§ 1º Enquanto não for comunicada a aliena-
ção do veículo no departamento de trânsito, 
o alienante continua a ser havido como pro-
prietário do bem móvel, inclusive para fins de 
responsabilização solidária pelas penalidades 
impostas e suas reincidências.
§ 2º Enquanto não se promover, por meio de 
ação própria, a decretação de invalidade do re-
gistro, e o respectivo cancelamento, o adquirente 
continua a ser havido como dono do veículo.
Art. 1.268-B. A transferência realizada perante 
o departamento de trânsito é eficaz, ainda que 
não expedido o novo certificado de registro de 
veículo, desde o momento em que se proto-
colar a solicitação instruída com o documento 
único de transferência e com os documentos 
exigidos pelo órgão competente.
Art. 1.268-C. Se o teor do registro não expri-
mir a verdade, poderá o interessado reclamar 
a sua retificação ou anulação.
Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá 
o proprietário reivindicar o bem móvel, inde-
pendentemente da boa-fé ou do título do ter-
ceiro adquirente.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação
A lei civil faz distinção entre bens móveis e imó-

veis para disciplinar a aquisição dos direitos reais 
respectivos.

Nos termos do art. 108 do Código Civil, considera-
-se, como regra geral, a escritura pública essencial à 
validade dos negócios jurídicos que visem à constitui-
ção, transferência, modificação ou renúncia de direitos 
reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o 
maior salário mínimo vigente no País.

No caso dos bens móveis (ou imóveis de valor 
inferior à referência de que trata o art. 108 do Códi-
go Civil), a regra é no sentido de que a aquisição dos 
direitos reais que lhe digam respeito depende da tra-
dição, que é a entrega da coisa, ou, segundo Clóvis 
Beviláqua, “o ato em virtude do qual o direito pessoal, 
resultante do ato jurídico entre vivos, se transforma em 
direito real, e consiste na entrega da coisa a quem a 
adquiriu” (Direito das Coisas. Rio de Janeiro, Freitas 
Bastos, 1951, v. I, p. 225).

Ocorre que, incluindo-se os veículos automotores 
na categoria dos bens móveis, a transmissão de sua 
propriedade dá-se mediante a sua mera entrega ao 
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adquirente, ainda que o registro no Departamento de 
Trânsito (Detran) competente permaneça inalterado.

Essa sistemática cria uma indesejável situação 
de insegurança jurídica, na medida em que induz em 
erro o credor do alienante do veículo automotor, que 
é levado a acreditar na possibilidade de penhora do 
bem administrativamente registrado em seu nome no 
Detran, ainda que esse bem já tenha sido alienado a 
terceiro. Isso porque é muito comum, tratando-se de 
veículos usados, ocorrerem sucessivas transferências 
de propriedade mediante simples contratos particulares, 
sem que haja registro no Detran, justamente para evitar 
o pagamento de taxa, impostos ou multas vencidas.

Sem falar que essa facilidade de transferência do 
veículo, tem causado entendimentos confusos nos ór-
gãos jurisdicionais acerca da possibilidade de penhora 
do veículo para garantia de dívidas em processo de 
execução, ao passo que a simples tradição tem sido 
utilizado como um embaraço no deferimento da penho-
ra, ao argumento da necessidade de se comprovar a 
real posse do bem pelo devedor.

Em outra hipótese essa situação também se re-
vela juridicamente perniciosa, como quando o veículo 
alienado – mas ainda não regularizada a transmissão 
da sua propriedade no respectivo Departamento de 
Trânsito – se envolve em acidente de trânsito, com a 
responsabilização, civil e criminal, do antigo proprie-
tário do veículo que tenha deixado de regularizar essa 
transferência perante o Detran.

Além disso, a transferência de propriedade pela 
simples tradição do veículo, permitida pela atual dis-
posição do Código Civil, não guarda integral concor-
dância com art. 134 do Código de Trânsito brasileiro, 
que prevê a responsabilização do proprietário pelas 
multas e infrações do veículo enquanto não efetivado 
o registro no órgão de trânsito.

Por tais razões, esperamos por um fim a esses 
inconvenientes, tornando essencial à transferência da 
propriedade desses veículos automotores o registro 
no respectivo Departamento de Trânsito, de modo que 
qualquer pessoa, mediante simples consulta a esses 
órgãos públicos, possa ter certeza sobre a quem re-
almente pertencem tais bens.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.
O Presidente da República Faço saber que o Con-

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
(...)

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a es-
critura pública é essencial à validade dos negócios 
jurídicos que visem à constituição, transferência, mo-
dificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis 
de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo 
vigente no País.

(...)
Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, 

quando constituídos, ou transmitidos por atos entre 
vivos, só se adquirem com a tradição.

(...)
Art. 1.267. A propriedade das coisas não se trans-

fere pelos negócios jurídicos antes da tradição.
(...)

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Mensagem de veto
Vide texto compilado
(Vide Lei nº 12.619. de 2012)

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República Faço saber que o Con-

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
(...)
 Art. 134. No caso de transferência de proprieda-

de, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão 
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 
de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 
transferência de propriedade, devidamente assinado 
e datado, sob pena de ter que se responsabilizar so-
lidariamente pelas penalidades impostas e suas rein-
cidências até a data da comunicação.

(...)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 397, DE 2012

Acrescenta o § 2º ao art. 42 da Lei n. 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 – Código de De-
fesa do Consumidor –, transformando o atu-
al parágrafo único em § 1º, para prever que 
o direito à repetição do indébito, por valor 
igual ao dobro do que pagou em excesso, 
independe de pedido inicial expresso ou 
comprovação de má-fé do credor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta-se o § 2º ao art. 42 da Lei n. 

8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa 
do Consumidor –, com a seguinte redação, transfor-
mando o atual parágrafo único em § 1º:

“Art. 42. .........................................................
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.......................................................................
§ 1º. ..............................................................
.......................................................................
§ 2º. O direito à repetição do indébito, por va-
lor igual ao dobro do que pagou em excesso, 
independe de pedido inicial expresso ou com-
provação de má-fé do credor”. (NR).

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

Justificação
A repetição do indébito, como sabemos, é um 

instituto de direito privado presente no Código de De-
fesa do Consumidor e no Código Civil, utilizado para 
postular a devolução de valores pagos sem obrigação 
legal ou convencional, originados por engano do de-
vedor ou cobrança injusta do credor.

A presente proposição, baseada em entendimen-
tos jurisprudenciais distintos do Superior Tribunal de 
Justiça, pretende aperfeiçoar o dispositivo do Código 
de Defesa do Consumidor que trata do direito ao re-
ferido instituto, com o objetivo de melhorar a clareza 
e objetividade da norma, em dois pontos distintos, a 
saber: i) desnecessidade de pedido inicial expresso; 
ii) independência de comprovação de má-fé do credor.

Quanto ao primeiro ponto, a Quarta Turma do 
STJ, por unanimidade, em recente decisão nos autos 
de Recurso Especial n. 1005939 (Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão), firmou o entendimento de que não se exige 
ação própria ou reconvenção para o requerimento, pelo 
devedor, do ressarcimento em dobro de valores pagos 
indevidamente ao credor.

Esse posicionamento possui fundamento na difi-
culdade do devedor possuir certeza da nulidade total 
ou parcial da dívida já no primeiro momento em se 
manifesta na demanda processual (inicial, reconven-
ção, embargos de devedor, etc.).

Penso que esse entendimento leva em conside-
ração o intuito protecionista do Código de Defesa do 
Consumidor e, assim, deve ser transformado em nor-
ma legal para que possua aplicação e alcance geral.

Por sua vez, quanto ao segundo ponto, referente 
a necessidade ou não de comprovação de má-fé do 
credor para que seja cabível a repetição do indébito 
em valor em igual ao dobro (forma composta) do que 
o devedor pagou em excesso, penso que o entendi-
mento adotado pelo STJ, com o devido respeito, não 
é o mais acertado.

A posição firmada pelo referido Colendo Sodalício, 
no processo acima citado e em outros, vincula a repeti-
ção do indébito na forma composta com a necessidade 
de comprovação da má-fé do credor, perfazendo uma 
interpretação ampliativa do parágrafo único do art. 42 

do CDC em benefício do fornecedor-credor e em di-
minuição do direito positivado na norma.

O dispositivo legal é expresso em afirmar que: “o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 
pagou em excesso, acrescido de correção monetária 
e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Note-se, portanto, que a única escusa que ali-
via o credor do pagamento em dobro está atrelada 
ao “engano justificável” e, assim, havendo a cobrança 
indevida, deve-se exigir do credor a comprovação de 
que ela está vinculada a um engano justificável. Exigir 
que o devedor comprove a má-fé do credor na cobran-
ça indevida é, data vênia, elaborar uma interpretação 
inversa do dispositivo legal.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor 
é de 1990, enquanto que a Súmula n. 159 do Supre-
mo Tribunal Federal, utilizada pelo STJ em suas fun-
damentações para exigir a comprovação da má-fé na 
cobrança, é de 1963. De modo que, caso fosse do inte-
resse do legislador incorporar a sua exigência ao texto 
do Código Consumerista, teria feito expressamente. 

Penso que a intenção do legislador na elaboração 
do parágrafo único do art. 42 foi a de municiar o con-
sumidor, parte hipossuficiente na relação contratual, 
com mais um instrumento de proteção contra atos ar-
bitrários de credores, resguardando apenas os casos 
em que os credores agirem sob engano justificável.

Desse modo, proponho o presente projeto para 
que o dispositivo legal seja mais claro e objetivo, re-
pelindo a interpretação judicial atual que prejudica e 
esvazia o consumidor.

Sublinhe-se que o legislador, sabiamente, positi-
vou no CDC apenas a repetição do indébito de forma 
composta, deixando a forma simples positivada no Có-
digo Civil (art. 876 do CC/02 e 964 do CC/16), o que 
demonstra a finalidade propriamente sancionadora e 
indenizatória da norma em benefício do consumidor.

Desse modo, demonstrado o objetivo e importân-
cia da proposição e ciente da obrigação do Congresso 
Nacional com a clareza e atualização legislativa, sub-
meto o presente projeto a apreciação dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

(...)

261ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



58698 Terça-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

SEÇÃO V
Da Cobrança de Dívidas

 Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será sub-
metido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

 Parágrafo único. O consumidor cobrado em quan-
tia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 
de engano justificável.

(...)

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.
 O Presidente da República Faço saber que o Con-

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
(...)

CAPÍTULO III
Do Pagamento Indevido

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não 
era devido fica obrigado a restituir; obrigação que in-
cumbe àquele que recebe dívida condicional antes de 
cumprida a condição.

(...)
Art. 939. O credor que demandar o devedor an-

tes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o 
permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava 
para o vencimento, a descontar os juros corresponden-
tes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro.

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, 
no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias rece-
bidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado 
a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que 
houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que 
dele exigir, salvo se houver prescrição.

Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 
não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes 
de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver 
indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido.

(...)
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; e de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à 
última decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Sr. Senador Renan Calheiros enviou 
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do dis-
posto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, é com grande satisfação que venho 
hoje a esta tribuna participar da sessão comemorativa 
dos 63 anos da Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), tão oportunamente lembrada pelo eminente Se-
nador Eunício Oliveira, em iniciativa à qual prontamen-
te me associei, junto com outros colegas desta Casa.

O aniversário da Associação dos Magistrados é 
uma data que merece mesmo ser sempre comemorada.

Desde o início de suas atividades, em 1949, a 
AMB tem sido, entre tantas outras coisas, uma valo-
rosa combatente da causa da Democracia no Brasil.

A luta em favor dos valores democráticos, que 
têm no Judiciário uma instância de defesa permanen-
te, está, aliás, na origem da criação da Associação.

Em 1936, o juiz mineiro José Júlio de Freitas 
Coutinho, lançou a ideia de se fundar uma associação 
de magistrados, durante o Governo de Getúlio Vargas.

Graças ao trabalho e empenho de outros magis-
trados, como o Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Edgard Costa, do desembargador José Duarte Gon-
çalves da Rocha, apoiados por Mário dos Passos Mon-
teiro, Artur Marinho, Rocha Lagoa, Goulart de Oliveira 
e Vicente Piragibe, não deixaram a ideia se perder.

Ainda durante o Estado Novo, já a partir de 1941, 
continuaram trabalhando para criar a Associação, que 
só viria mesmo a ser fundada em 1948 e efetivamente 
registrada apenas no ano seguinte.

A luta em favor dos valores democráticos é uma 
marca da Associação, como está hoje claramente con-
signada nos seus objetivos estatutários.

Ali se reza, entre outras coisas, que a Associação 
dos Magistrados Brasileiros tem compromisso firmado 
com a defesa do Estado democrático de direito e com 
a preservação dos direitos e das garantias coletivas 
e individuais.

A Associação deve lutar também pelas garan-
tias e prerrogativas dos magistrados e por condições 
adequadas ao seu trabalho para que seja cada vez 
mais efetiva a ação do Poder Judiciário, sem a qual a 
Democracia se torna pouco menos que um sonho de 
uma noite de verão.

Como se vê, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, é grande a importância da existência da 
Associação dos Magistrados do Brasil, especialmen-
te em vista da estruturação e representatividade que 
alcançou.

Congregando mais de 14 mil associados, a AMB 
está estruturada em 36 associações regionais, das 
quais 27 são formadas por juizes estaduais, sete por 
juizes trabalhistas e duas por juizes militares.
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Além disso, a Associação tem ainda um grande 
número de associados vinculados à Justiça Federal.

Assim organizada, a entidade consegue realizar 
ações extremamente relevantes na defesa da cidadania.

Para não me alongar, no que tange ao primeiro 
aspecto, citarei aqui apenas a luta da Associação em 
favor das prerrogativas e garantias da magistratura, 
além do seu excelente trabalho no sentido do apri-
moramento permanente dos magistrados brasileiros.

Do mesmo modo, mencionarei apenas duas das 
iniciativas da entidade diretamente em favor da popu-
lação.

Refiro-me a projetos como Cidadania e Justiça 
Também se Aprendem na Escola, cujo objetivo é a 
educação dos mais jovens para o exercício do direito 
à jurisdição.

Cito ainda a Campanha pela Simplificação da 
Linguagem Jurídica, dedicada a tornar mais acessível 
a linguagem dos atos jurídicos, hoje ainda incompre-
ensível para o cidadão comum.

Também no debate das grandes questões do 
Poder Judiciário, a Associação dos Magistrados tem 
contribuído para importantes avanços.

Uma delas é a busca de maior celeridade nos 
processos judiciais, de maneira a que a justiça efetiva-
mente chegue às pessoas, no tempo justo e razoável.

Aliás, o diagnóstico da Associação mostra que 
há alguns obstáculos a serem superados, tais como 
a escassez de órgãos judiciais; a baixa relação entre 
o número de juizes e a população em constante cres-
cimento; a carência e a falta de adequado preparo do 
pessoal de apoio; a ausência de planejamento per-
manente; e, finalmente, os percalços da legislação 
processual.

Todos esses desafios vêm sendo corajosa e de-
nodadamente enfrentados pela Associação, na sua 
luta permanente em defesa do exercício profissional 
da magistratura.

É em razão desse trabalho tão meritório que, na 
pessoa do Desembargador Henrique Nelson Calandra, 
Presidente da AMB, desejo saudar a Associação, sua 
Diretoria e todos os seus associados, neste momen-
to em que se comemoram os 63 anos de existência 
dessa entidade tão importante para a vida nacional.

Parabéns à Associação dos Magistrados Brasi-
leiros e muito obrigado pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Não havendo mais oradores inscritos, 
declaro encerrada a presente sessão, convocando 

outra sessão para amanhã, no horário regimental, às 
14 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011
Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Valdir Rau-
pp, que altera a redação do art. 3º da Emen-
da Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 
2009, para ampliar o prazo de adesão ao re-
gime especial de precatório até a data de 31 
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 65, DE 2011
Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 65, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Clésio 
Andrade, que altera o art. 27 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias para criar 
o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em 
Belo Horizonte, Minas Gerais.
Parecer sob nº 1.055, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

3
REQUERIMENTO Nº 786, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 
786, de 2012, da Senadora Ana Rita, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com 
o Projeto de Lei do Senado nº 329 de 2011, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva (porte de arma de fogo por agentes de 
segurança fora de serviço).

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 1 minuto.)
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Ata da 205ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 6 de novembro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária Da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Waldemir Moka, Paulo Davim e Tomás Correia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 18 horas e 30 minutos)

É o seguinte o resgistro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há número regimental. Declaro aber-
ta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:

Ofício no 214/12 – GSGA
Brasília, 5 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vos-

sa Excelência a fim de solicitar que seja substituído 
meu nome parlamentar “Senador Gim Argello” pelo 
nome “Senador Gim”.

Certo de sua atenção para o assunto, aproveito o 
ensejo para antecipar a Vossa Excelência meus votos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim.

Ofício nº 394/2012/DF – GSVREG

Brasília, 6 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a 

Vossa Excelência para justificar minha ausência nas 
votações nominais ocorridas no Plenário da Casa na 
quarta-feira, 31 de outubro do corrente.

Esclareço a Vossa Excelência que no dia 31-
10-2012 presidi a Comissão Parlamentar Mista que 
investiga as práticas criminosas do Senhor Carlos 
Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cacho-
eira, desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte 
Carlo” da Polícia Federal, conforme cópia da lista de 
presença anexa, mas não pude participar das votações 
nominais do Plenário.

Atenciosamente, – Senador Vital do Rêgo.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os ofícios que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:

Relatório: Viagem à Espanha
Período: 9 a 26 de outubro

Realizei visita a Madri, Salamanca e Cádiz, no 
período de 19 a 26 de outubro. A viagem teve início 
em Madri, onde mantive contatos, nos dias 20 e 21 
de outubro, com o Embaixador do Brasil, Paulo de 
Oliveira Campos, com o Diretor do Casa do Brasil em 
Madri, Cássio Roberto de Almeida Romano, e com o 
Secretário-Geral Ibero-americano, Enrique Iglesias.

Em Salamanca, nos dias 22 e 23 de outubro, 
inaugurei os trabalhos relativos ao ano de Jorge Ama-
do no Centro de Estudos Brasileiros e fui empossado 
na função de Conselheiro da Instituição. Mantive en-
contro com o Reitor da Universidade de Salamanca, 
Daniel Hernández Ruiperez, a respeito da cooperação 
acadêmica bilateral e da possibilidade de se harmoni-
zar o reconhecimento da grade curricular em ambos 
os países com vistas a facilitar o intercâmbio de estu-
dantes e profissionais.

Em Cádiz, nos dias 24 e 25, participei da aber-
tura do Seminário De la Constitución de Cádiz al nue-
vo constuticionalismo latino-americano, organizado 
pela Secretaria-Geral Ibero-americana, bem como 
do VIII Foro Interparlamentar Ibero-americano, sob 
os auspícios das Cortes Espanholas, representadas 
em seu mais alto nível pelos presidentes da Câmara 
Baixa, Jesus Manuel Gracia Aldaz, e, do Senado, Pío 
García-Escudero.

Os trânsitos de ida e volta foram feitos via Lisboa, 
em virtude de oferecer voo direto a Brasília. – José
Sarney, Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação e será juntado ao Requerimento nº 890, 
de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
277, 285 a 289, 291 e 292, de 2012, do Presidente 
da Comissão de Assuntos Econômicos, comunican-
do que foi dado conhecimento aos membros daque-
le Órgão técnico do inteiro teor dos Avisos nºs 54 a 
61, de 2012, respectivamente, e recomendando seus 
arquivamentos.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 277/2012/CAE
Brasília, 16 de outubro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 45ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 16 de outubro de 2012, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 54 de 2012 
(n° 1.089-Seses-TCU-Plenário), de 29 de agosto de 
2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhan-
do cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela 
Corte nos autos do processo n° TC-037.975/2011-0, 
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
referentes ao acompanhamento da operação de crédito 
autorizada pela Resolução do Senado Federal n° 20 
de 2011. O expediente foi encaminhado aos membros 
da Comissão por meio do Of. CAE n° 40/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 285/2012/CAE

Brasília, 16 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 45ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 16 de outubro de 2012, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 55 de 2012 
(n° 1.200-Seses-TCU-Plenário), de 19 de setembro de 
2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhan-
do cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela 
Corte nos autos do processo n° TC-032.633/2011-4, 
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
referentes ao acompanhamento da operação de crédito 
autorizada pela Resolução do Senado Federal n° 13 
de 2011. O expediente foi encaminhado aos membros 
da Comissão por meio do Of. CAE n° 40/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 286/2012/CAE

Brasília, 16 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

45ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, realizada em 16 de outubro de 2012, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso n° 56 de 2012 (n° 
383/GMF), de 25 de setembro de 2012, do Ministério 
da Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 
41 da Resolução do Senado Federal n° 43/01, relatório 
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contendo as características das operações de crédito 
analisadas no âmbito daquele Ministério no mês de 
agosto de 2012, tabela demonstrativa da Dívida Con-
solidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal, e 
a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Re-
ceita Corrente Líquida dos Municípios. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio 
do Of. CAE n° 40/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 287/2012/CAE

Brasília, 16 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 45ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 16 de outubro de 2012, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 57 de 2012 
(n° 111/2012-BCB), de 27 de setembro de 2012, do 
Banco Central do Brasil, encaminhando, em cumpri-
mento ao disposto na Lei n° 9.069/95, o demonstrativo 
das emissões do Real referentes ao mês de agosto de 
2012, as razões delas determinantes e a posição das 
reservas internacionais a elas vinculadas. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio 
do Of. CAE n° 40/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 288/2012/CAE

Brasília, 16 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 45ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 16 de outubro de 2012, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 58 de 2012 
(n° 1204-Seses-TCU-Plenário), de 26 de setembro de 
2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhan-
do cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela 
Corte nos autos do processo n° TC-006.227/2012-0, 
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
referentes ao acompanhamento da operação de crédito 
autorizada pela Resolução do Senado Federal n° 6 de 
2012. O expediente foi encaminhado aos membros da 
Comissão por meio do Of. CAE n° 40/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 289/2012/CAE
Brasília, 16 de outubro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 45ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 16 de outubro de 2012, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 59 de 2012 
(n° 1237-Seses-TCU-Plenário), de 26 de setembro de 
2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhan-
do cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela 
Corte nos autos do processo n° TC-006.314/2012-0, 
bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação 
que o fundamentam, referentes ao acompanhamento 
da operação de crédito autorizada pela Resolução do 
Senado Federal n° 7 de 2012. O expediente foi enca-
minhado aos membros da Comissão por meio do Of. 
CAE n° 40/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 291/2012/CAE

Brasília, 16 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 45ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 16 de outubro de 2012, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 60 de 2012 
(n° 1.224-Seses-TCU-Plenário), de 26 de setembro de 
2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhan-
do cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela 
Corte nos autos do processo n° TC-018.808/2012-3, 
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
referentes ao acompanhamento da operação de crédito 
autorizada pela Resolução do Senado Federal n° 17 
de 2012. O expediente foi encaminhado aos membros 
da Comissão por meio do Of. CAE n° 40/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 292/2012/CAE

Brasília, 16 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 45ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 16 de outubro de 2012, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 61 de 
2012 (n° 1.286-Seses-TCU-Plenário), de 3 de outubro 
de 2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhan-
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do cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela 
Corte nos autos do processo n° TC-011.999/2012-8, 
bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação 
que o fundamentam, referentes ao acompanhamento 
da operação de crédito autorizada pela Resolução do 
Senado Federal n° 11 de 2012. O expediente foi en-
caminhado aos membros da Comissão por meio do 
Of. CAE n° 40/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – As matérias vão ao Arquivo.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 398, DE 2012 

Dispõe sobre o domínio e uso das águas em 
depósito, decorrentes de obras da União, 
de que trata o art. 26, I, da Constituição, al-
tera os arts. 12 e 13 da Lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regula a propriedade e o uso das 

águas em depósito, decorrentes de obras da União.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, consi-

deram-se:
I – águas em depósito: as contidas em reservató-

rios construídos com a finalidade de armazenamento 
para o consumo humano, dessedentação de animais, 
irrigação, navegabilidade, produção de energia hi-
dráulica, ou outros usos previstos na legislação sobre 
recursos hídricos;

II – reservatórios: acumulações não naturais de água;
III – obras da União: as realizadas com recursos 

total ou predominantemente federais.
Art. 2º As águas em depósito decorrentes de obras 

da União constituem propriedade sua, independente-
mente de seu abastecimento se fazer com recursos 
hídricos de domínio federal ou estadual.

Parágrafo único. O disposto no caput não obsta 
a alienação, pela União, do domínio das águas em 
depósito ao Estado no qual se encontrem, nem o seu 
condomínio ou cessão, quando estabelecido em con-
vênio celebrado entre a União e o Estado.

Art. 3º É vedada a construção ou operação, pela 
União, de reservatório que implique significativo com-
prometimento da disponibilidade hídrica em corpos de 
água de domínio dos Estados.

Art. 4º A propriedade das águas em depósito im-
plica a propriedade dos terrenos marginais respectivos 
e do leito inundado.

§ 1º Na hipótese do art. 2º desta Lei, a constru-
ção da infraestrutura para depósito das águas deverá 
ser precedida da desapropriação das terras a serem 
inundadas.

§ 2º Passarão ao domínio da União, sem ne-
cessidade de indenização, exceto pelas benfeitorias 
existentes:

I – os trechos de rio estadual, bem como respec-
tivos terrenos marginais, que venham a ser incorpora-
dos pelo reservatório;

II – as terras devolutas estaduais que vierem a 
ser inundadas pelas águas do reservatório.

Art. 5º O uso das águas em depósito submete-
-se aos requisitos previstos na Lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, bem como às normas expedidas pelo 
Conselho Nacional de Meio Ambiente e pelo Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos.

Art. 6º A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 12. .........................................................
.......................................................................
§ 3º Compete ao órgão responsável pela ou-
torga de direito de uso de recursos hídricos 
fornecer, para fins de aproveitamento de po-
tencial de energia hidráulica, declaração de 
reserva de disponibilidade hídrica. 
§ 4º A declaração de que trata o § 3º tem por 
objetivo reservar, em benefício do solicitante e 
por prazo determinado, a quantidade de água 
necessária à viabilidade do empreendimento hi-
drelétrico, sendo transformada automaticamente 
em outorga de direito de uso de recurso hídrico, 
com a celebração de contrato de concessão 
ou a expedição do ato de autorização para a 
exploração de potencial de energia hidráulica. 
§ 5º A análise das solicitações de declaração 
de que trata o § 3º será feita em caráter prio-
ritário pelo órgão responsável pelo seu forne-
cimento. (NR)”
“Art. 13. Toda outorga estará condicionada às 
prioridades de uso estabelecidas nos Planos de 
Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe 
em que o corpo de água estiver enquadrado 
e a manutenção de condições adequadas ao 
transporte aquaviário e à geração de energia 
elétrica, quando for o caso.
.............................................................  (NR)”

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

269ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 7 59071

Justificação
O art. 26, I, da Constituição Federal estabelece 

constituírem bens dos Estados-membros as águas 
superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e 
em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da 
lei, as decorrentes de obras da União. Esse disposi-
tivo deve ser lido conjuntamente com o art. 20, III, da 
mesma Carta, segundo o qual pertencem à União os 
lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos 
de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, 
sirvam de limites com outros países, ou se estendam 
a território estrangeiro ou dele provenham.

A lei a que alude a parte final do inciso I do art. 
26 não foi editada até o momento. É importante notar 
que, a despeito de conferir aos Estados-membros a 
propriedade de uma significativa parcela dos recursos 
hídricos brasileiros, a Constituição ressalvou expres-
samente as águas em depósito, decorrentes de obras 
da União. Isso é bastante compreensível, tendo em 
vista que são constitucionalmente atribuídas à União 
responsabilidades como a de planejar e promover a 
defesa permanente contra as secas e a de explorar o 
aproveitamento energético dos cursos d’água, bem 
como a competência privativa para legislar a respeito 
de águas e energia (art. 21, XII, b, e XVIII, e art. 22, IV).

Quando falamos de águas em depósito decor-
rentes de obras da União, podemos pensar em açu-
des e reservatórios construídos com recursos fede-
rais, utilizados em diferentes finalidades, tais como o 
aproveitamento de potencial de energia hidráulica, o 
consumo humano e a irrigação, sobretudo nas regi-
ões do semi-árido nordestino. Para que a União possa 
cumprir a contento as missões que lhe foram cometi-
das, é fundamental assegurar-lhe a propriedade das 
águas em reservatórios construídos com recursos 
seus, mesmo quando tais reservatórios são abasteci-
dos com águas provenientes de rios estaduais. Essa 
é, sem dúvida, a razão de ser da ressalva feita no art. 
26, I, da Constituição.

Evidentemente, a União pode se valer de seu 
poder expropriatório, para adquirir os trechos de rios 
estaduais onde serão construídos os reservatórios, 
bem como os terrenos que serão por eles inundados. 
A nosso ver, a regra do art. 26, I, vai além disso, mes-
mo porque o poder de realizar desapropriações já se 
encontra previsto em outros dispositivos constitucio-
nais e regulado na legislação, a qual regula também 
a hipótese de desapropriação de bens estaduais pela 
União, inclusive as águas (art. 2ª, § 2º, do Decreto-Lei 
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e arts. 32 e 33 do 
Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 – Código 
de Águas).

Se a parte final do inciso I do art. 26 da Carta 
Magna cuidasse da possibilidade de um processo or-
dinário de desapropriação, seria desnecessário, pois 
outro dispositivo constitucional já assegura essa possi-
bilidade (art. 5º, XXIV). Ao revés, a hipótese se refere, 
na verdade, a um título de propriedade conferido dire-
tamente pela Constituição, ainda que dependente de 
disciplina em lei. Trata-se de algo semelhante à regra 
do art. 20, II, da Constituição, que estabelece perten-
cerem à União as terras devolutas indispensáveis à 
defesa das fronteiras, das fortificações e construções 
militares, das vias federais de comunicação e à preser-
vação ambiental, definidas em lei. Sobre esse último 
dispositivo, Manoel Gonçalves Ferreira Filho assinala 
que, por força dele, a União retoma a propriedade da 
porção de terras devolutas, ainda pertencentes aos 
Estados, na exata medida em que sejam elas indispen-
sáveis às finalidades previstas na Constituição, com 
dispensa de prévia e justa indenização em dinheiro. 
Na verdade, sem qualquer retribuição (Comentários à 
Constituição Brasileira de 1988, São Paulo: Saraiva, 
1997. vol. 1, p. 145).

Da mesma forma, toda vez que a União necessitar 
de trecho de rio estadual e das terras devolutas esta-
duais lindeiras, para a construção de reservatório, as 
respectivas águas passarão ao seu domínio. E como, 
nos termos dos arts. 10 e 29 do Código de Águas, a 
propriedade das águas implica a propriedade do leito 
correspondente, também as terras inundadas passarão 
a constituir propriedade da União, independentemente 
de indenização ao Estado-membro. Na ausência da lei 
regulamentadora da parte final do inciso I do art. 26 da 
Constituição, toda vez que a União constrói reservatório 
em rio estadual, deve promover a desapropriação na 
forma do art. art. 5º, XXIV, da Carta. Convém destacar 
que a construção de reservatório se destina a bene-
ficiar a população estadual. Em alguns casos, como 
o da energia elétrica, o benefício pode ser de toda a 
população nacional. Ademais, no caso do aproveita-
mento de potencial de energia hidráulica, a Lei Funda-
mental já contempla uma compensação financeira, não 
apenas ao Estado, mas também ao Município onde o 
reservatório é construído (art. 20, § 1º). 

Além de disciplinar essa matéria, o projeto que 
ora apresentamos altera o art. 12 da Lei nº 9.433, 
de 8 de janeiro de 1997, para prever a prioridade no 
exame das solicitações de declaração de reserva de 
disponibilidade hídrica para o aproveitamento de po-
tencial de energia hidráulica. Os serviços de energia 
elétrica são federais, e a propriedade de recursos hí-
dricos pelos Estados-membros não pode servir como 
obstáculo à prestação daqueles serviços, máxime 
em face do princípio da preponderância do interesse 
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nacional, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal 
(RE nº 172.816, DJ de 13.05.1994, medida cautelar 
na Ação Cautelar nº 1.255, DJ de 22.06.2006). Com 
efeito, a autonomia dos Estados não pode ser utilizada 
de modo a obstar a União de cumprir missões que a 
própria Constituição lhe atribuiu. 

Pelas mesmas razões, propomos alteração no art. 
13 da Lei nº 9.443, de 1997, para dispor que a outor-
ga de direito de uso de recursos hídricos, pelo órgão 
competente (que poderá ser estadual ou federal, em 
conformidade com o domínio das águas), deverá levar 
em conta a manutenção de condições adequadas à 
geração de energia elétrica, quando houver aprovei-
tamento de potencial de energia hidráulica nas águas.

Com a convicção de que o presente projeto, ao 
regulamentar dispositivo constitucional, colmata impor-
tante lacuna no ordenamento jurídico pátrio e propicia 
melhores condições para a União realizar suas tarefas 
no âmbito da geração de energia elétrica e da garantia 
de abastecimento hídrico nas regiões mais carentes 
de água, solicitamos o apoio de nossos Pares para a 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Preâmbulo
 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 

em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL.

(...)

CAPÍTULO II
Da União

Art. 20. São bens da União:
(...)
III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água 

em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de 
um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, 
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

(...)

Art. 21. Compete à União:
(...)
XII – explorar, diretamente ou mediante autori-

zação, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons 

e imagens e demais serviços de telecomunicações;
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons 

e imagens;(Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 8, de 15/08/95:)

b) os serviços e instalações de energia elétrica e 
o aproveitamento energético dos cursos de água, em 
articulação com os Estados onde se situam os poten-
ciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-
-estrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquavi-
ário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou 
que transponham os limites de Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interesta-
dual e internacional de passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
(...)
XVIII – planejar e promover a defesa permanen-

te contra as calamidades públicas, especialmente as 
secas e as inundações;

(...)
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, elei-

toral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho;

II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso de imi-

nente perigo e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, telecomunica-

ções e radiodifusão;
V – serviço postal;
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e 

garantias dos metais;
VII – política de crédito, câmbio, seguros e trans-

ferência de valores;
VIII – comércio exterior e interestadual;
IX – diretrizes da política nacional de transportes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, flu-

vial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI – trânsito e transporte;
XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e 

metalurgia;
XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV – populações indígenas;
XV – emigração e imigração, entrada, extradição 

e expulsão de estrangeiros;
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XVI – organização do sistema nacional de empre-
go e condições para o exercício de profissões;

XVII – organização judiciária, do Ministério Público 
e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios, bem como organização administrativa destes; 

XVII – organização judiciária, do Ministério Pú-
blico do Distrito Federal e dos Territórios e da Defen-
soria Pública dos Territórios, bem como organização 
administrativa destes; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 69, de 2012) (Produção de efeito)

XVIII – sistema estatístico, sistema cartográfico 
e de geologia nacionais;

XIX – sistemas de poupança, captação e garantia 
da poupança popular;

XX – sistemas de consórcios e sorteios;
XXI – normas gerais de organização, efetivos, 

material bélico, garantias, convocação e mobilização 
das polícias militares e corpos de bombeiros militares;

XXII – competência da polícia federal e das po-
lícias rodoviária e ferroviária federais;

XXIII – seguridade social;
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
XXV – registros públicos;
XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, 

em todas as modalidades, para a administração públi-
ca, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas 
de governo, e empresas sob seu controle;

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, 
em todas as modalidades, para as administrações pú-
blicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas 
e sociedades de economia mista, nos termos do art. 
173, § 1°, III; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)

XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial, 
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX – propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá auto-

rizar os Estados a legislar sobre questões específicas 
das matérias relacionadas neste artigo.

(...)
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, 
na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

(...)

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

Institui a Política Nacional de Recursos Hí-
dricos, cria o Sistema Nacional de Gerencia-

mento de Recursos Hídricos, regulamenta 
o inciso XIX do art. 21 da Constituição Fe-
deral, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 
de março de 1990, que modificou a Lei nº 
7.990, de 28 de dezembro de 1989.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

(...)
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Públi-

co os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:
 I – derivação ou captação de parcela da água 

existente em um corpo de água para consumo final, 
inclusive abastecimento público, ou insumo de pro-
cesso produtivo;

 II – extração de água de aqüífero subterrâneo 
para consumo final ou insumo de processo produtivo;

 III – lançamento em corpo de água de esgotos e 
demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, 
com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 

 IV – aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
 V – outros usos que alterem o regime, a quanti-

dade ou a qualidade da água existente em um corpo 
de água.

 § 1º Independem de outorga pelo Poder Público, 
conforme definido em regulamento:

 I – o uso de recursos hídricos para a satisfação 
das necessidades de pequenos núcleos populacionais, 
distribuídos no meio rural;

 II – as derivações, captações e lançamentos 
considerados insignificantes;

 III – as acumulações de volumes de água con-
sideradas insignificantes.

 § 2º A outorga e a utilização de recursos hídri-
cos para fins de geração de energia elétrica estará 
subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídri-
cos, aprovado na forma do disposto no inciso VIII do 
art. 35 desta Lei, obedecida a disciplina da legislação 
setorial específica.

 Art. 13. Toda outorga estará condicionada às 
prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Re-
cursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o 
corpo de água estiver enquadrado e a manutenção 
de condições adequadas ao transporte aquaviário, 
quando for o caso.

 Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos 
hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes.

(...)

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, em 
decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
1.349, de 2012, da Comissão de Assuntos Sociais, que 
conclui pelo arquivamento do Diversos nº 42, de 1997.

A Presidência, em cumprimento à sua conclusão, 
encaminha a matéria ao Arquivo.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Mário Couto e, 
logo em seguida, Senador Pedro Simon.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Minha inscrição pela 
Liderança do meu Partido.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Considere-se inscrito, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS.) – Comu-
nicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Falará, para comunicação inadiável, o 
Senador Paulo Paim.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM.) – Da mesma forma, Sr. Presidente, fico inscrita 
para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Comunicação inadiável, Senadora Va-
nessa Grazziotin.

Por permuta, concedo a palavra ao Senador Pe-
dro Simon como orador inscrito.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, falo praticamente 
no último minuto, mas, de certa forma, eu interpreto o 
pensamento de 81% de toda a humanidade que torce 
pela vitória de Barack Obama na presidência dos Es-
tados Unidos. É impressionante, mas, à exceção de 
Israel, o mundo inteiro tem a expectativa da vitória de 
Barack Obama.

Quatro anos atrás, estive nesta tribuna e anali-
sava a plataforma dos dois e a biografia dos dois: um 
trilionário, pertencente ao Partido Republicano, que, 
de certa forma, defendia algumas ideias retrógradas 
que não se pode entender que ainda existam e que 
significava a continuidade do Presidente Bush, que, 
nos seus 8 anos de governo, criou 3 guerras no mundo.

O outro era o Presidente Obama, senador de pri-
meiro mandato, cujas ideias eram exatamente as da 
justiça social, a começar pela questão da saúde nos 
Estados Unidos. Parece mentira, mas uma das ques-
tões mais cruéis, em que quem tinha dinheiro pagava 
seguro, quem não tinha dinheiro não tinha nada. Tra-

vou uma luta cruel com os republicanos e conseguiu 
uma vitória em parte, porque, no geral, praticamente 
os republicanos não deixaram.

Comprometeu-se a diminuir, a terminar com as 
guerras. Conseguiu no Afeganistão; praticamente, no 
Iraque; e não iniciou nenhum movimento belicoso, du-
rante os seus quatro anos de governo.

Hoje, o americano vive uma crise econômica, 
fruto do governo Bush, em grande parte, dos trilhões 
de dólares que o governo americano gastou nas estú-
pidas guerras desnecessárias pelo mundo.

E não dá para se dizer que o governo Obama te-
nha sido um governo de recuperação total da economia 
americana. Não dá para dizer que o governo Obama 
foi excepcional, fantástico, como se imaginava. Um 
orador brilhante com ideias altamente positivas. Não 
dá para dizer, hoje, que ele foi um Presidente plena-
mente vitorioso. Mas, pelo amor de Deus, ele foi um 
grande presidente. Ele fez e tentou fazer grandes coi-
sas; algumas, ele não conseguiu, como não conseguiu 
a penitenciária lá em Cuba. E não conseguiu fechar 
a penitenciária em Cuba porque os republicanos, que 
tem maioria no congresso americano, impediram. Im-
pediram que as pessoas que saíssem da penitenciária 
de Cuba e fossem para uma penitenciária nos Estados 
Unidos pudessem ser processadas lá, nos Estados 
Unidos, e julgadas nos Estados Unidos.

É emocionante ver o afeto e o estilo de ação, 
inclusive de família, entre Obama e a esposa dele. A 
primeira-dama construiu, criou um cultivo de alface, de 
verduras. Em plena Casa Branca, há uma quitanda, 
onde plantava e, inclusive, distribuía para os pobres. 
Coisa singela! Nenhum significado de ordem prática, 
mas um profundo significado de ordem moral e de or-
dem técnica.

Eu me confesso um homem admirador do Oba-
ma. Claro que o americano é o americano e o dono 
do mundo; claro que o americano é o americano e é 
o responsável pela humanidade inteira. Até o Obama 
pensa assim. Mas que mudou muito, mudou. Embora o 
Obama não tenha tido com a América Latina a atenção 
que a gente imaginava; e mesmo continuando a olhar 
para a Europa, para o Oriente Médio e para a Ásia, o 
tratamento dele com a América Latina foi bem melhor 
do que o dos republicanos.

Com a própria Cuba se vê hoje que, embora não 
tenha feito aquilo que se esperava, que era terminar 
com o bloqueio mais absurdo e mais escandaloso da 
história do mundo, 50 anos, numa pobre ilha proibida 
de crescer, de respirar, de avançar, porque os ameri-
canos a impedem de negociar com o mundo, mesmo 
ali, a abertura é bem maior. E Cuba está se abrindo, 
e os Estados Unidos estão permitindo as viagens a 
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Cuba, viagens de cubanos aos Estados Unidos. E o 
ambiente é infinitamente melhor do que na época do 
Presidente Bush.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Por 

isso é interessante uma manchete que nem esta do 
Correio Braziliense: “O mundo quer Obama. Os Esta-
dos Unidos decidem hoje”. Se dependesse do mundo, 
87% já tinham votado em Obama; mas, nos Estados 
Unidos, por enquanto, está 50 a 50 – empate técnico. 
Até isso é interessante. O americano não toma conhe-
cimento do que o mundo pensa.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

Houve três grandes debates sensacionais entre os dois 
presidentes. O que teve menos assistência foi quan-
do falavam das questões do mundo. Quando os dois 
discutiram os problemas da humanidade, foi quando 
os americanos mais desligaram a televisão. É a vai-
dade exagerada de um povo que se considera dono 
do mundo, mas que já, hoje, não é tanto.

Hoje já está aí a China, em segundo lugar, cor-
rendo parelho atrás dos Estados Unidos; inclusive, o 
grande credor dos Estados Unidos. Diariamente são 
bilhões de dólares que os americanos pegam empres-
tado, os Estados Unidos, por causa das suas dívidas. 
Há a Índia e há o Brasil; há vários países crescendo, 
para que mundo seja menos tutelado exclusivamen-
te pelo americano e seja um mundo mais aberto. E o 
Obama é um homem que caminha nesse sentido. E 
quanto ao seu oponente, um dos homens mais ricos 
dos Estados Unidos, uma das maiores fortunas que 
existem nos Estados Unidos, é fácil entender por que 
não consegue enxergar o mundo de outra maneira, 
senão pobre gente.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Fiz 

questão de vir aqui hoje, Sr. Presidente, acometido de 
problemas de saúde. Era para ficar mais uns dias, mas 
fiz questão de vir a esta tribuna, como fiz há 4 anos; fiz 
questão absoluta de deixar aqui o meu pensamento.

Obama foi um avanço para a humanidade há 4 
anos, e Obama será a consolidação nesses próximos 
4 anos. E creio que, com mais 4 anos de Obama no 
governo americano, o ranço de Bush e dos republica-
nos ficará de lado e o diálogo que já existe hoje e, até 
de certa forma cordial, entre o americano e o russo, e 
o entendimento respeitoso entre o americano e o chi-
nês farão com que tenhamos grandes esperanças de 
um mundo melhor.

Obrigado, Senador Paim, pela gentileza de me 
ceder o seu tempo. V. Exª me fez um grande favor, por-

que cheguei aqui e a lista era interminável e, se não 
fosse V. Exª, não teria chance.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita-me 
só 30 segundos, Presidente. Senador Simon, primeiro, 
gostaria de dizer da alegria de vê-lo retornar à tribu-
na. O Brasil gosta de ouvi-lo. Quando V. Exª me pediu, 
disse que não só cederia, como também sentaria para 
ouvi-lo. O Vice-Presidente fez sinal de que precisaria 
falar comigo e eu disse: “Já irei, mas, primeiro, quero 
ouvir o Senador Simon.” E para falar desse tema que 
o senhor sabe que mexe também com a nação negra; 
mexe com brancos, negros e índios no mundo. Com 
certeza, a reeleição de Obama é fundamental para nós 
todos, brancos, negros e índios. E ao ouvir da sua voz 
essa declaração, que é nossa, de apoio ao Obama, 
eu diria que ganhei o dia, a semana, o mês e o ano. 
Ganhou a humanidade. Parabéns, como sempre, meu 
querido amigo, Senador Simon!

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Muito obrigado a V. Exª.

(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito 

brevemente...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 

apenas digo a V. Exª que assisti pela televisão e, se 
eu estivesse aqui ontem, no lugar do Presidente, teria 
resolvido de uma outra maneira.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agra-
deço.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
diria o seguinte: vamos aguardar mais dez minutos, 
vamos encerrar a sessão e todos ficam aqui porque 
está convocada uma audiência de música do cantor. 
Teria sido muito mais simpático, mais elegante, e V. 
Exª teria se saído melhor.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O 
Chambinho da Sanfona sabe cantar tão bem e relem-
brar o Luiz Gonzaga, que todos nós teríamos apre-
ciado muito. Mas quero também saudar a volta de V. 
Exª, Senador Pedro Simon, sobretudo pelo tema da 
expectativa de V. Exª, que também é minha, do Senador 
Paulo Paim e de tantos brasileiros – acredito também 
que da Presidenta Dilma, pois ela tem expressado isso 
– do quão positivo será para a humanidade, para os 
Estados Unidos, para as três Américas, África, Ásia, 
Europa, o Planeta Terra, a reeleição do Presidente 
Barack Obama. Comungo com o sentimento de V. Exª 
e, inclusive, hoje, quero, quando chegar a minha vez, 
falar a respeito. Meus cumprimentos.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Muito obrigado a V. Exª, Senador Suplicy.

E agradeço a tolerância de V. Exª, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Pedro Simon, também saú-
do o retorno de V. Exª, e V. Exª disse uma verdade: se 
o mundo pudesse votar, o Presidente Obama estaria 
eleito com certeza.

Concedo a palavra, pela Liderança do seu parti-
do, o PSDB, ao Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srª Senadora Vanessa, volto hoje a esta tribuna para 
falar ao meu Estado do Pará, para falar àqueles que 
gostam do futebol, àqueles que sistematicamente pa-
gam seus ingressos nas bilheterias para ver os jogos 
do nosso campeonato.

Lutei, Presidente, e luto contra a corrupção desde 
que entrei aqui nesta Casa. Muitos me criticam, alguns 
me acusam, mas a minha força, a minha coragem, a 
minha disciplina de não ser covarde me sustentam a 
capacidade de continuar esta guerra, a guerra contra 
a corrupção.

O paraense, hoje, vê os seus clubes, principal-
mente os tradicionais clubes do Pará, fundados há mais 
de 100 anos, como é o caso do Remo e do Paysandu, 
as torcidas desses clubes outrora viram a capacidade 
de se chegar a uma primeira divisão no Campeonato 
Brasileiro, de se honrar o futebol paraense.

Imagina, Brasil, um jogo entre Remo e Paysan-
du coloca, no estádio Mangueirão, 40 mil pessoas. 
Se formos comparar aos grandes clássicos mundiais, 
pode-se dizer que é a capacidade de um clássico en-
tre Real Madri e Barcelona.

Pergunto eu, brasileiros e brasileiras, paraenses: 
por que o futebol do Estado do Pará está falido? Por 
que Remo e Paysandu não conseguem ter um pa-
trimônio capaz de honrar as suas torcidas? Por que 
Remo e Paysandu, principalmente, não orgulham as 
suas torcidas na atualidade?

A culpa é sempre atribuída aos dirigentes; porém, 
não é só dos dirigentes, ou melhor, não é dos dirigen-
tes! A culpa é da corrupção que existe na Federação 
Paraense de Futebol. Estou eu aqui, hoje, com provas 
textuais, assinadas e comprovadas, da corrupção na 
Federação Paraense de Futebol.

O nosso futebol é poderoso! O nosso futebol é 
dos mais poderosos da Nação! O nosso futebol não 
pode ser envergonhado; não pode ser envergonhado 
por meia dúzia de safados, onde existe um tal de Ro-
mano, que é a peça principal da corrupção no Estado 
do Pará. E não adianta – não adianta! – tentarem calar 
a minha voz, pois a guerra apenas está começando, a 
guerra contra esta corrupção desenfreada que macula, 
suja a imagem do nosso futebol.

Presidente, nobre Presidente, como meu tempo 
é curto, eu queria que V. Exª encaminhe, ou melhor, 
que coloque um rótulo de “urgente” neste requerimento 
de que vou ler apenas uma parte, porque, como disse, 
meu tempo já está se esgotando.

Requeiro, nos termos dos arts. 74 e 75 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja 
constituída Comissão Temporária, composta 
de seis membros titulares e igual número de 
suplentes, assegurada a participação de dois 
membros da região Norte do País, com prazo 
de funcionamento de noventa dias, para acom-
panhar a crise institucionalizada na Federação 
Paraense de Futebol, que tem culminado com 
a decadência do futebol profissional no Estado 
do Pará e tem sido palco de fortes denúncias 
[como esta que incorporo a este requerimento] 
de desmando pela atual administração, com-
prometendo, desse modo, um segmento do 
esporte afeto à cultura e à tradição nacional, 
segundo fortes relatos veiculados pela mídia 
local, podendo esta comissão, para tanto, re-
querer informações, realizar audiências públi-
cas e diligências externas, especialmente no 
Estado do Pará, onde está sediada referida 
federação, bem como praticar outros atos que 
julgue necessários à consecução dos objeti-
vos da comissão.

Gostaria que V. Exª colocasse um carimbo aqui, 
para que logo, logo pudéssemos ter a comissão formada 
e caminhássemos em direção à Federação Paraense 
de Futebol, para que lá pudéssemos, in loco, observar 
o documento que anexo aqui, documento este assina-
do por vários trabalhadores do Clube Santa Cruz, para 
onde a Federação Paraense de Futebol encaminhou 
um engenheiro chamado Romano, a fim de receber 
honorários e, logicamente, dividir, não sei com quem.

Nós vamos ver tudo isso in loco!
Não sou apenas eu que quero, Presidente; que-

remos eu e mais cinco...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – (...) 

para não dizerem que estou usando de politicagem 
(fora do microfone), mas a corrupção será combatida 
por mim, doa a quem doer e custe o quanto me custar, 
até o último minuto do meu mandato.

Não tenho medo de comentários imorais a meu 
respeito. Não tenho! Minha vida está aberta, totalmente 
aberta a quem quiser conhecê-la!

Agora, curvar-me a ameaças eu não me curvo. 
Ver o meu futebol, ver o futebol do meu Estado na fa-
lência, ver o futebol do meu Estado acabar, ver o Clube 
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do Remo na situação em que está, ver o Paysandu na 
situação em que está, ambos com mais de um milhão 
de torcedores... Eu não vou me calar! Eu não vou me 
calar, paraenses! Vou até o fim... Vou até o fim para 
trazer a verdade para o povo paraense.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Como Senador inscrito por permuta 
com o Senador Cícero Lucena, Senador Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, só para relembrar, a si-
tuação do Pará é menos dramática que a situação do 
Acre em relação ao futebol. O Rio Branco foi tirado 
da Série C no “tapetão” este ano, e a gente ainda não 
conseguiu reverter essa situação. O Paysandu, pelo 
menos, teve a oportunidade de jogar a Série C. Infe-
lizmente, o Rio Branco até agora não conseguiu ser 
recolocado na Série C.

Senhores telespectadores, ouvintes da Rádio 
Senado. Srs. Senadores, Srªs Senadoras, tenho hoje a 
satisfação de fazer uma saudação especial à realização 
do 35º Congresso Nacional dos Jornalistas, encontro 
que começa nesta quarta-feira, dia 7 de novembro, e 
prossegue até o dia 10 em Rio Branco, a capital do 
nosso Estado do Acre. 

É seguramente uma alegria para todos os profis-
sionais de comunicação do Estado e para o Governo 
do Estado receber o primeiro evento sindical dos jor-
nalistas brasileiros na Região Amazônica. 

O tema central do encontro deste ano trata dos 
desafios do jornalismo e a sua contribuição para o de-
senvolvimento sustentável. No encontro, vão-se debater 
e definir ainda as estratégias de ação dos jornalistas 
para os próximos dois anos.

Saúdo os profissionais de Comunicação, disci-
plina que permeou toda minha vida profissional antes 
de chegar ao Senado, primeiro como repórter, depois 
como editor de televisão, depois como assessor de 
imprensa da Prefeitura e Secretário de Comunicação 
do Governo do Acre. Saúdo os professores, os estu-
dantes de Jornalismo, as delegações de todo o País, 
as delegações internacionais e todos os palestrantes 
que confirmaram suas presenças nesse evento de 
grande importância para o Estado do Acre, para o 
povo do Acre .

Esse 35° Congresso Nacional da Federação Na-
cional dos Jornalistas Fenaj, contará com cinco painéis 
e seis oficinas, além de plenárias diárias, atividades 
culturais e rodas de conversas.

Três plenárias irão debater 17 eixos temáticos, 
entre a conjuntura nacional, a democratização da co-
municação, jornalismo e meio ambiente, regulação 

da profissão e Conselho Federal dos Jornalistas, piso 
salarial e condições de trabalho, saúde e segurança 
dos jornalistas.

Desejo que os debates acalorados, sempre pre-
sentes em reuniões de mais de 200 jornalistas delega-
dos, observadores e convidados, sejam um ponto de 
partida concreto para avanços nas causas defendidas 
pela categoria em todo o País.

Nos painéis, o objetivo é aprofundar o debate so-
bre as políticas públicas na área ambiental. Cito aqui 
um dos painéis, que contará com a presença da Mi-
nistra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. Esse painel 
abordará Políticas de Proteção das Florestas para o 
Equilíbrio Ambiental do Planeta.

O Acre tem um território de 16 milhões de hecta-
res, dos quais 87% formados por florestas primárias. 
Isso significa que o Acre possui cerca de 14 milhões 
de hectares de florestas primárias. Ao longo dos anos, 
temos obtido bons resultados com a implementação 
de políticas sustentáveis. Um exemplo é a queda do 
desmatamento e do uso indiscriminado do fogo como 
técnica de produção – o que significa redução na 
emissão de CO2.

A proteção do meio ambiente é um tema caro ao 
governo acriano. Nosso Estado tem vivido a decisiva 
e positiva transformação do extrativismo e desmata-
mento predatórios para a construção contínua de um 
processo de desenvolvimento sustentável. Esse pro-
cesso foi iniciado na década de 1990 e intensificado 
neste início de Século 21.

Cito como exemplo de boa prática ambiental o 
Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Só-
lidos, lançado este ano com diretrizes para a gestão 
dos resíduos sólidos em todo o Estado. 

Essa iniciativa deverá resolver de forma definitiva 
o problema do destino final adequado do lixo. A meta 
é erradicar os lixões, no Estado, até 2014. 

O Estado do Acre vive, hoje, um novo momento. 
E foram justamente sua localização, sua biodiversida-
de e pioneirismo em projetos ambientais, e o fato de 
ser berço de pessoas que figuram como símbolos da 
luta sindical, como o nosso saudoso Chico Mendes, 
as características decisivas para a escolha de Rio 
Branco como a sede do 35º Congresso Nacional dos 
Jornalistas. Isso muito nos orgulha. Damos a todos 
os jornalistas, palestrantes, professores, alunos, pro-
fissionais da comunicação, que se fizerem presentes, 
as boas-vindas, e reforçamos a posição de estarmos 
permanentemente abertos às mais variadas contri-
buições, que nos ajudarão a crescer de forma ainda 
mais sustentável. 

E reforçamos, uma vez mais, que o bom e aco-
lhedor povo acriano se sentirá orgulhoso de receber 
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jornalistas de todo o Brasil Sejam todos muito bem-
-vindos a Rio Branco. Tenho certeza de que todos vão 
ter grande proveito e se orgulhar muito de ter participa-
do desse 35º Congresso da Federação Nacional dos 
Jornalistas, em Rio Branco.

Gostaria, também, para encerrar, Sr. Presiden-
te, de informar que amanhã os mais de 4 milhões de 
estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), no último fim de semana, vão poder 
conferir os gabaritos das provas objetivas e, até o dia 
28 de dezembro, terão acesso aos resultados indivi-
duais. Essa informação é relevante para evidenciar a 
eficiência e a competência com que foi realizada essa 
última edição do Enem, que, por sua estrutura, pes-
soal envolvido, logística e número de participantes, é 
um dos maiores concursos públicos, não só estudantil, 
de todo o mundo.

Composto por quatro provas, com 45 questões 
cada uma, e uma redação, o Enem é, hoje, a princi-
pal porta de entrada das universidades federais do 
País, tornando-se uma espécie de grande vestibular 
nacional. Nas edições de 2009, 2010 e de 2011, fo-
ram registrados problemas, desde o furto de provas 
na gráfica contratada para sua implementação, proble-
mas na impressão dos cadernos, falha na correção da 
redação e vazamento de questões do pré-teste. Entre 
as medidas tomadas agora para evitar novos proble-
mas, a organização do Enem utilizou, inclusive, lacres 
eletrônicos para fechamento dos malotes em que as 
provas foram distribuídas pelo País. E também foram 
empregados 19,5 mil agentes de segurança para es-
coltar todo o material.

A magnitude do Enem, com a concentração das 
provas em apenas dois dias, foi sempre um desafio 
que, ao que tudo indica, acabou por ser vencido na 
recente última edição.

Os números do Enem são todos gigantescos. 
Entre 1998 e 2012, o número de candidatos inscritos 
aumentou quase 37 vezes, passando de pouco mais 
de 157 mil alunos para mais de 5 milhões.

Para evitar as falhas das edições anteriores, no 
último fim de semana, o Instituto Nacional de Estu-
do e Pesquisas Educacionais (INEP), aumentou em 
25% a equipe envolvida no Enem: 539.919 pessoas 
participaram da aplicação das provas, atuando como 
coordenadores, fiscais e pessoal de apoio. Todo o pro-
cesso custou R$266,3 milhões ao Governo brasileiro.

Todo esse aparato justifica-se pela importância 
do Enem e de seu significado para o futuro de milha-
res de jovens que pretendem, e precisam, entrar para 
a universidade.

O Enem é, hoje, o processo seletivo para pra-
ticamente todas as universidades federais, além de 

critério para acesso a bolsas de estudo do Programa 
Universidade para Todos (Prouni), financiamento es-
tudantil e certificação do ensino médio.

Das 59 universidades federais, 34 vão usar exclu-
sivamente a nota das provas do Enem no processo de 
seleção para ingresso no ano letivo de 2013.

Eu peço, Sr. Presidente, se possível, dois minu-
tos para concluir.

Na edição do último fim de semana, as medidas 
preventivas foram totalmente justificáveis e surtiram 
bons resultados.

A primeira tentativa de perturbação do Enem 
surgiu com boatos, via Internet, de que as provas ha-
viam sido adiadas. Depois, 37 estudantes, número in-
significante no universo total de participantes, foram 
eliminados por publicarem fotos da avaliação na rede 
de computadores.

Uma única polêmica ainda subsiste e diz respeito 
ao tema adotado para a redação. Alguns acadêmicos 
criticam a escolha do tema “Movimento migratório para 
o Brasil do século XXI”, por causa da reduzida produ-
ção didática em torno do assunto, mas o Ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, já afirmou que o tema 
da redação é “bastante contemporâneo, desafiador”, 
e “pressupõe a capacidade de articular informações 
e refletir sobre o momento que o Brasil está vivendo”.

O Brasil é um país que sempre teve um forte 
movimento emigratório de parcela da população que 
deixava o País à procura de melhores condições de 
vida. Com a estabilidade e a retomada do desenvolvi-
mento econômico, já é significativo o fluxo inverso de 
estrangeiros que passam a buscar no Brasil melhores 
oportunidades de vida.

O tema trazido este ano envolvia diretamente o 
Acre, porque tratou das correntes migratórias de hai-
tianos que entram majoritariamente pelo Acre e pelo 
Amazonas. Dessa forma, muitos alunos do Enem re-
clamaram do conteúdo, mas, para todos que estavam 
atentos, esse foi um assunto amplamente tratado aqui 
no Senado e na Câmara, foi objeto de audiências públi-
cas, teve amplas reportagens nacionais. Então, quem 
estava atento aos acontecimentos certamente estava 
preparado para fazer uma boa redação.

Parabéns aos 4 milhões de alunos que participa-
ram do Enem e parabéns ao nosso Ministério da Edu-
cação pelo sucesso que foi a realização desse exame 
nacional que dá acesso às universidades.

Eu gostaria, Sr. Presidente, para concluir, de pe-
dir a V. Exª que autorizasse a publicação, na íntegra, 
deste pronunciamento. Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente Srªs e Srs. 
Senadores, telespectadores da TV e ouvintes da rá-
dio Senado.

Amanhã, os mais de quatro milhões de estudan-
tes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) no último fim de semana, vão poder conferir 
os gabaritos das provas objetivas, e até o dia 28 de 
dezembro terão acesso aos resultados individuais.

Esta informação é relevante para evidenciar a 
eficiência e a competência com que foi realizada esta 
ultima edição do Enem, que por sua estrutura, pesso-
al envolvido, logística e número de participantes é um 
dos maiores concursos públicos – não só estudantil – 
de todo o mundo.

Composto por quatro provas com 45 questões 
cada uma e uma redação, o Enem é hoje a principal 
porta de entrada nas universidades federais do país, 
tornando-se uma espécie grande vestibular nacional.

Nas edições de 2009, 2010 e 2011 foram regis-
trados problemas que foram desde o furto da prova na 
gráfica contratada para sua impressão, problemas na 
impressão dos cadernos e falha na correção da reda-
ção e vazamento de questões do pré-teste.

Entre as medidas tomadas agora para evitar novos 
problemas, a organização do Enem utilizou, inclusive, 
lacres eletrônicos para fechamento dos malotes em 
que as provas foram distribuídas pelo país. E também 
foram empregados 19.500 agentes de segurança para 
escoltar todo o material.

A magnitude do Enem, com a concentração das 
provas em apenas dois dias, foi sempre um desafio 
que, ao que tudo indica, acabou por ser vencida na 
recente última edição.

Os números do Enem são todos gigantescos. 
Entre 1998 e 2012, o número de candidatos inscritos, 
aumentou quase 37 vezes, passando de pouco mais 
de 157 mil para mais de 5 milhões.

Para evitar falhas das edições anteriores, no úl-
timo fim de semana, o Instituto Nacional de Estudo e 
Pesquisas Educacionais (INEP), aumentou em 25% a 
equipe envolvida no Enem: 539.919 pessoas participa-
ram da aplicação das provas, atuando como coorde-
nadores, fiscais e pessoal de apoio. Todo o processo 
custou R$ 266,3 milhões.

Todo este aparato justifica-se pela importância do 
Enem e de seu significado para o futuro de milhares 
de jovens que pretendem – e precisam, entrar para a 
universidade.

O Enem é hoje o processo seletivo para pratica-
mente todas as universidades federais, além de critério 
para acesso a bolsas de estudo do Programa Univer-

sidade para Todos (Prouni), financiamento estudantil 
e certificação do ensino médio.

Das 59 universidades federais, 34 vão usar exclu-
sivamente a nota das provas do Enem no processo de 
seleção para ingresso no ano letivo de 2013.

Na edição do último fim de semana, as medidas 
preventivas foram totalmente justificáveis e surtiram 
bons resultados.

A primeira tentativa de perturbação do Enem 
surgiu com boatos via internet de que as provas ha-
viam sido adiadas. Depois, 37 estudantes, número in-
significante no universo total de participantes, foram 
eliminados por publicarem fotos da avaliação na rede 
de computadores.

Uma única polêmica ainda subsiste, e diz respeito 
ao tema adotado para a redação. Alguns acadêmicos 
criticam a escolha do tema “Movimento migratório para 
o Brasil do século 21”, por causa da reduzida produção 
didática em torno do assunto.

Mas o ministro da Educação Aloizio Mercadante, 
já afirmou que o tema da redação é “bastante contem-
porâneo, desafiador”, e “pressupõe a capacidade de 
articular informações e refletir sobre o momento que 
o Brasil está vivendo”.

O Brasil é um país que sempre teve um forte mo-
vimento emigratório de parcela da população que dei-
xava o país a procura de melhores condições de vida.

Com a estabilidade e a retomada do desenvolvi-
mento econômico, já é significativo o fluxo inverso, de 
estrangeiros que passam a buscar no Brasil melhores 
oportunidades de vida.

No Acre, sentimos de perto esta situação, com a 
entrada por nossas fronteiras de cidadãos haitianos, que 
fogem da situação de penúria vivida em seu país, prin-
cipalmente depois dos desastres naturais lá ocorridos.

Na nossa opinião, o tema da redação foi, certa-
mente, mais um acerto da equipe responsável pela 
formulação do Enem.

Uma nota de preocupação ficou por conta da 
elevada abstenção de 27%dos participantes, mesmo 
diante da magnitude do concurso, que comparecimento 
de 4,1 milhões de alunos, em 15.076 locais de provas, 
espalhados por 1.615 municípios brasileiros.

Esta abstenção, causada por motivos diversos, 
poderá ser reduzida com a obrigatoriedade de parti-
cipação no Enem para acesso a qualquer das univer-
sidades federais.

Nesse sentido, defendo que seria interessante 
e útil a aprovação de projeto de minha autoria, o PLS 
696/2011 de 22/11/2011, que determina a obrigato-
riedade da realização do ENEM pelos concluintes do 
ensino médio. O projeto está pronto para entrar na 
pauta da Comissão de Educação.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Anibal, V. Exª será atendido 
regimentalmente.

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Antes, porém, a Presidência designa 
o Senador Sérgio Souza para integrar, como titular, 
pela Representação do Bloco Parlamentar da Maio-
ria, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, nos 
termos do Ofício nº 338, de 2012, encaminhado pela 
Liderança do PMDB.

É o seguinte o Ofício:

OF. GLPMDB Nº 338/2012
Brasília, 6 de novembro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelên-

cia, nos termos regimentais, comunico a indicação do 
Senador Sérgio Souza para compor a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, como membro titular, 
representante do Bloco Parlamentar da Maioria e do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.

Esclareço, ainda, que o Senador Sérgio Souza 
já compõe a Comissão em vaga cedida pelo Bloco 
União e Força que, a partir desta, retornará para o 
referido Bloco.

Respeitosamente, – Senador Renan Calheiros 
– Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Waldemir Moka, eu assumi o compromisso de 
falar, tantos dias quantos fossem necessários, para 
que a Câmara vote o fim do fator previdenciário e o 
reajuste dos aposentados ainda este ano. Por isso, 
venho à tribuna ler uma carta da CTB.

A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB/RS), através de seu presidente, Guiomar 
Vidor, entrega nesta terça-feira à bancada de Deputa-
dos Federais do Rio Grande a chamada carta aberta, 
solicitando a aprovação urgente do projeto que acaba 
com o fator previdenciario.

Lembro, senhoras e senhores, que o fim do fator 
previdenciário foi aprovado pelo Senado Federal, em 
2008, e, desde então, o projeto está na Câmara dos 
Deputados. Apresentei o projeto em 2006 e o aprova-
mos em 2008.

A CTB/RS, em nome das mais de 130 entida-
des filiadas (sindicatos e federações), vem ma-
nifestar integral apoio à inclusão, e votação, na 

pauta deste mês, na Câmara dos Deputados, 
do Projeto de Lei nº 3.299, de autoria deste Se-
nador, que trata do fim do fator previdenciário.
O índice determinado pelo fator previdenciá-
rio é atualizado e modificado todos os anos, 
escancara uma grande injustiça, porque pe-
naliza os trabalhadores e trabalhadoras, corta 
pela metade o salário no ato da aposentadoria.
As regras impostas pelo fator, sob a justifica-
tiva de salvar a Previdência, não atingiram os 
objetivos. A maioria dos trabalhadores optou 
pela aposentadoria com valor reduzido e conti-
nuou trabalhando para complementar a renda, 
ocupando vaga de trabalho que seria aberta 
para os mais jovens que aguardam a entrada 
no mercado de trabalho.
Diante do exposto, sem acrescer os argu-
mentos manifestados nesses anos de luta 
pelo fim do famigerado fator previdenciário, 
reafirmamos, em nome dos trabalhadores e 
trabalhadores do Brasil, a confiança de que o 
Congresso Nacional vai votar, neste mês de 
novembro, o fim do fator.
Essa é a nossa expectativa, que finalmente 
seja construída uma proposta que garanta a 
dignidade do trabalhador brasileiro quando da 
sua aposentadoria.
Por derradeiro, reafirmamos a todos que nós, 
entidades da classe sindical, trabalhadores e 
trabalhadoras, saberemos reconhecer e agra-
decer o bem que nos será feito [ou seja, a der-
rubada do fator].

Sr. Presidente, saindo da carta, eu quero tam-
bém reafirmar que, mais uma vez, faço aqui um ape-
lo à Câmara dos Deputados. Nós, que falamos tanto 
nos comícios que votaríamos ainda este ano... E sou 
daqueles que não aceita o discurso do comício sem 
a respectiva prática no dia a dia aqui no Congresso. 
Se disse no comício, faça aqui dentro. Nós nos com-
prometemos a acabar com o fator ainda este ano. O 
povo está esperando.

Quero também dizer que é fundamental, além do 
fim do fator previdenciário, que votemos a proposta, 
também de nossa autoria, já aprovada aqui no Sena-
do e que está na Câmara, que garante o reajuste real 
para os aposentados e pensionistas, acompanhando 
o crescimento da massa salarial do Brasil.

Informo também a todos que, nos dias 8, 9, 10 e 
11 de novembro, a Confederação Brasileira de Aposen-
tados e Pensionistas (Cobap) estará reunida na Bahia, 
com cerca de dois mil delegados, presidida por Warley 
Martins, com apoio de todas as federações e centrais 
que têm compromisso com os idosos. E lá, desse XXI 
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Congresso Nacional da categoria, na Bahia, sairão, com 
certeza, mobilizações em cima deste Parlamento para 
que, de uma vez por todas, votemos o fim do fator da 
forma que o Senado aprovou e, também, que se garan-
ta o reajuste real para os aposentados e pensionistas.

Sr. Presidente, reitero aqui meu total compromis-
so com os milhões de aposentados e pensionistas do 
nosso País. Buscamos a valorização e a recomposição 
dos seus benefícios.

A nossa obrigação, Senadores e Senadoras, 
Deputados e Deputadas, é lutar para que esses ve-
lhos moços...

(Interrupção do som.)
(Soa campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – (...) que-

ridos velhos moços tenham sua dignidade resgatada. 
Triste do país que não valoriza os seus idosos. Pobres 
dos homens públicos que possuem uma visão estreita 
sobre esse assunto.

Alguém já disse: “Vamos olhar para as nossas 
crianças”. Eu também digo que devemos olhar para 
as nossas crianças, mas vamos olhar também para os 
idosos, que foram as crianças de ontem e que, hoje, 
são aqueles homens e mulheres de cabelos prateados 
que construíram este País.

Muito obrigado, Senador Waldemir Moka.
Peço que considere na íntegra o meu pronun-

ciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Central dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Brasil (CTB), regional Rio Grande do Sul, atra-
vés de seu presidente, Guiomar Vidor, entregou nesta 
terça-feira, à bancada gaúcha de deputados federais, 
carta aberta solicitando a aprovação urgente do pro-
jeto que acaba com o fator previdenciário.

Lembro, senhoras e senhores, que o fator previ-
denciário já foi aprovado pelo Senado Federal, em 2008. 
E, desde então, tramita na Câmara dos Deputados.

Diz o texto:
“A CTB/RS, em nome das mais de 130 entidades 

filiadas, (sindicatos e federações), vem aqui manifestar 
integral apoio à inclusão na pauta de votação deste 
mês, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei n° 
3299/08, de autoria do senador Paulo Paim, que trata 
sobre o Fim do Fator Previdenciário.

O índice determinado pelo Fator Previdenciário, 
que é atualizado e modificado todos os anos, escan-
cara uma grande injustiça porque penaliza os traba-
lhadores e trabalhadoras que, por necessidade, foram 

obrigados a trabalhar desde muito cedo, além de tornar 
impossível qualquer planejamento de aposentadoria.

As regras impostas pelo Fator Previdenciário, sob 
a justificativa de salvar a Previdência, não atingiram 
os objetivos porque a maioria dos trabalhadores optou 
pela aposentadoria com valor reduzido e continuou 
trabalhando para complementar a renda, ocupando 
vagas de trabalho que seriam abertas para os jovens 
que aguardam entrada no mercado de trabalho.

Diante do exposto, sem acrescer os argumentos 
manifestados nestes anos de luta pelo fim do Famige-
rado Fator Previdenciário, reafirmamos em nome dos 
trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Sul, 
a confiança de que a bancada gaúcha no Congresso 
Nacional debaterá o tema com sabedoria e encontrará 
as soluções que venham ao encontro dos anseios dos 
que mais precisam.

É nossa expectativa que finalmente seja construí-
da uma proposta que restitua a dignidade do trabalhador 
brasileiro quando de sua aposentadoria, após anos de 
trabalho e de contribuição para o crescimento do país.

Por derradeiro, reafirmamos a Vossa Excelência 
que nós, entidades de classe sindical, trabalhadores 
e trabalhadoras, saberemos reconhecer e agradecer 
o bem que nos será feito”.

Sr. Presidente, mais uma vez eu faço um apelo 
aqui desta tribuna para que a Câmara dos Deputados 
aprove o fim do fator previdenciário.

O Senado Federal cumpriu a sua parte, lá atrás, no 
ano de 2008. Nós, aqui, aprovamos o fim do fator pre-
videnciário... Desse verdadeiro crime institucionalizado.

Os milhões de trabalhadores e trabalhadoras do 
nosso país, muitos prestes a se aposentar, e os já apo-
sentados, não aguentam mais tanto descaso.

Esta situação é triste, é amarga, e só quem é 
atingido, que é obrigado a conviver com o fator previ-
denciário, sabe o que isso representa.

Senhoras e Senhores, aproveito este momento 
e informo que nos dias 8, 9, 10 e 11 de novembro, a 
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas 
(Cobap), presidida por Warley Martins, com apoio da 
Federação de Aposentados do Estado da Bahia estará 
realizando, na Bahia, o Vigésimo Primeiro Congresso 
Nacional da categoria. Caravanas de todos os estados 
já estão se dirigindo para lá.

Por questões de agenda e de compromissos as-
sumidos anteriormente, não poderei estar neste en-
contro. Já enviei uma mensagem que será veiculada 
no evento.

Reitero meu total compromisso com os milhões 
de aposentados e pensionistas do nosso país. Pela va-
lorização e recomposição do valor das aposentadorias.
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A nossa obrigação, Srªs e Srs. Senadores, é lutar 
para que esses “velhos moços” tenham sua dignidade 
resgatada...

Triste do país que não valoriza os seus velhos, 
os seus idosos. Pobres dos homens públicos que pos-
suem uma visão estreita sobre este assunto,

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Paulo Paim, 
concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srs. 
Senadores, Sras Senadoras, telespectadores da TV 
Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu, que sou filho 
de pai nordestino e neto de avós maternos também 
nordestinos, tenho pelos nordestinos o maior apreço, 
como o tenho pelo cidadão de qualquer parte do País.

Eu tenho a formação, Senador Tomás, como 
sabe V. Exª, de médico. E o médico é treinado para 
gostar de todo mundo, independente do tamanho, da 
cor, da posse. Enfim, o médico é treinado para cuidar 
bem das pessoas.

Eu deixei o exercício da Medicina para me dedi-
car à política dentro dos mesmos princípios de tratar 
bem as pessoas, mas também dentro dos princípios da 
Medicina, de fazer as coisas obedecendo às condutas 
estabelecidas, corretamente. Isto é, não posso tratar 
um paciente tirando da minha cabeça o que deve ser 
feito, mas, sim, o que está estudado cientificamente, 
o que está determinado cientificamente.

Como político e como cidadão, aprendi que res-
peitar a lei é uma obrigação de todos. E uma das re-
clamações maiores da sociedade brasileira hoje é de 
que a maioria das pessoas não cumpre a lei, de que 
há sempre aquela história do jeitinho brasileiro para 
resolver os problemas, seja o jeitinho honesto, seja 
o jeitinho camarada ou o jeitinho do sorriso – de que 
se tem sempre de dar um jeitinho para se alcançar o 
objetivo que se quer.

E sou daqueles que acham – como, aliás, penso 
que a maioria dos brasileiros – que os fins nem sem-
pre justificam os meios. Isto é, nós podemos querer 
uma coisa, mas, se para obter aquela coisa, eu tiver 
de passar por cima de alguém, não vou fazê-lo. Então, 
tenho de fazer as coisas, de maneira que, cumprindo 
a lei, eu realmente possa atingir os objetivos a que 
me disponho. Assim aprendi, assim pratico, assim en-
sinei para os meus filhos, e acho que é assim que a 
sociedade pensa.

Evidentemente, em qualquer situação em que eu 
esteja, seja como um simples cidadão, digamos, des-

frutando de férias, seja aqui, na tribuna do Senado, ou 
numa comissão, ou numa reunião de outra instituição, 
procuro me portar de acordo com os regulamentos, com 
os regimentos, as leis que regem aquela instituição.

Pois bem, ontem tive aqui o constrangimento, pre-
sidindo a sessão, de aplicar o Regimento. O Senador 
Suplicy pediu uma comunicação inadiável, que con-
cedi regimentalmente. Uma comunicação inadiável é 
o Senador que julga se é inadiável ou não – não cabe 
ao Presidente julgar se é inadiável ou não o assunto. 
Mas ele trouxe aqui o cantor Chambinho, que está re-
presentando Luiz Gonzaga num filme que está sendo 
lançado, e queria que, mesmo fazendo a comunicação, 
ainda assim o cantor cantasse numa sessão ordiná-
ria, onde existe claramente estabelecido um rito a ser 
cumprido. Se eu, como Presidente, condescendesse 
com isso, estaria infringindo a lei. Entendo até a boa 
intenção do Senador ao trazer aqui o cantor e dizer... 
Aliás, o cantor tinha acabado de ser homenageado na 
Presidência da República. Está aqui no Jornal do Sena-
do. O Presidente Sarney recebeu a Medalha da Cultura.

E mais: está convocada e aprovada, para o dia 
10 de dezembro, por iniciativa do Senador Inácio Arru-
da e de outros Srs. Senadores, uma sessão especial 
destinada a comemorar o centenário do nascimento 
do compositor e cantor Luiz Gonzaga.

Estive recentemente – para ser mais exato nos 
dias 1º, 2 e 3 de novembro – em um congresso maçô-
nico na Bahia. O seminário começou com uma home-
nagem a Luiz Gonzaga, e não só pelo fato de ele ser 
um nordestino ilustre que cantava o sofrimento e as 
belezas do Nordeste e do País, mas, sim – para quem 
não sabe –, por ser Luiz Gonzaga um grande maçom, 
tendo inclusive composto uma música para a Maçonaria.

Não sou cantor e não vou fazer como alguns Se-
nadores que cantam aqui na tribuna. Vou apenas ler a 
letra. O nome da música é “Acácia Amarela”, de com-
posição de Luiz Gonzaga e cantada por ele.

A letra é a seguinte:
Ela é tão linda é tão bela
Aquela acácia amarela
Que a minha casa tem
Aquela casa direita
Que é tão justa e perfeita
Onde eu me sinto tão bem.
Sou um feliz operário
Onde aumento de salário
Não tem luta nem discórdia
Ali o mal é submerso
E o Grande Arquiteto do Universo [que é a for-
ma como os Maçons chamam Deus]
É harmonia, é concórdia
É harmonia, é concórdia.
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Ora, Sr. Presidente, embora cumprindo uma obri-
gação minha ao estar presidindo o Senado naquele 
momento, recebi muitas manifestações contra a mi-
nha atitude por parte de algumas pessoas que dizem 
combater os preconceitos, mas terminam sendo mais 
preconceituosas do que os preconceituosos.

Eu quero dizer que uma coisa é eu estar no am-
biente x, y ou z; outra coisa é eu estar, por exemplo, 
numa sala de cirurgia, numa sala de parto; outra coi-
sa é eu estar aqui presidindo o Senado. Cada um dos 
lugares tem a sua regra, e o que importa não é dizer 
que este Plenário não pode fazer – como vai fazer no 
dia 10 – uma homenagem a Luiz Gonzaga. O que não 
pode é fazer na hora errada.

Quer dizer, ontem acontecia uma sessão ordiná-
ria não deliberativa destinada a que os Senadores se 
inscrevessem para falar como oradores regularmente 
inscritos, como líderes partidários, para fazerem uma 
comunicação inadiável, mas apenas os Senadores. Nes-
ses momentos não cabe a ninguém, fora os Senadores 
com mandato, falar. Agora, nas sessões especiais, nas 
sessões solenes, podem falar tanto os homenageados 
como os representantes dos homenageados, ou até 
mesmo, como várias vezes ocorre, cantores e artistas 
podem apresentar-se aqui.

Quero dar esta explicação pública, porque é uma 
obrigação minha em função de vários aspectos. Pri-
meiro, por ser um descendente direto do nordestino; 
segundo, porque, como médico, não posso aceitar qual-
quer pecha de preconceito ou de ter preferência por 
este ou aquele tipo de gente; e terceiro, porque, como 
parlamentar, eu não tenho essa história dos “ismos”: 
eu não sou racista, esquerdista, direitista. Eu sou hu-
manista. Eu acho que o ser humano é o ser humano, 
respeitadas todas as suas diferenças e todas as suas 
condições de vida.

Então, deixo este reparo de maneira bem serena. 
Com certeza tenho defeitos, mas não defeitos desta 
ordem: de não cumprir a lei, de ser desonesto ou de 
ter preconceito contra quem quer que seja.

Quero, portanto, encerrar meu pronunciamen-
to, dentro do prazo, pedindo a V. Exª que autorize a 
transcrição desta música, Acácia Amarela, e explicar 
um pouquinho só, para aqueles que não são maçons, 
que, quando Luiz Gonzaga fala aqui em minha casa, 
“aquela casa direita”, ele está se referindo justamente 
à Maçonaria, “que é tão justa e perfeita” – é o que nós 
pregamos. Nós pregamos que os maçons sejam justos 
e perfeitos, ou melhor, que busquem ser perfeitos, por-
que perfeito ninguém é. Quando ele diz: “Sou um feliz 
operário”, ele quer dizer que é um trabalhador dentro 
da Maçonaria. Quando ele diz que há o “aumento de 
salário”, quer dizer que ele passa de um grau para ou-

tro, sem discórdia. E fala também no “Grande Arquiteto 
do Universo”, que é Deus, e nós, na Maçonaria, en-
tendemos que Deus pode ser chamado de Deus, Alá, 
Jeová, enfim, de qualquer forma porque nós aceitamos 
todas as religiões. Todas as religiões! Só não aceita-
mos aqueles que não acreditam em um Ser superior.

Então, espero ter deixado bem clara aqui a mi-
nha posição perante a Nação brasileira, perante es-
pecialmente os nordestinos. Até tem uma página no 
Facebook que diz que é “Nação Nordestina”. Se é que 
existe a nação nordestina, eu sou descendente dessa 
nação e, portanto, não posso aceitar qualquer pecha 
de preconceito.

Portanto, deixo aqui registrado esse meu pronun-
ciamento, de novo reiterando o pedido de transcrição 
dessa música, dessa bela letra escrita por Luiz Gon-
zaga. E quero convidar os Senadores para estarem, 
no dia 10 de dezembro, na sessão de homenagem a 
Luiz Gonzaga.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2o, do Regimento Interno)

Acácia Amarela
Luiz Gonzaga

Ela é tão linda é tão bela
Aquela acácia amarela
Que a minha casa tem
Aquela casa direita
Que é tão justa e perfeita
Onde eu me sinto tão bem
Sou um feliz operário
Onde aumento de salário
Não tem luta nem discórdia
Ali o mal é submerso
E o Grande Arquiteto do Universo
É harmonia, é concórdia
É harmonia, é concórdia.

Jornal do Senado

Brasília, 6 de novembro de 2012.

Sarney: homenagem no Dia da Cultura
O presidente do Senado, José Sarney, recebeu 

ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, a Ordem 
do Mérito Cultural 2012. A presidente Dilma Rousseff 
lembrou que Sarney foi responsável pela primeira le-
gislação federal de incentivo fiscal à produção cultu-
ral, em 1986.

Outras 40 pessoas e instituições também rece-
beram a homenagem do Ministério da Cultura. A sole-
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nidade deste ano foi dedicada ao músico Luiz Gonza-
ga, que estaria completando 100 anos de nascimento 
e motiva uma exposição no Planalto a ser aberta ao 
público hoje.
Sessão Especial

10 de dezembro de 2012
Comemorar o centenário de nascimento do com-

positor e cantor Luiz Gonzaga.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, eu te-
nho certeza de que V. Exa agiu regimentalmente. Nós, 
que o conhecemos, sabemos que V. Exa é incapaz de 
qualquer tipo de discriminação.

Senador Mozarildo, a letra que V. Exa pediu, re-
gimentalmente, será transcrita nos Anais desta Casa.

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
a Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Sena-
dor Moka; Srªs e Srs. Senadores, companheiras e 
companheiros.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna no dia de 
hoje para cumprimentar o Ministro Celso de Mello, 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, pela medida 
cautelar divulgada na semana passada, na terça-feira, 
dia 30, que considero mais uma demonstração muito 
clara de condenação, por parte do Supremo Tribunal 
Federal, à guerra fiscal instalada no País já há algum 
tempo. O Ministro Celso de Mello apresentou pare-
cer favorável à Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) no 4.635, proposta pelo Governo do Estado do 
Amazonas, assinada pelo Governador do meu Esta-
do, Governador Omar Aziz, contra o Governo de São 
Paulo. Essa ADI transcorreu por causa da concessão 
de incentivos fiscais sobre ICMS – Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços – para a produção 
de tablets naquele Estado.

Ora, Sr. Presidente Moka, Srs. Senadores, todos 
aqui devem lembrar que, no dia 1o do mês de junho do 
ano passado, 2011, o Supremo Tribunal Federal julgou 
procedente, de uma única vez, 14 Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade que contestavam concessões 
de benefícios fiscais, decretando a ilegalidade, a in-
constitucionalidade de leis de diversas unidades da 
Federação. Entre elas, cito o Estado de São Paulo, o 
Estado do Rio de Janeiro, o próprio Distrito Federal. 
Aquela decisão do Supremo, Sr. Presidente, foi ampla-
mente divulgada pela imprensa, e muitos veículos de 
comunicação estamparam como manchete: “Supremo 
condena guerra fiscal entre os Estados”.

Mas, recordando ainda, Sr. Presidente, cerca de 
um mês depois do dia 1º de junho do ano de 2011, 
o Estado de São Paulo, ignorando completamente a 
decisão do Supremo Tribunal Federal, promoveu mu-
danças na sua legislação infraconstitucional para am-
pliar benefícios fiscais concedidos, principalmente, à 
produção de tablets. Isso se deu em decorrência da 
aprovação de uma medida provisória pelo Congresso 
Nacional, que nada mais fez do que incluir os tablets
na lei de informática, reconhecendo o tablet como um 
bem de informática.

O Estado de São Paulo era sabedor de que aquela 
medida provisória – transformada em lei, porque apro-
vada pelo Congresso Nacional – não era suficiente para 
manter a supremacia da produção dos tablets naque-
le Estado, que é o mais rico e o que mais produz no 
Brasil, mas o Governador, mais uma vez, desrespeitou 
não apenas a legislação brasileira, o Conselho Fazen-
dário, mas também uma decisão recente adotada pelo 
Supremo Tribunal Federal.

Foi contra exatamente essa atitude do Governo 
de São Paulo que, tão acertadamente, o Governador 
do Amazonas reagiu e protocolou, no dia 28 de julho 
de 2011, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no Su-
premo, julgada agora procedente. Essa é uma vitória, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não só para o Estado 
do Amazonas, para o Polo Industrial de Manaus, mas 
também para todas as unidades da Federação que 
são vítimas...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ...dessa insana guerra fiscal.
O Governo do Amazonas muito bem argumentou 

que os benefícios fiscais concedidos em São Paulo im-
pactam negativamente nos demais Estados. A atitude 
do governo paulista permitia que os tablets produzidos 
naquele Estado tivessem alíquotas de ICMS reduzida a 
zero, enquanto os mesmos produtos, Senador Davim, 
fabricados no Polo Industrial de Manaus eram sobre-
taxados por uma alíquota de 12% quando internados 
no Estado de São Paulo.

A decisão do Ministro Celso de Mello segue o 
parecer do Ministério Público Federal (MPF), divulga-
do em fevereiro deste ano, considerando também a 
lei inconstitucional, por não ter passado pelo crivo do 
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

No seu parecer, o Ministro Celso de Mello lem-
bra que, embora o ICMS seja tributo de competência 
estadual e distrital, ele recebe conformação nacional 
pela Lei Complementar nº 24, de 1975, que estabele-
ce a prévia celebração de convênio entre os Estados 
como condição para a concessão de qualquer benefício 
fiscal. Ainda, o Ministro Celso de Mello lembra que a 
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liberação entre os Estados e o Distrito Federal para a 
concessão desses incentivos é uma exigência decor-
rente do próprio texto constitucional, Senador Moka. A 
Lei apenas disciplinou a forma segundo a qual o acordo 
entre as unidades da Federação deve ser celebrado.

O Ministro lembra também que a Zona Franca de 
Manaus é submetida a regime diferenciado.

Aliás, Sr. Presidente, é o Estado do Amazonas, a 
Zona Franca de Manuas a única exceção no sistema 
tributário brasileiro.

Portanto, quero concluir meu pronunciamento, 
que meu tempo se vai, pedindo que V. Exª entenda 
todo ele como lido, assim o entenda.

Concluo, dizendo que, para amanhã, o Ministro 
Mantega convocou todos os Governadores de todos os 
Estados brasileiros e do Distrito Federal para retomar 
o debate sobre a reforma tributária no País.

Quero aqui reafirmar, Sr. Presidente, que consi-
dero essa reforma tributária necessária e importante. 
Entretanto, reafirmo minha preocupação de que, no bojo 
dessa reforma tributária, Senador Moka, o Amazonas 
tenha o tratamento de exceção que, hoje, já recebe da 
Constituição Federal brasileira. E me preocupa muito 
quando o Governo Federal fala em fundo, em fundo de 
R$10 bilhões, em fundo R$14 bilhões, porque todos 
nós sabemos que esses fundos não funcionam como 
deveriam funcionar. Então, preocupa-me, sobrema-
neira, o futuro do Estado do Amazonas, que, repito, 
é o único Estado brasileiro que tem seu modelo de 
desenvolvimento econômico e de produção industrial 
baseado em benefícios fiscais.

Por fim, quero dizer o seguinte, Sr. Presidente: 
nunca o Senado, tampouco a Câmara Federal, aprovou 
qualquer medida provisória que prejudicasse a Zona 
Franca ou o Amazonas. Se assim tivéssemos feito, não 
precisaria o Governo do Estado de São Paulo garantir 
incentivos a mais. Infelizmente, o que fizeram no meu 
Estado, Senador Mozarildo, há 2 anos, foi passar a ideia 
de que o Senado e a Câmara aprovaram leis contrárias 
aos interesses da Zona Franca de Manaus. Jamais fi-
zemos isso; pelo contrário, em todas elas, garantimos 
um ganho a mais de competitividade ao nosso modelo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna hoje para 
cumprimentar o ministro Celso Mello do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) pela Medida Cautelar divulgada, 
na semana passada, terça-feira, dia 30, que considero 
mais uma.demonstração clara de condenação à guerra 

fiscal no país. O ministro apresenta o parecer favorável 
à Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) n° 4635, 
proposta pelo governador do meu Estado, Ornar Aziz, 
contra o Governo de São Paulo, pela concessão de 
incentivos fiscais sobre o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a produção 
de tablets naquele Estado.

Ora, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, todos aqui 
devem lembrar que no dia 1º de junho de 2011 o STF 
julgou procedente, de uma única vez, quatorze Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade que contestavam con-
cessões de benefícios fiscais, decretando a ilegalidade, 
a inconstitucionalidade de leis de diversas unidades 
da federação, entre elas: Rio de Janeiro, Mato Gros-
so do Sul, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Pará e 
Distrito Federal. Essa decisão do Supremo Tribunal foi 
amplamente divulgada, Muitos veículos de comunica-
ção estamparam como manchete: “Supremo condena 
guerra fiscal entre Estados”.

Mas, cerca de um mês depois desse fato, o Esta-
do de São Paulo, ignorando completamente a decisão 
do STF, promoveu mudanças na sua legislação infra-
constitucional para ampliar benefícios fiscais conce-
didos, principalmente, no que diz respeito à produção 
de tablets.

Foi contra essa atitude equivocada do governo 
de São Paulo que, tão acertadamente, o governador 
do Amazonas, Ornar Aziz, reagiu, protocolando no dia 
28 de julho de 2011, a Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade no Supremo, julgada agora PROCEDENTE. 
Essa é uma vitória não só para o Polo Industrial de 
Manaus, mas para todas as unidades da Federação, 
vítimas dessa insana guerra fiscal.

O Governo do Amazonas muito bem argumentou 
que os benefícios fiscais concedidos em São Paulo 
impactam negativamente nos demais Estados, A ati-
tude do governo paulista permitia que os tablets pro-
duzidos naquele Estado tivessem alíquotas reduzidas 
à zero, enquanto os mesmos produtos fabricados na 
Zona Franca de Manaus são taxados em 12% quando 
internados no mercado paulista.

A decisão do ministro Celso de Mello atende ao 
parecer do Ministério Público Federal (MPF), divulga-
do em fevereiro deste ano, favorável à argumentação 
do Governo do Amazonas, de que os Estados não po-
dem legislar medidas de favorecimento do ICMS sem 
passar pelo crivo do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz).

No seu parecer, o ministro Celso de Mello lem-
bra que, embora o ICMS seja tributo de competência 
estadual e distrital, ele recebe conformação nacional 
pela Lei complementar no. 24 de 1975 que estabele-
ce a prévia celebração de convênio entre os Estados 
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como condição para a concessão de benefícios fiscais. 
O ministro ressalta que se trata de exigência que tem 
por objetivo evitar a prática da guerra fiscal, “que, em 
última análise provoca a desestruturação do pacto 
federativo, mediante o exorbitante favorecimento do 
ente público desonerador, em prejuízo aos demais 
entes da federação”.

Celso de Mello lembra ainda que a liberação en-
tre os Estados e o Distrito Federal para a concessão 
de incentivos fiscais, prevista na Lei 24 de 1975, é um 
exigência decorrente do próprio texto constitucional. A 
Lei apenas disciplinou a forma segundo a qual o acordo 
entre as unidades da federação deve ser celebrado. O 
ministro lembra também que a Zona Franca de Manaus 
é submetida a regime diferenciado.

Depois da apresentação do seu parecer, o mi-
nistro Celso de Mello deve levar a questão ao plenário 
do STF para que seja referendada a decisão. Porém, 
mesmo ainda não enviada ao plenário, a medida já 
gera efeitos imediatos em benefício do Amazonas.

Portanto, trata-se de uma medida cautelar im-
portante para a economia de um Estado que tem o 
papel fundamental no desenvolvimento de políticas 
sustentáveis.

Aliás, amanhã, o ministro da Fazenda, Guido Man-
tega, fará reunião com os governadores para discutir 
guerra fiscal entre os estados e a reforma do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. 
Questões polêmicas que precisam ser resolvidas para 
o bem do país e dos entes federados.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Com a palavra, como orador inscrito, 
por permuta com a Senadora Angela Portela, o Sena-
dor Tomás Correia. 

Antes, porém, quero registrar que o pedido da 
Senadora Vanessa Grazziotin, pela transcrição, será 
atendido regimentalmente.

Com a palavra o Senador Tomás Correia. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Antes, porém, Senador, enquanto V. 
Exª...

O Senado Federal recebeu, da Senhora Presi-
dente da República, as seguintes Mensagens:

– N° 95, de 2012, (nº 494/2012, na origem), 
que solicita autorização para contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da Re-com garantia da Re-
pública Federativa do Brasil, entre o Estado 
de Minas Gerais e a Agência Francesa de 
Desenvolvimento – AFD, no valor de até tre- no valor de até tre-
zentos milhões de euros, de principal, cujos 
recursos destinam-se ao financiamento parcial 

do Programa de Apoio aos Investimentos em 
Infraestrutura de Serviços Básicos do Estado 
de Minas Gerais (CRC-CEMIG);
– Nº 96, de 2012, (nº 495/2012, na origem), 
que solicita autorização para contratar opera-
ção de crédito externo entre o Estado do Rio 
de Janeiro e a Corporação Andina de Fomen-
to – CAF, no valor de até duzentos milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América, cujos 
recursos destinam-se ao financiamento parcial 
do Programa de Obras Complementares do 
Arco Metropolitano do Rio de Janeiro; e
– Nº 97, de 2012, (nº 496/2012, na origem), 
que solicita autorização para contratar ope-
ração de crédito externo entre o Estado do 
Tocantins e Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento –BIRD, no valor de 
até trezentos milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América, cujos recursos destinam-
-se ao financiamento parcial do Projeto de 
Desenvolvimento Regional Integrado e Sus-
tentável – PDRIS.

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra V. Exª.

Eu vou dar-lhe novamente os 10 minutos, se não 
V. Exª estaria em prejuízo.

Com a palavra V. Exª.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Moka, Srªs 
e Srs. Senadores.

Sr. Presidente, eu queria registrar, nas galerias 
de honra da Casa, a presença do Prefeito recém-eleito 
do Município do Vale do Anari, no Estado de Rondônia, 
Nilson Japonês, que aqui se faz presente, acompanha-
do do Prefeito Neuri Persch, do Município de Ministro 
Andreazza, também recém-eleito. 

Desejo boas-vindas aos dois ilustres prefeitos 
dos Municípios de Vale do Anari e Ministro Andreazza. 

Sejam bem-vindos à Casa!
Sr. Presidente, ontem, esta Casa prestou ho-

menagem à Associação dos Magistrados Brasileiros. 
Não pude estar aqui, por isso deixei para fazê-lo hoje. 

Uma das grandes medidas que se pode estabe-
lecer para o nível do desenvolvimento político-social 
alcançado por um povo, é, sem qualquer sombra de 
dúvida, o grau de maturidade alcançado por suas ins-
tituições basilares.

Qualquer sistema político terá a força do conjunto 
de suas instituições. E esse conjunto demanda tem-
po para amadurecer; demanda o aprendizado comum 
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de todos os setores que formam a soberania popular, 
bem como daqueles que a representam na liderança 
político-administrativa do Estado. Nesse sentido, o Es-
tado democrático de direito é, ele mesmo, um nobre 
objeto de aprendizado, e necessita ser bem vivido para 
que possa se integrar adequadamente às estruturas 
mais profundas sobre as quais repousa a cultura cí-
vica nacional.

Infelizmente, a história política brasileira não é 
uma sucessão continuada de experimentação democrá-
tica. Entretanto, a despeito dos períodos caracterizados 
por lamentáveis hiatos autoritários, ela – a democracia 
brasileira – tem sabido se fortalecer no tempo. E, hoje, 
as instituições que estruturam o pilar central do Estado 
de direito estão mais fortes como jamais estiveram, em 
qualquer período da história política nacional.

Na data de ontem, Sr. Presidente, o Senado Fe-
deral prestou justa homenagem a uma dessas insti-
tuições basilares, o Poder Judiciário, e, nela, ao seu 
núcleo possivelmente mais arquetípico e fundamental: 
a Magistratura.

Pois é precisamente isto o que significa, para esta 
Casa, honrar a Associação dos Magistrados Brasileiros: 
reconhecer o papel fundamental que os Magistrados 
desempenham para o veloz aprimoramento das fun-
ções do Judiciário, no rumo de uma prática democrática 
cada vez mais plena, madura e verdadeira.

Direcionada estatutariamente à defesa das ga-
rantias e direitos dos Magistrados, ao fortalecimento do 
Poder Judiciário e à promoção dos valores do Estado 
democrático de direito, a Associação dos Magistrados 
Brasileiros vem desempenhando com brilho, ao longo 
dos últimos 63 anos, todo esse ambicioso programa 
de objetivos em benefício do Brasil e dos brasileiros.

Em primeiro lugar, por sua capacidade de arti-
cular, nesse preciso rumo, essa sua imensa base re-
presentativa, hoje estruturada a partir de trinta e seis 
associações regionais – vinte e sete delas formadas por 
juízes estaduais; sete, por juízes trabalhistas; e duas, 
por juízes militares, além de um grande contingente 
de associados vinculados à Justiça Federal.

São, no total, mais de 14 mil membros, em todos 
os Estados da Federação – um corpo de excelência, 
selecionado e vocacionado para uma das nobres e in-
dispensáveis tarefas colocada sob a competência do 
Estado: a administração da Justiça. 

Mas a importância da Associação dos Magistra-
dos Brasileiros não se esgota no aspecto representativo, 
por si só de grande relevância, prefigurando politica-
mente a Magistratura e atuando decisivamente para 
tornar o Judiciário um poder mais ético e transparen-
te, tal como ardentemente desejado pelo conjunto da 
Magistratura nacional.

Adota também a Associação uma vitoriosa siste-
mática de ação e de luta, baseada num amplo painel de 
campanhas e estruturada com esmerado rigor executi-
vo, a partir de uma pauta da mais alta relevância cívica.

Exemplos disso são os projetos Cidadania e 
Justiça Também se Aprendem na Escola, cujo foco é 
a educação para o exercício do direito à jurisdição; a 
Campanha pela Simplificação da Linguagem Jurídi-
ca, que pretende tornar mais acessível a terminologia 
utilizada nos atos jurisdicionais; a Campanha da Inte-
riorização, cujo intuito é conhecer melhor a realidade 
do Judiciários estaduais; e, por fim, num foco já dife-
renciado, a campanha Mude um Destino, criada para 
incentivar a prática da adoção legal. 

Uma pauta de peso significativo, sem dúvida, no 
contexto de uma associação que demonstrou, ao longo 
de sua história, grande capacidade de convencimento, 
de articulação e de mobilização, a serviço de causas 
sempre nobres e oportunas.

Consigno, por isso, minhas mais sinceras ho-
menagens a essa grande e histórica iniciativa da Ma-
gistratura nacional, a sua própria Associação, que 
muito tem feito para engrandecer e valorizar a classe 
de servidores públicos que ela tão fiel e competente-
mente representa.

Esta Casa, ao reconhecer, na sessão especial de 
ontem, todo o esforço desenvolvido pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros, tem a certeza de que sua 
luta em favor da qualidade da prestação jurisdicional 
feita aos brasileiros não esmorecerá. Que ela se tor-
ne ainda mais efetiva e transformadora e frutifique de 
modo ainda mais útil e relevante para a sociedade.

Por fim, Sr. Presidente, também gostaria de saudar 
a Magistratura do meu Estado, o Estado de Rondônia, 
na pessoa do Presidente do Tribunal de Justiça do Es-
tado de Rondônia, Desembargador Roosevelt Queiroz 
Costa, que vem presidindo aquela Casa com firmeza, 
determinação e competência.

Quero saudar também a Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, Desembar-
gadora Ivanira Feitosa Borges, que também vem exer-
cendo, com muita competência, as atividades frente 
àquela Corte Eleitoral.

Por fim, saúdo também o Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e Vice-
-Presidente da Associação dos Magistrados Nacionais, 
Desembargador Raduan Miguel Filho.

A Magistratura do Brasil vem exercendo seu papel 
com muita determinação e competência. E no Estado 
de Rondônia não é diferente. Quero louvar o esforço 
de toda a Magistratura do País, de modo especial, a 
Magistratura do meu Estado, o Estado de Rondônia.

Obrigado a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Tomás Cor-
reia, concedo a palavra, pela Liderança do PR, ao 
Senador Cidinho Santos.

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de 
cumprimentar a Associação Brasileira de Produtores 
de Sementes de Soja, que, hoje, realiza sua primeira 
reunião sob a Presidência do mato-grossense Elton 
Hamer, que é Vice-Presidente da Aprosmat do Esta-
do do Mato Grosso. A toda a diretoria da recém-criada 
Associação Brasileira de Produtores de Sementes de 
Soja, desejo boa sorte e êxito na defesa do setor que 
essa Associação representa!

Eu queria falar um pouco, Sr. Presidente, sobre 
a audiência que tivemos hoje na Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado, onde esteve presente o 
ex-Secretário da Receita Federal Dr. Everardo Maciel. 
Ali V. Exª também se encontrava presente.

Quero parabenizar toda a equipe de notáveis pela 
preparação de várias propostas de interesse do Brasil 
referentes ao Pacto Federativo, com premissas bas-
tante interessantes. São assuntos que, realmente, vêm 
ao encontro das necessidades de discussão que esta 
Casa deve começar a fazer neste final de 2012 para 
o ano de 2013, assumindo seu papel definitivo como 
representante dos Estados brasileiros, da Federação 
brasileira, na discussão de um novo Pacto Federativo 
que possa atender todas as necessidades de todos os 
Estados e também dos Municípios.

Dentre as propostas apresentadas por essa Co-
missão, destaco aqui a partilha de receitas e critérios 
de rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE), 
a distribuição dos royalties, a quota parte do ICMS, o 
fundo do IPI, a tributação do ICMS no comércio inte-
restadual com não contribuintes e critérios de rateio 
do resultado da exploração de petróleo e gás.

Então, foram vários assuntos que essa comissão 
de notáveis apresentou ao Senado Federal, e, de agora 
em diante, temos a missão de, através das Comissões 
específicas, discutir cada ponto dessas sugestões apre-
sentadas, para que haja o interesse de pensarmos na 
descentralização das ações do Governo Federal para 
Estados e Municípios e na desconcentração da renda 
hoje no Estado, na União, em detrimento de Estados 
e de Municípios.

Dois pontos foram colocados pelo Secretário 
Everardo Maciel com os quais eu me preocupo como 
mato-grossense. É que o nosso Estado, o Estado do 
Mato Grosso, Sr. Presidente, tem contribuído signifi-
cativamente com a balança comercial brasileira, com 
o PIB, através da produção de produtos primários, 

tendo como carro-chefe a soja, o algodão e produtos 
que não são tributáveis, mas, em função da Lei Kandir, 
o Estado do Mato Grosso recebe praticamente nada 
sobre essa produção e fica dependendo de um Fun-
do de Exportação. Neste ano mesmo, nós temos um 
déficit de R$325 milhões a receber no Estado, mas 
nós dependemos, todos os anos, da boa vontade da 
União, da disponibilidade de caixa, e sempre ficamos 
nessa dificuldade.

Com essas novas regras do FPE, nós, mato-gros-
senses, esperamos, sim, que sejamos contemplados 
com uma melhor participação no bolo do Fundo de 
Participação dos Estados. Mas a proposta feita pela 
comissão de notáveis vem totalmente em desencontro 
com aquilo que era a nossa expectativa. O Estado do 
Mato Grosso, hoje, tem uma participação, no Fundo, de 
0,0231% e vai perdendo essa participação, chegando, 
em 2017, a 0,201%. Então, nós perderíamos, ao longo 
dos próximos 5 anos, aproximadamente 20% daquilo 
que nós temos hoje.

Os mato-grossenses vêm na expectativa de que 
possamos aumentar nossa participação no FPE. Essa 
proposta de diminuição, com certeza, causa bastante 
frustração a nós, mato-grossenses, e à nossa Bancada, 
aqui representada no Senado Federal. Vamos discutir, 
no momento oportuno, que o Estado do Mato Grosso, 
definitivamente, não pode perder mais do que nós já 
vimos perdendo com essa questão da Lei Kandir, das 
exportações.

Outra questão, Sr. Presidente, que também nos 
preocupa bastante é a questão dos incentivos fiscais, 
como proposto lá. Nós, dos Estados da Região Cen-
tro-Oeste, decididamente, não seríamos o que somos 
hoje – Estados produtores, Estados que têm procurado, 
cada vez mais, agregar valor à sua produção –, se nós 
não tivéssemos os incentivos fiscais oferecidos para 
que várias empresas pudessem se estabelecer no Es-
tado do Mato Grosso, em Goiás e no Mato Grosso do 
Sul, para produzir e agregar valor à nossa produção. 
E, nessa proposta, o fim dos incentivos fiscais vem 
totalmente também em desencontro ao que sonham 
e ao que esperam os mato-grossenses.

Somos de um Estado que está iniciando agora o 
processo de industrialização e agregando valor à sua 
produção. Uma proposta de fim do incentivo fiscal be-
neficia apenas alguns Estados que já são altamente 
industrializados, como São Paulo, como Rio de Janei-
ro, como Minas Gerais, em detrimento de Estados que 
realmente estão iniciando agora a atração de indústrias 
para agregar valor à sua produção.

Então, era esse o registro que eu queria fazer, 
Sr. Presidente. Com certeza, teremos a oportunidade, 
ao longo dos próximos dias, de fazer debates sobre a 
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questão do FPE, mas quero já manifestar aqui a po-
sição da Bancada Federal do Estado de Mato Gros-
so: nós não podemos e não aceitamos perder mais 
do que o Estado já vem perdendo nos últimos anos, 
contribuindo como o Estado do Mato Grosso contribui 
com a balança comercial brasileira e com nosso PIB. 
Também a questão dos incentivos fiscais, para nós, é 
preponderante para que o Governo do Estado possa 
continuar a atrair empresas e indústrias para o nosso 
Estado.

Para encerrar, Sr. Presidente, eu queria dizer 
que nós estamos atentos à questão da reserva Suiá-
-Missú. Às 18 horas, temos uma audiência com o Mi-
nistro Gilberto Carvalho. As pessoas estão na Praça 
dos Três Poderes há 10 dias. Esperamos que, nesta 
semana, haja uma solução definitiva para essa ques-
tão que tanto aflige o Estado de Mato Grosso e que 
tanto aflige nossa classe política e as pessoas que re-
sidem no Araguaia, na reserva Suiá-Missú. Estamos 
dependendo apenas da sensibilidade e da boa vontade 
do Governo Federal para encontrarmos uma solução 
pacífica para os brancos que, há mais de 30 anos, vi-
vem naquela região, levados pelo Governo Federal da 
época, e também para os 300 índios que dizem que 
aquela área não pertence a eles e que aceitam outra 
área proposta pelo Governo, mas estamos parados na 
burocracia e na insensibilidade.

Nós temos, Sr. Presidente, de discutir no Sena-
do qual é a função da Funai – Fundação Nacional do 
Índio –, se é realmente a de proteger os índios ou se 
é a de deixá-los na situação de hoje. Hoje, eles estão 
isolados, são pessoas que, de acordo com a última 
publicação da revista Veja, são drogadas, alcoólatras, 
por falta de apoio da Funai. O papel da Funai seria o 
de dar assistência aos índios, mas a Funai se envol-
veu com várias ONGs, e o seu papel, hoje, não é o de 
proteger os índios.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo o Senador Cidinho San-
tos, concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº Sr. Presidente em exercício desta sessão, Se-
nador Moka; Srªs Senadoras, Srs. Senadores, estamos 
em meio a um debate dos mais relevantes dentro de 
nossa conjuntura que afeta diretamente a vida, o coti-
diano, o dia a dia de todos os brasileiros e com impacto 
muito importante em nossa economia, sobretudo com 
a necessidade inadiável de recuperarmos ganhos de 
competitividade.

Trata-se, Sr. Presidente, da Medida Provisória 
579, que prevê a prorrogação de concessões de ge-

ração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
e redução dos encargos setoriais que incidem sobre 
a tarifa de energia elétrica.

Em tese, todos nós, qualquer cidadão brasileiro 
é naturalmente favorável a qualquer proposta que re-
sulte na redução do custo de energia elétrica, tanto o 
consumidor pessoa física quanto o consumidor pessoa 
jurídica, por conta de ser um insumo absolutamente 
essencial no dia a dia da sobrevivência humana, como 
também na manutenção do nosso parque industrial, 
em função de ser a energia elétrica um dos mais im-
portantes insumos. Em tese, portanto, todos nós so-
mos favoráveis, mas há questões paralelas, comple-
mentares, que devem ser observadas no exame desta 
Medida Provisória.

A inação por parte da Casa pode não contribuir 
para que os resultados estimados, de redução de ta-
rifa de energia, não se concretizem. Ao propor a ex-
tinção da Reserva Global de Reversão e da Conta de 
Consumo de Combustíveis, a partir de 1º de janeiro 
de 2013, e anunciar que outro encargo, a Conta de 
Desenvolvimento Econômico, se limitará, em 2013, a 
25% do gasto atual, o Governo Federal, seguramente, 
dá um passo importante e um passo na direção correta 
da redução da tarifa de energia elétrica. Ainda que um 
passo importante, ainda que um passo na direção cor-
reta, parece-me um passo absolutamente insuficiente.

Algumas questões, entretanto, se apresentam e 
precisam ser debatidas no exame desta Medida Pro-
visória. A primeira, ao meu juízo, diz respeito à neces-
sidade de se fixar no texto legal o que foi apenas um 
mero enunciado, ou seja, deixar claro que o teto da 
CDE, em 2013, não pode ultrapassar 25% do volume 
de recursos arrecadados nessa conta já em 2012.

Isso faz uma diferença brutal entre aquilo que nós 
chamamos de piso e aquilo por que nós precisamos 
optar, que é pelo teto, pelo maior desconto, como for-
ma de nós desonerarmos a tarifa de energia elétrica.

A segunda questão é menos objetiva, mas igual-
mente importante, e diz respeito aos riscos de essa 
redução anunciada das tarifas ser anulada pela eleva-
ção da intercorrência de um regime de seca. Segundo 
as últimas notícias, dando conta de que os níveis de 
alguns reservatórios de usinas hidrelétricas nas ba-
cias do Rio Grande, Paranapanema e Paranapaíba, 
por exemplo, responsáveis pela produção de energia 
elétrica no Sudeste e no Centro-Oeste, são os mais 
baixos desde 2010.

Em setembro, esses reservatórios estavam 56% 
cheios, com previsão de redução de 6%, em outubro. 
São as últimas informações técnicas, sinalizando si-
nal amarelo. Essa redução preocupa, porque outros 
reservatórios estão com nível abaixo de 50%, alguns 
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até com menos de 30%, e as expectativas não são 
animadoras.

Em síntese, algumas bacias importantes estão 
abaixo da média. A minha preocupação não se refere 
ao abastecimento, não. Pois esse me parece garantido 
e bem planejado, dadas as características do sistema 
nacional, que é interligado com hidrelétricas de todo o 
País. O que me preocupa – daí o risco da nulidade ou 
mitigação dos efeitos da redução da Medida Provisória 
nº 579 – é que as condições climáticas nos empurram, 
sempre, cada vez mais e com maior intensidade, para 
o uso de usinas termelétricas, que produzem, sabida-
mente, energia mais cara que as nossas hidrelétricas, 
além de serem mais poluentes.

Aceita essa argumentação e essa premissa, per-
gunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: onde o 
Senado Federal poderá ousar em direção à redução 
ainda maior da tarifa de energia elétrica, como con-
trapartida prudencial à realidade de maior uso das 
termelétricas nesses momentos de baixo nível dos 
nossos reservatórios?

Deixo, aqui, algumas reflexões. Primeiro, o Go-
verno Federal, ao editar a MP 579, poderia ter sido 
mais ousado, eliminando ou reduzindo a influência 
das contribuições sociais do PIS e Cofins sobre a 
energia elétrica.

Hoje, essas duas contribuições incidem sobre 
a energia com alíquotas de 9,25% sobre o seu valor. 
Eliminar essa incidência significa redução direta e in-
contestável no valor da conta de luz das empresas e 
das famílias brasileiras.

Alternativamente, como primeiro passo, a opção 
poderia ser a volta dessa incidência ao sistema cumu-
lativo, isto é, voltar ao tempo em que a incidência do 
PIS e Cofins era de apenas, à época, 3,65%.

Essa ousadia representa reduzir a tributação fe-
deral sobre a energia elétrica a menos de um terço do 
que é hoje. É um avanço possível, concreto e fácil de 
ter os seus efeitos mensurados.

Segundo, outro passo importante é na direção de 
eliminar ou reduzir outros encargos e também alguns 
subsídios implícitos e explícitos que o consumidor de 
energia paga, mesmo sem saber que está pagando.

A questão se impõe em relação a essa segunda 
ousadia: é saber se é justo que o consumidor de ener-
gia seja o responsável pelo financiamento de projetos 
e programas sociais estratégicos para o País.

Quem deve pagar essa conta? A sociedade como 
um todo, via tributos gerais arrecadados pela União, 
ou o consumidor de energia elétrica? Até porque, se-
jamos muito claros, em nosso País, a carga tributária 
elevadíssima, da ordem de 35%, 36%, 37% do nosso 
Produto Interno Bruto, já deveria ser mais do que su-

ficiente para que nós pudéssemos gerar essa variá-
vel e essa ferramenta de fundamental importância à 
competitividade da indústria nacional, Sr. Presidente.

O PLS 255, de minha autoria, que apresentei 
ao exame desta Casa, vai muito além do que propõe 
a Medida Provisória 579, sem nenhum prejuízo aos 
cofres públicos e aos programas sociais, porque to-
dos esses programas seriam mantidos. Mas seriam 
mantidos com recursos alocados orçamentariamente 
pelo Governo Federal, para que nós não tivéssemos, 
por exemplo, descontinuidade de um programa – te-
nho certeza – muito importante para todos os nossos 
Estados, importante para o meu Estado, o Estado do 
Espírito Santo. Tive a honra e o privilégio de, à época, 
ser o coordenador desse programa, que é o Progra-
ma Luz para Todos, um programa excepcional que le-
vou energia elétrica para um conjunto extraordinário 
de capixabas e brasileiros que não tinham acesso à 
energia e que passaram a ter mais conforto, e para 
um conjunto muito relevante de atividades industriais.

Pois é em nome, Sr. Presidente, da redução do 
custo de energia elétrica e da necessidade de ousa-
dia com um foco essencial na redução dos gastos das 
famílias e na ampliação da competitividade nacional 
que destaco algumas dessas medidas que poderiam 
ser inseridas no projeto de lei de conversão que deri-
vará da MP nº 579, que se encontra em tramitação no 
Congresso Nacional.

Passo a discorrer, e pedirei a V. Exª que possa 
considerar e dar como lido todo esse conjunto, enfim, 
de contribuições que propõem nada mais nada menos 
do que transparência na tarifa de energia elétrica, que 
propõem a desoneração de um conjunto de isenções 
e tudo quanto é tipo de subsídio direcionado que está 
encarecendo a energia elétrica e, ao encarecê-la, re-
duzindo a nossa capacidade de competir num mundo 
plano, todo ele globalizado.

Enfim, nós estamos aqui, Sr. Presidente, alertando 
para a necessidade de que todas essas importantes 
medidas que estão enunciadas na Medida Provisória 
nº 579 possam, de fato, ter a capacidade de produzir 
os efeitos de que se necessita e que se demanda.

O caminho está correto, a direção é essa.
(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– E a única divergência que estamos apresentando – 
não divergência, mas ponto de contribuição, porque não 
faz sentido o Senado assistir sem que nós possamos 
dar a nossa contribuição –, estamos aqui refletindo 
sobre a oportunidade de ousarmos na direção de fa-
zermos em definitivo aquilo que nós temos como pers-
pectiva, que é a redução da tarifa de energia elétrica, 
que vai possibilitar economia ao orçamento das famílias 
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e vai, seguramente, representar uma expansão, uma 
ampliação da competitividade da indústria brasileira.

Se V. Exª me permitir, vou conceder um aparte, 
com muito prazer, a meu querido e estimado Senador 
Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza-
do Senador Ricardo Ferraço, ainda hoje de manhã, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, nós tratamos de 
diversos assuntos do Pacto Federativo, com a exposição 
do ex-Secretário da Receita Federal Everardo Maciel, 
que nos esclareceu diversos pontos. V. Exª participou 
com muita atenção. Eu gostaria de assinalar, relacio-
nado ao tema e ao que V. Exª aqui hoje fala a respeito, 
que estão aqui presentes os Governadores Cid Gomes 
e Roseana Sarney, fazendo um apelo a nós Senado-
res com respeito à decisão justamente do Fundo de 
Participação dos Estados, tendo em vista a decisão do 
Supremo Tribunal Federal de que é necessário modi-
ficar aquela decisão, que avaliou como inadequada. 
Mas cabe a nós, no Senado, a responsabilidade de, 
até o final deste ano de 2012, tomarmos a decisão so-
bre como vai ficar o FPE – Fundo de Participação dos 
Estados, a partir de janeiro próximo. Então, eu avaliei 
que era importante aparteá-lo neste seu discurso, com 
a presença dos Governadores aqui, porque eles estão 
fazendo um apelo a nós – acredito que seja de outros 
governadores também –, para que não cheguemos a 
janeiro de 2013 no limbo com respeito ao FPE. Meus 
cumprimentos a V. Exª.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Meu caro Senador Eduardo Suplicy, naturalmente, 
acolho o seu aparte com muita simpatia. Está correto 
V. Exª em fazer aqui o registro da presença da sempre 
Senadora Roseana Sarney, nossa Governadora, e do 
Governador Cid Gomes por um tema tão relevante 
para a Federação brasileira.

É bom que a gente registre que, desde 2010, o 
Supremo Tribunal Federal já declarou o atual critério 
inconstitucional. O Congresso teve aproximadamente 
22 meses para tomar essa decisão, e não o fez. Pre-
cisamos fazê-lo com urgência; caso contrário, o Fundo 
de Participação não será transferido para os nossos 
Estados a partir de janeiro de 2013.

Isso traz prejuízo ao meu Estado. O FPE significa 
de 6 a 7 pontos percentuais da receita do meu Esta-
do. Mas eu sei que essa é uma fonte de fundamental 
importância para financiar, por exemplo, alguns Esta-
dos que têm no FPE a sua mais importante fonte de 
financiamento de manutenção da sua máquina pública 
e de suas políticas de investimento.

Mas chamo a atenção também dos nossos Go-
vernadores, que nos honram aqui com sua presença, 
para a necessidade de uma tomada de posição em 

relação à Proposta de Súmula Vinculante nº 69, do 
Supremo Tribunal Federal, que desmonta, de per si,
todo o sistema de incentivos fiscais e cria uma inse-
gurança jurídica extraordinária para um conjunto de 
projetos que foram implantados Brasil afora e que es-
tão produzindo excepcionais resultados econômicos 
e excepcionais resultados sociais.

Não pode o Senado se furtar dessa responsa-
bilidade, como a Casa que representa a Federação e 
os Estados brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR RICARDO FERRAÇO.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, estamos em meio a um 
debate que afeta diretamente a vida de todos os bra-
sileiros e tem impacto importante na economia nacio-
nal. Trata-se da Medida Provisória 579, de 2012, que 
prevê a prorrogação de concessões de geração, trans-
missão e distribuição de energia elétrica e a redução 
dos encargos setoriais que incidem sobre a tarifa de 
energia elétrica.

Em tese, todo cidadão brasileiro é favorável a 
qualquer proposta legislativa que resulte na redução 
do custo da energia brasileira, um dos mais importan-
tes insumos industriais e item de consumo obrigatório 
de todas as famílias.

Mas há questões paralelas que devem ser ob-
servadas no exame dessa Medida Provisória. A ina-
ção pode contribuir para que os resultados estimados 
em termos de redução da tarifa de energia não se 
concretizem,

Ao propor a extinção da RGR – Reserva Global 
de Reversão e da CCC – Conta de Consumo de Com-
bustíveis, a partir de 1º de janeiro de 2013, e anunciar 
que outro encargo, a CDE – Conta de Desenvolvimento 
econômico se limitará em 2013 a 25% do gasto atu-
al, o governo federal dá passo importante na direção 
correta da redução da tarifa,

Algumas questões, entretanto, se apresentam e 
precisam ser debatidas no exame da MP. A primeira diz 
respeito à necessidade de se fixar no texto legal o que 
foi apenas mero enunciado, ou seja, deixar claro que 
o teto da CDE em 2013 não pode ultrapassar 25% do 
volume de recursos arrecadados nessa conta em 2012,

A segunda questão é menos objetiva, mas igual-
mente importante, e diz respeito aos riscos dessa re-
dução anunciada das tarifas ser anulado pela elevação 
da tarifa pela intercorrência de um regime de seca que 
-segundo últimas notícias – dá conta que os níveis 
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de alguns reservatórios de usinas hidrelétricas nas 
bacias dos rios Grande, Paranapanema e Paranaíba, 
por exemplo, responsáveis pela produção de energia 
elétrica no Sudeste e no Centro-Oeste, são os mais 
baixos desde 2010. Em setembro esses reservatórios 
estavam 56% cheios com previsão de redução de 6% 
em outubro.

Essa situação preocupa porque outros reserva-
tórios estão com nível abaixo de 50%, alguns até com 
menos de 30%, e as expectativas não são animado-
ras. Em síntese, algumas bacias importantes estão 
abaixo da média.

A minha preocupação não se refere ao abasteci-
mento, pois esse me parece garantido e bem planeja-
do, dadas as características do sistema nacional que 
é interligado com hidrelétricas de todo o país.

O que me preocupa – daí o risco de nulidade ou 
mitigação dos efeitos de redução da MP 579 – é que 
as condições climáticas nos empurram sempre e cada 
vez em maior intensidade para o uso de usinas terme-
létricas, que produzem sabidamente energia mais cara 
que as hidrelétricas, além de serem mais poluentes.

Aceita esta argumentação, pergunto: onde o Se-
nado Federal poderá ousar em direção à redução ainda 
maior da tarifa da energia elétrica como contrapartida 
prudencial à realidade de maior uso das termelétricas?

Permitam-me algumas sugestões:
1. O Governo Federal, ao editar a MP 579, poderia 

ter sido mais ousado, eliminando ou reduzindo a inci-
dência das Contribuições Sociais PIS e COFINS sobre a 
energia elétrica. Hoje essas duas contribuições incidem 
sobre a energia com alíquotas de 9,25% sobre seu valor.

Eliminar essa incidência significa redução direta 
e incontestável no valor da conta de luz das empresas 
e das famílias. Alternativamente, como primeiro pas-
so, a opção seria a volta dessa incidência ao sistema 
cumulativo, isto é, voltar ao tempo que a incidência de 
PIS e COFINS era de apenas 3,65%.

Essa “ousadia” representa reduzir a tributação 
federal sobre energia elétrica a menos de um terço do 
que é hoje. É um avanço possível, concreto e fácil de 
ter seus efeitos mensurados.

2. Outro passo importante é na direção de elimi-
nar ou reduzir outros encargos – e não somente RGR 
e CCC – e também alguns subsídios implícitos e ex-
plícitos que o consumidor de energia paga.

A questão que se impõe em relação a essa se-
gunda “ousadia” é saber se é justo que o consumidor 
de energia seja o responsável pelo financiamento de 
projetos e programas sociais e estratégicos para o país. 
Quem deve pagar essa conta: a sociedade como um 
todo, via tributos gerais arrecadados pela União, ou o 
consumidor de energia elétrica?

Preciso, antes de continuar, deixar claro que de-
fendo a existência de todos esses programas sociais 
hoje financiados pela energia elétrica. Eles são impor-
tantes e devem ter continuidade, Entretanto, dedico a 
mesma ênfase para a necessidade desse custo sair 
da conta de luz.

O PLS 255, de 2012, que apresentei ao exame 
desta Casa, vai muito além do que propôs a MP 579, 
sem nenhum prejuízo aos cofres públicos e aos pro-
gramas sociais. Parte das medidas inseridas no PLS 
255 foi transformada em Emenda à MP 579.

Em nome da redução do custo da energia elétrica 
e da necessária ousadia, com foco essencial na redu-
ção dos gastos das famílias e na ampliação da com-
petitividade nacional, destaco algumas medidas que 
poderiam ser inseridas no Projeto de Lei de Conversão 
que derivará da MP 579, pois são ações de interesse 
social as quais, repito, deveriam ser financiadas pela 
sociedade em geral e não apenas pelo consumidor de 
energia, quais sejam:

1. Retirar da conta de luz o financiamento das 
ações decorrentes dos Programas Luz Para Todos 
e Tarifa Social para os consumidores da Subclasse 
Residencial Baixa Renda, a partir de 1º de janeiro de 
2013, e transferi-lo para o Tesouro Nacional.

2. Retirar da conta de luz o financiamento dos 
descontos especiais nas tarifas de energia elétrica 
aplicáveis aos consumidores enquadrados na Classe 
Rural, inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, e 
os relativos ao consumo na atividade de irrigação, e 
transferi-lo para o Tesouro Nacional. O mesmo proce-
dimento deveria ser estendido ao desconto concedido 
à tarifa de energia elétrica para as unidades consu-
midoras classificadas como serviço público de água, 
esgoto e saneamento,

3. Os subsídios previstos para geração e con-
sumo de fontes incentivadas, energia solar, biomas-
sa, eólica e PCH’s, nas Tarifas de Uso do Sistema de 
Transmissão (TUST) e Tarifas de Uso do Sistema de 
Distribuição (TUSD), também deveriam sair da conta 
de luz e serem pagos por toda a sociedade.

A realidade nacional impõe ousadia, “a vida re-
quer coragem” dizia Guimarães Rosa. A filosofia das 
emendas que apresentei à MP 579 objetiva romper a 
ação circular que perpetua externalidades negativas 
e faz da energia elétrica a panaceia financeira para 
programas e projetos que devem ser financiados por 
toda a sociedade, por meio dos muitos tributos que 
todos nós já pagamos.

A fragilidade competitiva do País se acelera e uma 
de suas razões mais importantes é a excessiva car-
ga não só tributária, mas, muito além, a existência de 
“encargos setoriais, subsídios, descontos, isenções...” 
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todos de inegável natureza tributária, compulsórios, que 
incidem sobre o preço da energia elétrica.

Esse conjunto anacrônico, que transformou a 
energia elétrica em fonte de financiamento do siste-
ma elétrico e fora dele, que já produziu e ainda produz 
resultados que fazem bem social e mal econômico, 
impõe a necessidade de mudanças.

No meio desse cipoal, o consumidor pessoa fí-
sica nem sabe o que está pagando, porque o sistema 
não é transparente.

O que estou propondo é ir além do apoio à MP 579 
e avançar mais ostensivamente na limpeza da conta 
de luz. Não basta extinguir os Encargos RGR e CCC, 
porque esse efeito pode ser facilmente anulado pelo 
uso acentuado de energia gerada por termelétricas.

A inclusão no texto legal de medidas que retirem 
da conta de luz os subsídios implícitos e explícitos que 
nela constam, como demonstro, garantem uma redu-
ção efetiva em torno de 20% do custo da energia elé-
trica, percentual capaz de enfrentar a eventualidade 
de uso maior de energias mais caras e muito acima 
dos 7% anunciados pelo governo com a retirada dos 
Encargos RGR e CCC.

É disso que estou falando. De ousar um pouco 
mais, respeitando e aumentando o alcance da filosofia 
implícita da MP 579, que é a de ampliar a competitivi-
dade do produto nacional pela via da redução do custo 
da energia elétrica, além de liberar renda para gastos 
dos consumidores residenciais em bens e serviços, 
contribuindo para o enfrentamento definitivo da crise 
econômica internacional que se prolonga.

É o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Ricardo 
Ferraço, eu tenho certeza, Senador, de que – aliás, 
Senador Walter Pinheiro, que é o Relator – esta Casa 
haverá de encontrar o consenso e votar, ainda este 
ano, porque isso é importante para todos os Estados.

Aproveito também para, em nome da Presidên-
cia, cumprimentar o Governador Cid Gomes, do Ceará, 
e a Senadora Roseana Sarney, do Maranhão. Sejam 
bem-vindos ao Plenário dessa Casa.

Com a palavra, pela Liderança do Partido Verde, 
o Senador Paulo Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, a CPI do Senado Federal 
que trata do tráfico de pessoas deliberou, na semana 
passada, uma diligência a Salvador, na Bahia, para ou-
virmos depoimentos das pessoas envolvidas na adoção 
– eu diria, uma adoção escabrosa – ocorrida em Monte 
Santo, no interior da Bahia, que foi denunciada pelo 

programa Fantástico, da Rede Globo. Aliás, abro um 
parêntese para elogiar o espaço da concessão pública, 
que têm todas as rádios e TVs, mas que o programa 
Fantástico tem usado em prol do benefício coletivo

Da mesma forma, enxergamos também na inicia-
tiva de Gloria Perez, notória escritora de telenovelas 
no Brasil, que não tive a honra de conhecer, quando 
escreveu e trouxe para a tela da tevê uma novela que 
trata do tráfico de pessoas, que tem despertado o de-
bate no Brasil inteiro e tem prestado grande serviço 
à sociedade brasileira. Quero parabenizar a iniciativa 
dessa autora, dessa famosa escritora de telenovela, 
que sempre traz um tema social para levar uma men-
sagem de seriedade no seu trabalho.

E nós vamos lá. Na segunda-feira, dia 12, a CPI 
do Tráfico de Pessoas estará lá para ouvirmos – e já 
foi emitida a convocação –, por exemplo, o Promotor 
de Justiça do Ministério Público da Bahia Dr. Luciano 
Taques Ghignone; para ouvirmos a Drª Isabella da 
Costa Pinto, advogada do Centro de 

Defesa da Criança e do Adolescente da Bahia; para 
ouvirmos o Dr. Luis Roberto Cappio, atual Juiz de Monte 
Santo, onde ocorreu o fato da adoção meteórica, algo 
em torno de 24 horas. Em 24 horas, o Juiz Vítor Bizerra, 
de Monte Santo, fez uma transferência de adoção ou 
de paternidade de cinco crianças sem, evidentemente, 
cumprir os trâmites legais que o processo exigia. E o 
que aconteceu, de fato, foi arrancarem cinco crianças 
do seio familiar, deixando despedaçado o coração do 
seu pai, da sua mãe, dos seus avós, deixando chocada 
toda a cidade de Monte Santo e, agora, deixando todo 
o Brasil indignado. Por isso, nós vamos ouvir também 
a Srª Carmen Kiechofer, que vai depor na condição de 
intermediária desse processo de adoção.

A CPI tem realizado seu papel, tem cumprido 
seu papel.

É um crime sério, grave, que a novela da Rede 
Globo tem trazido ao conhecimento da sociedade, que 
já discute mais esse crime. Vários programas estão 
abordando o tráfico de pessoas, que é um crime sério. 
É o segundo crime que mais mobiliza recursos, US$30 
bilhões, e 10% deles são mobilizados no Brasil. E esse 
crime é muito mais presente do que se imagina. É um 
crime que ocorre com base na vulnerabilidade social 
das suas vítimas, que podem ser moças ou mulheres, 
homens ou jovens, travestis ou qualquer pessoa que 
esteja na condição de vulnerabilidade social e que acre-
dite numa proposta de melhoramento das suas condi-
ções, porque esse crime se estabelece com base na 
perspectiva de melhora de vida oferecida a essa vítima.

Então, é muito presente. Eu soube, e está na cartilha 
do Ministério da Justiça, que existem aproximadamente 
6 mil jovens jogando futebol no exterior e que poucos es-
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tão devidamente regulamentados. Essa cartilha, que foi 
publicada no início do ano e divulgada pelo Ministério da 
Saúde, orienta os jovens que trazem consigo o sonho, o 
desejo de serem jogadores profissionais, as jovens que 
trazem consigo o sonho de serem modelos. Esses, mui-
tas vezes, movidos por esse sonho, com base em uma 
vulnerabilidade e, sobretudo, na crença, na infantilidade, 
na ingenuidade, acreditam nas propostas miraculosas e 
nas propostas de pessoas que não têm escrúpulos, e 
são vítimas do tráfico de pessoas.

Isso é muito sério no Brasil. O Brasil tem mais de 
240 rotas de tráfico. As cidades do litoral do Brasil, em 
geral, participam dessas rotas, e o objetivo do tráfico não 
é só a exploração sexual: é também o trabalho escravo ou 
análogo ao escravo; e é também, Sr. Presidente, a ado-
ção ilegal e, muitas vezes, a comercialização de órgãos.

E o trabalho que a Rede Globo faz, denuncian-
do esses fatos no Fantástico e, agora, na nova novela 
das oito, escrita pela autora Glória Perez, traz à tona 
e suscita esse debate, populariza o debate e desperta 
sobretudo a sociedade para os cuidados necessários a 
fim de enfrentarmos esse crime de tráfico de pessoas.

(Soa a campainha.) 
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Era o 

que eu tinha a dizer na tarde de hoje, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Paulo Davim.
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-

nador Eduardo Suplicy.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Sr. Presidente, enquanto o Senador Eduardo Suplicy 
se prepara, gostaria de saber se posso fazer uso da 
palavra para uma breve comunicação, já que estou 
inscrito para tal.

Senador Suplicy, posso falar?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Da minha parte, não há problema, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pois não, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer essa breve 
comunicação exatamente porque é um assunto que 
diz respeito ao meu Estado de Roraima, mas também 
a todo o Brasil.

Fui procurado, durante o período eleitoral, por 
taxistas de Roraima, que colocaram a dificuldade de 
renovar os seus alvarás de táxi por conta de orientação 
do Ministério Público Federal no sentido de que esses 
alvarás deveriam ser licitados e não autorizados pela 
Prefeitura Municipal de Boa Vista.

Tratei com os taxistas tanto dos táxis convencio-
nais quanto dos táxis de lotação e verificamos que o 
entendimento do Ministério Público decorre do fato de 
que a legislação diz que os alvarás de táxi, convencio-
nal ou de lotação, seriam uma concessão e, portanto, 
teriam que ser licitados.

Imagine V. Exª, Senador Waldemir Moka, se ti-
vermos que sustar a renovação de alvarás de táxis em 
todo o Brasil e determinar uma licitação para esses 
taxistas. Ora, eles perderão para as empresas que en-
trarão nas licitações de táxis e teremos a possibilidade 
de haver desemprego em massa de taxistas, muitos 
deles em idade avançada e sem terem alternativa para 
o ganha-pão da sua família.

Nesse sentido, apresentei projeto de lei que altera a 
Lei nº 12.587, que trata da questão de mobilidade urbana, 
registrando, no art. 4º, §1º, que os serviços de transporte 
público coletivo serão prestados pelo Poder Público di-
retamente ou sob regime de concessão ou permissão; 
portanto, os ônibus serão licitados. E, no §2º, coloco:

§2°. Os serviços de transporte alternativo pri-
vado de passageiros poderão ser prestados 
sob regime de autorização, atendidos os requi-
sitos estabelecidos em lei municipal relativos 
à segurança, higiene e conforto dos veículos 
e à habilitação dos condutores.

Portanto, eu estou registrando que os táxis serão 
alvo de autorização e não de concessão. Assim, es-
ses táxis poderão ser autorizados pela prefeitura sem 
o processo licitatório. Em algumas cidades, o Minis-
tério Público está exigindo processos licitatórios para 
renovação dos alvarás, o que coloca em risco a vida, 
o trabalho, o sustento dos taxistas e de suas famílias.

Dei entrada nesse projeto de lei do Senado e vou 
procurar os Líderes para que possamos dar urgência a 
essa matéria, de modo a fazê-la tramitar rapidamente. 
A ideia é aprovar rapidamente essa matéria no Senado 
e encaminhá-la à Câmara dos Deputados.

Peço a transcrição do meu projeto de lei, fazen-
do o registro de que nós estamos aqui defendendo o 
trabalho dos taxistas do Brasil, tanto dos taxistas con-
vencionais quanto dos taxistas de lotação, que traba-
lham com mais de um passageiro em rota predefinida.

Era o registro que gostaria de fazer.
Agradeço ao Senador Eduardo Suplicy a gentileza 

de me ceder a vez para que eu fizesse este registro.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO No  , DE 2012

Altera a Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 
2012, que institui as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana; revoga 
dispositivos dos Decretos-Lei nos 3.326, de 
3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril 
de 1943, da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no

5.452, de 1o de maio de 1943, e das Leis nos

5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, 
de 14 de novembro de 1975; e dá outras 
providências, para estabelecer o regime 
da prestação dos serviços de transporte 
urbano coletivo e individual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o 0 art. 4o da Lei no 12.587, de 3 de janei-

ro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4o ...........................................................
.......................................................................
VIII – transporte alternativo privado de passa-
geiros: serviço remunerado de transporte de 
passageiros aberto ao público, por intermédio 
de veículos de aluguel, para a realização de 
viagens individualizadas;
.......................................................................
§ 1o Os serviços de transporte público coletivo 
serão prestados pelo poder público, diretamen-
te ou sob regime de concessão ou permissão.
§ 2o Os serviços de transporte alternativo pri-
vado de passageiros poderão ser prestados 
sob regime de autorização, atendidos os requi-
sitos estabelecidos em lei municipal relativos 
à segurança, higiene e conforto dos veículos 
e à habilitação dos condutores.” (NR)

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

Justificação
Ao instituir as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, a Lei no 12.587, de 3 de janeiro 
de 2012, atendeu ao comando constitucional inscrito 
no art. 21, inciso XX, da Lei Maior. Seu objetivo, ins-
crito no art. 1o, é o de promover “a integração entre 
os diferentes modos de transporte e a melhoria da 
acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no 
território do município”.

Os serviços de transporte urbano são classifica-
dos, na mencionada norma legal, quanto ao objeto: de 
passageiros ou de cargas; quanto à característica do 
serviço: coletivo ou individual; e quanto à natureza do 
serviço: público ou privado.

A despeito da grande conquista representada 
por essa norma legal, aguardada desde a promulga-
ção constitucional de 1988, constata-se desde já um 
importante equívoco a ser sanado. Trata-se da con-
ceituação dos serviços de transporte de passageiros 
prestados por carros de passeio (táxis) ou pelas cha-
madas “vans” ou “peruas”, definida como transporte 
público individual.

Ocorre que, a despeito de serem “abertos ao pú-
blico” – como o são, por exemplo, os estabelecimen-
tos bancários, as escolas ou os hospitais particulares 
–, a natureza privada desses serviços não pode ser 
confundida com a condição tipicamente pública do 
transporte coletivo.

Nesse âmbito, importa observar que a conceitu-
ação dessa modalidade específica de transporte de 
passageiros tem implicações na aplicação do disposto 
no art. 30, inciso V, da Lei Maior: [Compete aos Muni-
cípios] “organizar e prestar, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial”. Assim, a manter-se a conceituação 
como “serviço público”, trazida pela Lei no 12.587, de 
2012, o transporte individual de passageiros somente 
poderia ser prestado diretamente pelas prefeituras ou 
por meio de concessão ou permissão.

Ora, como não parece razoável imaginar que o 
poder público municipal venha a operar diretamente 
um serviço de táxis ou de vans, resulta que a defini-
ção vigente ensejaria a permanente necessidade de 
licitação pública para a operação desses serviços, cir-
cunstância que evidentemente não se coaduna com 
o caráter de transitoriedade e flexibilidade inerente a 
esses serviços.

Se, como de fato ocorre, o serviço público de 
transporte coletivo, “com itinerários e preços fixados 
pelo poder público”, depende de condições contratu-
ais estáveis e duradouras, próprias do regime de per-
missão ou de concessão, o transporte individual de 
passageiros, ao contrário, em face da mutabilidade 
de suas características, estaria mais adequadamente 
vinculado ao regime de autorização do poder público, 
sem prejuízo da possibilidade de que venha também 
a ser prestado sob outro regime administrativo, a de-
pender das peculiaridades locais.

É esse o escopo da presente iniciativa. De uma 
parte, altera-se a definição da natureza dos serviços 
de táxis ou de vans, de público para “privado aberto ao 
público”, para adequá-la às características desse modo 
complementar de transporte de passageiros. De outra, 
determina-se, de forma consentânea com o menciona-
do dispositivo constitucional, que o transporte público 
coletivo seja prestado diretamente ou sob regime de 
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concessão ou permissão, bem como a possibilidade 
de que o transporte privado de passageiros venha a 
ser prestado sob regime de autorização, “atendidos 
os requisitos estabelecidos em lei municipal relativos 
à segurança, higiene e conforto dos veículos e à ha-
bilitação dos condutores”.

São essas as razões que justificam a presente 
iniciativa para a qual esperamos contar com o apoio 
dos membros do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido regimentalmente.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, cujo 
tempo será recomposto.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Presidente Waldemir Moka.

Considero importante o projeto do Senador Ro-
mero Jucá sobre os taxistas aqui do Distrito Federal, 
pelo que o cumprimento.

Gostaria, Sr. Presidente, de hoje falar sobre a im-
portância das eleições nos Estados Unidos, inclusive 
para nós, brasileiros, e da expectativa da grande maioria 
dos povos, em todos os países, na Europa, na África, 
na Ásia, aqui na América Latina e no Brasil, relativa-
mente à eleição do Presidente Barack Obama, con-
forme ainda há pouco, no início da sessão, ouvimos o 
Senador Pedro Simon também colocar essa aspiração.

No meu entender, o Presidente Barack Obama 
continua com o seu propósito de levar adiante os gran-
des anseios de Martin Luther King Jr. Aliás, foi exata-
mente esse um dos temas principais quando ele acei-
tou sua primeira incumbência pelo Partido Democrata, 
em 28 de agosto de 2008, ocasião em que recordou 
os 45 anos do belo discurso “Eu tenho um sonho”, de 
Martin Luther King Jr.

E gostaria também de aqui assinalar que o eco-
nomista Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, 
tem apontado em inúmeros artigos, alguns dos quais 
publicados na imprensa brasileira, o quão importante 
será a reeleição de Barack Obama. Por exemplo, no 
seu artigo intitulado “Fim de programa de Saúde de 
Obama pode deixar 45 milhões de americanos sem 
assistência”, ele ressalta que:

(...) uma coisa está clara: se ele [Mitt Romney] 
ganhar, o Medicaid –programa que atualmente 
abrange mais de 50 milhões de norte-ameri-
canos, e que o Presidente Barack Obama 
pretende expandir ainda mais, como parte de 
sua reforma para a área da saúde – enfren-
tará cortes gigantescos. As estimativas su-
gerem que uma vitória de Romney impediria 
que aproximadamente 45 milhões de pessoas 
tivessem acesso à assistência médica, e dois 

terços desse total perderiam seus planos de 
saúde, devido aos cortes no Medicaid. Caso 
Romney perca a eleição, aí sim as pessoas 
vão manter a sua cobertura.

Em outro artigo, o laureado com o Nobel de Eco-
nomia, Paul Krugman, ressalta que:

Mitt Romney, discursando diante de doadores 
de verbas em Boca Raton, Flórida, descartou 
quase metade do país – os 47% de americanos 
que não pagam imposto de renda –, declaran-
do que não se preocupa com eles.

Ora, segundo Paul Krugman, enquanto Barack 
Obama, na convenção de seu partido, confere sempre 
ênfase especial aos trabalhadores, especialmente os 
trabalhadores beneficiados pelo resgate do governo 
no setor automobilístico e outros, em geral as decla-
rações de Romney revelam a crença generalizada de 
que os impostos sobre a classe trabalhadora são, na 
verdade, baixos demais. Na verdade, ele pouco tem 
do ponto de vista de atenção para com a maior parte 
do povo, em especial dos trabalhadores.

Mas, além de aqui dizer da minha torcida para 
que o Presidente Barack Obama seja eleito nos Esta-
dos Unidos pelo povo norte-americano, também, hoje, 
gostaria de analisar um artigo do brilhante economis-
ta Luiz Gonzaga de Mello Beluzzo, publicado hoje no 
Valor Econômico, sob o título “Bernanke e a política 
monetária”, que aqui desejo comentar.

No Eu&Fim de Semana da última quinta-feira, 
André Lara Resende ofereceu ao leitor do Va-
lor Econômico uma excelente narrativa dos 
dilemas e aporias que infestam a política eco-
nômica nos Estados Unidos. André concentra 
suas considerações nos limites da política de 
‘relaxamento monetário’ (quantitative easing, 
QE), cuja terceira rodada Ben Bernanke anun-cuja terceira rodada Ben Bernanke anun-
ciou em Indianápolis.
(...) Bernanke procurou explicar à seleta pla-
teia que, em circunstâncias normais, o Federal 
Reserve executa a política monetária median-
te o manejo da taxa de juros de curto prazo. 
O propósito é afetar a curva de juros forma-
da no mercado e, portanto, elevar os preços 
dos ativos.
A crise de 2008, no entanto, nasceu das exu-
berâncias financeiras e produtivas do capi-
talismo desenfreado, ou seja, entregue a si 
mesmo. O superendividamento das famílias 
foi fomentado pelo elástico crescimento da 
dívida intrafinanceira e acompanhado da ge-
ração de capacidade produtiva excedente nas 
áreas dinâmicas do planeta. Ainda que, nos 
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países centrais, a taxa de investimento tenha 
sido modesta, foi mais do que compensada 
pela vigorosa expansão da formação de capi-
tal fixo nas economias emergentes asiáticas.
A fecundação entre os três movimentos – en-
dividamento das famílias, alavancagem finan-
ceira e construção acelerada de capacidade 
dos emergentes – está nas entrelinhas da fala 
de Bernanke, quando ele justifica os quantita-
tive easings 1, 2, e 3. Na ressaca dos exces-
sos, observadores atentos da cena econômica 
concluíram que não se tratava de uma crise 
de liquidez, senão de insolvência de famílias 
e bancos, seguida do inevitável mergulho do 
consumo e do investimento.
Na crise de 2008, ocorreu um colapso keyne-
siano das convenções que comandavam as 
avaliações dos proprietários e administradores 
da riqueza. A reversão das expectativas, outro-
ra exuberantes, derrubou os preços dos ativos 
reais e financeiros. Os métodos habituais que 
permitem avaliar a relação risco/rendimento 
dos ativos sucumbiram diante da obscurida-
de total que paralisou os mercados de dívida 
e de direitos de propriedade, bloqueando os 
novos fluxos de gasto.
Na posteridade do colapso, a tentativa de re-
dução do endividamento e dos gastos de em-
presas e famílias em busca da liquidez e do 
reequilíbrio patrimonial – uma decisão “racio-
nal” do ponto de vista microeconômico – tor-
nou-se danosa para o conjunto da economia, 
pois levou à ulterior deterioração dos balanços, 
aí incluída a relação dívida/PIB dos governos 
empenhados em impedir a depressão.
Em tais circunstâncias, diz Bernanke, não há 
outra solução senão abrir o balanço do Banco 
Central para impedir a ruptura das relações 
débito-crédito. A compra pelo Fed de secu-
rities de emissão publica e privada cumpriu 
seu papel ao manter baixas as taxas de juros.
O propósito do QE é recuperar os preços dos 
ativos, particularmente dos imóveis residen-
ciais, uma tentativa de reanimar o consumo 
mediante um “efeito-riqueza” em tempos de 
penúria. Desgraçadamente, os esforços da 
política monetária foram contidos pelos consu-
midores empenhados em reduzir as dívidas e 
pelas famílias assustadas com as perspectivas 
do mercado de trabalho.
A liquidez injetada pelo Quantitative Easing em-
poça nas reservas dos bancos e adormece no 
caixa das empresas. Atoladas em capacidade 

ociosa, as empresas estão reticentes em mo-
bilizar seu aparato produtivo diante do consu-
mo claudicante e do mortiço animal spirits dos 
parceiros-competidores. A taça transbordante 
do “relaxamento monetário” não derramou o 
líquido nos lábios sedentos do desemprego e 
da capacidade ociosa. A generosa liquidez do 
estímulo quantitativo vazou para as gargantas 
insaciáveis da “armadilha da liquidez”.
Nos Estados Unidos, as expectativas de ban-
cos, empresas e famílias são típicas de um 
quadro depressivo. Trata-se de uma depressão 
não realizada, apenas bloqueada pelas inter-
venções do Banco Central. Bernanke adverte 
que, na atual conjuntura, a política monetária 
não pode mais do que faz, e a política fiscal 
faz menos do que pode. Quanto à inflação, as 
sobras de capacidade global e os mercados de 
trabalho frouxos não recomendam essa aposta.

Eu peço, Sr. Presidente, um pouco de tolerância 
para concluir o pensamento, com mais 3 minutos, se 
possível.

Em meio às ousadias da política monetária e 
à tibieza da política fiscal, o ex-editor do “Ti-
mes” de Londres, hoje colunista da “Reuters”, 
Anatole Kaletsky, sugeriu que a grana do quan-
titative easing fosse depositada diretamente 
nas contas das famílias consumidoras e das 
empresas dispostas a dar emprego aos traba-
lhadores. “Imagine”, diz Kaletsky, “se o Federal 
Reserve decidir usar os US$40 bilhões – agora 
destinados ao mercado de títulos – para de-
positar todo o mês US$130 nas contas das 
famílias e das empresas até que a economia 
se aproxime do pleno emprego... Caiu o tabu 
que impedia os bancos centrais de enfrentar 
a questão do emprego: a adoção de políticas 
monetárias radicais é uma questão de tempo”.
A proposta de Kaletsky equivale à sugestão 
de Keynes que recomendava, em situações 
depressivas como a atual, a contratação de 
trabalhadores que receberiam salários para 
abrir e tapar buracos. O gasto com os salá-
rios dos trabalhadores “improdutivos” deveria 
inflar a renda nominal e alentar diretamente o 
consumo, colocando em movimento os recur-
sos “livres” de capital e trabalho, sem agregar 
nova capacidade à já instalada e excessiva.
A sugestão radical escandalizou os bem pen-
santes. Seja como for, os resultados do Quan-
titative Easing e a argumentação de Bernanke 
dão azo a propostas como a formulada por Ka-
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letsky. Na verdade, ela revela um conhecimento 
profundo da estrutura monetário-financeira da 
moderna economia capitalista de mercado e 
do modo de integração da moeda no circuito 
gasto-produção-rendimentos.
No entanto, se não peca pela lógica estritamen-
te econômica, a proposta esbarra nas relações 
de apropriação da renda e da riqueza no ca-
pitalismo de todos os tempos. Essas relações 
impõem limites às escolhas das sociedades e 
dos governos, ainda que as condições “técni-
cas” para a sua adoção tenham sido criadas 
pela própria “socialização” capitalista das for-
mas de controle da riqueza.

Quero assinalar que a proposta de Kaletsky cor-
responde a justamente...

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

...realizar o propósito de se instituir uma renda básica 
incondicional para todos os habitantes. No caso dos 
Estados Unidos, há uma experiência concreta de mais 
de 30 anos, no Alaska, onde seus 700 mil habitantes 
têm recebido, desde quando eram 300 mil, no início 
dos anos 80, a cada ano, um dividendo igual, pago a 
toda a população, incondicionalmente.

Isso também é algo que já foi aprovado como lei 
pelo Congresso Nacional brasileiro, sancionado pelo 
Presidente Lula. Um dia, nós teremos a renda básica 
incondicional como um direito à cidadania para todos 
os brasileiros e brasileiras. E isso tem, na análise de 
Luiz Gonzaga Mello Belluzzo e de Anatole Kaletsky,...

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– ...uma reflexão adequada e coerente (Fora do mi-
crofone.).

Inclusive, o maior economista do século XX, John 
Maynard Keynes, em 1939, em How to Pay for the War,
propôs que 2% do produto doméstico bruto da Ingla-
terra fossem destinados a se pagar uma renda básica 
a todos os habitantes da Inglaterra ou do Reino Unido.

Assim, Sr. Presidente, cumprimento Luiz Gon-
zaga Belluzzo, que foi Presidente do Banco Central e 
que foi um dos principais assessores de política eco-
nômica de diversos governos, pela sua análise muito 
interessante, que traz à luz essa proposta, para todos 
a conhecerem melhor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Espero que Barack Obama leia também a pro-

posta feita por Luiz Gonzaga Belluzzo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Suplicy.
Concedo a palavra, pela Liderança do PSB, ao 

Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
dentro da ampla, complexa e inconclusa discussão 
em torno do Pacto Federativo, que se arrasta há dé-
cadas, a questão dos Municípios ocupa, sem dúvida, 
lugar de destaque.

É, afinal, neste âmbito – o municipal – que a vida 
real se processa. Ninguém vive no Estado ou na União, 
que são meras abstrações jurídicas. A vida, com seus 
dramas e desafios, se dá, única e exclusivamente, nos 
Municípios.

É ali que se exerce (ou por outra, deveria exercer-
-se), em sua plenitude, a cidadania. Não é casual que 
o tema da defesa de maior autonomia dos Municípios 
e a necessidade de fortalecê-los produzam um dos 
raros consensos no discurso político nacional.

Não obstante, pouco tem produzido de concreto. 
É lamentável reconhecer, Sr. Presidente, que os Mu-
nicípios, ao longo dos anos, têm enfraquecida a sua 
participação no bolo tributário nacional. Hoje, eles têm 
uma participação de cerca de 14% de todas as receitas, 
causando desalento nos administradores, devido aos 
compromissos pesados impostos pela ordem jurídica. 
Falta quase tudo para manter a máquina funcionando, 
o que emperra o desenvolvimento nacional, notada-
mente no interior do País.

Não bastasse isso, as prefeituras são submetidas 
a intensa fiscalização dos órgãos públicos de controle, 
respondendo a ações judiciais para atender demandas 
de saúde e enfrentando toda a sorte de dificuldades 
para não ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal. O fato 
que mais agrava a penúria dos Municípios é o seu en-
dividamento com a Previdência Social, com o INSS, 
que, a cada ano, atinge níveis insuportáveis, fazendo 
com que o prefeito fique impedido de receber repas-
ses federais ou estaduais por não conseguir certidão 
negativa para a assinatura de convênios. Essa é uma 
contingência comum em mais de 70% das pequenas 
prefeituras.

O resultado é conhecido e repercute profunda-
mente na vida do cidadão: o abandono dos hospitais, 
a falta de estrutura das escolas, a escassez de sa-
neamento básico, a deficiência de transporte escolar 
e o crescente índice de criminalidade. Tudo isso, Sr. 
Presidente, é subproduto desse quadro inaceitável de 
dependência financeira crônica.

Não e preciso conjeturar o porquê da derrota 
de muitos prefeitos que não fizeram sucessores ou 
não conseguiram se reeleger. Por outro lado, diante 
de situação tão inquietante, o que podem esperar os 
futuros administradores dos Municípios brasileiros? 
Como viabilizar as obras? Como executar o plano de 
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governo? Como continuar gozando da simpatia da po-
pulação, depois de uma eleição vitoriosa, se o que foi 
prometido vai para as calendas gregas, ou seja, que 
esse dia jamais chegará?

O que se vê, em decorrência disso, é o descon-
forto de uma situação já incorporada à paisagem po-
lítica de Brasília: a procissão cotidiana de prefeitos na 
Esplanada dos Ministérios e no Congresso Nacional, 
em busca de recursos que possam atenuar a crise fi-
nanceira que se abateu de forma quase generalizada 
sobre as prefeituras.

As emendas individuais dos parlamentares, De-
putados e Senadores, a que recorrem os prefeitos 
anualmente para resolver os seus problemas de caixa 
pensando nas obras de infraestrutura, emendas apro-
vadas pelo Orçamento, essa procura demonstra, antes 
de tudo, a preocupação dos administradores com a 
falta de recursos. Mas eles sabem que, apesar de as 
emendas serem aprovadas pelo Congresso, elas demo-
ram a ser empenhadas. E a maioria delas não chega a 
ser liberada; e, quando acontece, vai em conta-gotas.

A meu ver, essa distorção do pacto federativo tem 
que ser corrigida urgentemente, sob pena de tirarmos 
do mapa o municipalismo brasileiro. A solução não é 
fácil. Contudo, para iniciar, o Governo deveria propor 
imediatamente ao Congresso Nacional duas soluções 
de curto prazo. A primeira, antes da posse dos atuais 
prefeitos, seria fazer uma nova repactuação das dívidas 
previdenciárias contraídas pelos Municípios, adotando 
uma prorrogação de, no mínimo, 240 meses, como já 
se fez em outras épocas, para dar fôlego ao compro-
metimento das prefeituras.

A segunda alternativa imediata seria o Governo 
renunciar a uma parte de suas receitas, permitindo, 
ainda que em caráter temporário, uma transferência de 
recursos da União, visando ao incremento do Fundo 
de Participação dos Municípios.

No médio e longo prazo, é preciso ter em vista 
que essa crise não estancará enquanto não se toma-
rem medidas concretas de fortalecimento do pacto 
federativo, dividindo, de forma equitativa, as receitas 
arrecadadas, mas obrigando uma aplicação criteriosa 
dos recursos provenientes dessa mudança. Por exem-
plo, que se estabeleça um percentual razoável de que 
tais recursos deveriam ser aplicados em despesas de 
capital, com prioridade para investimentos estruturan-
tes nos Estados e nos Municípios.

Por essa razão, quero aqui louvar a iniciativa do 
Presidente Sarney, de instituir uma comissão de es-
pecialistas para examinar a repactuação federativa e, 
dentro dela, a questão municipal.

Sendo o Senado a Casa Legislativa que repre-
senta a Federação, cabe-lhe essa iniciativa que ora 
se materializa.

O documento, já entregue ao exame dos Sena-
dores, inclui três propostas de emenda constitucional, 
quatro projetos de lei e duas emendas a projetos já 
em tramitação.

Independentemente das controvérsias que essas 
propostas possam gerar, o ponto central é que o tema 
voltará, desta vez de forma objetiva, ao exame do Con-
gresso Nacional, ensejando uma nova concepção de 
estrutura federativa, considerando as competências e 
os recursos financeiros necessários aos Municípios.

Não é casual que as principais propostas sejam 
de cunho financeiro.

A penúria dos Municípios, a maioria com dívidas 
que ultrapassam a sua capacidade de geri-las, impõe 
a redução de juros e novas regras para a distribuição 
de recursos do Fundo de Participação dos Municípios.

É preciso mudar o indexador da dívida dos Es-
tados e dos Municípios, do atual IGP-DI para o IPCA, 
idem com relação aos juros anuais, que hoje variam 
entre 6% e 9%, baixando-os para 4%.

Os Municípios, desde a promulgação da Consti-
tuição de 1988, foram guindados à condição de entes 
federados, sendo-lhes atribuídas diversas competên-
cias, sem a correspondente contrapartida financeira. 
Tem ônus sem o bônus.

As dificuldades são grandes, bem o sabemos, 
mas convém lembrar que mais de 80% dos Municípios 
do País têm no Fundo de Participação sua principal 
fonte de recursos; faltam recursos para a educação, 
saúde, apontadas sempre como prioridades nacio-
nais; a superposição de encargos, como precatórios 
e dívidas previdenciárias, asfixia diversos Municípios e 
reduz ainda mais a parcela do Fundo de Participação 
repassada pelo Governo Federal.

Penso, Sr. Presidente, que devemos encontrar 
uma maneira de equacionar essa difícil situação dos 
Municípios e, no caso específico dos repasses do Fundo 
de Participação, criar instrumentos que permitam maior 
planejamento por parte dos administradores municipais.

Não tenho dúvidas de que essas são as mudan-
ças que a população brasileira espera deste Senado 
Federal, mudando o paradigma presente de atender, 
em primeiro lugar, prioridades orçamentárias e políti-
cas do Poder Central.

Não adianta proferir, nos palanques, discursos de 
louvores ao municipalismo e continuar encobrindo, na 
prática, as desigualdades e injustiças na distribuição 
dos recursos.
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Município não é peça de retórica. É o único meio 
de saldar a dívida social que o País tem com a sua 
gente.

Houve avanços nos últimos anos, mas ainda há 
muito o que se fazer. É preciso mudar...

(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Já estou encerrando, Sr. Presidente. 
Dentro de mais 2 minutos.

É preciso mudar a rotina administrativa de nossas 
cidades, marcada pelo acúmulo de encargos e respon-
sabilidades, sem a contrapartida. O teatro de guerra à 
pobreza se dá nos Municípios. Precisamos mudar os 
termos desse combate ou estaremos trocando seis 
por meia dúzia.

Precisamos, definitivamente, mudar a mentalidade 
do Brasil e passar de uma estrutura concentradora de 
poder e recursos nas mãos da União para uma estrutura 
descentralizada, mais próxima do cidadão, que fortale-
ça os Municípios e permita que os brasileiros tenham 
uma forma de organização espacial mais harmônica 
e menos concentrada nos grandes centros urbanos.

Estamos às vésperas de...
(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – ...mudanças nos Executivos municipais 
(Fora do microfone.), com a posse dos novos prefei-
tos. É mais que oportuno, portanto, que esta Casa se 
debruce sobre esse tema e ofereça a contribuição que 
lhe cabe no enfrentamento desse desafio.

Por essa razão, renovo meus cumprimentos à 
iniciativa do Senado e tenho a certeza de que a Pre-
sidenta Dilma, que tem demonstrado grande sensibi-
lidade quanto à urgência de um novo pacto federativo, 
não será indiferente a este anseio nacional, não só 
dos prefeitos, mas do povo brasileiro, para a melhoria 
das suas condições de vida e do seu bem-estar social.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Antonio Car-
los Valadares, concedo a palavra, como orador inscrito, 
ao Senador João Costa, do PPL do Tocantins. (Pausa.)

Concedo a palavra, em alternância com o Sena-
dor João Costa, ao Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da rádio Senado, 
senhoras e senhores, a Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária do Senado Federal aprovou, na se-
mana passada, em caráter terminativo, com parecer 
favorável, de minha autoria, o PLS nº 212, de 2012, 

que inclui os remineralizadores como uma das cate-
gorias de insumo destinado à agricultura.

O projeto é de autoria do Senador Rodrigo Rol-
lemberg e altera a Lei nº 6.894/1980, que dispõe sobre 
a inspeção e fiscalização da produção e do comércio 
de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes 
ou biofertilizantes destinados à agricultura.

Sabemos que a agropecuária nacional, Sr. Pre-
sidente, padece de dependência na importação de 
insumos que compõem as fórmulas dos fertilizantes 
solúveis, como o NPK (fósforo, potássio e nitrogênio). 
Inclusive, o Brasil tem importado quase 90% de po-
tássio, pois não há jazidas suficientes para o consu-
mo no Brasil.

Para enfrentar esse problema, o projeto suge-
re o uso de rochas moídas, ricas em macro e micro 
nutrientes, para alterar positivamente os índices de 
fertilidade dos solos brasileiros, tecnologia conhecida 
como rochagem. 

A atividade agropecuária contribui para o empo-
brecimento da fertilidade química natural dos solos, 
pela exportação dos nutrientes nos produtos agrícolas 
colhidos e pastagens consumidas por nossos animais, 
o que gera uma demanda de reposição de nutrientes.

Esse empobrecimento é mais crítico em solos 
mais antigos e pobres (em sua composição minera-
lógica de origem), como os que caracterizam a maior 
parte dos solos brasileiros.

Entretanto, a reposição desses nutrientes tem 
se dado principalmente pela adubação química com 
fertilizantes em geral sintéticos. Por essa razão, o con-
sumo de fertilizantes sintéticos no Brasil aumentou 
significativamente durante a década de 90, passada, 
e continuou aumentando na década seguinte. 

Segundo dados fornecidos durante audiência 
pública realizada no dia 7 de fevereiro de 2012, na 
Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, do 
total de nutrientes produzidos no mundo em 2006, 157 
milhões de toneladas de nutrientes, conforme dados 
da revista Safra, a China e a Índia consumiram 50% 
do total produzido no mundo, ou seja, 67,8 milhões de 
toneladas desses nutrientes.

Naquele ano, 2006, o Brasil ocupou o quarto lu-
gar no ranking mundial do consumo de fertilizantes, 
tendo consumido 5,7% do total, 8,9 milhões de tone-
ladas de nutrientes. Mas o Brasil não é formador de 
preços, pois participa com apenas 2% da produção 
mundial de fertilizantes. A China produz 97% de seus 
fertilizantes; os Estados Unidos produzem 81% de 
seus fertilizantes; enquanto o Brasil, apenas 35%. Ou 
seja, somos dependentes do mercado estrangeiro. Só 
em importação de potássio gastam-se no Brasil R$4 
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bilhões anuais, ao passo que uma fábrica custaria em 
torno de R$2,5 bilhões.

Conforme dados da Associação Nacional para 
a Difusão de Adubos (Anda), entre 2006 e 2010 as 
importações das matérias-primas para a produção de 
fertilizantes subiram de 21 milhões para 24,5 milhões 
de toneladas. 

Entretanto, uma série de fatores estruturais tende 
a tornar o mercado produtor de fertilizantes mais con-
centrado e concorrencialmente imperfeito. No Brasil, 
esse processo de concentração foi impulsionado na 
década de 90 com a venda das empresas estatais para 
o consórcio de empresas consumidoras dos produtos 
daquelas privatizadas.

Em função desse cenário, Sr. Presidente, os fer-
tilizantes têm alcançado preços que comprometem o 
equilíbrio econômico do setor agropecuário brasileiro.

A despeito dos investimentos previstos no setor 
de fertilizantes, o País precisa produzir pelo menos 
80% da produção de seus fertilizantes para minimi-
zar a dependência externa e encontrar mecanismos 
e novas rotas tecnológicas que possam diminuir esta 
dependência do mercado internacional.

No Brasil, a ampla distribuição geográfica de 
minerais e rochas contendo cálcio, magnésio, fósforo, 
potássio e turfa favorece o uso de recursos naturais 
regionais na rochagem e a diminuição do custo ener-
gético do transporte de nutrientes.

São diversos os benefícios da rochagem para as 
plantas, por exemplo: as culturas de ciclo longo (perma-
nentes) apresentam melhor desempenho do que aque-
le obtido com a adubação convencional; a rochagem 
permite a recuperação de solos degradados e a sua 
conservação, e o teor de umidade é maior em solos 
onde se adiciona pó de rochas, devido à retenção de 
água pelas argilas; o pH, ou seja, a acidez, é elevado 
e torna-se mais alcalino, aumentando a disponibiliza-
ção de alguns micronutrientes essenciais às plantas 
em diversos aspectos, e os efeitos no solo podem se 
estender por até 4 ou 5 anos seguidos, devido à libe-
ração lenta (menor solubilidade) dos nutrientes; por 
fim, também temos como fator preponderante, como 
benefícios, que os custos de aplicação do pó de ro-
cha podem ser significativamente menores quando se 
compara à adubação química, hoje utilizada extensi-
vamente pela agricultura brasileira.

A falta de normatização e a regulamentação da 
venda do pó de rocha ainda impõem restrições à sua 
comercialização. Atualmente, não existe o enquadra-
mento legal do pó de rocha. Daí a importância das ino-
vações introduzidas pelo PLS n° 212, de 2012.

O principal objetivo da rochagem é melhorar as 
características físico-químicas do solo, por meio de 

sua remineralização, da mesma forma como ocorre 
com os condicionadores de solo.

Vários experimentos desenvolvidos no Brasil, prin-
cipalmente pela Embrapa e por institutos de pesquisa 
da Universidade de Brasília e da Federal de Viçosa, 
mostram que algumas rochas são fontes de macro e 
micronutrientes. Dentre essas, podemos citar os xistos, 
biotita xistos, kamafugitos, fonolitos, rochas ultramáfi-
cas, rochas calcissilicáticas, entre outras.

E faço uma referência ao xisto, uma rocha tida 
como petróleo velho. No meu Paraná, há uma região 
com a maior jazida desse tipo de rocha. Se o Paraná, 
que é um dos maiores produtores do Brasil, puder utili-
zar o xisto, isso vai baratear significativamente, Senador 
Rodrigo Rollemberg, o custo da produção.

No entanto, conforme alertas científicos, é im-
portante destacar que o uso de rochas como insumos 
agrícolas deve estar condicionado a estudos que ga-
rantam sua segurança.

Para tanto, é necessário conhecer o tipo de rocha 
que se pretende utilizar, por meio de análises quími-
cas e mineralógicas que indicarão a oferta de macro 
e micronutrientes presentes na rocha, bem como as 
características de fertilidade dos solos.

Além disso, deve ser destacado que não é toda 
rocha que pode ser utilizada para fins de rochagem. O 
excesso de elementos tóxicos ou contaminantes impe-
de seu uso para fins agrícolas. Tais características são 
reveladas pelas análises acima mencionadas.

Dada a importância da matéria, Sr. Presidente, 
apelo aos Srs. Deputados Federais, que vão receber, 
nos próximos dias, esse projeto, para que o aprovem 
o mais rapidamente possível, a fim de que sirva para 
a diminuição do custo da produção brasileira, ou seja, 
em favor da agricultura do nosso País, que tem feito 
a diferença, principalmente na balança comercial, tra-
zendo divisas para o Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Sérgio Souza, 
concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador 
Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Cumprimento os agentes penitenciários que 
nos honram com suas presenças, hoje, no plenário 
do Senado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero hoje 
fazer um breve registro sobre a situação dos parques 
nacionais no Brasil. É no mínimo preocupante, Se-
nador Aloysio Nunes, ver o País com áreas naturais 
tão abundantes, tão exuberantes, ainda sem a devida 
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proteção pela falta de investimentos, seja na desa-
propriação de terras, seja na falta de planejamento e 
estrutura dos parques.

Com poucos funcionários, vários carecem de es-
trutura para receber o ecoturista. Nem todos têm planos 
de manejo e, às vésperas de eventos estratégicos para 
o turismo no Brasil, como as Olimpíadas e a Copa do 
Mundo, temos esse imenso potencial subutilizado e 
ainda pouco utilizado pelo Poder Público.

O Ministério do Meio Ambiente, especialmente 
através do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Natureza (ICMBio), tem feito um trabalho quase 
heróico em face dos drásticos contingenciamentos e 
da precariedade de estrutura de pessoal e infraestru-
tura para a fiscalização. Em 2007, foi criado o instituto 
para se fortalecer o trabalho de preservação e mane-
jo das unidades de conservação, que abrigam esses 
parques, que tem feito um esforço inegável para a 
mudança desse quadro.

A Ministra Izabella Teixeira também anunciou re-
centemente que a fiscalização contra o desmatamen-
to na Amazônia Legal será permanente e ostensiva 
a partir de agora, por meio de uma força nacional de 
segurança ambiental.

Uma iniciativa louvável que merece o nosso aplau-
so e, por isso mesmo, é mais uma oportunidade para 
chamarmos a atenção para centenas de unidades 
de conservação espalhadas pelo País, que também 
necessitam de mais investimentos e maior presença 
de fiscais.

Para se ter ideia, até mesmo países com PIB me-
nores do que o nosso chegam a investir, por hectare 
protegido, entre 5 e 25 vezes mais do que o Brasil na 
manutenção dos seus sistemas. Segundo pesquisa 
feita pelo UNEP-WCMC (United Nations Environment 
Programme – World Conservation Monitoring Centre),
em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, no 
Brasil, são investidos, em média, R$4,43 por hectare 
protegido, enquanto, na Argentina, investem R$21,37; 
na África do Sul, R$67,09, e, nos Estados Unidos, 
R$156,12.

Esse estudo também mostra que, em unidades 
de conservação de países como os Estados Unidos, 
temos, em média, um funcionário para cada 2.125 
hectares de área protegida. Na África do Sul, esse ín-
dice chega a ser de um profissional para cada 1.176 
hectares. Já aqui, no Brasil, temos um funcionário para 
cada 18.600 hectares protegidos.

Na maioria dos casos, esses funcionários são 
analistas ambientais que têm de se desdobrar em di-
versas funções, que vão desde a elaboração de pa-
receres à realização de atividades educativas até o 
trabalho de fiscalização. Nos 67 parques localizados 

nessas unidades de conservação, que são grandes 
polos turísticos e ecológicos do País, temos, em mé-
dia, três fiscais por unidade.

Basta conhecer a dimensão dessas áreas para 
já ter alguma noção da imensa dificuldade que en-
frentam esses gestores para dar conta do trabalho de 
fiscalização.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
quero fazer um apelo para a votação do PLC nº 60/2011, 
encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Na-
cional, que cria vagas para novos servidores ingressa-
rem no ICMBio e Ibama. O projeto está na Comissão 
de Constituição e Justiça desta Casa e, como relator 
da matéria, conto com o apoio para dar celeridade a 
sua análise, já que está em discussão aqui no Senado 
desde o ano passado, com o parecer pronto.

Segundo esse mesmo estudo, seriam necessá-
rios investimentos de, pelo menos, R$1,150 bilhão para 
que o potencial das unidades de conservação fosse 
plenamente desenvolvido, assim como para investimen-
tos em infraestrutura e planejamento. No entanto, se 
observarmos o orçamento liberado ao Instituto Chico 
Mendes, órgão que gere essas unidades, não che-
gamos a R$200 milhões por ano. Ou seja, o instituto 
conta com seis vezes menos do que precisaria para 
desenvolver um trabalho minimamente adequado de 
preservação e manejo.

Se tomarmos apenas a questão dos incêndios, 
são disponibilizados hoje pelo Governo Federal apenas 
R$6 milhões pra ações emergenciais. O próprio ICM-O próprio ICM-
Bio avalia que seriam necessários pelo menos R$30 
milhões de investimentos, a cada ano, tanto em ações 
de prevenção, quanto de combate às queimadas, para 
a contratação de brigadistas, capacitação, aquisição 
de equipamentos para combate e de proteção indivi-
dual, contratação de horas/voo, dentre outras ações. 

Sabemos que o Brasil vive um cenário preocu-
pante frente ao avanço da crise econômica mundial e 
que as contenções para geração de superávit primá-
rio se tornam cada vez mais vitais para a saúde de 
nossa economia e autonomia mundial. Obviamente, 
também, temos prioridades sociais e urbanísticas que 
falam mais alto num quadro avassalador de avanço da 
miséria e pobreza, problema que o governo tem en-
frentado com competência e sensibilidade, de forma 
tão dinâmica e eficiente.

Mas é preciso que se compreenda o papel es-
tratégico deste imenso património natural do País, 
não só no cenário ambiental, mas como garantia de 
futuro para atividades produtivas e qualidade de vida 
do povo brasileiro.

As unidades de conservação cumprem uma sé-
rie de funções e benefícios estratégicos para o Bra-
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sil – inclusive para setores econômicos em contínuo 
crescimento. Vou citar aqui apenas alguns exemplos:

1) parte expressiva da qualidade e da quantida-
de da água que compõe os reservatórios de usinas 
hidrelétricas, provendo energia a cidades e indústrias, 
é assegurada pelas unidades de conservação. As áre-
as preservadas também protegem o solo, evitando a 
erosão e aridez e a evapotranspiração das florestas 
contribui para um ciclo virtuoso de chuvas.

2) O turismo, que dinamiza a economia de muitos 
dos Municípios do País só, é possível pela proteção de 
paisagens proporcionada pela presença de unidades 
de conservação. A visitação nos Parques Nacionais 
do País tem potencial para gerar entre R$1,6 bilhão e 
R$1,8 bilhão a cada ano, considerando as estimativas 
de fluxo de turistas projetadas para os próximos quatro 
anos. Se o potencial dessas unidades for adequada-
mente explorado, cerca de 20 milhões de pessoas po-
derão visitar essas áreas em 2016, por exemplo, com 
um impacto econômico estimado em cerca de R$2,2 
bilhões, apenas para este ano das Olimpíadas. Sabe-
mos que o ecoturismo é o segmento mais dinâmico 
do turismo, crescendo entre 10% e 30% a cada ano, 
ou seja, muito mais alto que o turismo em geral, que 
cresce entre 2% e 4% por ano. No Brasil, mais de 500 
mil pessoas fazem, por ano, pelo menos quatro via-
gens identificáveis como de ecoturismo, o que implica, 
pelo menos, 2 milhões de visitas a áreas protegidas.

3) Ao mesmo tempo, as unidades de conserva-
ção contribuem de forma efetiva para enfrentar um dos 
grandes desafios contemporâneo: a mudança do clima. 

4) Também temos o papel estratégico dessas 
unidades para o desenvolvimento de pesquisas, de 
fármacos e cosméticos, consumidos cotidianamente, 
que, em muitos casos, utilizam espécies protegidas 
por unidades de conservação.

5) Além da imensa cadeia produtiva que essas 
unidades geram no País, apenas dois exemplos já dão 
dimensão desta grandeza, identificados em levanta-
mento feito em apenas algumas de nossas reservas 
extrativistas: a produção de borracha movimenta, a cada 
ano, cerca R$16,5 milhões e a produção de castanha-
-do-pará, cerca de R$39,2 milhões.

6) Por fim, e não menos importante, Sr. Presidente, 
destaco a função intransponível dessas unidades no 
processo de conscientização e educação ambiental.

O conjunto destes serviços ambientais gera contri-
buições econômicas que, quando monetizadas, superam 
significativamente o valor que tem sido destinado pela 
Administração Pública à manutenção do Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservação da Natureza. Por que, 
então, não fortalecer essa cadeia produtiva e fazer uso 
desses recursos para qualificar o nosso sistema produtivo?

Temos que aproveitar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, as oportunidades que estes grandes even-
tos – Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olim-
píadas – trazem ao Brasil, garantindo geração de renda 
com preservação da natureza, aproveitando o potencial 
dos nossos parques nacionais para o desenvolvimento 
do ecoturismo e para a preservação desse patrimônio…

(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecemos ao Senador Rodrigo 
Rollemberg. 

Antes de passar a Presidência para o Presidente 
José Sarney, eu quero registrar, e o faço com muito 
orgulho, a visita de jovens líderes de Belo Horizonte. 
Sejam bem-vindos os jovens de Belo Horizonte aqui. 

Registro, também, com imenso prazer, a presença 
do meu companheiro de Partido, do meu Estado, o Pre-
feito eleito de Laguna Carapã, meu amigo Itamar Bilibio. 

Sejam bem-vindos.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

Com fundamento no disposto nos arts. 218 e 219 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a 
V. Exª a inserção em ata de voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Juiz Federal Antônio Corrêa, com 
a devida apresentação de condolências à família.

É com tristeza que encaminho o presente voto de 
pesar, nesta Casa, pelo falecimento do Juiz Federal da 
1ª Região Antônio Corrêa, ocorrido na semana passada, 
vítima de um infarto fulminante aos 68 anos de idade.

Antônio Corrêa nasceu na cidade de São Paulo, 
ingressou na magistratura federal em 9 de setembro de 
1992, pelo primeiro concurso do TRF/1ª Região. Atuou 
como juiz federal substituto. Entre 1992 e 1994, exerceu 
o cargo de juiz na 1ª e 2ª Varas Federais de Porto Velho, 
no meu Estado de Rondônia. Após esse período, foi de-
signado para atuar na 14ª Vara Federal de Brasília. Atuou, 
ainda, como juiz em Salvador e, por último, exerceu a 
função de juiz federal da 9ª Vara Federal da 1ª Região.

Em 2009, foi designado pelo Presidente do Se-
nado, Senador José Sarney, membro da comissão de 
juristas criada para propor um novo Código de Proces-
so Penal, onde teve uma atuação relevante.

Ressalto que o Juiz Federal Antônio Corrêa foi 
um homem dedicado ao trabalho e à Justiça brasileira.

Meus sinceros sentimentos a sua esposa, Srª Te-
odora Carrilho Corrêa, e aos filhos Patrícia e Antônio.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2012.
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É esse, Sr. Presidente, o requerimento que faço a 
V. Exª de voto de pesar pelo falecimento do Dr. Antônio 
Corrêa, juiz federal, ocorrido recentemente. 

Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – V. Exª será atendido.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 929, DE 2012

(Do Senador Tomás Correia)
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal,
Senador José Sarney,
Com fundamento no disposto nos artigos 218 e 

219 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a 
Vossa Excelência a inserção em Ata de Voto de profundo 
Pesar pelo falecimento do juiz federal, Antônio Corrêa, 
com a devida apresentação de condolência à família.

Justificação
É com tristeza que encaminho o presente Voto 

de Pesar, nesta Casa, pelo falecimento do juiz federal 
da primeira região, Antônio Corrêa, ocorrido na se-
mana passada, vítima de um infarto fulminante aos 
68 anos de idade.

Antônio Corrêa nasceu na cidade de São Paulo, 
ingressou na magistratura federal em 9 de setembro 

de 1992, pelo primeiro concurso do TRF/1ª Região. 
Atuou como juiz federal substituto. Entre 1992 e 1994, 
exerceu o cargo de juiz na 1ª e 2ª Varas Federais de 
Porto Velho, no meu Estado de Rondônia. Após esse 
período, foi designado para atuar na 14ª Vara Federal 
de Brasília. Atuou, ainda, como juiz em Salvador e, 
por último, exerceu a função de juiz federal da 9ª Vara 
Federal da 1ª região. 

Em 2009, foi designado pelo Presidente do Se-
nado, Senador José Sarney, membro da comissão de 
juristas criada para propor um novo Código de Proces-
so Penal, onde teve uma atuação relevante.

Ressalto que o juiz federal Antônio Corrêa foi 
um homem dedicado ao trabalho e justiça brasileira.

Meus sinceros sentimentos a sua esposa, Sra. 
Teodora Carrilho Corrêa e aos filhos Patrícia e Antônio.

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2012. – 
Senador Tomás Correia.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto 
solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Durante o discurso do Sr. Tomás Correia, o 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senado Federal recebeu as seguintes Men-
sagens da Senhora Presidente da República:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – As matérias vão à Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 930, DE 2012

Requeiro, nos termos dos artigos 74 e 75 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja constituída 
Comissão Temporária, composta de seis membros 
titulares e igual número de suplentes, assegurada a 
participação de dois membros da região Norte do País, 
com prazo de funcionamento de noventa dias, para 
acompanhar a crise institucionalizada na Federação 
Paraense de Futebol, que tem culminado com a de-
cadência do futebol profissional do Estado do Pará e 
tem sido palco de fortes denúncias de desmando pela 
atual administração, comprometendo, desse modo, 
um segmento do esporte afeto à cultura e tradição 
nacional, segundo fortes relatos veiculados pela mídia 
local, podendo, esta comissão, para tanto, requerer in-
formações, realizar audiências públicas e diligências 
externas, especialmente no Estado do Pará, onde está 
sediada referida federação, bem como praticar outros 
atos que julgue necessários para a consecução dos 
objetivos da Comissão.

Justificação
Não é de hoje que o Estado do Pará vem se 

ressentindo pela falta de apoio e, quiçá, pela falta de 
comprometimento de sua Federação de Futebol, no 
que pertine a sua dedicação, esmero, planejamento e, 
sobretudo, boa administração dos recursos que lhes 
são destinados, assim como, pela falta de adoção de 
medidas que tragam, com isenção e seriedade, meios 
para os clubes locais alavancarem seus crescimentos, 
ou, ao menos, disporem de condições mínimas e ne-
cessárias para se autogestarem dentro de um crono-
grama e projetos efetivamente dispostos a esse fim.

Não menos importante é fundamentarmos que a 
presente iniciativa se deve aos inúmeros pedidos que 
nos foram endereçados, rogando por medidas que 
pudessem, à luz dos permissivos legais, realizar um 
acompanhamento isento, sério e responsável, com vis-
tas a miudear a gestão e o trabalho desenvolvido pela 
atual administração, em face das constantes denúncias 
de mazelas, autoritarismo e falta de transparência em 
todo os seus atos.

Não há como deixar de denotar que há doze 
anos a Federação Paraense de Futebol tem a mesma 
diretoria e, segundo dados veiculados pela própria im-

prensa, coincidentemente, tem-se, no mesmo período, 
um reflexo de declínio do futebol paraense.

O clamor é forte, basta lembrar que, em uma 
análise superficial, podemos projetar o descontenta-
mento de milhões de paraenses. Sim, isso mesmo, 
milhões de paraenses torcedores de apenas dois clu-
bes, Remo e Paysandu, e que juntos, chegam próximo 
de três milhões.

Em razão dos constantes e fortes apelos por pro-
vidências, no sentido de que medidas urgentes sejam 
adotadas com vistas ao resgate do futebol paraense, é 
que justificamos a imperiosa necessidade de criação 
da presente comissão que, certamente, não medirá 
esforços com vistas a acompanhar a real situação de 
crise instalada no cenário desportivo paraense.

Sala das Sessões, – Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011

Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Valdir Rau-
pp, que altera a redação do art. 3º da Emen-
da Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 
2009, para ampliar o prazo de adesão ao re-
gime especial de precatório até a data de 31 
de dezembro de 2012.
O parecer é favorável, sob nº 1.017, de 2012, 
da Comissão Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy, oferecendo a redação para o 
segundo turno.

A discussão da matéria, em segundo turno, foi 
encerrada na sessão de 31 de outubro do corrente 
ano, sem apresentação de emendas.

Consulto os Srs. Líderes – peço a atenção dos 
Srs. Líderes – se submeteremos ou não, na sessão de 
hoje, as emendas constitucionais.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, não há de nossa parte objeção a que se 
vote, mas me parece que o quórum é insuficiente, já 
que se trata de Proposta de Emenda à Constituição, 
que exige quórum qualificado. Creio que não há quó-
rum suficiente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa concorda com a advertência de V. Exª, 
e, assim, vamos adiar para a próxima sessão.

Como o Item 2 trata da mesma matéria, com 
emenda já encerrada, pergunto se também o Senador 
Clésio Andrade, que é autor da emenda, concorda.

O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG) 
– De acordo, Presidente. Agradeço deixar para a pró-
xima sessão, se possível amanhã, se houver quórum.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 65, DE 2011
Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 65, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Clésio 
Andrade, que altera o art. 27 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias para criar 
o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em 
Belo Horizonte, Minas Gerais.
Parecer sob nº 1.055, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

3
REQUERIMENTO Nº 786, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 
786, de 2012, da Senadora Ana Rita, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com 
o Projeto de Lei do Senado nº 329 de 2011, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva (porte de arma de fogo por agentes de 
segurança fora de serviço).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Tem a palavra o Senador João Costa, do PPL, 
orador inscrito pela Liderança, após a Ordem do Dia, 
primeiro orador inscrito.

Tem V. Exª a palavra por 20 minutos, na forma 
regimental.

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
José Sarney, boa tarde. Srªs e Srs. Senadores; senho-
ras e senhores que nos assistem pela TV Senado, os 

integrantes do Partido Pátria Livre (PPL) têm a honra 
de ter contribuído com a eleição da Presidente Dilma 
Rousseff. Da mesma forma, temos apoiado a Presidente 
da República em sua campanha contra os juros altos 
– em seu objetivo de fazer os juros, dentro do País, 
chegarem ao patamar da maioria dos outros países.

Apesar de todos os cortes de juros que o Banco 
Central realizou desde 31 de agosto do ano passado, 
o Brasil ainda continua com os maiores juros reais do 
mundo. A taxa real dos juros básicos – assim consi-
derada, a taxa de juros básica, descontada a inflação 
– está hoje em 1,75% a.a., enquanto a média interna-
cional é negativa; está em menos 0,4% a.a.

Mas, enquanto a taxa de juros básica real está 
abaixo de 2% a.a., a taxa média de juros reais do cré-
dito para pessoas físicas e jurídicas alcançou 23,2% 
a.a. em setembro, isto é, 29,9% em termos nominais!!!. 
Esse nível altíssimo reflete principalmente um eleva-
díssimo spread bancário real de 16,3% a.a. (22,3% 
a.a. em termos nominais). Relembre-se que spread é 
a diferença de juros que os bancos pagam aos apli-
cadores e cobram dos tomadores de empréstimos.

Mesmo com a redução do spread bancário, ob-
servada desde abril –quando a Presidente Dilma ini-
ciou uma política de redução de juros praticados pe-
los bancos públicos para elevar a concorrência –, a 
economia brasileira opera com o mais elevado spread
bancário do mundo, o que penaliza gravemente e de 
forma injustificável os investimentos produtivos, re-
duzindo, por conseguinte, a taxa de crescimento da 
economia brasileira.

Dados relativos aos custos de captação, aos cus-
tos fiscais (impostos) e administrativos (empregados e 
despesas com agências), ao custo com o compulsório, 
e o risco de inadimplência, não podem mais justificar a 
absurda taxa de juros efetiva cobrada do consumidor 
brasileiro, ou seja, inaceitável é a alta taxa dos juros 
pagos na ponta pelas pessoas.

Nosso partido apoiou, e só poderia apoiar e apoia 
a luta da Presidente Dilma para que os juros no Brasil 
cheguem a um nível civilizado, pois trata-se de uma 
condição para que o País consiga crescer, desenvolver-
-se e ser justo para com todos aqueles que o formam.

Exatamente no mesmo sentido em que, a partir 
de janeiro de 2011, para colaborar com a Presidente 
Dilma em sua missão de fazer o País crescer, nós a 
alertamos contra os consecutivos aumentos de juros 
realizados até julho do ano passado pelo Banco Cen-
tral. Cabe-nos agora apontar as seguintes questões: a 
desnacionalização e a desindustrialização de empresas.

Para um país com os recursos do Brasil, nenhum 
desses problemas é muito difícil de superar, embora 
reconheçamos, não seja uma tarefa fácil de governo 
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elaborar uma política econômica que contemple o con-
junto de nossas necessidades.

No momento, nós ainda não conseguimos re-
verter as baixas taxas de crescimento que sucederam 
aos aumentos de juros de 2011. Sem dúvida, não é 
a crise dos EUA, da Europa e do Japão que nos tem 
impedido de crescer de forma condigna a contemplar 
as necessidades de nosso povo.

Como também tem sido dito pela Presidente, 
nosso diferencial é o imenso mercado interno e, como 
aconteceu em outros momentos da nossa história, não 
será, como nunca foi, o mercado externo que impul-
sionará o nosso crescimento.

A questão, em síntese, é que nação alguma con-
seguiu crescer sem que a base desse crescimento fosse 
sua própria indústria. Pensar o contrário, em momento 
em que as filiais de empresas externas aqui instaladas 
têm que enviar lucros para ajudar suas matrizes no ex-
terior, tornando seus investimentos aqui dentro, que já 
não eram grandes, cada vez mais secundários, é uma 
ilusão fatal na qual não temos porque cair.

Infelizmente, o contrário tem acontecido no Brasil. 
Relatório divulgado pela consultoria KPMG, no último 
dia 11, revela que até o final de setembro nada menos 
que 247 empresas nacionais foram adquiridas por fun-
dos, bancos ou outras empresas estrangeiras. Essas 
247 empresas são um número recorde: o maior núme-
ro de empresas nacionais já compradas por dinheiro 
estrangeiro no período que vai de janeiro a setembro 
em toda a história do Brasil. 

Porém, isso não é tudo: essas 247 empresas são 
mais do que o número de empresas brasileiras des-
nacionalizadas em qualquer ano anterior, apesar de 
essa ser uma comparação entre nove meses de 2012 
com os 12 meses dos anos anteriores.

Para que possamos ver essa tragédia numa di-
mensão mais próxima da verdadeira, ressaltemos que 
de janeiro de 2011 a setembro de 2012 foram desna-
cionalizadas 455 empresas. De 2004 para cá, foram 
1.247 as empresas desnacionalizadas. Obviamente, 
não são as empresas menores e de menor importân-
cia as que são compradas pelo capital estrangeiro, 
embora, é bom que se diga, a desnacionalização já 
atinja até mesmo redes de lanchonetes.

Quais são as consequências desse processo 
intenso de desnacionalização, dessa feira a que es-
tão submetidas as empresas nacionais? O primeiro e 
mais grave chama-se desindustrialização, pois a causa 
maior e mais profunda do que hoje se tornou notório 
sob esse nome é, precisamente, a desindustrialização. 

As filiais de multinacionais são empresas impor-
tadoras. Assim, na medida em que avança a desna-
cionalização, uma série de empresas brasileiras for-

necedoras de componentes ou insumos é substituída 
por importações de produtos. Além disso, nos últimos 
anos, as multinacionais vêm aumentando suas im-
portações não apenas de componentes e insumos, 
mas também de produtos acabados, com o resultado 
de diminuir cada vez mais o mercado das empresas 
nacionais. Com isso, filiais de multinacionais, que já 
eram apenas montadoras, passam agora a ser ape-
nas, crescentemente, balcões de vendas de produtos 
importados. O resultado é que o nosso crescimento é 
travado pela desnacionalização: em vez de produzir, 
uma parte cada vez maior da economia do País torna-
-se um entreposto de importações de componentes, 
insumos ou mesmo mercadorias acabadas, com a 
consequente desindustrialização.

Como notou a Presidente Dilma, a política dos 
países que estão em crise é o expansionismo mone-
tário. Em poucas palavras: a começar pelos Estados 
Unidos e por alguns países da Europa, eles estão 
desvalorizando as suas moedas através de emissões 
de dinheiro para, com trilhões de dólares, sustentar 
seus bancos falidos, manipular o câmbio, vender mais 
mercadorias, ou seja, exportar mais com um preço 
completamente artificial.

Buscam com essa barreira cambial impedir, cada 
vez mais, que nossos produtos entrem em seus merca-
dos. Mas não é só para isso que serve esse dinheiro. 
Liberado, de forma cautelosa, ele vem para países como 
o nosso, para especular com papéis, e, nos últimos 
anos, principalmente para comprar empresas nossas.

Naturalmente, nada temos contra a existência 
de capital estrangeiro dentro do País, porque o País é 
nosso. Empresas estrangeiras podem ser importantes 
como acessórias ao desenvolvimento nacional. 

Nossas propostas para resolver o problema são 
aquelas que, por sinal, outros países já colocaram 
em prática: uma política de financiamentos públicos, 
sobretudo os do BNDES, centrados, principalmente, 
nas empresas genuinamente nacionais, prioridade nas 
compras e fornecimentos do Estado para as empresas 
nacionais. O que elas não podem é ser elas próprias 
o desenvolvimento nacional.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador...
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Sr. Se-

nador. Esse é um ponto chave, Sr. Presidente, para o 
qual o Partido Pátria Livre (PPL) vem chamando aten-
ção. Não há como resolver o problema do crescimento 
nacional autossustentado, se a economia não é mais 
nacional, sendo gerida a partir de fora.

Hoje, ainda há quem confunda a questão dessas 
prioridades centrando-as na indústria local – que são, 
ou se tornaram rapidamente as filiais de multinacio-
nais – ou em fornecimentos locais.
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No entanto, a questão básica são as empresas de 
capital nacional, as empresas genuinamente nacionais.

Com essas ponderações, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o PPL chama atenção para a desin-
dustrialização que toma conta do Brasil e para a inter-
nacionalização das empresas.

Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Costa, o Sr. José 
Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Convidamos a Senadora Lídice da Mata, que 
disporá de 20 minutos para suas exposições.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, para começar, quero 
aqui anunciar a nossa audiência pública a se realizar 
em Salvador na próxima segunda-feira, dia 12, com o 
objetivo de investigar denúncias de adoções irregula-
res de crianças da cidade de Monte Santo, na Bahia, 
noticiadas recentemente em veículos na imprensa na-
cional. Nós aprovamos na CPI do Tráfico de Pessoas 
e segunda-feira estaremos lá. Quero convocar todos 
os Srs. Senadores, integrantes da nossa comissão ou 
não, que desejem participar desse evento.

Também registrar que a Presidente Dilma Rous-
seff e a Ministra da Cultura Marta Suplicy entregaram, 
ontem, a Ordem do Mérito Cultural a 41 personalidades, 
entre elas o grupo Olodum da nossa terra, da Bahia, que 
em março também foi premiado no Festival Internacio-
nal de Tajin, no México, pelo trabalho social e musical 
realizado na comunidade do Pelourinho, em Salvador.

Desta tribuna parabenizar Lucas di Fiori, Nadja-
ne Souza, Mateus Vidal, líderes da Associação Car-
navalesca Bloco Afro Olodum que, ao longo de tantos 
anos, mais de 25 anos, tem traduzido a luta contra o 
racismo no Brasil, transformada num grande projeto 
de ação cultural e social em nossa terra, a cidade de 
Salvador e em toda a Bahia.

Por último, Sr. Presidente, gostaria de abordar 
um tema nesta Casa, para o qual peço a atenção dos 
Srs. Senadores. 

Muitos são os estudos e pesquisas que com-
provam a importância do leite na cadeia produtiva de 
nossa economia. O Brasil é o sexto maior mercado de 
leite do mundo, responsável pela produção de mais de 
31 bilhões de toneladas já neste ano de 2012. O setor 
também é responsável pela geração de 4,6 milhões de 
empregos, tanto no campo como na indústria, totali-
zando R$9,6 bilhões em impostos arrecados.

Em todo o País, milhares de famílias depen-
dem da produção do leite. Por ter uma produção que 

se encontra presente nas cinco regiões brasileiras – 
principalmente no Sul e Nordeste – se constitui numa 
atividade que muito tem contribuído para o desenvol-
vimento da economia regional: são mais de 1,1 milhão 
de fazendas produtoras de leite no Brasil.

Ainda assim, precisamos avançar muito para 
fortalecer a cadeia produtiva do leite e discutir como 
melhor trabalhar esse setor. Por isso, de hoje – dia 6 
– até o dia 8 de novembro, estão reunidos aqui, em 
Brasília, os participantes da 1ª Conferência Nacional 
do Leite. Participam delegados representantes dos 
Poderes Públicos (Executivo estadual, federal e Legis-
lativo), sociedade civil (ongs, associações, entidades 
de representação dos trabalhadores, cooperativas e 
sindicatos), setor empresarial (sindicatos empresariais, 
federações, confederações, centros empresariais e re-
des empresariais) e instituições de ensino superior, de 
pesquisa e extensão públicas e privadas.

Esta Conferência Nacional tem como objetívo de-
bater e definir os princípios e diretrizes que irão nortear 
a Política Nacional do Leite em nosso País.

Durante o evento, vão ser propostas medidas para 
sua produção no mercado nacional e serão avaliados 
os aspectos relacionados à sanidade animal, vigilância 
sanitária, custo de produção, pesquisa, assistência téc-
nica e extensão, políticas de crédito e, principalmente, 
a criação de um marco regulatório para o setor. 

Mesmo com os impactos positivos da produção 
do leite na economia brasileira, ainda se identificam 
muitos desafios a serem superados em diversas áreas: 
tecnológica, gerencial e organizacional.

Para exemplificar essa realidade, vou citar a rea-
lidade do meu Estado – a Bahia – que, segundo dados 
da própria Secretaria Estadual de Agricultura, ocupa 
o 3º lugar no ranking nacional em número de rebanho 
de pecuária leiteira. Mesmo assim, encontra-se em 7º 
lugar no ranking nacional de produtividade de leite, 
com uma participação de apenas 3% no mercado to-
tal. Segundo o IBGE, são produzidos pouco mais de 
952 milhões de litros de leite/ano, correspondendo a 
quase 30% da produção regional.

A partir desses dados, quero trazer a esta Casa 
a necessidade de nos dirigirmos e nos preocuparmos 
com as quais as principais medidas necessárias vi-
sando à promoção e ao aumento da competitividade 
e da produção do segmento do leite, não somente na 
Bahia, mas em todo o País. Segundo estudiosos des-
se assunto, é necessário mudarmos alguns fatores:

– disseminação de tecnologias para promoção do 
aumento da produtividade visando à melhoria da qua-
lidade do rebanho leiteiro, principalmente ao produtor 
da agricultura familiar, que tem grande participação na 
produção da cadeia de leite no Brasil;
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– o incentivo ao associativismo, como estratégia 
de sobrevivência para os pequenos pecuaristas;

– o combate à informalidade;
– a melhoria da gestão da cadeia de refrigerados;
– o estabelecimento de um padrão de qualidade 

para os produtos regionais derivados do leite, confor-
me legislação específica estabelecida pelos órgãos 
de fiscalização;

– a implantação de políticas efetivas de defesa 
comercial; 

– a disponibilidade de crédito;
– e ampliação da fiscalização, dentre outras me-

didas que precisam ser tomadas.
Assim, Sr. Presidente, venho reforçar que, além 

das medidas citadas, uma das mais importantes a ser 
superada, apoiada e incentivada está relacionada à 
necessidade de serem efetivadas, no menor espaço 
de tempo, políticas públicas para melhorar a assistên-
cia técnica e a formação, especificamente para o agri-
cultor familiar, já que que a produção leiteira no País 
caracteriza-se, principalmente, por uma expressiva 
participação de propriedades com pequena escala 
de produção que se utilizam, principalmente, de mão 
de obra familiar.

Em sintonia com esta realidade, o Governo da 
Bahia, por meio da Secretaria de Agricultura, Irrigação 
e Reforma Agrária, está elaborando um plano que con-
templa a Recuperação da Pecuária Leiteira no Estado. 
Foram selecionados 18 territórios de identidades que 
contemplam 244 Municípios. Esse plano possui três 
eixos norteadores: 

1 – Assistência técnica, formação e educação; 
2 – Apoio à infraestrutura com a implantação de 

tanques de resfriamento, unidades de beneficiamento 
e a implantação de usinas de beneficiamento do leite; 

3 – E o fortalecimento do mercado institucional, 
que busca a inclusão dos produtores na cadeia produ-
tiva do leite, por meio da comercialização de sua pro-
dução, com a inserção desses produtores em diversos 
programas governamentais, tais como a da merenda 
escolar e o de aquisição de alimentos.

Buscando apoiar e fortalecer esse setor, também 
participei de audiências no ministeriais para a implan-
tação de projetos de melhoria tecnológica como, por 
exemplo, da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia, que prevê a aquisição de equipamentos visan-
do à implantação de um laboratório de qualidade do 
leite para integrar o Programa de Análise de Rebanhos 
Leiteiros da Bahia. Já que, apesar de produzirmos lei-
te, não temos um laboratório de avaliação da qualida-
de do nosso leite, o que faz com que o leite da Bahia 
saia necessariamente do Estado para que tenha uma 
avaliação de qualidade e volte, depois, para comercia-

lização. É uma iniciativa importante da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, visando à criação do 
laboratório de qualidade do leite, programa que está 
sendo apoiado pelo MDA. E, em breve, esperamos a 
implantação em nosso Estado.

O nosso Senador Magno Malta é, inclusive, oriun-
do dessa região de produção leiteira em nosso Estado. 
Depois é que foi para o Espírito Santo e virou repre-
sentante do povo do Espírito Santo; mas certamente 
S. Exª apóia a luta dos produtores de leite do nosso 
Estado e também a busca de uma política, de um pla-
no nacional de qualificação, de valorização da bacia 
leiteira do nosso País.

Concluindo, Sr. Presidente, destaco que, do pon-
to de vista do mercado, o setor leiteiro caracteriza-se 
como um dos mais importantes, não somente pelo 
aspecto econômico, mas principalmente pelo aspec-
to social, já que contempla, em toda a sua cadeia, os 
pequenos produtores.

O leite é hoje um dos principais produtos inseri-
dos nos diversos programas de segurança alimentar 
e nutricional, como o Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar e o programa de aquisição de alimentos 
do Governo Federal.

Portanto, por tudo isso, quero destacar a impor-
tância da Conferência Nacional do Leite, que se realiza 
de hoje até o dia 8, como destaquei, aqui em Brasília, 
na Câmara dos Deputados e a importância de parti-
ciparmos desse esforço de melhoria da qualidade na 
produção do leite em nosso País.

Muito obrigada.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV 

– RN) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Magno malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Presidente José Sarney, aqui assentado 
entre os mortais, V. Exª que é imortal. Ele é imortal!

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Senador Magno, permita-me apenas para fazer um 
registro.

Encontram nas galerias representantes da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer, que realiza aqui 
em Brasília sua 9ª Conferência. Quero saudar a Pre-
sidente, que é de Santa Catarina, dona Doris Giesse, 
aí presente.

Sejam bem-vindas. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Sejam bem-vindas. Muito obrigado pela presença 
das senhoras em nossa Casa.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Tudo na 
vida tem a primeira vez: um aparte durante uma mani-
festação pela ordem! Mas por uma homenagem justa! 

Mas aqui ao lado está o nosso imortal. Aliás, até 
1990, eu era um imortal também porque não tinha onde 
cair morto. V. Exª é um imortal porque é um intelectual.

Sr. Presidente, eu quero fazer um registro. Nada 
é mais nocivo, criminoso, contra o povo brasileiro, hoje, 
do que plano de saúde. 

E quero, nesta Casa, denunciar um lobby que tra-
balha para retirar as assinaturas da CPI. Essa é uma 
CPI de causa que visa o interesse: “Plano de Saúde 
vilipendia de rico a pobre, classe média, emergente 
ou não emergente, todos não. Há critérios no País. As 
denúncias vêm do Ministério da Saúde, da mídia, do 
Ministério Público, e eu passei a receber milhares e 
milhares de casos todos os dias. Nada mais justo e po-
sitivo para esta Casa do que uma pauta para comprar 
uma luta em favor da sociedade brasileira. 

Protocolei a CPI e algumas assinaturas foram ti-
radas. Mas, quero saudar e agradecer aqueles que não 
retiraram as suas assinaturas, porque acreditam, assim 
como eu, e que não cederam a força dos argumentos 
do lobby, e que vieram renovar as assinaturas; e àque-
les que ainda não tinham assinado, agora, em número 
muito maior vieram e disseram que queriam assinar.

Tenho acompanhado de perto o sofrimento de 
todos os cidadãos brasileiros; aqui não tem classe, a 
questão do plano de saúde não tem classe, todos so-
mos vilipendiados por uma indústria que gera riqueza 
para meia dúzia de pessoas, sem se preocupar de fato 
com aquilo que eles propõem na propaganda engano-
sa dos seus planos de saúde. 

Para tanto, agradeço àqueles que já se manifes-
taram pela “reassinatura.” O Senador Pedro Taques, 
que foi um dos primeiros a assinar comigo, entenden-
do como procurador e faz uma argumentação da sua 
época como procurador, da lida do sofrimento do povo 
brasileiro nesse ponto que veio à tona, desse tumor 
veio a furo. 

E semana passada eu recebi do Líder do PT, nes-
ta Casa, Senador Walter Pinheiro, o incentivo, a sua 
assinatura. E depois do Senador Eduardo Braga, de 
que o Governo não se meteria nesta questão, porque 
é uma questão que não lhe diz respeito. E que, muito 
pelo contrário, vai ajudar a poder defenestrar um pro-
blema tão grave contra os cidadãos brasileiros.

Estou reeditando, Sr. Presidente, com a assina-
tura daqueles que não retiraram e com um número 
muito maior acrescido, a partir de agora, daqueles que 
não assinaram, que não tomaram conhecimento, mas 
que têm o mesmo entendimento que o nosso. Essa é 
uma pauta positiva, essa é uma investigação de cau-

sa, não é briga de partido, não é tu me acusas, eu te 
acuso; eu convoco o teu, tu convocas o meu; mas é 
uma luta de quem dispõe dos seus parcos recursos ou 
quem pode pagar um plano cheio, completo, máster, 
mas que, na necessidade de um transplante, ouve a 
seguinte palavra: “Vamos aguardar para ver se o pla-
no autoriza ou não”. São 72 horas que viram cinco 
dias, que viram oito dias para depois ouvir a negativa 
de alguma coisa que você paga cheio o ano inteiro e 
que depois, na era da Internet, é obrigado a receber 
uma autorização com um papel para que você possa 
fazer o exame autorizado por seu plano, quando você 
dispõe de todos os meses.

Há muita coisa a se ver, há muita coisa a se aju-
dar. Uma CPI tem muito para propor, juntamente com 
o Ministério da Saúde, com os especialistas, ouvindo 
os médicos do Brasil, e há uma revolta no coração 
dos médicos que falam que hoje se reúnem inquietos 
com aqueles poucos que muito ganham e a sua mão 
de obra especializada, que são os médicos, não tem 
adequadamente o tratamento e o reconhecimento do 
seu trabalho.

Para tanto, V. Exª, que é médico, sabe que não 
estou jogando conversa fora. Nós vamos, sim, fazer 
essa CPI em nome do povo brasileiro, para que nós 
possamos, numa pauta positiva, dar uma resposta po-
sitiva a quem precisa de resposta.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Senador Magno Malta, eu quero louvar a sua 
iniciativa, até porque 46 milhões de brasileiros fazem 
uso da saúde suplementar que é através das opera-
doras de saúde. Entretanto, foi comunicado, no dia 
1º de novembro, ao Plenário que foi protocolado na 
Secretaria Geral da Mesa o requerimento de V. Exª 
criando a Comissão Parlamentar de Inquérito. Entre-
tanto, com a retirada das assinaturas, nós, baseados 
no parágrafo único de art. 244, que diz: “Nos casos de 
proposição dependente de número mínimo de subs-
critores, se, com a retirada de assinatura, esse limite 
não for alcançado, o Presidente a devolverá ao primeiro 
signatário, dando conhecimento do fato ao Plenário”. 
Foi o que ocorreu, portanto foi devolvido ao primeiro 
signatário, que é V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero, com muita alegria, registrar 
aqui, em nosso convívio, no dia de hoje, a presença 
do valoroso, grande homem público e empresário Dr. 
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Érico Piana, Prefeito pelo quarto mandato na quarta 
maior cidade do nosso Estado, que hoje visita o Con-
gresso Nacional e, sobretudo, já traz também as suas 
reivindicações para os investimentos, principalmente 
na área de saúde pública daquela cidade.

De maneira que, ilustre Prefeito Erico Piana, seja 
bem-vindo a Brasília, seja bem-vindo ao Senado Fede-
ral. Com certeza, V. Exª tem toda a nossa admiração 
e respeito, não só do povo de Vera, mas, sobretudo, 
de todo o povo mato-grossense pelo fato de, além ser 
prefeito pelo quarto mandato daquela pujante cidade, 
também ter sido Presidente da Associação Mato-Gros-
sense dos Municípios. E eu tive a honra de tê-lo como 
Secretário de Agricultura no Governo Jayme Campos 
de 1991 a 1994.

De forma que registro aqui a sua presença com 
muita galhardia.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Muito obrigado, Jayme Campos.
Convidamos para fazer uso da palavra, na condi-

ção de Líder do PT, o Senador Walter Pinheiro. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quero, antes até da minha fala, aten-
dendo aqui a um apelo dos nobres visitantes, os agen-
tes de Unaí que estão aqui – não estão Unaí, estão 
“unaqui” – para tentar, nesta nobre e legitima pressão, 
meu caro Senador Luiz Henrique, não só os agentes 
de Unaí, mas também os agentes penitenciários do 
Brasil inteiro, para que votemos matéria, eu não diria 
de interesse dos agentes, mas de interesse, inclusive, 
de todo o sistema penitenciário, que responde a um 
dos desejos desses trabalhadores e trabalhadoras de 
uma das áreas mais delicadas. Portanto, o projeto se 
encontra já em condições de ser apreciado nesta Casa, 
e a expectativa nossa é que possamos encontrar, entre 
hoje e amanhã, um acordo com as Lideranças para a 
apreciação desta matéria.

Sejam bem-vindos os agentes da Unaí, nossa 
querida região muito próxima aqui do Distrito Federal, 
e, ao mesmo tempo, uma região com um povo extre-
mamente ordeiro e lutador pelos seus direitos.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
aqui dizer, até dando sequência, meu caro Líder Edu-
ardo Braga, já que conversamos muito com os Líderes 
desta Casa, com o Presidente José Sarney, o Líder aqui 
do Governo, ou seja, meu Líder, o Senador Eduardo 
Braga, mas, principalmente, meu caro Senador Luiz 
Henrique, V. Exª, que foi governador de Estado, nós 
não podemos atravessar este período de dezembro 
sem duas respostas fundamentais para este momento 
da economia, das finanças e até da organização deste 

chamado Pacto Federativo e, principalmente, da ad-
ministração de Estados e Municípios.

Refiro-me à questão das dívidas. Quero tocar 
nesse assunto, até porque, Senador Eduardo Braga, 
foi um compromisso que o Governo assumiu conosco 
quando da aprovação da Resolução 72 nesta Casa. 
Na sequência, nós apreciaríamos aqui a modificação 
das regras no que diz respeito às dívidas de Estados 
e Municípios. E basicamente duas regras nós quere-
mos discutir. Aí não importa ficar transformando isso 
em querela, se o parâmetro será uma Selic ou não. 
Nós queremos reduzir essa taxa de juros – é importan-
te isso – e, ao mesmo tempo, tratar do alongamento.

V. Exª, aliás, os dois têm muito mais experiência 
do que eu – muito mais não, os dois têm experiência 
mais do que eu, porque os dois foram governadores e 
sabem, exatamente, que uma medida como essa tem 
um caráter econômico, na medida em que trato do pra-
zo, mas o mais interessante para Estados e Municípios, 
neste momento, é o caráter financeiro.

Então, na medida em que eu mudo essa taxa, 
reduzindo a taxa e, ao mesmo tempo, alongando a 
dívida, eu crio as condições para que os Estados pos-
sam respirar. É fundamental que os Estados ganhem, 
a partir desse novo pacto fiscal, a possibilidade de 
contrair empréstimos, mas é muito melhor, meu caro 
Senador Luiz Henrique, que os Estados, operando 
a partir de suas receitas, tenham folga orçamentária 
para promover o investimento a partir do que arreca-
da e não a partir da contração de novos empréstimos. 

Então, é fundamental que essa decisão seja 
ajustada ainda este ano. Isso se combina, meu caro 
Senador Luiz Henrique – eu vou dar um aparte a V.Exª 
e ao Senador Eduardo Braga –, com outra medida. 
Nós vamos ter de adotar uma atitude até porque o 
prazo encerrar-se-á exatamente no dia 31 de dezem-
bro deste ano. 

Meu caro Senador Cássio – agora se completa a 
bancada de governadores de Estado, acho que essa é 
uma proeza do Senado –, a gente completa essa obra 
entregando um novo FPE. O que eu tinha conversado 
no Colégio de Líderes sobre o FPE era o que eu cha-
mava, àquela época, Senador Luiz Henrique, de medida 
do possível, do consenso. Senão, vamos estabelecer 
uma queda de braço de 27 unidades da Federação. A
medida do consenso é: vamos estabelecer um piso. 

Foi esta a conversa que tive, inclusive, antes do 
recesso, antes até da criação da Comissão de Notá-
veis, para dizer o seguinte: olhe, O patamar em que 
os Estados estão será mantido. Far-se-á a alteração 
a partir exatamente do acréscimo, com uma regra de 
transição, mas você mantém hoje o que cada Estado 
recebe de Fundo de Participação dos Estados, Fundo 
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esse que, já de forma muito veemente e contundente, 
vem sofrendo com os benefícios. 

Podemos dizer que é correta a adoção da política 
econômica do Governo com benefício do IPI para en-
frentar esse problema da crise econômica? É, mas há 
uma incorreção nessa correção, que é o que acontece 
com as finanças de cada Estado. O IPI é a injeção direta 
na veia do FPE. Consequentemente, Estados como a 
Paraíba, Bahia, Santa Catarina e Amazonas perdem 
muito e, consequentemente, não podem promover 
um enfrentamento à crise econômica de forma local. 
Ainda que recebamos da política de assistência, da 
política nacional, dos investimentos do Bolsa-Família, 
dos recursos que vêm do Brasil sem Miséria, mas, à 
medida que uma parcela do FPE nos falta, a nossa 
receita corrente líquida sofre muito, e aí eu começo a 
ter problemas inclusive para o meu custeio.

Olha a contradição, Governador. Eu recebo o 
incentivo para tomar novos empréstimos, faço investi-
mentos, mas eu não tenho como ampliar o meu cus-
teio. E aí o que eu vou investir, vou tocar com serviços 
públicos de que forma? Portanto, esse é o desafio, e 
o desafio, meu caro Eduardo Braga, meu Líder aqui 
nesta Casa, é que nós não podemos aceitar essa ló-
gica de muitos que diz o seguinte: “Olha, o Senado 
não vai conseguir votar”. Por que não? Por que não o 
esforço para a gente encontrar esse consenso, votar 
essa matéria, e dizer ao Governo, inclusive, que essas 
duas matérias são mais importantes do que quaisquer 
matérias que por aqui possam tramitar? Vamos votar 
todas as matérias que têm tramitação, mas vamos 
eleger essas duas como a prioridade, inclusive, des-
te Parlamento, até porque é nossa responsabilidade. 
Cuidar das finanças de Estados e Municípios, essa é 
a nossa finalidade, inclusive, principal nesse momento.

Então, é fundamental que assumamos esse com-
promisso. Com certeza, nós temos condições de aqui, 
em adotando essa medida do consenso, dar uma res-
posta positiva a esses dois pontos e caminhar até para 
discutir os outros, abrir a agenda para 2013 e dizer: é 
agora, vamos enfrentar este negócio do Pacto Fede-
rativo, como diz lá o sertanejo, na unha, e vamos botar 
isso para funcionar.

Um aparte ao Governador Luiz Henrique, meu 
companheiro de Senado hoje. Depois, na sequência, 
aos outros dois governadores, Senadores da nossa 
República.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª 
tem toda razão. A questão de uma nova pactuação da 
dívida pública dos Estados para com a União não pode 
mais ser postergada. Hoje, pela manhã, esteve na Co-
missão de Assuntos Econômicos o Professor Everar-
do Maciel. Ele foi designado Secretário da Comissão 

de Notáveis, que, sob a Presidência do ex-Ministro 
Nelson Jobim, está fazendo uma proposta nova, uma 
nova rearrumação no Pacto Federativo. O Senador 
Eduardo Braga e eu trabalhamos, no âmbito do MDB, 
e apresentamos uma proposta, que foi subscrita por 
ele. Infelizmente, essa proposta não caminhou. Está 
escondida nos meandros desta Casa. Mas é preciso 
retomar essa matéria com uma decisão efetiva. Eu te-
nho uma proposta para acelerar os investimentos nes-
te País. O Brasil investe no seu setor público apenas 
2% do PIB, quando o mínimo seria 5%. E a forma de 
usar a dívida para aceleração dos investimentos se-
ria a seguinte: cada Estado deduz 30% da prestação 
mensal a pagar e aplica esses recursos num programa 
de investimentos em educação, saúde, ciência e tec-
nologia e em infraestrutura, num programa que cada 
governador apresenta à União, e a União pactua com 
ele a sua execução. Essa, na minha opinião, é uma 
forma de dar aos Estados condições de investir e, ao 
mesmo tempo, quitar a dívida, evidentemente que com 
a sua redução para juros compatíveis com o mercado 
atual. Parabéns a V. Exª.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador Luiz Henrique.

Vou dar aparte ao Senador e ex-governador, mas 
quero aproveitar para registrar a presença das duas 
Senadoras, agora governadoras do Nordeste, a Go-
vernadora do Rio Grande do Norte e a Governadora 
do Maranhão, e o nosso Governador do Ceará, 

Com certeza, meu caro Senador Eduardo Braga, 
até num processo inverso, vamos ouvir agora os ex-
-governadores, hoje Senadores.

E estão aqui agora, no plenário, ex-Senadoras e 
até, quem sabe, um futuro Senador – não é, Governa-
dor Cid Gomes? – que estão fazendo exatamente este 
caminho, que não é o caminho correto, de vir ao Sena-
do para que possamos auxiliar nessa ofensiva dos go-
vernadores e solucionar alguns dos graves problemas.

Além do FPE, meu caro Governador Cid Gomes, 
nós estamos também chamando a atenção de todos 
para resolvermos, em conjunto, a questão da dívida 
nos Estados.

Portanto, pretendemos entregar aos governadores 
de Estado, aos Estados brasileiros, neste final de ano, 
duas medidas importantes. Queremos proporcionar um 
alívio em relação ao FPE. A proposta que estamos fa-
zendo é de manter o piso. Todos os Estados continuam 
recebendo o que têm, e nós adotamos uma regra de 
transição para frente, a partir do incremento, permitin-
do, assim, que não haja nenhum descompasso. É a 
forma do consenso. Ao mesmo tempo, estamos dan-
do uma resposta de imediato para uma das questões, 
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eu diria, mais preocupantes para os Estados que é a 
dívida que cada Estado tem enfrentado.

Um aparte ao Senador Eduardo Braga e, depois, 
ao Senador...

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Só para cumprimentar V. Exª, Senador 
Walter Pinheiro.

Quero também registrar a presença da Senado-
ra Roseana Sarney, do Estado do Maranhão, que se 
encontra presente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu 
falei dela. O senhor acha que eu ia esquecer? Eu falei 
aqui da nossa Governadora do Maranhão. Tive inclusi-
ve a oportunidade de, como Deputado, ser liderado da 
Senadora Roseana na Liderança do Congresso Nacio-
nal. Essa foi uma boa experiência de convivência com 
a Senadora Roseana, comandando ali o nosso Orça-
mento e, brilhantemente, conduzindo o nosso Governo 
na Comissão de Orçamento nesta Casa.

Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-

nador Walter Pinheiro, primeiro, quero cumprimentar V. 
Exª pela pertinência e pela oportunidade do seu pro-
nunciamento. Segundo, saúdo nossos companheiros 
e companheiras, governadoras e governador – Go-
vernador Cid Gomes, Governadora Roseana e Go-
vernadora Rosalba, do Rio Grande do Norte. Todas e 
todos, obviamente, estão nesta Casa para discutir o 
Pacto Federativo, como V. Exª aborda muito bem da 
tribuna. E eu diria a V. Exª que a questão do indexador 
da dívida é efetivamente um compromisso do Governo 
com a Bancada do Senado. Ainda há pouco, eu con-
versava com o Senador Cássio Cunha Lima sobre a 
questão da Resolução nº 72, que já votamos e que 
trouxe ganhos para muitos Estados, mas muitos ga-
nhos também para São Paulo. Ficou acertado que nós 
negociaríamos duas questões fundamentais.

A renegociação do indexador da dívida pública 
dos Estados e dos Municípios e a discussão, obviamen-
te, do alongamento do prazo. É fundamental que isso 
seja feito, até porque, meu caro Senador Líder do PT 
e do Bloco da Maioria, já está acontecendo na prática, 
Senador Cássio Cunha Lima. Os governos estaduais, 
Senador Sérgio Souza, já estão renegociando financia-
mentos, pagando e quitando a dívida velha, que tinha 
um indexador extremamente distorcido diante da reali-
dade nacional. Acontece que alguns Estados que têm 
menor capacidade de negociação, menor capacidade 
creditícia, veem-se prejudicados por não terem essa 
possibilidade de negociar no mercado de forma livre e 
vir negociar com o Governo Federal. Acho que urge, por 
parte do Ministério da Fazenda, dar encaminhamento 
a essa negociação. O segundo ponto que vale a pena 

relembrar nesta tarde, no Senado da República, é a 
questão da partilha do ICMS no comércio eletrônico. 
É fundamental para os Estados da região Nordeste, 
da região Norte, da região Centro-Oeste, das regiões 
Sul e Sudeste, mas...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Lembrando que isso movimentou R$25 bilhões!

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Este 
ano. No ano que vem, a projeção é de que movimente 
R$37 bilhões. Nós estamos falando, portanto, para Es-
tados como Roraima, Amazonas, Paraíba e Bahia, de 
recursos fundamentais. Para o Estado do Amazonas, 
com R$25 bilhões, que foi o faturamento este ano, o 
Estado teria 150 milhões a mais de receita. Isso sig-
nifica para o Amazonas, Sr. Presidente, nosso Líder 
Walter Pinheiro, saber que nós poderemos investir 
mais, por exemplo, na educação, que nós poderemos 
investir mais, por exemplo, na saúde. Portanto, essa é 
uma questão que não depende do Governo; depende 
da Câmara dos Deputados. E aqui fica um apelo ao 
Presidente Marco Maia e ao colegiado de Líderes da 
Câmara dos Deputados para colocarem em votação 
a questão da partilha do ICMS do comércio eletrôni-
co. Por fim, dizer da pertinência e da oportunidade do 
discurso de V. Exª em relação ao Fundo de Participa-
ção dos Estados. Não cabe mais ao Senado ficarmos 
dizer que não há tempo para discutir uma matéria que 
já está na Casa há muito tempo. Nós temos que che-
gar à conclusão de que aquilo que não é passível de 
acordo deve ir a votos no Plenário, de modo que nós 
possamos construir o acordo mínimo que viabilize a 
votação e decidir no voto e no Plenário aquilo que não 
tem acordo, para decidir esta matéria, até porque esta 
é uma lei complementar que ainda terá que ser votada 
pela Câmara dos Deputados. Se o Senado não urgir, 
não correr, não ultimar, não agir de forma célere so-
bre esta questão, não haverá tempo para a Câmara 
dos Deputados deliberar sobre esta matéria. Por fim, 
para encerrar o aparte, eu gostaria de parabenizar o 
posicionamento do Governador Jaques Wagner no 
pronunciamento publicado no dia de hoje na grande 
imprensa nacional. E quero fazer apenas uma ressal-
va, chamando a atenção dos Srs. Senadores: alíquo-
ta interestadual igual em um País com desigualdades 
econômicas e sociais é impossível. É preciso que haja 
uma transição.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É 
injusta, inclusive.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – É 
injusto. Não há justiça tributária em um Estado como 
a Paraíba transferir riqueza para um Estado como São 
Paulo. Nada contra o Estado de São Paulo, mas São 
Paulo já detém 36% do PIB brasileiro. Nós não pode-
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mos fazer com que todos os demais Estados sejam 
exportadores de recursos tributários líquidos para o 
Estado de São Paulo. Isso é impossível, é injusto, é 
inviável no pacto federativo. O posicionamento do Go-
vernador Jaques Wagner, no dia de hoje, na imprensa 
nacional demonstra que há a oportunidade de uma 
aliança entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste e outros 
Estados produtores para que não se faça um estupro 
e uma injustiça aos Estados que têm ajudado com 
oportunidades de emprego e renda. Parabéns a V. Exª. 
Absolutamente pertinente o pronunciamento de V. Exª 
no dia hoje, no Senado.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Muito obrigado.

Um aparte ao Senador Cássio.
Vou, na sequência, encerrar, Sr. Presidente.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 

– Senador Walter Pinheiro, quero trazer também mi-
nha palavra de felicitações pela oportunidade do pro-
nunciamento de V. Exª, ao tempo em que me somo 
às boas-vindas à Governadora e Senadora Roseana 
Sarney, à Senadora e Governadora Rosalba, ao Go-
vernador Cid Gomes, que, por coincidência, adentra 
ao plenário no momento em que estamos debaten-
do um tema que diz respeito, de forma direta, à vida 
econômica e financeira de Estados e Municípios. A 
posição manifestada pelo Senador Eduardo Braga foi 
extremamente lúcida e se soma ao pensamento de V. 
Exa. Em primeiro lugar fixar a necessidade de o Se-
nado, que é a Casa da Federação, se manifestar, seja 
através do melhor caminho de um amplo consenso 
ou através da regra democrática do acolhimento de 
votos para que o Senado, mais uma vez, a despeito 
de suas atribuições, não se mantenha omisso diante 
de um desafio que pertence ao Brasil inteiro. Portan-
to, que tenhamos a capacidade política que a Nação 
espera para ou construirmos o consenso desejado ou 
submetermos a votos, para que a Federação se ma-
nifeste sobre tema de tão grande relevância. Apenas 
quero deixar aqui consignada uma preocupação, que 
também já foi externada por V. Exa, com uma prática 
que não é de hoje, que já vem de muito tempo, de não 
se enfrentar o pacto federativo de maneira definitiva 
e sacrificar Estados e Municípios de forma reiterada 
com redução das receitas dos fundos de participação 
respectivos, que são formados... Para que o público 
da TV Senado possa tomar conhecimento, o Fundo 
de Participação dos Estados e o Fundo de Participa-
ção dos Municípios têm como composição Imposto de 
Renda e IPI. No momento em que o Governo Federal, 
para manter a atividade econômica aquecida, tem feito 
de forma reiterada isenções, sobretudo do IPI e mui-
tas vezes também do Imposto de Renda, isso altera e 

atinge de forma direta a receita dos Estados e Muni-
cípios, sobretudo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
estes muito mais dependentes desses fundos. Por 
outro lado, num movimento mais recente, o Governo 
Federal passou a alargar a capacidade de endivida-
mento dos Estados, o que me parece uma equação 
suicida no médio e longo prazo. Ao mesmo tempo em 
que se deprimem as receitas dos Estados, permite-se 
que a capacidade de endividamento esteja alargada, 
o que vai comprometer as finanças, o equilíbrio fiscal 
dessas unidades federadas em médio prazo. Faz-me 
lembrar do período em que estive à frente do Gover-
no da Paraíba. Quando assumi, em 2003, a Paraíba 
comprometia, Governador Luiz Henrique, 14,8% de 
suas receitas com a amortização da dívida. Ao con-
cluir, precocemente, o meu período de mandato, esse 
comprometimento havia sido reduzido para 6,8%, num 
esforço fiscal notável. Em 2003, quando assumi, para 
cada real que a Paraíba arrecadava ela devia R$ 1,40. 
Num esforço extraordinário, ao concluir os dois perío-
dos de mandato, essa relação, que era de 1,40, havia 
sido reduzida para 0,60, além do cumprimento de ou-
tras metas do PAF. Aliás, de outras não, de todas as 
metas do PAF – Programa de Ajuste Fiscal, dentre elas 
inclusive o superávit nominal. Fizemos, portanto, todo 
o ajuste daquele nosso querido pedaço de Brasil que 
é a Paraíba, e agora nos deparamos com esta situa-
ção: alarga-se a capacidade de endividamento depois 
de um esforço notável feito no passado, deprimem-se 
as receitas e é visível que essa equação não fecha. 
É chamada a hora de o Senado se manifestar e agir 
como Casa da Federação para colocar ordem nesse 
estado das coisas que, seguramente, não projetam 
um futuro melhor para o nosso País. Felicito V. Exª 
pela oportunidade e pela lucidez do pronunciamento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador. 

Quero concluir, Sr. Presidente, fazendo um apelo 
aos Senadores. Se encontrássemos isso aqui, Senador 
Luiz Henrique, Senador Jayme, esse consenso, seria 
importante que pudéssemos, a partir do Senado, não 
só apreciar essa matéria, mas ao mesmo tempo fazer 
uma mobilização em direção à Câmara dos Deputa-
dos com as nossas respectivas bancadas, para que 
também, com uma boa recepção, a Câmara possa dar 
sequência a essa questão do FPE e até o dia 22 – e 
não 31 de dezembro – tenhamos condição de apreciar 
essa matéria e entregar aos Estados uma nova tabela, 
mas uma tabela mantendo os direitos assegurados. 

E por último, Senador Luiz Henrique, quero, eu 
diria, corroborar V. Exª. O Senado não pode perder a 
oportunidade de botar o dedo nessa ferida. Essa con-
versa mole – e vou usar esse termo mesmo: “Ah isso 
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não vai, não anda.” Não anda se a gente não quiser. 
Acho que o Senado deve agora, inclusive, tomar isso 
como referência, colocar aqui como a ação imediata, 
concreta e dizer o seguinte: nós vamos ter que parar 
tudo que tem e resolver essas questões, para fechar o 
ano entregando aos Estados e Municípios uma melhor 
caminhada para o ano de 2013.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado pela tolerância de V. Exª, porque eu 
sei que V. Exª, aliás como um bom nordestino e como 
bom sertanejo, sabe exatamente da importância desse 
tema para esta Casa nesse período importantíssimo 
da economia nacional.

Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o Sr. 
Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador João Capiberibe, 
do PSB do Amapá...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – ...pelo prazo regimental de 20 minutos.

Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Mag-
no Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer rapidamente um registro importante. 

Começou ontem, no meu Estado, no Tribunal de 
Justiça – e quero cumprimentar o seu Presidente, o 
jovem Desembargador Pedro Valls Feu Rosa –, um se-
minário internacional que trata da questão dos direitos 
humanos. É algo importante para o meu Estado, Sr. 
Presidente, que foi exposto nos tribunais internacio-
nais, denunciado pela ONU por tortura nas chamadas 
masmorras do Estado do Espírito Santo, onde cida-
dãos eram colocados dentro de contêineres. O sujeito 
que cometeu um crime, é claro, precisa responder pelo 
crime que cometeu, mas lá chegaram ao desplante 
de colocá-los dentro de contêineres, debaixo do sol, 
como se fossem verdadeiros microondas. E nós fomos 
expostos nos tribunais internacionais com notícia que 
tomou conta do Brasil e do mundo: as masmorras do 
Espírito Santo. 

Muito bem denunciado por juristas internacio-
nais, representantes da ONU, lá no Espírito Santo, 
num debate que começou, no dia de ontem, com uma 
abertura significativa, promovida por esse tribunal hoje 

dirigido pelo competente e corajoso Presidente Pedro 
Valls Feu Rosa. Portanto, reagir aos maus tratos, às 
torturas nas cadeias capixabas é dever de todos nós. 
Nos últimos oito anos, antes de o Governador Casa-
grande assumir, nós tivemos que conviver com 17 mil 
homicídios, Sr. Presidente, e as masmorras.

De maneira que nesse congresso que trata da 
questão dos direitos humanos, neste momento, no meu 
Estado, temos que aplaudir o Tribunal, o seu Presidente 
e o povo do Estado do Espírito Santo, mostrando ao 
mundo, numa reação positiva, que nós não concorda-
mos e não somos a favor de qualquer tipo de vilipêndio 
contra a figura do cidadão, contra a figura do ser hu-
mano, que precisa responder pelos seus crimes, mas 
que necessariamente não tem que ser maltratado da 
forma vil como foram nesse período, no Espírito Santo.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Obrigado a V. Exª.
Comunicação da Mesa.
Foi lido anteriormente o Requerimento nº 923, 

de 2012, em aditamento aos Requerimentos nºs 402 
e 670, de 2012, do Senador Inácio Arruda e outros Se-
nadores, solicitando que a Sessão Especial destinada 
a comemorar o centenário de nascimento do Maestro 
Eleazar de Carvalho seja adiada para data a ser pos-
teriormente marcada.

Em votação o Requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Desculpe, Senador Capiberibe. V. Exª 
tem a palavra pelo prazo regimental de 20 minutos.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado. 

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
aproveito para cumprimentar o nosso companheiro de 
Partido, do Ceará, Cid Gomes, que nos visita. Certa-
mente deve estar correndo atrás do prejuízo. A situação 
é crítica nos Estados, principalmente naqueles que têm 
nos Fundos nacionais, constitucionais, um aporte signi-
ficativo para seus orçamentos. A dificuldade é grande.

Queria também cumprimentar o Prefeito eleito 
de Macapá, Clécio Luís, que nos visita neste momen-
to aqui no plenário, acompanhado do Senador Ran-
dolfe Rodrigues. Há uma esperança muito grande no 
Amapá, porque uma juventude formada na militância 
social hoje chega a ocupar cargos importantes na ges-
tão pública do Estado. E todos eles têm uma identida-
de comum e um ponto de partida, que foram as lutas 
pela redemocratização do País. Todos os três: tanto o 
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Governador, Camilo, quanto o Prefeito eleito, como o 
Senador Randolfe, os três têm 40 anos – uma expec-
tativa enorme de futuro. E o Amapá está de parabéns 
por esta grande vitória.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Aliás, o Senador Randolfe faz aniver-
sário hoje – 40 anos.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Exatamente. Parabenizo o Senador Randolfe e pa-
rabenizo o povo do Amapá pela decisão sábia, pela 
eleição dessa juventude que, certamente, fará história 
naquele Estado.

Mas, Sr. Presidente, além desse registro, tenho 
mais dois a fazer. 

Ontem, em Belo Horizonte, no auditório do Colé-
gio Diocesano, foi realizado o 3º Fórum Nacional das 
Entidades Representativas dos Policiais e Bombeiros 
Militares – Frente Brasil PEC 24, que reúne além das 
entidades das polícias militares de todo o País e do 
Corpo de Bombeiro, as polícias civis. 

Ali estavam presentes representantes de todo 
o Estado para discutir a PEC 24, que institui o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. 
É uma proposta que apresentamos a esta Casa no 
sentido de instituirmos este Fundo, até porque a segu-
rança pública é delegada aos Estados brasileiros, que 
são responsáveis pela segurança da sociedade, pela 
segurança do povo. E os Estados estão enfrentando 
gravíssimas dificuldades. Basta acompanhar o que está 
acontecendo em São Paulo, do início do ano a antes 
de ontem já foram 90 policiais militares assassinados 
em uma guerra deflagrada, e essa violência urbana se 
estende por todo o País, ela se estende pelas cidades 
de grande porte e também pelas de porte médio. 

A violência assusta a sociedade brasileira, e é 
fundamental que tenhamos uma política nacional de 
combate à violência, que é exatamente isso que nós 
não temos até hoje. Nós temos política para a educa-
ção – podemos até criticar, reclamar da qualidade da 
educação, mas a vinculação de 25% dos orçamentos 
públicos para gastar com a educação definiu-lhe um 
financiamento próprio – assim como para a saúde – 
12% é o gasto obrigatório com a saúde –, no entanto 
a segurança pública não dispõe de um financiamento 
claro. 

Nós apresentamos essa Proposta de Emenda à 
Constituição, identificando fontes de recurso: parcelas, 
do ICMS, do IPI sobre vendas de armas e de material 
bélico, seriam destinadas a financiar a segurança públi-
ca, assim como também 3% do lucro líquido dos ban-
cos – e aqui eu tenho convicção do que estou falando. 

Os bancos são os que mais necessitam e os que 
mais usufruem hoje da segurança pública, porque ne-

cessitam de proteção para os seus patrimônios. E o 
apelo é que os bancos não só aceitem contribuir com 
3% do lucro líquido – isso não vai onerar o correntis-
ta, estou falando do lucro líquido dos bancos – eu até 
imagino que os bancos, a Febraban poderia dobrar isso 
para 6%, porque se está tratando do lucro, o resultado 
líquido de suas operações que poderia, sim, proporcio-
nar um valor significativo. Imaginemos que, este ano, o 
banco Itaú, só o banco Itaú, no primeiro semestre, teve 
um lucro líquido da ordem de R$10 bilhões – 3% de 
R$10 bilhões seriam R$300 milhões, que, certamente, 
iriam salvar inúmeras vidas em todo País. 

Então, o Fundo é uma proposta que está sendo 
debatida. E, ontem, em Belo Horizonte, recebemos um 
manifesto da Associação Nacional das Entidades Re-
presentativas de Cabos e Soldados Policiais Militares 
e Bombeiros Militares do Brasil – ANERCS-PM/BM, 
apoiando, numa declaração pública de apoio à PEC 
nº 24, um apelo a que nós todos, no Brasil, apoiemos, 
que os Deputados e Senadores apóiem essa PEC, que, 
segundo eles, pode ajudar muitíssimo nos problemas 
mais graves da segurança pública, porque o Brasil foi 
um País organizado por poucos e para poucos. 

E as cidades brasileiras são organizadas e orde-
nadas no seu centro. Quando se vai para a periferia, 
são completamente abandonadas. E nós vimos isso 
com o crescimento das favelas, das áreas periféricas, 
sem qualquer saneamento básico, sem escola, sem 
saúde. E essa imensa maioria da população brasileira 
também vive sem segurança pública. E é por isso que 
há necessidade da instituição de uma política para a 
segurança pública. A PEC 24 propõe isso. Além de 
propor obter fundos para financiar a segurança, ela 
levanta essa discussão. 

Encaminhei ao Ministro da Justiça um documen-
to falando sobre a PEC 24, pedindo uma posição do 
Governo, para que ajude a sociedade brasileira a pa-
cificar as suas cidades e a poder conviver com mais 
segurança. 

Nós tivemos presentes dois Deputados Federais 
nessa reunião de ontem, que se comprometeram, uma 
vez a PEC chegando à Câmara Federal, a apoiá-la e 
a convencer seus pares para que ela possa avançar 
com a celeridade que a sociedade exige.

Essa era uma questão que eu gostaria de obser-
var. Há necessidade de apoiarmos a PEC 24 e também, 
evidentemente, de mobilizarmos a sociedade para que 
tome conhecimento de que o Estado nacional, a Repú-
blica não tem política nacional de segurança pública e 
é urgente que nos mobilizemos nesse sentido.

Temos política para a saúde, para a educação, 
agora falta o tripé das políticas sociais, que é a segu-
rança do povo brasileiro.
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Sr. Presidente, eu quero levantar uma outra ques-
tão aqui que me deixa preocupado.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me, Senador João Capiberibe, ainda...

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Pois não, Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...com 
respeito ao tema que V. Exª está desenvolvendo, da 
segurança e da colaboração entre os diversos níveis 
de governo. E V. Exª mencionou que o problema da se-
gurança preocupa as pessoas ali no Amapá, preocupa 
as pessoas em São Paulo, onde, inclusive, houve um 
aumento muito significativo de mortes nestes últimos 
meses. Noventa policiais militares até ontem falece-
ram, foram mortos por circunstâncias que, de alguma 
maneira, significa um certo conflito, uma disputa entre 
quadrilhas de contraventores e os próprios responsáveis 
pela segurança. Permita-me que eu, nesta oportunida-
de, registre que hoje, no Palácio dos Bandeirantes, o 
Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, e o 
Governador Geraldo Alckmin fizeram um entendimento 
segundo o qual será firmado um compromisso entre o 
Ministério da Justiça, a Polícia Federal e a Secretaria 
Estadual de Segurança Pública. Haverá uma série de 
medidas para atacar frontalmente as organizações 
criminosas; haverá a colaboração do Governo Federal 
em transferir os detidos por esses crimes graves para 
estabelecimentos federais; haverá uma colaboração 
também – foram designados o Superintendente da 
Polícia Federal, Roberto Ciciliati Troncon Filho e o Se-
cretário Adjunto da Segurança Pública, Jair Manzano, 
para estabelecerem uma entidade em que estarão a 
Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, o Depen/
MJ – Departamento Penitenciário Nacional, a Recei-
ta Federal, a Polícia Militar, o Tribunal de Justiça e o 
Ministério Público, todos colaborando com a Polícia 
Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Go-
verno do Estado de São Paulo. Portanto, eu gostaria 
de saudar esta iniciativa – aliás, depois de momentos 
de até disputas de palavras entre o Governo Federal 
e o Governo estadual nesta disputa que houve até 
com respeito à Prefeitura Municipal de São Paulo e 
demais Municípios. Felizmente, agora o bom senso 
prevaleceu e o bom entendimento ocorreu nesta data 
entre o Governador Geraldo Alckmin e o Ministro José 
Eduardo Martins Cardozo. Como V.Exª estava tratando 
desse assunto, achei oportuno também transmitir-lhe, 
Senador João Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Suplicy. V. Exª é de São 
Paulo e está vivendo o drama da segurança em São 
Paulo, principalmente da Polícia Militar de São Paulo, 
de representantes da sociedade do Estado, e essas 

autoridades estão sendo assassinadas. Isso mostra o 
nível a que nós chegamos do confronto urbano. A vio-
lência urbana chegou ao nível de confronto aberto, e 
já não é a primeira vez que isso acontece.

O que eu gostaria de destacar é a necessidade 
de construirmos uma política nacional de segurança 
pública que cuide de nossas fronteiras, que oriente o 
conjunto das forças policiais dos Estados.

Parece-me fundamental decidirmos, porque na 
educação nós tivemos esse problema. Na educação, 
gerações e gerações se arrastaram analfabetas por 
falta de uma política nacional. Na medida em que se 
desenhou essa política e se garantiu o financiamento 
dessa política, nós passamos a universalizar a educa-
ção. Podemos até falar da má qualidade da educação, 
no entanto, temos hoje escolas em todos os rincões 
deste País, nos lugares mais distantes. 

E, olha, venho de uma região muito isolada. O 
Amapá não tem contato com o resto do Brasil por ro-
dovia, só por avião ou por via fluvial. Mas, nos lugares 
mais distantes, como, por exemplo, o Rio Taparabu, 
um rio da margem direita do Rio Oiapoque, no final do 
rio você encontrará uma escola. Então, conseguimos, 
através de uma política definida para a área de edu-
cação e também para a de saúde. Podemos criticar o 
atendimento à saúde, a assistência à saúde do País, 
mas temos uma política para saúde. 

Estamos vivendo uma situação de mortalidade 
enorme por homicídios no País e precisamos de uma 
política de saúde, e a PEC 24 traz esse debate. Mais 
do que garantir o financiamento, traz o debate da ne-
cessidade de uma política de saúde. Esse é o tercei-
ro fórum e o de Belo Horizonte reuniu o comandante 
da Polícia Militar de Belo Horizonte, o comandante do 
Corpo de Bombeiros, os sindicatos da Polícia Civil, os 
representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros. Fizemos isso em Campo Grande também, de-
batendo e discutindo com os profissionais de seguran-
ça pública; assim como em Goiânia. O próximo passo 
possivelmente será no Rio de Janeiro e em São Paulo. 
Vamos levar esse debate para São Paulo, para o Rio 
de Janeiro, para mobilizarmos a sociedade, porque a 
sociedade, mais do que ninguém, principalmente os 
mais pobres, precisam de garantias. 

Aqueles que moram nos morros, nas periferias 
urbanas precisam de segurança. As Unidades de Polí-
cias Pacificadoras estão chegando muito recentemente. 
Imaginem, o Brasil tem 500 anos e só agora que a se-
gurança pública está chegando para proteger os mais 
pobres que moram sob o terror do crime organizado 
nos morros do Rio de Janeiro. É tarde, mas precisamos 
agir – sei que é tarde, muita coisa já rolou – para que 
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essa Política Nacional de Segurança Pública possa 
ser implantada.

A segunda questão que gostaria de levantar nes-
ta tarde, para encerrar a minha intervenção, é sobre a 
questão dos guaranis-kaiowás, no sul de Mato Grosso 
do Sul. Essa questão indígena, mais uma vez, volta à 
cena da política brasileira. E volta à cena em situações 
muito dramáticas, e já não precisaríamos estar con-
vivendo com isso. Desta vez, ela diz respeito à etnia, 
como acabei de falar, guarani-kaiowá e assume um 
aspecto patético e consternador.

Uma decisão da Justiça Federal de Naviraí, Mato 
Grosso do Sul, determinou a desocupação da área ha-
bitada pelos indígenas e a manutenção da posse da 
Fazenda Cambará. Algum tempo depois, uma desem-
bargadora determinou a permanência desses índios, 
mas numa área limitada de um hectare. 

Em consequência dessa primeira decisão, um 
grupo de 170 indígenas, composto por 50 homens, 50 
mulheres e 70 crianças, tomou a iniciativa de enviar 
uma manifesto ao Governo Federal e à Justiça brasi-
leira, cujo conteúdo é estarrecedor. Eles solicitam nada 
mais, nada menos que sua extinção seja decretada, 
que sejam mortos e enterrados em suas terras.

Eu não tenho conhecimento que atitude seme-
lhante a essa tenha sido tomada por alguma outra etnia 
em todas as Américas. E nós conhecemos a história 
da ocupaçao do oeste americano, com o extermínio 
dos povos indígenas, o extermínio dos povos indíge-
nas no Brasil, na Bolívia, no Peru e em toda a América.

As palavras são de desespero. A carta escrita re-
flete o desespero dessa etnia. A esperança não mais 
faz parte desse grupo indígena. E, portanto, como diz 
o filósofo Ernst Bloch, em sua obra O Princípio Espe-
rança, é a expectativa de que o dia de amanhã será 
melhor do que o dia de hoje que faz com que todos 
nós, todo ser humano levante-se da cama e vá à labuta.

Mas os índios guaranis-kaiowás já não têm essa 
esperança.

Em matéria de desespero, o documento é claro e 
cristalino: “Queremos deixar evidente ao Governo e à 
Justiça Federal que, por fim, já perdemos a esperança 
de sobreviver dignamente e sem violência em nosso 
território antigo, não acreditamos na Justiça brasileira”.

E o texto vai mais além:
Cientes desse fato histórico, nós já vamos e 
queremos ser mortos e enterrados junto aos 
nossos antepassados aqui mesmo onde es-
tamos hoje, por isso, pedimos ao Governo e a 
Justiça Federal para não decretarem a ordem 
de despejo/expulsão, mas solicitamos para 
decretar a nossa morte coletiva e para enter-
rar nós todos aqui. Pedimos, de uma vez por 

todas, para decretar a nossa dizimação/extin-
ção total, além de enviar vários tratores para 
cavar um brande buraco para jogar e enterrar 
os nossos corpos. Esse é nosso pedido aos 
juizes federais.

Infelizmente, nesse episódio e em outros seme-
lhantes, ainda prevalece a lógica do matador de índios 
americanos, o malfadado General Custer, ao qual se 
atribui a frase “um índio bom é um índio morto!”.

Quero dizer aos meus irmãos guaranis-kaiowá 
que vocês não estão sozinhos. Ainda que seja com-
preensível tal manifestação de desalento por parte 
dos guaranis-kaiowás, pois 26 jovens índios na faixa 
dos 15 aos 19 anos se suicidaram em 2011, e 62% 
dos assassinatos de indígenas ocorreram no Mato 
Grosso do Sul, também em 2011, segundo dados do 
CIMI – Conselho Indigenista Missionário, nós não de-
vemos esmorecer! Trata-se de uma longa e árdua luta 
que começou há 500 anos e que continuará ainda por 
muito tempo. Apesar de todas as dificuldades, os povos 
indígenas alcançaram muitas conquistas.

Os dados do censo de 2010 mostram que a po-
pulação indígena brasileira cresceu três vezes mais 
do que o conjunto da população brasileira desde 1955. 
Mais de 817 mil brasileiros reivindicam a condição de 
indígenas no País. Esse conjunto está repartido em 
220 etnias e falam 180 idiomas distintos. Eles vivem 
em 688 terras indígenas e, em alguns casos, em áreas 
urbanas. Além do mais, é preciso salientar que 75% 
das terras indígenas estão demarcadas.

Há, também, grupos que estão requerendo o re-
conhecimento de sua condição de indígena.

Afirmo, portanto, com todas as forças: nós, brasi-
leiros, somos todos guaranis-kaiowás! A população que 
reivindica a condição de indígena é pequena, algo em 
torno de 0,4% da população total do País. No entanto, 
não podemos nos esquecer de que a miscigenação do 
Brasil se deve, em grande parte, ao ventre da índia, ao 
ventre da cunhã. Como sabemos, a maior parte dos 
portugueses e africanos que para cá vieram na época 
da colonização era composta de homens, de varões. 
E esses homens tiveram filhos com as índias e com 
as filhas das índias, caboclas e cafuzas. A presença 
índia está inscrita no DNA do brasileiro e também está 
presente no idioma que falamos todos os dias, inclusive 
desta tribuna. O falar brasileiro é bastante diferente do 
falar português. Nós não falamos português, falamos 
brasileiro, que foi suavizado, adocicado e embeleza-
do por obra e graça dos índios. A diversidade cultural 
iniciada pelo ventre da índia engrandece o Brasil e 
enriquece a humanidade.

Hoje, os índios guaranis-kaiowás, mais uma vez, 
estavam na frente do Palácio do Planalto se manifes-
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tando, reivindicando seu direito de viver. A terra, para 
o índio, é a vida. A vida deles é ter um espaço onde 
possam continuar sua vida ancestral. 

Portanto, Sr. Presidente, é necessário que com-
preendamos isso. Nós, brasileiros, temos, em nosso 
DNA, sangue índígena; a imensa maioria de nossa 
população. Portanto, é preciso tratá-los com mais cui-
dado. Já temos 75% das áreas indígenas demarcadas 
e homologadas. Restam-nos 25%. E essa questão no 
Mato Grosso do Sul só se resolverá porque foi o Esta-
do brasileiro que criou, foi o Estado brasileiro que deu 
o título definitivo em cima de terras indígenas. Então, 
cabe ao Estado brasileiro resolver esse problema. 

Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 

manifestar minha solidariedade às preocupações de 
V. Exª com respeito aos índios guaranis-kaiowás. Tive-
mos uma audiência pública de extraordinária relevân-
cia, na semana passada, da qual V. Exª e a Deputada 
Janete Capiberibe participaram. Lá pudemos ouvir as 
principais lideranças dos guaranis-kaiowás, que co-
moveram todos nós presentes. Inclusive, foi definido 
que, em uma comissão de Senadores e Deputados, 
deveremos proximamente visitar a área dos guara-
nis-kaiowás, para compreendermos, ainda em maior 
profundidade, aquilo que V. Exª tão bem sintetizou e 
analisou. E quero expressar o quão importante é que 
a Funai, o Ministério da Justiça possam logo realizar 
ações, tendo em conta que foi sustada pela Justiça 
a decisão de retirá-los de lá. É muito importante que 
agora haja uma ação positiva e construtiva de respeito 
aos guaranis-kaiowás. Meus cumprimentos a V. Exª, 
Senador João Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Obrigado, Senador Suplicy.

Quero finalizar dizendo, Sr. Presidente, que o 
Estado brasileiro induziu essas pessoas, que lá se 
instalaram de boa-fé. Os fazendeiros que lá estão têm 
título definitivo da terra, e o Estado precisa indenizar 
essas pessoas, porque foi o Estado que as levou para 
lá. Essas pessoas ocuparam a terra de boa-fé. Portanto, 
também foram enganadas, e o Estado brasileiro não 
pode fazer isso. Não delegamos ninguém para enganar 
pessoas a ocupar terras que pertenciam aos índios. 
Portanto, é necessário, sim, indenizar aqueles que ali 
se instalaram para que os índios voltem a ocupar as 
suas terras ancestrais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Obrigado, Senador João Capiberibe, 
pelo pronunciamento importantíssimo que faz nesta 
tarde.

Prorrogo a sessão por mais uma hora, para dar 
continuidade aos oradores inscritos. 

Agora, falaria o Líder, mas, não estando presente 
o Líder, concedo a palavra ao Senador Casildo Malda-
ner pelo prazo de 20 minutos.

Tem a palavra V. Exª, Senador Casildo. 
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Tomás, que preside esta sessão do 
Senado neste momento, caros colegas, antes de mais 
nada, faço o registro de que se encontra presente no 
plenário o nosso Prefeito eleito de Alfredo Wagner, 
Naudir Schmitz, que está aqui com a sua comitiva de 
vereadores, assessores e com o Chefe de Gabinete 
do eminente Deputado Federal Rogério Mendonça, 
conhecido como Peninha.

Faço o registro de sua presença aqui na tribuna 
de honra.

E quero também fazer o registro da presença 
em Plenário do nosso ex-Governador e ex-Senador 
Leonel Pavan.

O Pavan é muito conhecido, foi o nosso Senador 
e ex-Governador, também. E o faço com muita honra, 
quando ele vem a este Plenário matar saudades. 

Mas eu quero neste instante, Sr. Presidente e no-
bres colegas, apenas fazer um registro, neste começo 
de noite, do que houve, hoje, à tarde no Ministério da 
Integração Nacional, quando se promoveu a entrega, 
aqui em Brasília, da Medalha da Defesa Civil Nacional. 

Criada em 2002, a condecoração é destinada a 
distinguir e homenagear, anualmente, personalidades 
civis e militares, nacionais ou estrangeiras em institui-
ções ou bandeiras das instituições civis ou militares 
que tenham prestado relevantes serviços ao País e 
à comunidade nacional em assuntos de defesa civil. 

Então, o Ministro Fernando Bezerra e a sua equi-
pe resolveram condecorar algumas personalidades. 
Cinquenta pessoas que foram homenageadas na tarde 
de hoje, num ato que já se comemora desde de 2002. 

E nós aqui no Senado, eu e o Senador Jorge 
Viana, eu como Relator e S. Exª como Presidente da 
Comissão que, no ano passado, trabalhou para mudar 
a legislação – e talvez seja essa uma das razões – nós 
dois tivemos a honra de representar os demais colegas 
que fizeram parte dessa Comissão para alterar a legis-
lação para a defesa civil no Brasil, para avançarmos, 
assim como também o Deputado Glauber, que foi o 
Relator na Câmara dos Deputados e a Vice-Presidente 
Perpétua Socorro, a Deputada também fez parte nessa 
condecoração de hoje, no Congresso Nacional.

Mas eu faço esse registro porque ao todo foram, 
como disse, 50 os agraciados, distribuídos em três ca-
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tegorias: grau de Grande Oficial, grau de Comendador 
e grau de Cavaleiro. 

E além de nós, lá também compareceu o Ministro 
Raupp, da Ciência e Tecnologia; foi contemplado tam-
bém o Ministro Celso Amorim, do Ministério da Defesa. 

Contudo, os mais importantes homenageados 
foram aqueles guerreiros que diariamente lutam pela 
preservação de vidas, pela prevenção aos desastres, 
além de atuarem com extrema competência e dedi-
cação nos momentos difíceis das catástrofes. São os 
coordenadores e colaboradores das Defesas Civis de 
nossos Estados e Municípios, merecedores de todas 
as láureas.

Faço questão de citar aqui os catarinenses home-
nageados. Não se trata, nobres colegas, de bairrismo 
ufanista: o fato é que Santa Catarina tem um longo 
histórico com enfrentamento de catástrofes, especial-
mente enchentes e deslizamentos, dando ainda maior 
relevo às atitudes daqueles que lutam nesse front, que 
abraçam sua missão com a devoção de um sacerdócio.

Receberam homenagens o Diretor de Resposta 
aos Desastres do Departamento Estadual de Defesa 
Civil, Aldo Baptista Neto, e a senhora Alda Schlemm 
Niemeyer. Conhecida nacionalmente como Vovó Alda, 
essa senhora de 92 anos, moradora da região de Blue-
manu, fez de seu hobby o rádio amador, uma podero-
sa ferramenta de ajuda no momento dos mais tristes 
desastres, como as enchentes que se abateram so-
bre o Vale do Itajaí repetidas vezes. Dessa forma, ela 
contribui para a preservação de muitas vidas. Então, 
ela foi homenageada. 

Eu tenho dito – e o disse hoje à tarde – que essa 
senhora de 92 anos para nós é considerada a Margaret 
Thatcher da defesa civil nacional. Ela é uma esforçada. 
Com essa idade, ela usa ainda o radio amador como 
hobby e procura, nos momentos difíceis, alertar, comu-
nicando-se e fazendo esses avisos por toda a região.

Entretanto, o prêmio maior que todos os agra-
ciados desejam, tenho certeza, é a regulamentação 
de novo e amplo marco legal de Defesa Civil no País, 
que privilegie investimentos sólidos em prevenção, 
respeitando e garantindo autonomia financeira a Es-
tados e Municipios. 

Por isso continuaremos com persistência lutando 
por essa definição. Ao lado de agradecermos, nós que 
tivemos a honra de ser homenageados nesta tarde 
pelo Ministério de Integração Nacional, liderados pelo 
Ministro Fernando Bezerra, pelo Secretário Nacional 
de Defesa Civil, Coronel Humberto Viana, e pela sua 
equipe. Além dos agradecimentos, eu diria que vamos 
continuar nessa caminhada. 

Na semana passada, esse furor, esse vendaval, 
essa catástrofe conhecida como Sandy chegou aos 

Estados Unidos. Mas se isso que ocorreu nos Esta-
dos Unidos acontecesse no Brasil, se viesse para cá, 
Sr. Presidente, os prejuízos, as perdas aqui seriam 
incalculáveis. É claro que lá faleceram pessoas, hou-
ve prejuízos enormes nos Estados Unidos, mas eles, 
preventivamente, são muito mais organizados e nos 
falta muito avançar. Se houvesse aqui um fenômeno 
como esse que atingiu os Estados Unidos, nós, meu 
Deus do céu!

Por isso, nós vamos continuar apertando a tecla 
da prevenção, vamos nos preparar. O Brasil ainda é 
um país imprevidente em relação a isso. Avançamos, 
sim, já melhoramos bastante. Estamos avançando. A 
legislação que traçamos aqui melhorou, mas ainda 
precisamos buscar medidas preventivas fortes. 

Precisamos ter os recursos, e o Funcap ainda não 
está preparado para isso. O Fundo de Defesa Civil não 
está aparelhado. Temos de criar os mecanismos para 
que possamos aplicar em prevenção. Isso vai reme-
diar e muito. Há um compromisso do Governo Federal 
assumido conosco de que mandaria uma medida re-
gulatória para isso. Nós estamos aguardando. Vamos 
continuar lutando porque os acidentes, os desastres 
naturais, ocorrem. Agora está chegando uma época 
em que, principalmente, na região central do Brasil, 
no sudeste, no sul, muito disso acontece. Vamos en-
frentar isso de novo. 

No Natal, na virada do ano, nessas datas impor-
tantes, sempre ocorrem também esses desastres na-
turais. Precisamos nos preparar para isso.

Mas esse não é o tema de que vou tratar, só o 
pequei de carona. Hoje quero agradecer essa home-
nagem, mas quero dizer que não podemos descuidar. 
Precisamos estar sempre preparados em relação à 
defesa civil no País. 

São essas, Sr. Presidente e nobres colegas, as 
breves considerações que eu queria fazer em relação 
à Defesa Civil Nacional, a essa entrega de medalhas, 
quando fui contemplado.

Ao mesmo tempo em que agradecemos, vamos 
ficar de atalaia, vamos estar preparados, vamos nos 
organizar melhor, para estruturar as defesas civis es-
taduais e municipais, para que elas possam aplicar 
na prevenção, porque, R$1 aplicado na prevenção, 
economizam-se R$7 depois para tentar remediar, para 
tentar reconstruir o que nós perdemos.

Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Obrigado, Senador Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Sobre a mesa, projetos de lei do Se-
nado que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 400, DE 2012 

Altera a Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 
1993, que dispõe sobre o regime jurídico 
da exploração dos portos organizados e 
das instalações portuárias, para eliminar 
duplicidades de competências regulatórias 
e concorrenciais sobre os portos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 31 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro 

de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 31. .........................................................
.......................................................................
§ 4º O regimento interno do conselho será 
aprovado por metade dos votos mais um, de 
acordo com as seguintes regras:
.......................................................................
§ 5° As deliberações do conselho serão to-
madas de acordo com o estabelecido em seu 
regimento interno.” (NR)

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

Art. 3º Ficam revogados os incisos I, II, VI, VIII e 
X do § 1º do art. 30 e o § 2º do art. 30 da Lei nº 8.630, 
de 25 de fevereiro de 1993.

Justificação
É inegável que a Lei dos Portos, como ficou co-

nhecida a Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, 
representou grande avanço para a logística brasileira. 
Porém, por ter sido publicada há quase vinte anos, é 
necessária uma revisão para torná-la consentânea 
com outras leis mais recentes e com o próprio desen-
volvimento do setor.

À época da publicação da Lei dos Portos não 
havia agências reguladoras setoriais, nos moldes que 
temos hoje. A primeira delas, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica, foi criada três anos após a lei. Sequer 
estava inscrito na Carta Magna o princípio da eficiência 
na administração pública, o que só ocorreu em 1998.

Hoje, por força da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, que “dispõe sobre a reestruturação dos transpor-
tes aquaviário e terrestre”, temos a Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários (ANTAQ) para cuidar da 
regulação do setor. Além disso, para tratar de ques-
tões concorrenciais, temos o Conselho Administrativo 
de Defesa da Concorrência (CADE), reformulado pela 
Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, que “estru-
tura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência”.

Proponho, motivado pela existência dessas leis e 
pelo princípio constitucional da eficiência na adminis-

tração pública, extinguir a duplicidade de competências 
existente entre os entes criados após a Lei dos Portos 
e os Conselhos de Autoridade Portuária. Já que hoje 
a regulação cabe, em última instância, à mencionada 
Antaq, e a defesa da concorrência, ao CADE, é ne-
cessário retirar da Lei dos Portos menções explícitas 
a essas atribuições concedidas aos CAPs no passado.

Ademais, não há necessidade de que a Lei de-
termine o processo de tomada de decisão interno de 
cada conselho. Proponho, portanto, ampliar a autono-
mia dos CAPs sobre seu próprio funcionamento.

Além do efeito de desburocratizar decisões sobre 
os portos, há que se notar que a ANTAQ conta com 
autonomia legal em relação ao Poder Executivo, o que 
lhe permitiria exercer a regulação de forma mais im-
parcial, com vistas a políticas de Estado. Nossa pro-
posta, portanto, aproxima o marco do setor portuário 
ao de outros setores regulados na economia brasileira 
que têm tido sucesso, como o de telecomunicações 
e o de petróleo.

Por todos os motivos acima expostos, peço aos 
nobres Pares do Congresso Nacional a expedita apro-
vação deste projeto de lei que ora apresentamos.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993
Regulamento
Vide Decreto nº 6.620, de 2008.
Mensagem de veto

Dispõe sobre o regime jurídico da explora-
ção dos portos organizados e das instala-
ções portuárias e dá outras providências. 
(LEI DOS PORTOS)

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPíTULO VI
Da Administração do Porto Organizado

SEÇÃO I
Do Conselho de Autoridade Portuária

Art. 30. Será instituído, em cada porto organiza-
do ou no âmbito de cada concessão, um Conselho de 
Autoridade Portuária.

§ 1° Compete ao Conselho de Autoridade Portuária:
I – baixar o regulamento de exploração;
II – homologar o horário de funcionamento do 

porto;
III – opinar sobre a proposta de orçamento do porto;
IV – promover a racionalização e a otimização 

do uso das instalações portuárias;
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V – fomentar a ação industrial e comercial do porto;
VI – zelar pelo cumprimento das normas de de-

fesa da concorrência;
VII – desenvolver mecanismos para atração de 

cargas;
VIII – homologar os valores das tarifas portuárias;
IX – manifestar-se sobre os programas de obras, 

aquisições e melhoramentos da infra-estrutura portu-
ária;

X – aprovar o plano de desenvolvimento e zone-
amento do porto;

XI – promover estudos objetivando compatibilizar 
o plano de desenvolvimento do porto com os progra-
mas federais, estaduais e municipais de transporte em 
suas diversas modalidades;

XII – assegurar o cumprimento das normas de 
proteção ao meio ambiente;

XIII – estimular a competitividade;
XIV – indicar um membro da classe empresarial 

e outro da classe trabalhadora para compor o conselho 
de administração ou órgão equivalente da concessio-
nária do porto, se entidade sob controle estatal;

XV – baixar seu regimento interno;
XVI – pronunciar-se sobre outros assuntos de 

interesse do porto.
§ 2° Compete, ainda, ao Conselho de Autoridade 

Portuária estabelecer normas visando o aumento da 
produtividade e a redução dos custos das operações 
portuárias, especialmente as de contêineres e do sis-
tema roll-on-roll-off.

§ 3° O representante dos trabalhadores a que se 
refere o inciso XIV do § 1° deste artigo será indicado 
pelo respectivo sindicato de trabalhadores em capata-
zia com vínculo empregatício a prazo indeterminado.

Art. 31. O Conselho de Autoridade Portuária será 
constituído pelos seguintes blocos de membros titula-
res e respectivos suplentes:

I – bloco do poder público, sendo:
a) um representante do Governo Federal, que 

será o Presidente do Conselho;
b) um representante do Estado onde se localiza 

o porto;
c) um representante dos Municípios onde se lo-

caliza o porto ou os portos organizados abrangidos 
pela concessão;

II – bloco dos operadores portuários, sendo:
a) um representante da Administração do Porto;
b) um representante dos armadores;
c) um representante dos titulares de instalações 

portuárias privadas localizadas dentro dos limites da 
área do porto;

d) um representante dos demais operadores 
portuários;

III – bloco da classe dos trabalhadores portuá-
rios, sendo:

dois representantes dos trabalhadores portuá-
rios avulsos;

b) dois representantes dos demais trabalhado-
res portuários;

IV – bloco dos usuários dos serviços portuários 
e afins, sendo:

a) dois representantes dos exportadores e im-
portadores de mercadorias;

b) dois representantes dos proprietários e con-
signatários de mercadorias;

c) um representante dos terminais retroportuários.
§ 1° Para os efeitos do disposto neste artigo, os 

membros do Conselho serão indicados:
I – pelo ministério competente, Governadores de 

Estado e Prefeitos Municipais, no caso do inciso I do 
caput deste artigo;

II – pelas entidades de classe das respectivas 
categorias profissionais e econômicas, nos casos dos 
incisos II e III do caput deste artigo;

III – pela Associação de Comércio Exterior (AEB), 
no caso do inciso IV, alínea a do caput deste artigo;

IV – pelas associações comerciais locais, no caso 
do inciso IV, alínea b do caput deste artigo.

§ 2° Os membros do conselho serão designados 
pelo ministério competente para um mandato de dois anos, 
podendo ser reconduzidos por igual ou iguais períodos.

§ 3° Os membros do conselho não serão remune-
rados, considerando-se de relevante interesse público 
os serviços prestados.

§ 4° As deliberações do conselho serão tomadas 
de acordo com as seguintes regras:

I – cada bloco terá direito a um voto;
II – o presidente do conselho terá voto de qua-

lidade.
§ 5° As deliberações do conselho serão baixadas 

em ato do seu presidente
Art. 32. Os Conselhos de Autoridade Portuária 

(CAPs) instituirão Centros de Treinamento Profissional 
destinados à formação e aperfeiçoamento de pessoal 
para o desempenho de cargos e o exercício de fun-
ções e ocupações peculiares às operações portuárias 
e suas atividades correlatas.

LEI No 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Mensagem de Veto
Regulamento
Regulamento

Dispõe sobre a reestruturação dos trans-
portes aquaviário e terrestre, cria o Conse-
lho Nacional de Integração de Políticas de 
Transporte, a Agência Nacional de Trans-
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portes Terrestres, a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários e o Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, 
e dá outras providências.

LEI Nº 12.529, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011
Mensagem de veto
Vigência

Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência; dispõe sobre a prevenção e 
repressão às infrações contra a ordem eco-
nômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de de-
zembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 
1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 
11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 
de janeiro de 1999; e dá outras providências.

( Às Comissões de Assuntos Econômicos; e 
de Serviços de Infraestrutura, cabendo à últi-
ma a decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 401, DE 2012 

Altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro 
de 2004, que institui normas gerais para li-
citação e contratação de parceria público-
-privada no âmbito da Administração Pú-
blica, para estabelecer novo valor mínimo 
do contrato de parceria público-privada e 
condicionar à autorização legislativa as 
concessões patrocinadas em que mais da 
metade da remuneração do parceiro pri-
vado provenha da Administração Pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º............................................................
.......................................................................
§ 4º ................................................................
I – cujo valor do contrato seja inferior a:
a) R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), 
quando o contratante for Município com até 
1.000.000 (um milhão) de habitantes ou ente 
de sua Administração Indireta;
b) R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
nos demais casos. 
............................................................. ” (NR)
“Art. 10...........................................................
.......................................................................

§ 3º As concessões patrocinadas em que mais 
de 50% (cinquenta por cento) da remuneração 
do prarceiro privado seja paga pela Adminis-
tração Pública dependerão de autorização 
legislativa específica.” (NR)

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

Justificação
A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 

que institui normas gerais para licitação e contratação 
de parceria público-privada (PPP) no âmbito da admi-
nistração pública, inaugurou no Brasil novo instituto 
jurídico na gestão administrativa, que propicia maior 
participação do setor privado na implantação de infra-
estruturas públicas e prestação dos correspondentes 
serviços a elas associados.

A PPP tem o intuito de permitir, no âmbito de con-
tratos que envolvam a prestação de serviços à Admi-
nistração Pública e à população, o aproveitamento da 
expertise acumulada pela iniciativa privada e dos me-
canismos típicos de financiamento de grandes projetos 
de infraestrutura. E isso se dá com a preservação do 
poder de polícia e da fiscalização estatal. Nesse sentido, 
trata-se de uma medida mais sutil que a privatização, 
uma vez que o parceiro privado presta o serviço, mas 
há a presença constante do poder público, que não 
abdica de suas prerrogativas fiscalizadoras.

A Lei das PPPs representou, portanto, uma ino-
vação positiva no cenário das contratações públicas 
no Brasil. Sem embargo, passados quase oito anos da 
sua aprovação, entendemos que esse diploma legal 
está a merecer alguns aperfeiçoamentos. O primeiro 
deles diz respeito à regra constante de seu art. 2º, § 
4º, I, que veda a celebração de PPP quando o valor 
do contrato for inferior a 20 milhões de reais.

Embora contratos com esse valor não sejam raros 
em municípios com mais de um milhão de habitantes, 
com custo de vida mais alto e mais propensos a rea-
lizar obras de maior vulto, que atendam a um grande 
número de pessoas, é forçoso reconhecer que, na 
maioria dos municípios brasileiros, as infraestruturas 
construídas e os correspondentes serviços públicos 
prestados não exigem a celebração de contratos de 
grande magnitude. 

Em razão disso, o presente projeto propõe a redu-
ção do valor-piso dos contratos de PPP, fixando-o em 
15 milhões de reais, quando o contratante for município 
com menos de um milhão de habitantes, a fim de que 
um maior número de entes federados possa se valer 
dessa importante modalidade de contrato administrativo.

Cumpre assinalar que a Lei nº 11.079, de 2004, 
foi editada com base na competência da União para 
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fixar normas gerais de contratação na Administração 
Pública. Ora, normas gerais são aquelas passíveis de 
aplicação em todo o território nacional e por todos os 
entes federados. Ao estabelecer um piso muito elevado 
para os contratos de PPP, a Lei praticamente impediu 
que tal modalidade contratual seja utilizada por boa 
parte dos municípios, permitindo questionar se suas 
regras são mesmo gerais. No exercício de sua com-
petência para editar normas gerais, o legislador da 
União não pode proibir que uma modalidade contratual 
seja usada por determinados entes federados. E, na 
prática, é exatamente isso o que resulta da previsão 
do art. 2º, § 4º, I, da Lei, ainda que o dispositivo não o 
diga expressamente.

A segunda alteração que propomos na Lei das 
PPPs diz respeito ao percentual estabelecido em seu 
art. 10, § 3º. Tal parágrafo prevê que a celebração de 
concessões patrocinadas em que mais de 70% (se-
tenta por cento) da remuneração do parceiro privado 
seja paga pela Administração Pública dependerá de 
autorização legislativa específica.

Nossa proposta é reduzir esse percentual para 
50% (cinquenta por cento), exigindo, com isso, autori-
zação legislativa específica sempre que mais da me-
tade da remuneração do parceiro privado provenha da 
Administração Pública. A maior participação do Poder 
Legislativo no processo propiciará maior transparência 
e comprometimento dos poderes públicos, bem como 
constituirá um freio a eventuais abusos em relação aos 
valores das concessões patrocinadas.

As alterações propugnadas, além de facilitarem 
a celebração de PPPs pelos municípios brasileiros, fa-
vorecem uma maior participação do Poder Legislativo 
no processo que redunda na outorga, a particulares, 
da prestação de serviços públicos.

Em face do exposto, contamos com o apoio de 
nossos Pares, para a aprovação do presente projeto 
de lei.

Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos 
Rodrigues.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Institui normas gerais para licitação e con-
tratação de parceria público-privada no âm-
bito da administração pública.

....................................................................................
Art. 2o Parceria público-privada é o contrato ad-

ministrativo de concessão, na modalidade patrocinada 
ou administrativa.

 § 1o Concessão patrocinada é a concessão de 
serviços públicos ou de obras públicas de que trata a 

Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando en-
volver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado.

 § 2o Concessão administrativa é o contrato de 
prestação de serviços de que a Administração Pública 
seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva exe-
cução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

 § 3o Não constitui parceria público-privada a 
concessão comum, assim entendida a concessão de 
serviços públicos ou de obras públicas de que trata a 
Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não 
envolver contraprestação pecuniária do parceiro pú-
blico ao parceiro privado.

 § 4o É vedada a celebração de contrato de par-
ceria público-privada:

 I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

 II – cujo período de prestação do serviço seja 
inferior a 5 (cinco) anos; ou

 III – que tenha como objeto único o fornecimento 
de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equi-
pamentos ou a execução de obra pública.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Licitação

 Art. 10. A contratação de parceria público-priva-
da será precedida de licitação na modalidade de con-
corrência, estando a abertura do processo licitatório 
condicionada a:

 I – autorização da autoridade competente, fun-
damentada em estudo técnico que demonstre:

a) a conveniência e a oportunidade da contrata-
ção, mediante identificação das razões que justifiquem 
a opção pela forma de parceria público-privada;

b) que as despesas criadas ou aumentadas não 
afetarão as metas de resultados fiscais previstas no 
Anexo referido no § 1o do art. 4o da Lei Complementar 
no 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos 
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa; e

c) quando for o caso, conforme as normas edi-
tadas na forma do art. 25 desta Lei, a observância dos 
limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 
29, 30 e 32 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administra-
ção Pública relativas ao objeto do contrato;

 II – elaboração de estimativa do impacto orça-
mentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar 
o contrato de parceria público-privada;
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 III – declaração do ordenador da despesa de que 
as obrigações contraídas pela Administração Pública no 
decorrer do contrato são compatíveis com a lei de diretrizes 
orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual;

 IV – estimativa do fluxo de recursos públicos 
suficientes para o cumprimento, durante a vigência 
do contrato e por exercício financeiro, das obrigações 
contraídas pela Administração Pública;

 V – seu objeto estar previsto no plano plurianual 
em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado;

 VI – submissão da minuta de edital e de contrato 
à consulta pública, mediante publicação na imprensa 
oficial, em jornais de grande circulação e por meio ele-
trônico, que deverá informar a justificativa para a con-
tratação, a identificação do objeto, o prazo de duração 
do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo míni-
mo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, 
cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da 
data prevista para a publicação do edital; e

 VII – licença ambiental prévia ou expedição das 
diretrizes para o licenciamento ambiental do empre-
endimento, na forma do regulamento, sempre que o 
objeto do contrato exigir.

 § 1o A comprovação referida nas alíneas b e c 
do inciso I do caput deste artigo conterá as premis-
sas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas 
as normas gerais para consolidação das contas pú-
blicas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das 
despesas com as demais normas do plano plurianual 
e da lei de diretrizes orçamentárias.

 § 2o Sempre que a assinatura do contrato ocorrer 
em exercício diverso daquele em que for publicado o 
edital, deverá ser precedida da atualização dos estu-
dos e demonstrações a que se referem os incisos I a 
IV do caput deste artigo.

 § 3o As concessões patrocinadas em que mais de 
70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro 
privado for paga pela Administração Pública depende-
rão de autorização legislativa específica.

 Art. 11. O instrumento convocatório conterá minu-
ta do contrato, indicará expressamente a submissão da 
licitação às normas desta Lei e observará, no que cou-
ber, os §§ 3o e 4o do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei no

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever:
 I – exigência de garantia de proposta do licitan-

te, observado o limite do inciso III do art. 31 da Lei no

8.666 , de 21 de junho de 1993;
 II – (VETADO)
 III – o emprego dos mecanismos privados de 

resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser 
realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos 
da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, para diri-
mir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato.

 Parágrafo único. O edital deverá especificar, quan-
do houver, as garantias da contraprestação do parceiro 
público a serem concedidas ao parceiro privado.

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à 
última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/PMDB 
– RO) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
 Nº 931, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto 
de congratulações e aplauso pelo aniversário de 56 
anos de Criação do Batalhão Suez.

 Justificação
A comemoração de Criação do Batalhão de Suez 

é dia 05 de novembro. Sua criação ocorreu em consequ-
ência da solicitação da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em 07 de novembro de 1956, que tinha o objetivo 
de manter a paz e a segurança internacional na região 
compreendida entre o Canal de Suez e a Linha de Ar-
mistício na fronteira de Israel e Egito. Esse batalhão ficou 
conhecido internacionalmente como os “Boinas Azuis” 
e, no Brasil, participaram militares de todos os Estados. 

A missão da Força de Paz da ONU - UNEF 1, es-
tabelecida na Faixa de Gaza, ao longo da ADL (Armis-
tice Demarcation Line) - fronteira física e política entre 
Egito e Israel -, foi observar e patrulhar aquele setor, 
visando evitar que egípcios e israelenses cruzassem 
a ADL e se iniciasse uma conflagração. A presença 
da Força de Paz tinha por finalidade evitar o conflito 
iminente, embora houvesse permanente insegurança 
ante as ações de refugiados que habitavam as proxi-
midades da Faixa de Gaza.

No período de 1956 a 1967 o Brasil enviou aproxi-
madamente 6.226 militares para a missão. Cada contin-
gente permanecia atuando por um período aproximado 
de um ano e seis meses. Com a eclosão da “Guerra 
dos Seis Dias”, os contingentes foram retirados, sendo 
o Brasil o último a sair da zona de conflito.

Essa atuação do Contingente Brasileiro, na Faixa 
de Gaza, foi a primeira e mais longa Missão de Paz 
do Exército Brasileiro. Foi considerada, por meio do 
Decreto 43.800, de 23 de maio de 1958, pelo então 
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Presidente Juscelino Kubtischek, como Serviço Na-
cional Relevante.

Diante do exposto, é digno que o Senado Federal 
preste homenagem, por mais um transcurso do ani-
versário do Batalhão Suez, a estes heróis que lutaram 
bravamente pela paz mundial.

Sala das sessões, 6 de novembro de 2012. – Se-
nador Cássio Cunha Lima.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência encaminhará o voto 
solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Sobre a mesa, proposta de emenda à 
Constituição que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A proposta de emenda à Constituição 
que acaba de ser lida está sujeita às disposições cons-
tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Senador Gim 
Argello para integrar, como titular, a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, nos termos do Ofício
nº 167, de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar 
União e Força.

É o seguinte o Ofício:

OF.Nº 167/2012–BLUFOR
Brasília, 6 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito as pro-

vidências de Vossa Excelência no sentido de indicar 
meu nome, Senador Gim Argello, para integrar, como 
membro titular, a Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária – CRA – do Senado Federal, na vaga anterior-
mente cedida para o PMDB e que era ocupada pelo 
nobre Senador Sérgio Souza.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço, colocando-me à 
disposição. 

Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do Bloco Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
112, de 6 de novembro de 2012, do Ministro de Esta-
do do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
em resposta ao Requerimento nº 763, de 2012, de 
informações, de autoria do Senador Ricardo Ferraço. 

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – O Senado Federal recebeu os seguintes 
Avisos do Ministro de Estado dos Transportes:

– Nº 129, de 5 de novembro de 2012, por meio 
do qual encaminha informações em resposta 
ao Requerimento nº 243, de 2012, de infor-
mações, de autoria do Senador Pedro Taques.
– Nº 130, de 5 de novembro de 2012, por meio 
do qual encaminha informações em resposta ao 
Requerimento nº 706, de 2012, de informações, 
de iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. 
– Nº 131, de 5 de novembro de 2012, por meio 
do qual encaminha informações em resposta ao 
Requerimento nº 288, de 2012, de informações, 
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes.

Os Requerimentos vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – A Srª Senadora Angela Portela enviou 
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do dis-
posto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senado-
ras e Srs. Senadores, o Brasil vem conseguindo reverter, 
nos últimos anos, um problema histórico, o descaso para 
com a educação infantil. Mesmo quando se caminhava 
para a universalização da educação fundamental, pouco 
se investia na educação infantil e mesmo em creches.

Segundo dados do Censo Escolar 2010, realizado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), 6.756.698 crianças estão matri-
culadas na educação infantil, das quais 71,8% em creches 
e pré-escolas municipais (4.853.761), 1,06% em estadu-
ais, 0,04% em federais e 27,1% em instituições privadas.

Isso significa que número de crianças que fre-
quentam creches aumentou consideravelmente nos 
últimos anos. O Censo Escolar 2010 registrou um au-
mento de mais de 168 mil crianças matriculadas em 
comparação com 2009 e 79,1% a mais do que em 2002.

Essa tendência é confirmada pelos dados rela-
tivos ao ano passado, os mais recentes disponíveis. 
Mostram que em 2011 houve aumento no atendimen-
to na Educação Infantil, de 3,3%. Também foi puxado 
essencialmente pelas creches, que apresentaram um 
crescimento de 11% entre 2010 e 2011. Essas uni-
dades, que atendem crianças na faixa dos 3 anos de 
idade, receberam 234 mil novos alunos em 2011.

A antiga pré-escola também mostra resultados 
positivos. Caso se olhe apenas o número de matrícu-
las, registra uma queda nominal desde 2004. 

Isso ocorre, porém, por conta de um dado altamen-
te positivo, a implementação do ensino fundamental de 
nove anos, que passa a receber os alunos de seis anos 
de idade. Assim, vistas como um todo, as iniciativas 
para proporcionar atendimento às crianças até cinco 
anos revelam um avanço como nunca ocorreu no Brasil.

O ProInfância – Programa Nacional de Reestrutu-
ração e Aquisição de Equipamentos da Rede Escolar 
Pública de Educação Infantil – foi criado pelo presidente 
Lula para ampliar e melhorar as instalações das cre-
ches e pré-escolas, incluindo a compra de equipamen-
tos, móveis e reformas que garantam a acessibilidade, 
como a construção de rampas, banheiros maiores e 
outras adequações. O programa faz parte do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) do MEC.

Com o ingresso do ProInfância, em 2011, na 
segunda etapa do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC-2), serão financiadas 6.427 escolas de 
educação infantil distribuídas em municípios das cinco 
regiões até 2014.

O objetivo proposto é universalizar, até 2016, o 
atendimento escolar da população de 4 a 5 anos, e 
ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil de for-
ma a atender a 50% da população de até três anos.

Trata-se de um compromisso do atual governo. 
Registro que, na mensagem enviada ao Congresso 
este ano, nossa presidenta Dilma destacou como prio-
ridade para este ano o desenvolvimento de políticas 
voltadas para a primeira infância.

Talvez seja uma das iniciativas mais relevantes 
tomadas na educação brasileira em todos os tempos. 
Hoje, sabemos em que medida a estimulação precoce 
das crianças contribui para o seu aprendizado futuro. 

Desenvolve suas capacidades motoras, afetivas 
e de relacionamento social. O contato das crianças 
com os educadores transforma-se em relações de 
aprendizado.

O atendimento nas instituições de educação in-
fantil garante-lhes a absorção de conteúdos que serão 
relevantes para a construção de suas vidas. 
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Além disso, a educação infantil estará sempre asso-
ciada à alimentação de qualidade, à assistência médica 
e à segurança, indispensáveis a toda e qualquer criança.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, trago aqui, ao Senado Federal, uma contribuição 
a esse esforço para estruturar e expandir nossa rede 
de educação infantil. 

Tramita já o projeto de lei de número 194, de 2012, 
que pretende condicionar o pagamento das parcelas do 
financiamento habitacional, por parte dos beneficiários 
de programas como o Minha Casa Minha Vida ao cre-
denciamento de escola pública de educação infantil e de 
ensino fundamental no respectivo conjunto habitacional.

Partimos da constatação de um desrespeito a 
direitos da população, que vem acompanhado de des-
compasso na implementação de políticas públicas. 

Registro aqui o que determina o inciso XXV do artigo 
7º da Constituição: é direito dos trabalhadores “a assistên-
cia gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento 
até os cinco anos de idade em creches e pré-escolas”. 

Esse dispositivo deve ser compreendido em con-
junto com o inciso I do artigo 208 da Constituição, ao 
determinar que “o dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de educação básica obriga-
tória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade”.

Infelizmente, ainda não é o que vemos. Sabemos 
que na implementação de programas habitacionais, in-
clusive no próprio Programa Minha Casa Minha Vida, 
tanto no caso de residências horizontais, quanto nos con-
juntos de apartamentos, ocorre um sério descompasso. 

As famílias se mudam para as novas residências 
e não encontram, nem no perímetro do conjunto edifi-
cado, nem mesmo nas suas proximidades, as escolas 
gratuitas onde possam matricular os filhos. 

Sabemos também que a imensa maioria dos 
beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida é 
constituída por famílias com renda familiar entre um 
e quatro salários mínimos. Têm absoluta necessidade 
de atendimento no que se refere à educação infantil.

Sabemos também que o programa Pró-Infância 
costuma encontrar problemas de implementação pela 
indisponibilidade de terrenos, muitas vezes nos pró-
prios conjuntos habitacionais.

Precisamos resolver esses entraves. Existe íntima 
correlação entre o direito de habitar dignamente e o 
dever do Estado de oferecer no ambiente urbano próxi-
mo as creches, pré-escolas e unidades de ensino fun-
damental a que os brasileiros até dezessete anos têm 
direito constitucional. Cabe ao Poder Público atendê-la.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Não havendo mais oradores inscritos 
presentes, declaro encerrada a presente sessão, con-

vocando outra para amanhã, no horário regimental, às 
14 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 93, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 922, de 2012 - RISF 336, II)
Discussão, em turno único, Projeto de Lei da Câ-
mara nº 93, de 2012 (nº 2.784/2011, na Casa de 
origem), de iniciativa da Presidência da República, 
que dá nova redação ao art. 387 do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal, para a detração ser considera-
da pelo juiz que proferir sentença condenatória.
Parecer favorável, sob nº 1.335, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Romero Jucá.

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 63, DE 2011
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 63, de 2011, tendo como 
primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, que
altera a redação do art. 3º da Emenda Constitu-
cional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, para 
ampliar o prazo de adesão ao regime especial de 
precatório até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 65, DE 2011
Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 65, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Clésio 
Andrade, que altera o art. 27 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias para criar 
o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em 
Belo Horizonte, Minas Gerais.
Parecer sob nº 1.055, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

4
REQUERIMENTO Nº 786, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 
786, de 2012, da Senadora Ana Rita, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
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nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com 
o Projeto de Lei do Senado nº 329 de 2011, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva (porte de arma de fogo por agentes de 
segurança fora de serviço).

5
REQUERIMENTO Nº 899, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 
899, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2012; com os Proje-
tos de Lei do Senado nºs 752, de 2011; e 69, 
de 2012, que já se encontram apensados, por 
regularem matéria correlata (prorrogação da 
licença-paternidade).

6
REQUERIMENTO Nº 900, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
900, de 2012, do Senador Armando Monteiro,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 408, de 2009, que tramita em conjunto 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 1, de 
2009, e 452, de 2011, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(normas para rótulos de produtos alimentícios).

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
Às 20 horas e 19 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:

Ata da 206ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 7 de Novembro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Paulo Paim
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 932, DE 2012
Nos termos do art. 40 do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro seja considerada como licen-
ça autorizada minha ausência dos trabalhos da Casa, 
no período de 14/11 a 26/11 de 2012.

Nesse período, estarei participando de Missão 
Parlamentar à República Popular da China.

Senhor Presidente
De acordo com o art. 39 – I RISF comunico que 

estarei ausente do País no período acima citado. 
Sala das Sessões, 7 de novembro de 2012. – Se-

nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional)

REQUERIMENTO Nº 933, DE 2012

Requer, autorização para integrar a Dele-
gação que irá representar o Brasil na Con-
ferência Mundial de Telecomunicações In-
ternacionais (WCIT)

Requeiro, nos termos do disposto nos arts. 39 e 
40, do Regimento Interno do Senado Federal, autori-
zação para integrar a Delegação que irá representar 
o Brasil na Conferência Mundial de Telecomunicações 

Internacionais (WCIT), promovida pela União Interna-
cional de Telecomunicações (ITU/UNO), à realizar-se 
no período de 3 a 14 de dezembro de 2012, em Dubai, 
nos Emirados Árabes.

Justificação
A Conferência Mundial de Telecomunicações In-

ternacionais (WCIT) promovida pela União Internacio-
nal das Telecomunicações (ITU), organismo integrante 
da ONU, ocorrerá de 3 a 14 de dezembro de 2012, em 
Dubai, nos Emirados Árabes. O objetivo principal da 
conferência é debater os Regulamentos Internacionais 
de Telecomunicações (ITRs), vigentes desde 1988, 
promovendo-se a apresentação de novos paradigmas 
legais e regulatórios.

As propostas das organizações e Estados mem-
bros da UIT para a CMTI abordarão temas como: di-
reito humano de acesso às comunicações; seguran-
ça no uso de TICs; cobrança, qualidade do serviço e 
convergência; dentre outros, igualmente importantes.

A Conferência Mundial de Telecomunicações 
desperta grande interesse, não apenas pela relevân-
cia e centralidade dos temas implicados, mas também 
porque algumas das propostas apresentadas pelos 
países-membros resultam em ampliação das atribui-
ções da UIT, sobretudo na direção de temas que, am-
pliando o tradicional escopo das discussões relativas 
à infraestrutura de telecomunicações, tratarão também 
de questões centrais relativas às camadas regulatórias 
de funcionamento da Internet

Sala da Comissão, – Senador Walter Pinheiro, 
PT/BA.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional)
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REQUERIMENTO Nº 934, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 39 combinado 
com o 40, do Regimento Interno do Sena-
do Federal, autorização para participar da 
Conferência Mundial de Telecomunicação 
Internacionais (WCIT), promovida pela União 
Internacional de Telecomunicações (ITU/
UNO), como representante desta casa, a 
realizar-se no período de 3 a 14 de dezembro 
de 2012, em Dubai, nos Emirados Árabes. 

Justificação
A Conferência Mundial de Telecomunicações In-

ternacionais (WCIT) promovida pela União Internacio-
nal das Telecomunicações (ITU), organismo integrante 
da ONU, ocorrerá de 3 a 14 de dezembro de 2012, em 
Dubai, nos Emirados Árabes. O Objetivo principal dessa 
conferência é debater os Regulamentos Internacionais 
de Telecomunicações (ITRs), vigentes desde 1988, 
promovendo-se a apresentação de novos paradigmas 
legais e regulatórios.

As propostas das organizações e Estados mem-
bros da UTI para a CMTI abordarão temas como: direito 
humano de acesso às comunicações; dentre outros, 
igualmente importantes.

A Conferência Mundial de Telecomunicações des-
perta grande interesse, não apenas pela relevância e 
centralidade dos temas implicados, mas também porque 
algumas das propostas apresentadas pelos países-
-membros resultam ampliando o tradicional escopo das 
discussões relativas à infraestrutura de telecomunica-
ções tratará também de questões centrais relativas às 
camadas regulatórias de funcionamento da Internet.

Sala da Comissão, – Senador Cícero Lucena, 
PSDB/PB.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão encaminhados à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PARECER N° 1.350, DE 2012

Da Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE), sobre a Mensagem n° 95, de 2012, 
da Presidente da República (n° 494, de 5 de 
novembro de 2012, na origem), que solicita 

autorização do Senado Federal para que 
seja contratada operação de crédito exter-
no, com garantia da República Federativa 
do Brasil, entre o Estado de Minas Gerais 
e a Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD), no valor total de até € 300.000.000,00 
(trezentos milhões de euros), de principal, 
destinada ao financiamento parcial do “Pro-
grama de Apoio aos Investimentos em In-
fraestrutura de Serviços Básicos do Estado 
de Minas Gerais (CRC-CEMIG)”.

Relator: Senador  Flexa Ribeiro

I – Relatório
É submetida à apreciação do Senado Federal a 

Mensagem n° 95, de 2012, da Presidente da Repúbli-
ca, que solicita autorização para que seja contratada 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
entre o Estado de Minas Gerais e a Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD), no valor total de até tre-
zentos milhões de euros.

As operações de crédito interno e externo dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios subor-
dinam-se à observância e ao cumprimento das condi-
ções e exigências estipuladas pelas Resoluções nos 40 
e 43, de 2001, do Senado Federal. As operações de 
crédito externo são sujeitas à autorização específica 
do Senado Federal, nos termos do art. 28 da Resolu-
ção n° 43, de 2001.

Por sua vez, a concessão de garantias pela União 
subordina-se ao cumprimento dos limites e condições 
estabelecidos na Resolução n° 48, de 2007, com as 
alterações introduzidas pela Resolução n° 41, de 2009, 
e também são sujeitas à autorização específica do 
Senado Federal.

Os recursos dessa operação de crédito destinam-
-se ao financiamento parcial do Programa de Apoio aos 
Investimentos em Infraestrutura de Serviços Básicos 
do Estado de Minas Gerais (CRC – CEMIG). O objetivo 
geral do programa é ampliar as condições para avançar 
na carteira de investimentos públicos que atendam as 
necessidades básicas do cidadão mineiro, priorizando 
as áreas de infraestrutura diretamente relacionadas à 
redução das desigualdades e o crescimento econô-
mico sustentável.

O propósito do empréstimo com a AFD e tam-
bém a reestruturação de parte da dívida CRC/CEMIG, 
algo fundamental para que o Estado possa ampliar sua 
capacidade fiscal, possibilitando novos investimentos.

A operação de crédito externo pretendida será 
realizada na modalidade de empréstimo com taxa fixa, 
a ser definida na data da assinatura do contrato, mais 

NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 59405

comissões. Segundo a STN, a taxa cobrada pela AFD 
estaria em 3,46% em 11 de outubro do corrente.

II – Análise
A operação de crédito pretendida será contra-

tada pelo Estado de Minas Gerais, no valor de até € 
300.000.000,00, destina-se ao financiamento parcial 
do Programa de Apoio aos Investimentos em Infraes-
trutura de Serviços Básicos do Estado de Minas Gerais 
(CRC – CEMIG).

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) emitiu 
o Parecer COPEM/ STN n° 1.569, de 11 de outubro 
de 2012, declarando nada ter a opor a concessão da 
garantia pleiteada, desde que, previamente a assina-
tura dos contratos, sejam atendidas duas condições: 
a formalização do contrato de contragarantia e a ve-
rificação da adimplência do Ente com a União e suas 
entidades controladas.

Por intermédio do Parecer n° 1.537/2012/CO-
PEM/STN, a STN informa que o Mutuário atendeu aos 
requisitos mínimos para a contratação da operação 
de crédito, previstos na Resolução n° 43, de 2001 do 
Senado Federal.

O referido programa foi identificado como passível 
de obtenção de financiamento externo pela Comissão 
de Financiamentos Externos (COFIEX), conforme a 
Recomendação n° 1.288, de 20 de dezembro de 2011, 
homologada pelo Sr. Ministro de Estado de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão.

Relativamente à exigência constitucional de que 
programas ou projetos constem do plano plurianual e 
da lei orçamentária anual, é informado que os investi-
mentos previstos no programa mencionado constam 
da Lei do Plano Plurianual de Ação Governamental do 
Estado de Minas Gerais para o período 2012-2015.

Ademais, a Lei Estadual n° 19.964, de 26 de 
dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a 
contratar operações de crédito destinadas a reestru-
turar a dívida CRC – CEMIG e a celebrar contrato de 
contragarantia.

De acordo com as informações contidas no Rela-
tório da Gestão Fiscal da União para o segundo qua-
drimestre de 2012, há margem para a concessão da 
pleiteada garantia da União, dentro do limite estabe-
lecido no artigo 9° da Resolução do Senado Federal.

De acordo com estudo realizado por aquela Se-
cretaria, as garantias oferecidas pelo Estado de Minas 
Gerais são suficientes para ressarcir a União caso esta 
venha a honrar compromissos na condição de garan-
tidora da operação de crédito.

O Estado de Minas Gerais encontra-se adimplen-
te em relação às instituições integrantes do sistema 

financeiro nacional, conforme consulta realizada em 
11 de outubro do corrente.

Ademais, o Estado de Minas Gerais, na consulta 
realizada em 2 de janeiro do corrente, não apresentava 
pendências referente aos financiamentos e refinancia-
mentos concedidos pela União.

A verificação da adimplência financeira em face 
da Administração Pública Federal e suas entidades 
controladas e de recursos dela recebidos poderá ser 
feita mediante consulta ao Cadastro Único de Convê-
nio (CAUC), por ocasião da assinatura do contrato de 
contragarantia, conforme prevê a Resolução n° 41, de 
2009, que alterou a Resolução n° 48, de 2007.

Em relação ao cumprimento da Emenda Cons-
titucional n° 62, de 6 de dezembro de 2009, relativa a 
pagamento de precatórios, a STN esclarece que res-
tou frustrada a tentativa de verificação da adimplência 
do Ente, pois as emissões de certidões e as consultas 
ao Cadastro de Entidades Devedoras e Inadimplentes 
(CEDIM) foram suspensas.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) emitiu o Parecer PGFN/COF n° 2.151, de 25 
de outubro de 2012. No exame das cláusulas da mi-
nuta contratual, concluiu que elas são admissíveis e 
estão de acordo com a legislação brasileira aplicável à 
espécie. Em especial, foi observado o disposto no art. 
8° da Resolução n° 48, de 2007, que veda disposição 
contratual de natureza política, atentatória à soberania 
nacional e à ordem pública, ou contrária à Constituição 
e às leis brasileiras, bem como que implique compen-
sação automática de débitos e créditos.

III – Voto
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Esta-

do de Minas Gerais encontra-se de acordo com o que 
preceituam as Resoluções nos 40 e 43, de 2001, e 48, 
de 2007, do Senado Federal, e a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, devendo ser concedida a autorização 
para a contratação da operação de crédito externo 
pretendida, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 61, DE 2012

Autoriza o Estado de Minas Gerais a con-
tratar operação de crédito externo, com ga-
rantia da União, com a Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD), no valor total 
de até € 300.000.000,00 (trezentos milhões 
de euros).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado de Minas Gerais autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, com a Agência Francesa de Desenvolvimento 
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(AFD), no valor total de até € 300.000.000,00 (trezen-
tos milhões de euros).

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito externo referida no caput destinam-se
ao financiamento parcial do “Programa de Apoio aos 
Investimentos em Infraestrutura de Serviços Básicos 
do Estado de Minas Gerais (CRC – CEMIG)”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de Minas Gerais;
II – credor: Agência Francesa de Desenvol-
vimento (AFD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: € 300.000.000,00 (trezentos mi-
lhões de euros);
V – prazo de desembolso: até 27 de agosto 
de 2013;
VI – amortização: 30 (trinta) parcelas semes-
trais e consecutivas, de valores iguais, vencen-
do-se a primeira em 15 de maio de 2018 e a 
última em 15 de novembro de 2032;
VII – juros: taxa fixa, a ser definida na data de 
assinatura do contrato;
VIII – comissão de avaliação: 0,5% (cinco 
décimos de um por cento) sobre o montante 
total do empréstimo e será devida a partir do 
início da vigência do contrato e, no mais tardar, 
na oportunidade em que se realize o primeiro 
desembolso;
IX – comissão de compromisso: 0,5% a.a. 
(cinco décimos de um por cento) sobre o sal-
do não desembolsado do empréstimo, devida 

após 6 (seis) meses a partir da data da assi-
natura do contrato;
X – juros de mora: 3,5% a.a. (três e meio por 
certo ao ano) acrescido aos juros devidos e 
ainda não pagos;
XI – taxas legais: até 8.000,00 EUR (oito mil 
euros), que deverão ser pagos ao credor até 
a data do primeiro desembolso.

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garan-
tia ao Estado de Minas Gerais na operação de crédito 
externo referida nesta Resolução.

§ 1° As datas de pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

§ 2° A autorização prevista no caput fica condi-
cionada a que, previamente à assinatura do contrato 
de empréstimo, o Ministério da Fazenda:

I – verifique e certifique a adimplência do Es-
tado de Minas Gerais com a União, incluindo 
as entidades controladas;
II – celebre o contrato de contragarantia.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir de sua publicação.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2012. – 
Senador Francisco Dornelles, Presidente – Senador 
Flexa Ribeiro, Relator.
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PARECER N° 1.351, DE 2012

DA Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre a Mensagem n° 97, de 2012 (n° 496, 
de 2012, na origem), da Presidente da Re-
pública, que propõe seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, 
com a garantia da República Federativa 
do Brasil, entre o Estado do Tocantins e o 
Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, no valor de até 
US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), 
destinada a financiar parcialmente o “Proje-
to de Desenvolvimento Regional Integrado 
e Sustentável – PDRIS”.

Relator: Senador Aécio Neves

I – Relatório
Com a Mensagem n° 97, de 5 de novembro de 

2012, a Presidente da República propõe ao Senado 
Federal que seja autorizada a contratação de opera-
ção de crédito externo, com a garantia da República 
Federativa do Brasil, entre o Estado do Tocantins e o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento – BIRD.

Os recursos da operação de crédito, no valor de 
até US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de dóla-
res dos Estados Unidos da América), destinam-se a 
financiar parcialmente o “Projeto de Desenvolvimento 
Regional Integrado e Sustentável – PDRIS”.

O pedido está instruído com os documentos per-
tinentes, dentre os quais se destacam: a Exposição de 
Motivos no 00224/2012MF, de 31 de outubro de 2012, 
do Ministro da Fazenda; os pareceres favoráveis da 
Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins, da Secreta-
ria do Tesouro Nacional (STN) e da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional; o parecer técnico da Secretaria 
do Planejamento e da Modernização da Gestão do Es-
tado; a Recomendação n° 1.167, de 14 de dezembro 
de 2009, da Comissão de Financiamentos Externos 
(Cofiex), válida até 4 de janeiro de 2013; o credencia-
mento do Estado, pelo Banco Central, para negociar 
o empréstimo, conforme registro de operações finan-
ceiras sob o n° ROF TA 614553, de 17 de outubro de 
2012; e a minuta do contrato de empréstimo.

A liberação dos recursos da operação de crédito 
está prevista para o período 2012-2017, com amortiza-
ções em 40 parcelas semestrais e custo efetivo médio 
estimado em 3,9% ao ano.

II – Análise
As operações de crédito interno e externo da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios estão sujeitas à observância das condições e 
exigências estabelecidas pelas Resoluções nos 40 e 
43, de 2001, e n° 48, de 2007, todas do Senado Fe-
deral, bem como das disposições constantes da Lei 
Complementar n° 101, de 2000 – a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF).

Nos termos dispostos nos Pareceres n°s 1.480, 
de 5 de setembro de 2012, e 1.563, de 9 de outubro 
de 2012, ambos da sua Coordenação de Operações 
de Crédito de Estados e Municípios – COPEM, a STN 
conclui que foram cumpridas as exigências e observa-
dos os limites dispostos nas normas acima referidas, 
atendendo assim os requisitos mínimos previstos no 
art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

De fato, o Estado cumpre todos os limites de en-
dividamento. Com o presente empréstimo, o montante 
global de operações contratadas em um exercício, re-
lativamente à receita corrente líquida (RCL), varia de 
7,04% em 2012 para 2,01% em 2017. Por outro lado, 
o comprometimento da RCL com o serviço de suas 
dívidas decresce da média de 5,2%, entre 2012-2014, 
para 0,18% em 2037. Por fim, a dívida consolidada do 
Estado em relação a sua RCL situa-se em 0,46. Por-
tanto, bem abaixo do limite máximo de 2,0 fixado pelo 
Senado Federal.

A Lei Estadual no 2.271, de 29 de dezembro de 
2009, autoriza o Poder Executivo a contratar a opera-
ção de crédito externo, no valor acima mencionado e a 
vincular suas receitas tributárias e as oriundas de trans-
ferências constitucionais como contragarantias à União.

A STN considera que as contragarantias ofereci-
das são suficientes para ressarcir a União, caso esta ve-
nha a honrar compromissos na condição de garantidora 
da operação em exame. Aquela Secretaria analisou a 
capacidade de pagamento do Estado, classificando-
-o na categoria B+, que corresponde a uma situação 
fiscal forte e risco de crédito baixo. Ou seja, suficiente 
para o recebimento da garantia da União. Ademais, 
mediante contrato de contragarantia, a União poderá 
reter, diretamente das transferências federais ou das 
contas centralizadoras da arrecadação do Estado, as 
importâncias necessárias para eventual ressarcimento.

Por outro lado, a STN registra que a União dispõe 
de margem para a concessão da garantia solicitada, 
conforme Relatório de Gestão Fiscal da União para o 
2° quadrimestre de 2012.

NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL430



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 59409

Do ponto de vista orçamentário, ressalte-se que 
o Projeto em tela está inserido no Plano Plurianual do 
Estado para o período 2012-2015, aprovado pela Lei n° 
2.538, de 16 de dezembro de 2011. Ademais, o Chefe 
do Poder Executivo declara que constam da Lei Orça-
mentária de 2012 – Lei n° 2.547, de 22 de dezembro 
de 2011 – dotações suficientes à execução do Projeto.

Registre-se que o Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins informa que em 2009 – o último exercício 
analisado e em 2010 e 2011 (ainda não analisados), 
as despesas com pessoal no âmbito dos três poderes 
situam dentro limites estabelecidos pela LRF. Conforme 
mencionado no Parecer da PGFN, o Tribunal atesta 
também que o Estado aplica corretamente os recursos 
em ações de serviços básicos de saúde e manutenção 
e desenvolvimento do ensino, em consonância com os 
arts. 198 e 212 da Constituição Federal e que o Es-
tado exerce plenamente a sua competência tributária. 
Quanto aos exercícios ainda não analisados, o Chefe 
do Poder Executivo declara que estão sendo cumpri-
dos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
da Resolução n° 43, do Senado Federal.

As demais exigências legais são atendidas, obser-
vando-se que a verificação da situação de adimplência 
do Estado com a Administração Pública Federal e suas 
entidades será feita mediante consulta ao CAUC, quan-
do da assinatura do contrato de garantia, cf. o art. 10, § 
4°, da Resolução n° 48, de 2007, do Senado Federal.

Em suma, a STN manifesta-se favoravelmente à 
contratação da operação de crédito com a garantia da 
União, desde que previamente assinatura do contrato 
de empréstimo sejam verificados, pelo Ministério da 
Fazenda: (i) a adimplência do Estado com a União, e (ii) 
a formalização do respectivo contrato de contragarantia.

De igual modo manifesta-se a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional em seu parecer PGFN/COF/N° 
2.180, de 29 de outubro de 2012, onde conclui que as
cláusulas contratuais são as usualmente utilizadas nas 
operações de crédito celebradas com o BIRD e que 
foi observado, também, o disposto no art. 8° da Reso-
lução n° 48, de 2007, do Senado Federal, que veda 
disposição contratual de natureza política, atentatória 
à soberania nacional e à ordem pública, contrária à 
Constituição e às leis brasileiras, bem assim que im-
plique compensação automática de débitos e créditos.

Conclui-se, assim, que são observados os limites 
e condições estabelecidos pelas resoluções do Senado 
Federal que tratam da matéria, assim como as exigências 

e condições para a prestação de garantia pela União, 
contidas no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto ao mérito, a STN informa que o Projeto
de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável 
abrangerá a melhoria da eficiência da gestão pública; 
a promoção e fortalecimento do sistema produtivo; a 
conservação e uso sustentável dos recursos naturais 
e a melhoria da eficiência do sistema de transportes. 
E, para alcançar os objetivos, o projeto está estrutu-
rado em três componentes: I. melhoria do transporte 
rural; 2. eficiência nos serviços públicos; e 3. geren-
ciamento do projeto.

Ressalte-se, por fim, que o Projeto contará com 
investimentos totais de US$ 375 milhões, sendo US$ 
300 milhões financiados pelo BIRD e o restante prove-
niente de contrapartida estadual, previstos para serem 
desembolsados entre 2012 e 2017.

III – Voto
Ante o exposto, voto favoravelmente à autoriza-

ção para a contratação da operação de crédito externo 
solicitada pelo Estado do Tocantins, com a garantia da 
República Federativa do Brasil, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
N° 62, DE 2012

Autoriza o Estado do Tocantins a contratar, 
com a garantia da República Federativa do 
Brasil, operação de crédito externo com o 
Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, no valor de até 
US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), 
destinada a financiar parcialmente o “Proje-
to de Desenvolvimento Regional Integrado 
e Sustentável – PDRIS “.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado do Tocantins autorizado a 

contratar, com a garantia da República Federativa do 
Brasil, operação de crédito externo com o Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento – 
BIRD, no valor de até US$ 300.000.000,00 (trezentos 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos oriundos da ope-
ração de crédito referida no caput destinam-se ao fi-
nanciamento parcial do “Projeto de Desenvolvimento 
Regional Integrado e Sustentável – PDRIS”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:
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I – devedor: Estado do Tocantins;
II – credor: Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento – BIRD;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 300.000.000,00 (trezen-
tos milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América);
V – prazo de desembolso: até 31 de março 
de 2019;
VI – amortização: 40 (quarenta) parcelas se-
mestrais;
VII – juros: exigidos semestralmente nas mes-
mas datas do pagamento da amortização e 
calculados sobre o saldo devedor periódico do 
empréstimo a uma taxa composta pela taxa 
de juros LIBOR semestral para dólar dos Es-
tados Unidos da América, acrescidos de uma 
margem a ser determinada pelo BIRD a cada 
exercício fiscal;
VIII – comissão a vista: 0,25% sobre o valor 
do empréstimo, a ser paga até 60 dias após 
a data de efetividade do contrato, com fundos 
do empréstimo;
IX – juros de mora: 0,50% ao ano acresci-
dos aos juros devidos e ainda não pagos até 
trinta dias após a data prevista para o seu 
pagamento.

§ 1° As datas de pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

§ 2° É permitido ao mutuário, já devidamente auto-
rizado por esta Resolução, mediante solicitação formal 
ao credor, exercer a opção de conversão da taxa de 
juros aplicada ao montante parcial ou total do emprés-
timo, de flutuante para fixa ou vice-versa, de contratar 
o estabelecimento de tetos e bandas para flutuação da 

taxa de juros, e a de alterar a moeda de referência da 
operação de crédito para o montante desembolsado e 
a desembolsar, inclusive para a moeda local.

§ 3° Para o exercício da opção referida no pará-
grafo anterior, fica autorizada a cobrança de uma co-
missão de transação pelo BIRD.

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder ga-
rantia ao Estado do Tocantins à operação de crédito 
externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput fica condicionado a que:

I – O Estado do Tocantins celebre contrato 
com a União para a concessão de contraga-
rantias, sob a forma de vinculação das receitas 
próprias de que trata o art. 155 e das cotas 
de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 157 e 159, combinados com o § 4° do 
art. 167, todos da Constituição Federal, e ou-
tras garantias em direito admitidas, podendo 
o Governo Federal requerer as transferências 
de recursos necessários para cobertura dos 
compromissos honrados, diretamente das con-
tas centralizadoras da arrecadação do Estado 
ou das Transferências Federais;
II – o Ministério da Fazenda verifique e ateste 
a situação de adimplência do ente garanti-
do quanto aos pagamentos e prestações de 
contas de que trata o art. 10 da Resolução n° 
48, de 2007.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização e de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. – Se-
nador Francisco Dornelles, Presidente em exercício 
– Senador Aécio Neves, Relator.
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PARECER N° 1.352, DE 2012

Da Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre a Mensagem n° 96, de 2012 (n° 495, 
de 2012, na origem), da Presidente da Re-
pública, que propõe ao Senado Federal 
seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com a garantia da Re-
pública Federativa do Brasil, entre o Esta-
do do Rio de Janeiro e a Corporação An-
dina de Fomento – CAF, no valor de até 
US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), 
destinada ao financiamento parcial do “Pro-
grama de Obras Complementares do Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro”.

Relator: Senador Sérgio Souza

I – Relatório
A Presidente da República encaminha ao Senado 

Federal pedido de autorização do Estado do Rio de Janeiro 
para contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF)

Os recursos do empréstimo pretendido destinam-
-se a financiar o “Programa de Obras Complementares 
do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro”, que visa pro-
mover a interligação das rodovias federais BR-116, BR-
40 e BR– 493 e circundar a cidade do Rio de Janeiro.

O programa irá contribuir para a reestrutura-
ção espacial e urbana da periferia metropolitana, por 
meio da implantação de infraestrutura interligando 
importantes equipamentos de infraestrutura logística 
e industrial, tais como: o Porto de Itaguaí, o complexo 
petroquímico de Itaboraí – COMPERJ, a Refinaria de 
Duque de Caxias – REDUC, além de atrair parte sig-
nificativa do tráfego de cargas da região metropolitana 
do Rio de Janeiro.

O empréstimo foi credenciado pelo Banco Central 
do Brasil e as suas condições financeiras inseridas no 
sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF) 
sob o número TA625707. Ele será contratado com taxa 
de juros baseada na LIBOR, acrescida de spread que
pode variar de 1,80% ao ano a 2,60% ao ano.

De acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), o custo efetivo médico do empréstimo 
será de 3,91 % ao ano, flutuante conforme a variação 
da LIBOR, considerado aceitável por essa Secretaria, 
dado o custo atual médio de captação do Tesouro Na-
cional, em dólar, no mercado internacional.

Vale destacar que os recursos totais a serem 
alocados no programa alcançam investimentos totais 
de US$ 334 milhões, sendo que estão previstas con-
trapartidas de recursos do Estado no montante de 
US$ 134 milhões.

II – Análise
A análise da presente operação de crédito exter-

no fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da 
Constituição Federal, e visa verificar o cumprimento 
das determinações das Resoluções nºs 40 e 43, de 
2001, e 48, de 2007, todas do Senado Federal, e da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas são as normas 
que regulam os limites e condições para a contratação 
de operações de crédito internas e externas, inclusi-
ve concessão de garantia, no âmbito dos três níveis 
de governo.

De acordo com o Parecer n° 1.528, de 25 de se-
tembro de 2012, da Coordenação-Geral de Operações 
de Crédito de Estados e Municípios (COPEM) da STN, 
o Estado do Rio de Janeiro cumpre os limites e demais 
condições definidas pelas referidas resoluções. Por-
tanto, atende os requisitos mínimos previstos no art. 
32 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mediante declaração do Chefe do Poder Exe-
cutivo do Estado do Rio de Janeiro e de parecer jurí-
dico, enviados à STN, é afirmado que as ações para 
o referido programa estão previstas na Lei nº 6.126, 
de 2011, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2012-2015.

É atestado também que o orçamento previsto 
para o exercício financeiro de 2012 contempla dota-
ções para o Programa objeto da operação. Há decla-
ração do Governo do Estado informando que o ingres-
so de recursos relativos à operação, bem como dos 
necessários à contrapartida estadual e aos encargos 
da operação de crédito, está previsto e contemplado, 
sendo as dotações suplementadas na ocorrência de 
eventuais acréscimos.

Ademais, a STN informa que o Estado cumpre 
com as metas e os compromissos assumidos no Pro-
grama de Ajuste e Reestruturação Fiscal, em confor-
midade com o disposto na Resolução n° 43, de 2001, 
do Senado Federal, sendo que a operação pretendida 
não implica violação do seu acordo de refinanciamento 
firmado com a União.

Com vistas à concessão da garantia da União, 
submetida ao que determina o art. 40 da LRF e aos 
limites e condições previstos nos arts. 9° e 10 da Re-
solução do Senado Federal n° 48, de 2007, examina-
-se, em seguida, a situação de adimplência do Estado 
em relação à União e as contragarantias oferecidas.

Nesse contexto, de imediato cabe destacar que a 
Lei Estadual n° 6.017, de 10 de agosto de 2011, auto-
riza o Poder Executivo a contratar operação de crédito 
externo com a CAF e a vincular, como contragarantias 
garantia da União, as parcelas necessárias e suficien-
tes das receitas a que se referem os arts. 155, 157 e 
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159, na forma do § 4° do art. 167, todos da Constitui-
ção Federal, e outras garantias em direito admitidas.

Nos termos do estudo sobre o comprometimen-
to das transferências federais e receitas próprias do 
Estado do Rio de Janeiro, a STN conclui que as con-
tragarantias oferecidas pelo Estado são consideradas 
suficientes caso a União venha a honrar compromisso 
na condição de garantidora da operação.

Vale enfatizar que a Resolução n° 41, de 2009, 
que alterou a Resolução n° 48, de 2007, possibilita a 
comprovação de adimplência do ente garantido, tanto 
tributária e financeira, como da prestação de contas 
de recursos recebidos da União por ocasião da assi-
natura do contrato.

Por sua vez, em decorrência de decisão do Su-
premo Tribunal Federal sobre a Ação Cautelar n° 231, 
e de Ação Civil Ordinária n° 720, o Estado do Rio de 
Janeiro encontra-se adimplente em relação aos finan-
ciamentos e refinanciamentos concedidos pela União 
ou garantias por ela honradas.

Ademais, o Estado está adimplente com as ins-
tituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União 
para o primeiro quadrimestre de 2012 existe margem 
em seus limites para a concessão de sua garantia, es-
tabelecidos pelo Senado Federal, nos termos do art. 
9° da Resolução n° 48, de 2007.

A Secretaria do Tesouro Nacional procede ainda 
a uma avaliação própria acerca da capacidade de pa-
gamento do empréstimo pelo Estado. Ela aferida nos 
termos da Portaria MF n° 89, de 1997, e serve de pa-
râmetro para efeito da concessão de garantia da União. 
Assim, de acordo com análise consignada na Nota n° 
787, de 28 de setembro de 2012, da Coordenação-
-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados 
e Municípios (COREM) da STN, o Estado do Rio de 
Janeiro foi classificado na categoria “C”, não dispondo 
de recursos suficientes para fazer frente à totalidade 
dos encargos de sua dívida, incluída a operação pre-
tendida. Portanto, de acordo com essa avaliação, o 
risco de crédito do Estado é alto e indicativo de uma 
situação fiscal insuficiente, o que, em princípio, levaria 
a denegação da garantia solicitada.

Todavia, nos termos da Portaria MF n° 306, de 
2012, pode o Ministro da Fazenda conceder excepcio-
nalidade à solicitação, desde que sejam atendidos os 
pressupostos que a condiciona. E assim foi procedido, 
entendendo o Ministro da Fazenda, ao acatar sugestão 
da STN, de que: a) o Estado ofereceu contragarantias 
suficientes e idôneas; b) o projeto está em consonân-
cia com a estratégia do governo federal, uma vez que 

foi aprovado pela COFIEX e destina-se à implantação 
de infraestrutura viária no entorno da região metro-
politana do Rio de Janeiro; e c) o referido Programa 
prevê recursos de contrapartida da ordem de US$ 
134.000.000,00, ao longo do período de quatro anos 
de liberação. Assim, a presente operação de crédito foi 
considerada elegível, em caráter de excepcional, para 
fins de concessão de garantia da União, nos termos 
do art. 11 da mencionada Portaria.

A propósito, é de se notar que, em manifesta-
ções sobre situações análogas em outros estados e 
municípios, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
tem enfatizado que a decisão quanto à concessão de 
excepcionalidade prevista na referida Portaria enqua-
dra-se inteiramente no âmbito estrito de análise de 
conveniência, não cabendo pronunciamento quanto 
ao seu mérito.

Ou seja, observados os limites estabelecidos, en-
tende a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que 
a concessão de garantia em caráter excepcional está 
no âmbito do poder discricionário do Ministro da Fa-
zenda, mediante juízo de conveniência e oportunidade.

Registre-se, a propósito, que, para o exame de 
concessão de garantia da União em caráter excep-
cional, o Secretário do Tesouro Nacional manifestou-
-se favoravelmente à excepcionalidade e submeteu o 
assunto ao Ministro da Fazenda, com o entendimento 
de que a operação pleiteada enquadra-se dentro dos 
pressupostos que a condicionam.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) considerou ainda que as condições contratu-
ais são as usualmente estipuladas pela CAF em suas 
operações financeiras, concluindo que foi observado o 
art. 8° da Resolução n° 48, de 2007, do Senado Fede-
ral, que veda disposição contratual de natureza política, 
atentatória à soberania e à ordem pública, contrária à 
Constituição e às leis brasileiras ou que implique com-
pensação automática de débitos e créditos.

Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional en-
tendeu que o Estado do Rio de Janeiro apresenta ca-
pacidade financeira suficiente para contratar a opera-
ção em exame e, fundamentada nos parâmetros que 
utiliza para avaliar o risco da União na concessão da 
garantia solicitada, manifestou-se favoravelmente à 
sua concessão.

Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limi-
tes e condições estabelecidos pelas referidas Resolu-
ções do Senado Federal que tratam da matéria, assim 
como as exigências e condições para a prestação de 
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.
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III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de 

autorização do Estado do Rio de Janeiro para contratar 
a operação de crédito externo, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
N° 63, DE 2012

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a con-
tratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com a Corporação An-
dina de Fomento (CAF), no valor de até 
US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado do Rio de Janeiro autorizado 

a contratar operação de crédito externo, com garan-
tia da União, com a Corporação Andina de Fomento 
(CAF), no valor de até US$ 200.000.000,00 (duzentos 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação 
de crédito destinam-se a financiar o “Programa de 
Obras Complementares do Arco Metropolitano do Rio 
de Janeiro”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado do Rio de Janeiro;
II – credor: Corporação Andina de Fomento 
(CAF);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
III – valor: até US$ 200.000.000,00 (duzen-
tos milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América);
V – prazo de desembolso: três anos, conta-
dos a partir da vigência do contrato;
VI – amortização: em 24 parcelas semestrais 
e sucessivas, de valores, tanto quanto possível, 
iguais, vencendo-se a primeira aos 42 meses 
a contar da data de assinatura do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente e calcula-
dos com base na LIBOR semestral para dólar 
dos Estados Unidos da América, acrescidos 
de um spread, de 2,60% (duzentos e sessenta 
centésimos de um por cento) ao ano, sendo 
que durante o período de 8 anos corridos a 
partir da data de vigência do contrato, a mar-
gem será de 1,80% (cento e oitenta centésimos 
de um por cento) ao ano, podendo ser amplia-
da, dependendo da disponibilidade do Fundo 
Compensatório e a critério da CAF;

VIII – comissão de compromisso: até 0,35% 
(trinta e cinco centésimos de um por cento) 
ao ano sobre o saldo não desembolsado do 
empréstimo, entrando em vigor a partir do 
vencimento do primeiro semestre após a as-
sinatura do contrato;
IX – comissão de financiamento: 0,85% (oi-
tenta e cinco centésimos de um por cento) so-
bre o montante total do empréstimo, devida a 
partir do início de vigência do contrato e, no 
mais tardar, na oportunidade em que se rea-
lize o primeiro desembolso;
X – despesas: relativas ao Custo de Avalia-
ção, no valor de US$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil dólares dos Estados Unidos da América), 
debitada do financiamento no momento do 
primeiro desembolso;
XI – juros de mora: 2% (dois por cento) ao 
ano, acrescidos aos juros em caso de mora.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do 
principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos 
previstos poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder ga-
rantia ao Estado do Rio de Janeiro na contratação da 
operação de crédito externo referida pela Resolução.

§ 1° O exercício da autorização prevista no caput
fica condicionado a que o Estado do Rio de Janeiro 
celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das recei-
tas de que tratam o arts. 155, 157 e 159, nos termos 
do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, e 
de outras garantias em direito admitidas, podendo o 
Governo Federal requerer as transferências de recur-
sos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados, diretamente das contas centralizadoras da 
arrecadação do Estado ou das transferências federais.

§ 2° Previamente a assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Estado do Rio de Janeiro quanto aos pagamentos 
e prestações de contas de que trata o art. 10 da Re-
solução n° 48, de 2007, bem como o cumprimento das 
condições prévias ao primeiro desembolso.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. – 
Senador Delcídio do Amaral, Presidente – Senador 
Sérgio Souza, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Foram lidos anteriormente os Pareceres 
nºs 1.350 a 1.352, de 2012, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, referentes às Mensagens nºs 95 a 97, de 
2012, concluindo pela apresentação dos Projetos de 
Resolução nºs 61, 63 e 62, de 2012, respectivamente.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, II, f, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Sobre a mesa, projeto de resolução 
que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 64, DE 2012

Altera a redação do art. 2º da Resolução 
n° 58, de 2012, que autoriza o Estado de 
Minas Gerais a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com 
o Banco Credit Suisse AG, no valor de até 
US$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezen-
tos milhões de dólares do Estados Unidos 
da América), para financiar parcialmente 
o “Programa de Reestruturação da Dívida 
CRC – CEMIG”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° O art. 2° da Resolução n° 58, de 2012, 

que autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Credit Suisse AG, no valor de até US$ 
1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de 
dólares do Estados Unidos da América), para finan-
ciar parcialmente o “Programa de Reestruturação da 
Dívida CRC – CEMIG”, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Minas Gerais;
II – credor: Banco Credit Suisse AG;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 1.300.000.000,00 (um bi-
lhão e trezentos milhões de dólares dos Es-
tados Unidos da América);

V – modalidade: taxa de juros fixa;
VI – prazo de desembolso: até 180 dias con-
tados a partir da solicitação do desembolso;
VII – prazo de carência: até 72 (setenta e dois) 
meses;
VIII – amortização: em 10 (dez) parcelas anu-
ais a serem pagas após o prazo de carência;
IX – juros: a serem fixados na assinatura do 
contrato e serão equivalentes à rentabilidade 
implícita das Brazil Global Notes, Global Bon-
ds, Brazil 21 e Global Bonds Brazil 24 mais
spread (margem) de 2,5% a. a.;
X – comissão de estruturação: 0,35% sobre 
o valor do empréstimo a ser deduzido do valor 
da primeira tranche na data de desembolso. 
Caso ocorra o desembolso da segunda tran-
che: 0,35% do valor da segunda tranche ou 
US$ 175.000,00 deduzidos do montante do 
desembolso, o que for maior;
XI – juros de mora: rentabilidade implícita das 
Brazil Global Notes, Global Bonds Brazil 21 e 
Global Bonds Brazil 24, mais spread (margem)
de 3,5% a.a., conforme estabelecido nas defi-
nições do contrato.

§ 1° As datas do pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação
Há necessidade de alteração de redação, para 

que a Resolução aprovada pelo Senado Federal fique 
mais clara e precisa quanto ao prazo que o Banco
Credit Suisse AG terá para efetuar o desembolso e 
quanto aos juros da operação de crédito externo. Não 
há alteração de mérito, de prazo, de destinação e nem 
de valores, mas tão somente de redação.

Contamos com o apoio de nossos Pares para o 
aperfeiçoamento da Resolução.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2012. – 
Senador Aécio Neves.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – A Presidência comunica ao Plenário a 
abertura de prazo de cinco dias úteis perante a Mesa, 
para recebimento de emendas ao Projeto de Reso-
lução nº 64, de 2012.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de me 
inscrever para falar pela Liderança da Minoria, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Em que momento? Antes ou depois 
da Ordem do Dia?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente, nós estamos com poucos Senadores e Sena-
doras agora, em plenário, e V. Exª, com certeza, não 
vai apertar no tempo. Assim, prefiro falar logo.

Eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – V. Exª está inscrito, Senador Mário Couto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-

dente, eu iria me inscrever para as comunicações inadi-
áveis; porém, como o nono da lista – e há pouca gente 
em plenário, sendo que agora falará o Senador Simon –, 
fico na expectativa de ser chamado como orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Concedo a palavra, portanto, ao Sena-
dor Pedro Simon, como orador normalmente inscrito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

Agradeço se puder também ser inscrito para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – V. Exª está inscrito, Senador Suplicy.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente e Srs. Senadores, primeiro, a euforia 
do mundo pela vitória do Obama. Coisa interessante: 
se o mundo votasse, o Obama teria 90% do resulta-
do, segundo pesquisas feitas no mundo inteiro. E, nos 
Estados Unidos, foi com as calças na mão.

Estranha essa divisão. E a imprensa do mundo 
inclusive a analisava, parecia até uma espécie de guerra 
civil: a radicalização dos pontos de vista entre republi-
canos e democratas. Graças a Deus, ganhou Obama.

Eu repito aqui a manifestação que fiz ontem, mas, 
principalmente, repito a manifestação que fiz há quatro 
anos. Embora a eleição tivesse sido dura – e parece 
que os republicanos continuarão com a maioria na Câ-
mara dos Deputados –, existem muitos que acham que 

haverá mais compreensão dos republicanos em torno 
do entendimento de um pacto que não seja tão radical. 
Obama já defende, como uma de suas primeiras teses, 
aumentar o imposto para os ricos e diminuí-lo para os 
pobres; e os republicanos dizem que não aumentam 
o imposto, de jeito nenhum, para quem quer que seja. 
Ganhou Obama, graças a Deus! 

Hoje reabre o debate no Supremo Tribunal Fede-
ral. Grande dia hoje da reabertura de um debate que 
consagrou nosso Judiciário e fez com que nós estivés-
semos vivendo, neste fim de ano, a época mais notável 
da vida institucional brasileira. A votação do mensa-
lão começou muito bem porque foi o Congresso Na-
cional que fez a CPI. E foi o Congresso Nacional que 
apresentou as provas em cima das quais se iniciou o 
trabalho. E continuou porque o Supremo fez algo de 
notável. Realmente, vivemos uma época inédita na 
vida pública brasileira nos últimos 100 anos. A ficha 
limpa e o mensalão, que reabre hoje sua discussão no 
Supremo, são as portas para o início do novo Brasil.

Eu confio em que um Brasil novo, sepultando de 
vez a impunidade, está nascendo. 

Agora, meu nobre Presidente, por amor de Deus, 
que o Congresso Nacional não faça o absurdo de co-
meter o ato de sepultar a CPI do Sr. Cachoeira. Que 
o Congresso não vá, numa época extraordinária de 
ficha limpa, de mensalão, numa hora em que, na elei-
ção que terminamos de ver, várias e várias pessoas 
não puderam ser candidatos porque não tinham ficha 
limpa, que não vá a CPI do Congresso Nacional fazer 
o vexame, a imoralidade, o absurdo, de sepultar a CPI 
do Sr. Cachoeira. Esse ato haverá de ficar marcado, 
indelével, na história deste Congresso. Cada um res-
ponderá pelo seu ato. 

Esse Sr. Relator, Deputado do PT, haverá de ver 
na sua biografia a história da sua participação, arqui-
vando, sepultando, escondendo os escândalos para que 
eles não apareçam. Os acordos feitos entre lideranças 
de a, b, c, esse e aquele Partido, cada um querendo 
esconder os seus, vai ficar marcado na história deste 
Congresso Nacional. 

O Sr. Cachoeira, com os crimes e escândalos 
que cometeu, todos já provados...

O mais fantástico na história é que nós não va-
mos arquivar uma CPI que não quis descobrir, que 
não quis investigar. Não. Nós vamos arquivar uma CPI 
que recebeu o dossiê da Polícia Federal e da Procu-
radoria, com tudo já provado, com as bandalheiras já 
provadas! Os escândalos já provados, já conhecidos! 
E o trabalho da CPI foi deixar na gaveta, não deixar 
aparecer, foi deixar não convocar as pessoas para vi-
rem depor. Isso vai ser marcado, de forma indelével, 
na história do Congresso. 
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Essa CPI tomou uma decisão: o Parlamentar se 
inscreve. Vai depor o Sr. fulano de tal, o Sr. Cachoei-
ra vai depor. E depõe. Na hora de responder, o que o 
senhor tem a dizer? “Não vou responder, vou usar do 
direito que eu tenho de não falar mal contra mim, não 
vou responder.” Mas eu, Senador, tenho 10 minutos 
para fazer a minha pergunta, tenho 10 minutos para 
dizer o que eu conheço do fato. Qual foi a decisão da 
Comissão? Se ele diz que não vai responder, eu não 
posso perguntar. A Comissão cassou a palavra dos 
Senadores e Deputados. 

E eu estava lá, apesar de não estar inscrito. O 
PMDB, na Comissão, na CPI, ficou durante um tem-
po enorme sem três titulares e outro tempo enorme 
sem dois suplentes, vazio. E eu lá assistindo tudo, 
mas a Bancada não me colocou. Inscrevi-me, queria 
falar. Não pode, porque a testemunha não quis falar, 
não quis responder. Então, como é o normal, como é 
a tradição? “Sr. testemunha, o senhor cometeu esse 
ato, assim, assim, assim.” “Não respondo, porque, de 
acordo com a Constituição, eu não sou obrigado a falar 
contra mim mesmo.” Tudo bem, mas eu posso pergun-
tar, e, na minha pergunta, já há a acusação grave de 
um fato grave que ele cometeu e que a sociedade vai 
ficar conhecendo. “É verdade que o senhor. pegou o 
dinheiro tal lá na Prefeitura, sem fazer a obra, e colo-
cou no bolso, assim, assim, assim? É verdade?” “Me 
nego a responder”, mas a opinião pública, pela TV Se-
nado, vai ficar sabendo que ele está sendo acusado 
daquele escândalo.

Pois a CPI, pela primeira vez, proibiu, cassou a 
palavra dos Senadores e agora estão aí 300, 400 re-
querimentos para ouvir três pessoas, e ela não quer 
ouvir ninguém. E ela não quer ouvir ninguém, como 
não quis ouvir o Presidente do DNIT.

Por um mês, desta tribuna, eu cobrei: “Ele quer 
falar, ele disse que tem coisas para contar, ele tem 
muita coisa para contar. Deixem ele falar!” E não dei-
xaram. Depois, quando fizeram o acordo dos partidos, 
quando o acordo já tinha sido feito, ele veio para não 
dizer nada. 

O mesmo aconteceu com o Sr. Cavendish, o ho-
mem da empreiteira que se transformou na empreiteira 
que mais tem negócios, que mais dinheiro recebeu do 
Governo Federal. E não se investiga nada contra ela.

Ora, meu nobre e querido Senador, V. Exª fez 
uma afirmativa muito dura com relação a esta Casa, 
mas eu tenho de dizer apenas o seguinte: temos de 
responder pela nossa parte. Cada um de nós tem de 
responder pela própria parte. 

Estou nesta Casa há 36 anos. Cheguei aqui em 
1979. Eu já vi de tudo. Nada que possa acontecer é 
surpresa para mim, mas o escândalo dessa CPI é a 

pior coisa que aconteceu, a pior coisa no pior momento, 
que era um momento de glória, um momento em que 
deveríamos estar festejando a ficha limpa, que mudou, 
alterou, modificou profundamente a seleção da escolha 
de candidato. Vigarista, ficha suja, ladrão que já é co-
nhecido não pode ser candidato. Isso nós aprovamos.

A vida inteira, no Brasil, só vai para a cadeia la-
drão de galinha. E ali está o Supremo condenando a 
40 anos um banqueiro, pela primeira vez na história. 
Pela primeira vez na história, isso está acontecendo! 
E o Congresso Nacional, pelas suas lideranças reu-
nidas, está arquivando, está botando na gaveta, está 
escondendo, talvez, um dos maiores escândalos acon-
tecidos nesta Casa.

Eu encerro, Sr. Presidente.
Meus cumprimentos, Presidente Obama!
Obrigado, povo americano, pela decisão que 

tomou.
Meus cumprimentos, Supremo Tribunal Federal. 

Os senhores estão lavando a alma do Brasil.
(Interrupção do som. )

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Que 
Deus tenha pena de nós, Congresso Nacional. Que 
nós possamos fazer alguma coisa, numa hora trágica 
e triste como esta. (Fora do microfone)

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – Concedo a palavra neste instante, para fa-
lar pela Liderança da Minoria, ao Senador Mário Couto.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 
do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente.

Enquanto o nosso Senador vai à tribuna, eu que-
ro só registrar aqui a presença de Edegar Pretto, De-
putado Estadual do Rio Grande do Sul, que vem nos 
convidar para participar da caminhada Violência Con-
tra a Mulher, Não. Ele é o coordenador dessa frente 
parlamentar estadual, Senador Pedro Simon, que é 
voltada para os homens. É bem interessante, porque 
é a primeira frente parlamentar dirigida por um ho-
mem, para os homens, para combater a violência em 
relação à mulher.

Para os homens que são violentos contra as mu-
lheres, o símbolo, conforme o Edegar Pretto, é este 
aqui: cartão vermelho para eles.

Está registrado. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – A comunicação de V. Exª está registrada.
Senador Mário Couto, V. Exª tem a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu quero, Senador Pedro Si-
mon, dedicar 1 minuto da minha fala, na tarde de hoje, 
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a V. Exª. Quero dizer que escutei atentamente V. Exª. 
Transmito-lhe a minha seriedade, de muitos e muitos 
anos atrás, a minha admiração por V. Exª. Ainda jovem, 
militante na política, olhava V. Exª nesta tribuna e dizia 
a mim mesmo o quanto me honrava tê-lo como Sena-
dor da República do meu País.

Hoje, ouvindo-o atentamente, palavra por palavra, 
esta convicção aumentou, esta admiração aumentou, 
porque me traz a certeza de que V. Exª é um patriota 
ardoroso, um patriota que tem amor à sua Pátria, que 
tem dedicação às coisas que ferem a sua Pátria, de-
dicação especial em fazer críticas e defender o povo 
da Nação brasileira.

Por isso, eu dedico este 1 minuto da minha fala 
a V. Exª, dizendo-lhe o quanto me honra hoje poder 
estar aqui próximo de V. Exª e o quanto o admirei du-
rante todas as vezes em que chegava da Assembleia 
Legislativa do Estado, do meu Estado, para assistir 
à sua fala e admirar, admirar e admirar este grande 
brasileiro, que já está na história da nossa Pátria, cha-
mado Pedro Simon.

Parabéns, meu Senador querido.
Meu nobre Presidente, minha fala hoje vem da 

inquietação de ver a imprensa brasileira preocupada 
com a volta do Genoíno, um dos condenados agora 
no mensalão, para assumir uma vaga, em janeiro, de 
Deputado Federal. Nação brasileira, minha Pátria que-
rida, nós não podemos acreditar nisso. Meu nobre e 
querido Senador Pedro Simon, meu nobre e querido 
Senador Paulo Paim – pasmem, Srs. Senadores –, a 
notícia de que o mensaleiro condenado, criminoso, 
que induziu seus parentes a levarem dinheiro na cueca 
para salvar os 500 milhões... A chama da corrupção 
tinha sido aberta: “Vamos salvar aqui pelo menos um 
bolo de R$500 mil. Põe na cueca do meu parente e o 
manda para o Ceará”.

E agora vem a notícia de que esse mesmo Ge-
noíno, condenado à prisão por esse Supremo Tribunal 
Federal que me orgulha, pelos seus membros que me 
orgulham; de que o Genoíno, Nação brasileira, o pró-
prio Genoíno...

Quantas vezes, Pedro Simon, vim a esta tribuna, 
para pedir a condenação dos mensaleiros! Quantas 
vezes, Pedro Simon, vim eu a esta tribuna para aler-
tar sobre a corrupção do Presidente do DNIT! Passei 
aqui anos fazendo esse alerta. Quanto esse homem 
levou da nossa Pátria? Como estão as estradas brasi-
leiras? Tudo isso poderia ter sido evitado, se naquela 
época tivéssemos tomado providências. Infelizmente, 
não as tomamos.

Serve também, meu caro Pedro, para mostrar à 
Nação como o PT, Partido dos Trabalhadores, comporta-
-se em relação a esses fatos – aquele Partido que se 

dizia sério, aquele Partido que se dizia competente em 
não ter em seus quadros corruptos, safados, bandidos 
e ladrões, condenados.

Hoje, quatro membros do PT são condenados, 
condenados pelo mensalão. E o PT diz que não vai 
tirá-los dos seus quadros; que não vai expulsar dos 
seus quadros José Dirceu, o cabeça principal da rou-
balheira neste País, o desmoralizador do Congresso 
Nacional, aquele que foi punido pelo Supremo Tribunal 
Federal e que, com certeza, irá para a cadeia provar o 
sabor do isolamento, merecidamente.

E o PT olha para ele e diz: “Não, tu és uma pes-
soa maravilhosa. Tu não podes sair do nosso Partido.” 
Aquele Partido que se dizia sério e que hoje começa 
ser conhecido, cada vez mais, pela Nação brasilei-
ra. A cada atitude do PT, o povo brasileiro sabe mais 
profundamente quem é o Partido dos Trabalhadores.

Outrora, por qualquer coisa mínima, quantos fo-
ram expulsos do PT, meu querido Pedro Simon?

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Quantos e quantos foram expulsos por coisas meno-
res? Mas esses, esses que hoje eu posso chamar de 
ladrões... E, quando falo, esta palavra incomoda, mas 
é a verdade, é a realidade. Temos de ser autênticos 
e corajosos.

Não temos que ser covardes, Pedro. Eu te admiro 
exatamente pela tua lealdade à Nação, pelo teu caráter, 
pela tua personalidade, pelo teu destemor.

Por isso, eu admiro esse homem chamado Pe-
dro Simon.

Por isso, Pátria, eu jamais deixarei de defendê-la, 
custe o quanto custar à minha pessoa! Jamais arredarei 
o meu pé, para lhe dizer, Pátria amada, quem é o PT 
de hoje e quem era o PT de antigamente.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância 
de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Concedo a palavra, agora, ao Senador 
Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, como 
orador regularmente inscrito.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, que 
preside esta sessão, caros colegas, apesar de ainda 
não estar totalmente concluída, a apuração parcial das 
eleições presidenciais nos Estados Unidos da Améri-
ca já garantiram a vitória do atual Presidente, Barack 
Houssein Obama, para um novo mandato à frente de 
uma das maiores potências econômicas do mundo.

Sua primeira eleição, em 2008, trouxe uma que-
bra de paradigma extremamente representativa – era 
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a primeira vez que um afro-americano chegava à Casa 
Branca – e veio revestida de esperança, depois dos 
sombrios anos Bush. Contudo, os efeitos da crise eco-
nômica mundial acabaram refreando as conquistas 
pretendidas.

No entanto, a retomada do crescimento, ainda 
tímida, mas já perceptível, aliada às mudanças nas 
políticas públicas de proteção social, permitiram a re-
eleição de Obama.

Quero, neste instante, abrir parêntese para fazer 
uma pequena análise, comparando o sistema ameri-
cano de eleições com o nosso sistema brasileiro. Lá 
eles têm um sistema praticamente indireto: elegem 
os delegados, e os delegados é que, tendo um peso 
em cada um dos distritos – os Estados são divididos 
numa espécie de distrito –, formando maioria, elegem 
o Presidente. Dessa forma é que eles vêm funcionan-
do desde a instalação, ocorrida há mais de 200 anos, 
de sua Constituição.

Essa reação econômica, sem dúvida, é espe-
rada em todo o mundo nesta nova era de comércio 
globalizado. Os Estados Unidos são o maior mercado 
importador do Planeta e o segundo maior exportador, 
perdendo apenas para a China.

Tal configuração se repete quando analisamos as 
relações comerciais com o Brasil: os americanos são 
nosso principal fornecedor, e seus produtos responde-
ram por 14,6% do total de importações brasileiras, um 
mercado de US$16,12 bilhões. O país responde tam-
bém pelo nosso segundo maior mercado exportador, 
com 11,8% do total, representando US$13,8 bilhões 
– fica atrás apenas da China, para quem vendemos 
18,1% de nossos produtos por US$21,1 bilhões.

Registro nossos votos de sucesso ao Presidente 
Obama, com o desejo de aprimoramento contínuo de 
nossas relações comerciais e diplomáticas.

Há, contudo, outro aspecto das eleições america-
nas que merece nossa reflexão. Apesar de ter uma das 
mais sólidas e longevas democracias mundiais, com 
mais de dois séculos ininterruptos de funcionamento, 
regida por sua primeira e única Constituição, o siste-
ma guarda curiosidades e anacronismos, que podem 
trazer algumas distorções que, no Brasil, não ocorrem.

Para começar, a eleição presidencial é indireta, 
como eu dizia antes, através do Colégio Eleitoral. Cada 
Estado, de acordo com sua população, tem um número 
determinado de delegados, representantes nesse Co-
légio. O eleitor vai às urnas e vota em seu candidato; 
o mais votado em cada Estado receberá a totalidade 
dos votos do seu Colégio Eleitoral. Aquele que atingir 
a maioria simples do total dos votos dos delegados de 
todos os Estados, ou seja, 270 de 538 votos, estará 
eleito. A distorção ocorre justamente nesse ponto: dife-

rentemente do que acontece no Brasil, é possível que 
um candidato seja eleito pelo Colégio Eleitoral, sem 
ter recebido a maior parte dos votos dos eleitores. Isso 
pode ocorrer. Para tanto, basta vencer nos Estados 
mais populosos e com maior número de delegados.

Além das eleições presidenciais, os americanos 
escolheram também seus representantes no Senado 
e na Casa dos Representantes, que é a nossa Câmara 
dos Deputados. Para o Senado, as eleições são diretas 
e majoritárias, com dois representantes por Estado. Já 
para a Casa dos Representantes – que é a Câmara 
dos Deputados lá –, o voto é distrital: os Estados são 
divididos em distritos, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
de acordo com sua população, e elegem o represen-
tante para cada distrito.

Com isso, chegamos à segunda distorção: é 
possível que um partido obtenha maioria na Câma-
ra sem ter recebido a maior parte dos votos. Esse 
fenômeno, teoricamente chamado de “maioria ma-
nufaturada”, diminui consideravelmente o nível de 
representatividade popular dos representantes. Além 
do mais, a eleição distrital favorece a concentração 
partidária: surgem normalmente duas forças hege-
mônicas, como ocorre nos Estados Unidos e na In-
glaterra, por exemplo.

Nos Estados Unidos, temos ainda um sistema 
presidencialista combinado com eleições distritais para 
o Legislativo. Ora, como dissemos há pouco, a votação 
distrital favorece a consolidação de duas forças, e são 
elas que determinarão a base com a qual o Presidente 
trabalhará no Congresso.

Até o momento, o Presidente Obama enfrenta uma 
situação preocupante: os republicanos detêm a maior 
parte das cadeiras, exigindo muita negociação da Casa 
Branca para garantir a aprovação de seus projetos.

O nome dessa luta? A tão famosa, discutida e 
necessária governabilidade. Este é o nome que se dá a 
essa luta lá e cá também: governabilidade. Se a maioria 
fosse Democrata, Obama não enfrentaria dificuldades 
durante os próximos quatro anos.

Além da lenta apuração, a população ameri-
cana questiona, com veemência cada vez maior, o 
anacronismo desse sistema eleitoral indireto – um 
artifício criado pelos Pais Fundadores da Constitui-
ção da época, como foi a primeira, como prevenção 
ao próprio eleitorado que, de acordo com o entendi-
mento da época, não sabia votar. Assim diziam eles. 
Até o escravo liberto, inclusive, lá não tinha o direito 
do voto como os outros; se não me engano, o voto 
deles valia três quintos de um voto normal. Quer di-
zer, havia essas restrições.

Por aqui, com nossa jovem, mas já sólida demo-
cracia, temos um sistema eleitoral que garante maior 
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representatividade e, por outro lado, menor governa-
bilidade, exigindo permanente negociação do governo 
para a formação de maiorias.

Se o voto distrital puro provoca distorções, a 
possibilidade de um sistema misto, a exemplo do que 
ocorre na Alemanha, deve ser levada em conta.

Eu diria que lá ele terá dificuldades, se não con-
tar com a maioria, para buscar governabilidade. Vai 
haver essa dificuldade, sem dúvida alguma. Aqui, em 
função de haver 20, 30 partidos políticos, o governo, 
muitas vezes, para formar maioria, leva uma temporada. 
Exigem-se muitas negociações, em função do número 
de partidos políticos, para se formar maioria também 
no Congresso Nacional. Aqui, também se exige isso, 
e esse trabalho costuma acontecer.

(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Concluo, Sr. Presidente.
O voto distrital numa reforma política, se adotás-

semos no Brasil uma representação mista, como na 
Alemanha, era uma das questões que poderíamos exa-
minar. O voto distrital misto daria uma representação 
dentro do Estado, e também cada região teria o direito 
de ter seu representante, numa representação mista. 
Isso, numa refoma eleitoral, vale a pena ser abordado.

Além disso, já tenho dito aqui do voto faculta-
tivo. Acho que essa reflexão sobre o voto facultativo 
no Brasil numa reforma política deve ser levada em 
consideração. Lá o voto é facultativo. Em outros paí-
ses desenvolvidos, o voto não é obrigatório. E, aqui, 
o voto é obrigatório, e muitos acham que daí o cara 
torna-se súdito ou, então, uma espécie de vassalo. 
Ele não tem formação para votar, mas vota porque 
é obrigatório. Tem de se votar com consciência! No 
Brasil, quem tem 70 anos de idade já não é obrigado 
a votar, mas a grande maioria vota porque pensa que 
tem de participar, para ajudar a decidir a votação no 
seu distrito, no seu Município, no seu Estado, na sua 
Nação. Quer dizer, com consciência e com a cultura 
da vontade livre, acho que isso já está amadurecendo 
também no Brasil.

Falo também da campanha pública, das coliga-
ções, das proporcionais, que, talvez, sejam vetadas. 
Falo dessa reforma política, das divulgações dos re-
sultados. Há a proposta do Senador Luiz Henrique de 
emenda à Constituição apresentada nesta Casa. Nos 
últimos 15 dias, pelo menos, não houve divulgação, 
para não haver distorções fortes, como aconteceu até 
nas últimas eleições municipais neste País.

Então, essas são algumas considerações que 
trago.

Sr. Presidente, essas e outras mudanças es-
senciais ao aprimoramento de qualquer democracia, 
seja a americana ou a brasileira – lá também estão 
discutindo essas questões agora –, devem ser ampla 
e profundamente discutidas com a sociedade. Que o 
Parlamento brasileiro, concluo, apoiado em sua legíti-
ma representatividade, tome a frente e dê seguimento 
à nossa necessária reforma política!

Essa é a análise que trago hoje, mais uma vez 
solidarizando-me com o Senador Pedro Simon e com 
os outros colegas que já se têm manifestado sobre a 
reeleição de Barack Obama. Sem dúvida alguma, essa 
eleição americana, em função da diversidade e das re-
lações institucionais, principalmente, fortalece o nosso 
bloco americano, para que nós, junto do mundo, cada 
vez mais, possamos discutir as coisas mais profundas.

São essas as considerações que trago, Sr. Pre-
sidente e caros colegas, na tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Concedo a palavra, para uma comu-
nicação inadiável, ao Senador Eduardo Suplicy, do PT 
de São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
Srs. Senadores, Srªs. Senadoras, quero também saudar 
aqui a vitória do Presidente Barack Obama, mas antes 
cumpro com o meu dever, tendo estado em missão 
oficial na Argentina, no último dia 25, de aqui relatar, 
como é do Regimento Interno, o que realizei em Bue-
nos Aires no dia 25 de outubro de 2012.

Lá participei da reunião da Comissão de Assun-
tos Econômicos, Dívida Social e Desenvolvimento 
Regional, presidida pelo Deputado Rodrigo Cabezas, 
da Venezuela; com a assembleísta, a Deputada Maria 
Soledad Vela Cheroni, do Equador, assim como tam-
bém com o Deputado Ricardo Berois. Nós quatro ali 
tivemos a oportunidade de apresentar projeto, que foi 
aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, 
para, posteriormente, ser apreciado pelo Plenário do 
Parlatino, em reunião que deverá realizar-se no Pana-
má proximamente.

Quero, nesta oportunidade, agradecer a atenção 
do nosso Embaixador do Brasil na Argentina, Enio 
Cordeiro; do Secretário Aurimar Nunes, da Embaixada 
do Brasil na Argentina, que acompanhou todo o meu 
trabalho durante a reunião.

Aqui transcrevo o relatório sobre a minha viagem, 
que o Embaixador Pedro Henrique Lopes Borio, Che-
fe da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e 
Parlamentares, encaminhou-me.

Aqui registro os artigos. São 12 artigos desta 
proposta de lei, Marco da Renda Básica, que nós, os 
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quatro Parlamentares, apresentamos para que esse 
projeto signifique um modelo de projeto de lei para os 
27 países da América Latina e do Caribe.

Foi aprovado, portanto, o seguinte texto:
Art. 1º. Definição: A renda básica é o direito hu-
mano de toda pessoa que reside nos Estados 
parte a receber uma transferência periódica 
como um dos mecanismos que permitam a 
distribuição equitativa da riqueza e que possi-
bilitem ao menos as necessidades vitais, sem 
que para isso deva haver qualquer contrapar-
tida e sem prejuízo de que todas as pessoas 
que integrem a sociedade estejam vinculadas 
à produção de serviços socialmente úteis e 
necessários para a vida humana.
A renda básica poderá ser implementada pelos 
Estados parte de maneira progressiva [portan-
to, por etapas, como diz a lei brasileira], partin-
do dos setores mais necessitados [conforme 
diz também a lei brasileira].
Art. 2º. Características da renda básica. O di-
reito humano à renda básica é fundamental, 
não renunciável, inalienável e imprescritível e 
não objeto de troca. Assegura a toda pessoa, 
sem qualquer tipo de discriminação, o direito 
de viver em condições materiais de dignidade 
através de uma eficaz redistribuição da riqueza.
Art. 3º. O objetivo da renda básica é erradicar 
a pobreza e melhorar as condições de vida 
com equidade para as pessoas nacionais e 
estrangeiras que habitam os Estados Parte.
Art. 4º. Finalidades. Entendem-se as finalidades 
como as seguintes: a) garantir às populações 
dos Estados Parte um nível básico de subsis-
tência digna que permita sua promoção social 
e desenvolvimento autônomo;
b) gerar um mecanismo de proteção contra 
a pobreza por rendimentos e consumos no 
contexto das necessidades de cada nação;
c) gerar o desenvolvimento humano de todas 
as cidadãs, os cidadãos e das pessoas es-
trangeiras residentes nos Estados Parte pelo 
menos há cinco anos;
d) criar mecanismos para erradicação da po-
breza nos Estados Parte;
e) promover e garantir os direitos econômicos e 
sociais em concordância com as características 
próprias dos diversos grupos populacionais em 
correspondência as suas diversas identidades 
e tradições culturais;
f) construir e fortalecer o tecido social;

g) garantir o direito a uma alimentação digna e 
em correspondência com suas diversas iden-
tidades e tradições culturais;
h) suprimir a arbitrariedade e estabelecer a 
progressividade na seleção de beneficiários 
e exercício do Direito;
i) desenvolver a equidade redistributiva, reco-
nhecendo o trabalho que realizam os setores 
socialmente úteis e necessários para a vida 
humana.”

Sr. Presidente, agradeço se puder ser considera-
da a íntegra dos 12 artigos, porque ainda gostaria de 
concluir, tal como os Senadores Pedro Simon e outros, 
que aqui registraram hoje a importância de saudar a 
vitória do Presidente Barack Obama, que teve uma 
vitória extraordinária, tão importante, com 59.077.779 
votos versus 56.649.030 votos – 303 delegados ele-
geram Barack Obama versus 206 de Mitt Romney nos 
50 Estados norte-americanos.

Quero aqui salientar o espírito democrático que 
presidiu a celebração dessa vitória, com o reconheci-
mento e as palavras tão elegantemente pronunciadas 
por Mitt Romney, ao cumprimentar seu adversário, o 
Presidente Barack Obama, assim como também as 
palavras de Barack Obama:

Acabo de falar com o Governador Romney e 
dei as congratulações a ele e ao Paul Ryan, 
candidato a Vice-Presidente pela tão difícil 
batalha. Nós também batalhamos muito e so-
mente porque nós amamos este país tão pro-
fundamente é que nós queremos tanto nos 
dedicar tão fortemente ao seu futuro.

Então, ele cumprimentou todos os membros da 
família de Mitt Romney, assim como agradeceu a sua 
esposa e ao seu próprio candidato a vice, Joe Biden, 
as suas filhas e a todos aqueles que tanto batalharam. 
Ressaltou o Presidente Barack Obama:

Este país se move com confiança para além 
desse tempo de guerra, para construirmos a 
paz que seja baseada na promessa de liberda-
de e dignidade para todos os seres humanos.

Assim, Sr. Presidente, acho que é uma festa para 
todos os que amam a democracia nesse país que, em 
1776, proclamou a sua independência e desde então 
vem construindo, passo a passo, instituições muito 
importantes. Nós sempre estamos aqui respeitando 
esses avanços.

Acho importante o cumprimento da Presidenta 
Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Quero também 
expressar o meu cumprimento ao Embaixador dos Es-
tados Unidos, Thomas Shannon, por essa bonita ação 
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de eleição democrática, que constitui um exemplo para 
todos os povos que amam a democracia, como nós 
também no Brasil.

Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
Presidente desta sessão.

DOCUMENTOS, EM ESPANHOL E EM IN-
GLÊS, A QUE SE REFERE O SR. SENADOR 
EDUARDO SUPLICY, AGUARDANDO TRA-
DUÇÃO PARA POSTERIOR PUBLICAÇÃO 
NA ÍNTEGRA.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, § 
2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas: 

– Parlamento Latinoamericano;
– Transcript of President Obama’ Election Night 
Speech;
– Here’s full transcript from Mitt Romney’s con-
cession speech on Wednesday morning, Nov. 
7, 2012;
– USelections2012.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e 
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Senador Suplicy, o requerimento de V. 
Exª para que conste na íntegra o documento a que se 
referiu será atendido, na forma regimental.

Concedo a palavra, neste instante, à Senadora 
Vanessa Grazziotin, por permuta com o Senador Ro-
drigo Rollemberg.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, companheiros e companheiras.

Sr. Presidente, da mesma forma como fizeram os 
Senadores que me antecederam, quero aqui registrar 
e, ao mesmo tempo, saudar a eleição ocorrida no dia 
de ontem, cuja apuração concluiu-se na madrugada 
de hoje, do Presidente Barack Obama.

Ao tempo em que faço esse registro e manifesto 
meus cumprimentos, Sr. Presidente, esperamos todos 
nós – não apenas os brasileiros, mas também os po-
vos do mundo inteiro – que, neste segundo mandato, 
o Presidente Barack Obama possa cumprir muitas das 
promessas feitas durante a sua primeira campanha pre-
sidencial. Entre elas, Sr. Presidente, quero me referir ao 
fechamento da prisão na base de Guantánamo, uma 
prisão condenada pelo mundo inteiro, pelos democra-
tas do mundo inteiro e que, infelizmente, ainda está em 
funcionamento, mantendo dezenas, centenas de ho-
mens das mais diversas nacionalidades, cujas prisões 
e torturas sofridas no dia a dia não se justificam, até 
por não haver o julgamento a que a maioria daqueles 
prisioneiros que lá estão não tiveram sequer o direito.

Então, cumprimento o povo norte-americano, o 
Presidente Barack Obama, e, ao mesmo tempo, con-
clamo o cumprimento de medidas políticas importan-
tes que não afetarão somente os Estados Unidos da 
América do Norte, mas contribuirão muito para a demo-
cracia e para o reconhecimento dos direitos humanos.

Venho a esta tribuna também, Sr. Presidente, 
no dia de hoje, para falar um pouco a respeito do pac-
to federativo no Brasil que, a cada dia que passa, dá 
mostras de ser um pacto já superado e que não vem 
tratando de forma igual os desiguais, porque muitos 
são os problemas enfrentados, detectados no dia a 
dia pelo relacionamento entre a União, os Estados e 
os Municípios.

E eu aqui poderia citar algumas medidas que 
já estão em debate e outras que foram aprovadas, 
inclusive a aprovada no dia de ontem pela Câmara, 
matéria já aprovada pelo Senado em outubro do ano 
passado, ou seja, há um ano, que muda radicalmen-
te as regras de distribuição dos royalties de petróleo 
produzido no Brasil.

Falando de pacto federativo, Sr. Presidente, des-
taco algumas questões que estão sendo debatidas. Por 
exemplo, a mudança necessária do FPE e do FPM, dos 
Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios, 
que não têm como base um critério sequer justificável, 
um critério sequer justo. E o Supremo Tribunal Fede-
ral, analisando a questão, determinou um prazo para 
que o Congresso Nacional, até o fim deste ano de 
2012, modifique e aprove uma nova lei complementar 
no sentido de mudar as regras de distribuição desses 
fundos que são tão importantes para os Estados e 
Municípios brasileiros.

Há vários projetos de lei sendo debatidos nesta 
Casa. O primeiro a dar entrada no Senado Federal é 
um projeto de lei de minha autoria, cujos relatores são 
o Senador Benedito de Lira, do Estado de Alagoas, e 
o Senador Walter Pinheiro, do Estado da Bahia. Um 
relata pela Comissão de Assuntos Econômicos; o outro, 
Benedito de Lira, pela Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo. Ambos trabalham em conjunto a 
fim de trazer diretamente ao plenário um único relató-
rio, possivelmente com um único projeto substitutivo. 
É algo que precisaremos analisar, Sr. Presidente, para 
garantir um maior equilíbrio entre Estados e, principal-
mente na relação da União, entre Estados e Municí-
pios brasileiros.

Outra questão de igual importância diz respeito 
à reforma tributária. Pela dificuldade de aprovar uma 
reforma tributária mais consistente, Sr. Presidente, no 
mês de maio deste ano, aprovamos o Projeto de Re-
solução nº 13, que estabelece alíquota única de ICMS 
para produtos importados, uma alíquota de 4%. Essa 
nova regra terá validade a partir de janeiro de 2013. 

No dia de hoje, reúne-se o Conselho de Política 
Fazendária para determinar as regras e a lista, para 
fazer com que essa resolução possa vigorar efetiva-
mente a partir de janeiro de 2013. 

E é uma lei muito importante, Srªs e Srs. Sena-
dores, porque acaba com a guerra fiscal dos portos. 
O que vem a ser isso? Estados brasileiros concedem 
incentivos fiscais para produtos importados. Essa con-
cessão de incentivos fiscais para produtos importados 
significa uma diminuição, uma subtração no processo 
produtivo brasileiro e, portanto, na oferta de mais pos-
tos de trabalho em nosso País.

Além da Resolução nº 13, que resolve o problema 
de ICMS dos produtos importados, também no final da 
manhã de hoje, reuniram-se governadores com o Ministro 
Guido Mantega para tratar de uma nova política nacional 
de ICMS. O objetivo é fazer também com que todo esse 
tributo, que é o mais importante tributo estadual de todos 
os Estados brasileiros, seja unificado de tal forma a tam-
bém barrar a guerra fiscal instalada no Brasil.
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Ontem, ocupei esta tribuna, Sr. Presidente, para 
falar da decisão recente do Ministro Celso de Mello, do 
Supremo Tribunal Federal, em favor da Zona Franca 
de Manaus contra o Estado de São Paulo, em espe-
cial contra a legislação do Estado de São Paulo, que 
garantia incentivos fiscais de ICMS à produção de ta-
blets daquela unidade da Federação.

Mas, ano passado, numa única canetada, também 
o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucio-
nais várias leis de vários Estados brasileiros que, sem 
o amparo constitucional e legal, concediam incentivos 
fiscais à produção de determinados produtos nas suas 
unidades federativas.

Portanto, não há dúvida da necessidade de uma 
mudança mais profunda na legislação brasileira so-
bre o ICMS. Entretanto, volto aqui a colocar a minha 
preocupação, Sr. Presidente, como representante do 
Estado do Amazonas, um Estado que vive e que se 
desenvolve através de uma exceção do sistema tri-
butário brasileiro, porque é o Estado do Amazonas o 
único que tem condições legais e constitucionais de 
garantir incentivos fiscais para o seu processo produ-
tivo. E é exatamente por essa razão que está instala-
do no Estado do Amazonas, na cidade de Manaus, 
um polo industrial que abriga mais de 600 empresas 
que têm faturamento superior a US$40 bilhões anual 
e que é responsável por, aproximadamente, 95% da 
economia do Amazonas.

Então, falar aqui de reforma tributária, de mudan-
ça na lei do ICMS é falar também da necessidade de 
um tratamento diferenciado ao – repito – único Esta-
do brasileiro que tem seu modelo de desenvolvimento 
econômico baseado, legalmente, nos incentivos ficais, 
Sr. Presidente.

Outra questão que nos remete ao debate sobre 
a necessidade de um novo pacto federativo brasileiro 
diz respeito – repito – à lei aprovada, na noite de on-
tem, pela Câmara dos Deputados, que optou não pela 
aprovação do substitutivo do Deputado Zarattini, mas 
pela aprovação do projeto de lei aprovado em outubro 
por esta Casa, pelo Senado Federal. No projeto de lei 
que aprovamos, Sr. Presidente, apesar de não haver 
percentuais definidos claramente para investimentos 
em diversos setores, como saúde, educação, ciência 
e tecnologia, combate à miséria, meio-ambiente, ape-
sar disso, o projeto avança muito, porque distribui, de 
forma mais democrática, a riqueza brasileira, que é 
a riqueza oriunda da exploração do petróleo, princi-
palmente daquele petróleo explorado em plataformas 
marítimas, Sr. Presidente.

Para que todos que estão nos assistindo neste 
momento tenham uma ideia, as regras de hoje fazem 
com que os Estados e Municípios produtores e os Mu-

nicípios afetados pela produção concentrem 91,25% 
de todos os recursos dos royalties de petróleo do Bra-
sil, enquanto Estados e Municípios não produtores – a 
grande maioria dos Municípios e Estados brasileiros 
– sejam obrigados...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – ...a dividir somente um percentual de 8,75%. 
Ou seja, menos de 10% da riqueza do petróleo, dos 
royalties do petróleo brasileiro, é distribuída entre Es-
tados e Municípios não produtores.

Com a mudança da lei aprovada no dia de on-
tem, já no ano de 2013, Estados e Municípios terão 
42% dos recursos dos royalties do petróleo distri-
buídos entre si, e no ano de 2020 serão 54%, isso 
somente de royalties, Presidente Mozarildo Caval-
canti. E se levarmos em consideração também a 
participação especial, que é uma taxa paga pelas 
empresas que exploram em grandes campos, em 
grandes reservas de petróleo, hoje, a participação 
especial, toda ela, 100%, é distribuída entre Esta-
dos, Municípios produtores e Municípios afetados 
pela produção. Com a lei aprovada no dia de ontem 
na Câmara dos Deputados, lei oriunda do Senado 
e de autoria do Senador Vital do Rêgo, no ano de 
2013, ou seja, já no ano que vem, 20% da participa-
ção especial será distribuída entre todos os Estados 
e Municípios produtores brasileiros, e 30% a partir 
do ano de 2020.

Eu considero isso muito importante. Há quem 
diga que a Presidenta Dilma deverá vetar parte do 
projeto, há também aqueles que dizem que os Go-
vernos do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo 
deverão ingressar na Justiça, uma vez que o projeto 
não trata apenas do petróleo do pré-sal – já estou 
concluindo, Sr. Presidente, se V. Exª me conceder 
mais um minuto –, mas se trata também de campos 
já concedidos. Entretanto, eu me somo à fileira da-
queles que pensam e que têm a convicção plena da 
necessidade de uma melhor distribuição desses re-
cursos, que, repito, não são riquezas de um Estado 
ou de um Município, mas uma riqueza de todo o País 
e, como é uma riqueza nacional, deve ser distribuída 
de forma mais democrática entre todos os Estados e 
Municípios produtores. Portanto, apesar da não vin-
culação para a educação, que era o que pretendia 
o substitutivo do Deputado Zarattini, apesar disso, 
quero falar da minha alegria de ver o projeto ter sido 
aprovado no dia de ontem.

E nós podemos ainda, Sr. Presidente, por meio 
de outras iniciativas, regulamentar e definir de forma 
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mais clara que percentual deve ser dirigido para a edu-
cação, para a saúde e para outros fins, Sr. Presidente.

No geral, quero dizer que, com a aprovação do 
projeto, no dia de ontem, pela Câmara, quem ganha 
é o Brasil e o povo brasileiro.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, 
ao Senador Paulo Paim, por permuta com o Senador 
Sérgio Souza.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Senadoras e 
Senadores, venho à tribuna nesta tarde para manifes-
tar minha alegria e minha felicidade, não nego, porque 
ninguém tem de ter receio de dizer que está feliz. Eu 
estou feliz com a vitória de Obama nos Estados Uni-
dos! Fiquei feliz de ouvir e ver o mundo festejar mais 
quatro anos para Obama.

Obama, que tem uma história marcada na linha 
dos direitos humanos. Obama, que pautou a sua vida 
em defesa dos que mais precisam. Foi nessa linha que 
ele chegou à Presidência da República. Eu diria que 
hoje não só eu estou feliz, a humanidade está feliz, 
porque a vitória lá, na maior potência do mundo, foi de 
um homem comprometido com políticas humanitárias. 
Claro que não esperamos que ele vá fazer milagres 
no Planeta, mas é uma referência a ser seguida por 
outros países. Que apostem em homens e mulheres 
que pensam no seu semelhante, como digo, fazendo 
o bem e não olhando a quem.

O mundo festeja, Senador Pedro Simon, e o dado 
que o senhor colocou aqui ontem e hoje, de que 90% 
da população do mundo torcia para o Obama, é mui-
to bom de ouvir. Para mim, fica claro que nós todos 
estamos crescendo. Quando digo todos me refiro aos 
homens e mulheres deste Planeta, que começam a ter 
a convicção de que a capacidade de um homem não 
se mede pela cor da pele, mas, sim, pela sua conduta. 
Parabéns, latinos, negros, brancos, índios! Parabéns 
à humanidade pela vitória de Obama!

Sr. Presidente, na mesma linha, quero cumpri-
mentar aqui o DataSenado. Hoje, pela manhã, parti-
cipei, na presidência da Casa, de cerimônia de ade-
são à Campanha Igualdade Racial é para Valer, uma 
promoção da Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial da Presidência da República e 
do Senado. Lá, sob a presidência do Presidente da 
Casa, José Sarney, e com a presença da Ministra 
Luiza Bairros, estiveram também Senadores, Deputa-
dos, Secretários de Estado, Ministros, enfim, diversos 
setores da sociedade. Registro aqui a presença da 

Deputada Federal Benedita da Silva, da Deputada Fe-
deral Janete Pietá e do Deputado Federal Luiz Alberto.

Por uma questão de registro histórico, lembro 
que, lá, falou-se muito sobre as cotas. É uma questão 
de justiça. O primeiro projeto sobre cotas aprovado, no 
Senado da República, é de autoria do Presidente da 
Casa, José Sarney. E, hoje, as cotas são uma realidade.

Lembro também da ex-Senadora Roseana Sar-
ney, que foi uma das relatoras, aqui no Senado, do meu 
projeto do Estatuto da Igualdade Racial, que, hoje, é 
lei. Eu tive a alegria de ser relator, em duas comissões, 
do projeto de cotas, na Comissão de Educação e na 
Comissão de Direitos Humanos. Destaco, aqui, a re-
latoria da Senadora Ana Rita, na CCJ.

Os dados que o DataSenado apresentou, hoje, 
pela manhã, mostram o quanto é forte, ainda, no País, 
a violência, principalmente contra jovens negros. No 
Brasil, a maioria dos homicídios atinge os jovens. Nú-
meros de 2010, por exemplo, revelam que 50% dos 
assassinatos registrados tinham como vítimas jovens 
de 15 a 29 anos. Desses, 75% negros. Ou seja, a cada 
dez jovens assassinados, sete, no mínimo, são negros. 
No entanto, a população, pela pesquisa, ainda não 
tem a percepção da gravidade desses índices, que 
expressam, de forma perigosa, o quanto da violência 
e da discriminação ainda campeia pelo Brasil, o que 
revela a pesquisa Violência contra a Juventude Negra 
no Brasil – DataSenado. A pesquisa inédita é a primei-
ra ação corajosa, numa parceria entre o Senado e a 
Seppir, motivada justamente pela violência revelada 
em números não oficiais, e que, agora, são oficiais.

Lembro que, lançada em março de 2011, pela 
Ministra da Seppir, Luiza Bairros, a campanha quer 
reforçar ou despertar a consciência social nacional 
para a discriminação e incentivar políticas de Estado, 
no combate à violência e ao preconceito. É só olhar-
mos para São Paulo. Quem de nós não liga a televisão 
e não vê todos os dias manchetes nos principais jor-
nais: Dez pessoas assassinadas em São Paulo; Oito 
pessoas assassinadas; Nove assassinadas; Policiais 
assassinados; Jovens assassinados? Dá-me a impres-
são de que a violência virou algo banal.

Por isso, meus cumprimentos, mais uma vez, ao 
DataSenado, que entrevistou 1.234 pessoas de 123 
Municípios do País, incluindo todas as capitais, de 1º 
a 11 de outubro último, para investigar a opinião da 
população sobre as causas da violência.

Podem ter certeza de que não é só em São Paulo, 
Rio, Minas ou Goiás. Em todas as capitais, a violência, 
num grau maior ou menor, existe, mas em todas é da 
mais alta gravidade.

Agora, deram para explodir os caixas eletrôni-
cos nos bancos. Isso ficou corriqueiro. Numa cida-
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de do interior do Rio Grande do Sul, em questão de 
um mês, o mesmo banco foi assaltado duas vezes.

Enfim, a preocupação é de todos.
Segundo a Ministra Luiza Bairros, lembro aqui, os 

resultados desse levantamento vão permitir identificar 
e caminhar para a construção de políticas públicas no 
combate à violência e ao preconceito.

O material é amplo, muito bem montado e expli-
cado detalhadamente, e faço questão que fique nos 
Anais da Casa.

Sr. Presidente, eu ainda quero, embora rapida-
mente, primeiro falar de um assunto de que venho fa-
lando todos os dias depois das eleições: enfim, nem 
que eu tenha de me ajoelhar aqui e rezar, espero que 
a Câmara vote, como estão anunciando, o fim do fator 
previdenciário, marcado para os dias 21 e 22.

Faremos movimentos, no Senado e na Câmara, 
nos dias 19, 20, 21 e 22. Espero que a Câmara vote 
o meu projeto que acaba com o fator, que já votamos 
aqui há seis anos. Nem que ele seja alterado, mas que 
volte para cá e a gente liquide esse projeto – não é 
um projeto, mas uma lei –, essa lei criminosa – para 
mim, é uma lei criminosa, porque ela assalta o bolso 
dos mais pobres, confiscando a metade do salário no 
ato da aposentadoria dos mais pobres, daqueles que 
ganham entre um e cinco salários mínimos. São es-
ses, somente esses os que são atingidos pelo fator 
previdenciário.

Por isso, Sr. Presidente, mais uma vez, espe-
ro que a palavra empenhada por nós todos, por nós 
todos, porque eu também, quando me disseram que 
iriam aprovar, passei a dizer que a Câmara iria aprovar.

Sei que o Presidente da Câmara – rendo-lhe aqui 
os meus respeitos – está mantendo a posição firme 
de votar o fator entre os dias 21 e 22.

Mas por outro lado, ainda, para concluir, Sr. Presi-
dente, eu quero só deixar registrado que, nessa pauta 
de votação, estava também o projeto dos royalties do 
petróleo, ou seja, dos dividendos do pré-sal. E foi vo-
tado ontem; foi assumido o compromisso e foi votado. 
Porque há um interesse enorme de nós todos e da 
sociedade em relação à questão dos royalties. Como 
houve o compromisso assumido e efetivamente votado, 
nessa questão dessa lei, eu espero que as questões 
do fator previdenciário e do reajuste dos aposentados 
sejam também votadas.

Lembro que nós votamos aqui esta matéria há 
6 anos, os dois projetos, tanto o fim do fator como o 
reajuste real para os aposentados. Que isto aconteça 
ainda este ano.

Era isso, Sr. Presidente, o meu tempo termina. 
Peço a V. Exª que considere, na íntegra, os meus dois 
pronunciamentos.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje pela manhã, eu participei na Presidên-
cia do Senado Federal, da Cerimônia de adesão desta 
Casa à campanha “Igualdade Racial é pra Valer”, uma 
promoção da Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (SEPPIR), da Presidência da República.

Além do Presidente José Sarney, da Ministra Lui-
za Bairros, estiveram lá senadores, deputados, auto-
ridades, e diversos representantes da sociedade civil. 
Cito as Deputadas Federais Benedita da Silva e Janete 
Pietá, e o Deputado Federal Luiz Alberto.

Por uma questão de registro histórico, lembro 
que, o primeiro projeto aprovado aqui no Senado so-
bre cotas para negros nas universidades e no serviço 
público, é de autoria do senador e atual presidente 
desta Casa, José Sarney.

Lembro também que a ex– Senadora Roseane 
Sarney foi uma das relatoras aqui no Senado, do Es-
tatuto da Igualdade Racial, que hoje é Lei Federal.

Senhoras e Senhores, sobre esta campanha, 
informo alguns dados:

Violência contra jovens negros motiva parceria 
Senado e Secretaria da Igualdade Racial.

No Brasil, a maioria dos homicídios atinge os 
jovens. Números de 2010, por exemplo, revelam que 
50% dos assassinatos registrados tinham com vítimas 
jovens entre 15 e 29 anos – 75% dos quais eram ne-
gros. Ou seja, a cada dez assassinados, 7 eram negros.

No entanto, a população ainda não tem a per-
cepção da gravidade desses índices, que expressam 
formas de preconceito e discriminação.

É o que revela a pesquisa “Violência contra a ju-
ventude negra no Brasil”, realizada pelo DataSenado.

A pesquisa inédita é a primeira ação da parceria 
entre o Senado e a Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (SEPPIR), motivada justamente 
pela violência revelada nos números oficiais e parte 
da campanha “Igualdade Racial é Pra Valer”.

Lançada em março de 2011 pela ministra da SE-
PPIR, Luiza Bairros, a campanha quer reforçar – ou 
despertar – a consciência social para o problema da 
discriminação e incentivar iniciativas do Estado, do se-
tor privado e da sociedade civil que contribuam para o 
respeito às diferenças.

O DataSenado entrevistou 1.234 pessoas de 123 
municípios do país, incluindo todas as capitais, de 1º e 
11 de outubro último, para investigar a opinião popular 
sobre as causas da violência – quem são as pessoas 
mais vulneráveis e qual é a experiência pessoal dos 
entrevistados em relação ao racismo.
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Segundo a Ministra Luiza Bairros: “Os resultados 
desse levantamento permitirão identificar discrepâncias 
entre as opiniões captadas e as estatísticas oficiais”.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ontem à noite a Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto que define a distribuição dos royal-
ties do petróleo, o PLC 2565/2011.

A proposta aprovada na Câmara foi a discutida 
e deliberada aqui, por nós senadores, que teve como 
relator o Senador Vital do Rego, e a autoria do, também 
competente, Senador Wellington Dias cuja divisão dos 
novos recursos tomou por base os critérios do Fundo 
de Participação de Estados e municípios.

A meu ver, a mais equilibrada diante de um pa-
norama político-econômico com tantas diversidades.

Vale esclarecer para aqueles que nos ouvem, que 
os royalties são uma compensação financeira devida 
à União pelas empresas concessionárias produtoras 
de petróleo e de gás natural, haja vista que é de pro-
priedade do Estado Brasileiro todas as riquezas do 
seu subsolo.

Segundo dados divulgados pela Confederação 
Nacional dos Municípios – CNM o Estado do Rio Gran-
de do Sul receberá, no total, valor próximo a R$ 505,7 
milhões de um bolo de R$ 8 bilhões.

Desse total o Estado ficará com R$ 122,8 milhões 
e as prefeituras dividirão R$ 382,9 milhões.

Para distribuir os recursos a estados e municípios 
não produtores, o projeto cria dois fundos especiais, 
um para estados e o Distrito Federal e outro para mu-
nicípios e o Distrito Federal.

Saliento que o Distrito Federal participa dos dois 
fundos porque tem atribuições constitucionais de am-
bos os entes federados.

Cada um dos fundos contará, a partir de 2013, 
com 21% dos recursos do petróleo explorado na pla-
taforma continental.

Para 2019, o índice passará a 27%. Segundo 
estimativas da Empresa de Pesquisa Energética, em 
2020, a produção de petróleo atingirá cerca de 5,8 
milhões de barris por dia.

Tal produção deve gerar receitas de royalties e 
de participação especial – referentes a áreas situadas 
no mar – no montante de R$ 54,5 bilhões para 2020.

Uma das grandes discussões ocorridas em rela-
ção ao substitutivo apresentado foi a vinculação dos 
recursos à Educação.

Quando surgiram os debates sobre os recursos 
do pré-sal, em 2008, apresentei o PLS 362, vinculando 
10% dos recursos para a saúde, 10% para a educação 
e 10% para previdência.

Entendo que estas são áreas prioritárias.
A própria Constituição Federal elenca que os ser-

viços de saúde e educação são vitais para a sociedade.
Contudo, embora reconheçamos os esforços do 

Governo Federal nessas áreas, os serviços ainda não 
atendem a toda a população.

Alem disso, a previdência também desempenha 
papel relevante na geração de emprego e renda no país.

Por isso nada mais justo que destinar a áreas 
tão importantes como essas os recursos oriundos de 
nossas riquezas naturais.

Oxalá podermos em breve aprovar o PLS 362/2008 
que está alinhado às prioridades do Governo Federal 
e aos anseios de toda a nossa sociedade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – V. Exª será atendido, Senador Paulo Paim.
Eu gostaria de convidá-lo a presidir a sessão 

neste momento. Antes, porém, quero ler um comu-
nicado.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – A Presidência comunica às Srªs e aos 
Srs. Parlamentares que a sessão conjunta do Con-
gresso Nacional, convocada para hoje, às 12 horas, 
foi suspensa e será reaberta às 19 horas, no Plenário 
da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Concedo a palavra à Senadora Lídice 
da Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, eu gos-
taria de fazer alguns registros da tribuna.

Primeiro, quero saudar o convênio firmado ontem 
entre a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão 
de Memória e Verdade da UnB, para investigar os ca-
sos de assassinato, tortura, morte e perseguição de 
membros da comunidade acadêmica durante a dita-
dura militar.

Quero saudar, ainda, mais entusiasticamente, a 
escolha da morte do educador Anísio Teixeira como o 
primeiro caso a ser investigado.

Anísio, como se sabe, foi encontrado morto no 
poço de elevador de um edifício em 1971. Por mais de 
40 anos, se sustentou um laudo oficial que caracteri-
zava essa morte como uma morte acidental.

Nascido em Caetité, no sudeste da Bahia, em 12 
de julho de 1900, Teixeira foi nomeado Inspetor-Geral 
de Ensino da Bahia pelo Governador Góes Calmon 
com apenas 22 anos. Ao longo de sua vida, tornou-se 
um dos maiores educadores deste País.

No MEC, criou a Capes, dirigiu o Inep por 12 anos, 
foi Presidente da SBPC por dois mandatos e idealizou 
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a UnB ao lado de Darcy Ribeiro, em 1960. Tornou-se 
reitor da UnB em 1963, teve seu mandato cassado um 
ano depois com o golpe militar.

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de saudar 
essa decisão da Comissão da Verdade e desejar que 
Anísio Teixeira não seja o único, mas apenas o primeiro 
dos muitos exemplos dos quais nós não temos o direito 
de esquecer e, por isso, devemos investigar e apurar as 
circunstâncias em que suas mortes foram efetivadas.

Também, Sr. Presidente, gostaria de saudar a Pre-
sidente Dilma Rousseff, que estará na próxima sexta-
-feira em Salvador, juntamente com os Governadores 
do Nordeste, numa reunião da Sudene. De manhã, a 
Presidente participa, em Malhada, na região da cidade 
de Guanambi, do anúncio da segunda etapa da Adutora 
do Algodão, importante adutora para o abastecimento 
d’água de toda aquela região do sudoeste da Bahia.

Ontem, o Governador Jaques Wagner esteve aqui 
com a Presidente e obteve dela o apoio para mais obras 
e investimentos em nosso Estado, além de recursos 
para projetos em andamento, principalmente na área 
de infraestrutura e aqueles necessários para enfrentar 
a seca que continua no Semiárido.

Quero, portanto, aproveitar o ensejo para re-
gistrar que ontem começou em Salvador, e vai até 
quinta-feira, dia 8, a 1ª Conferência Macrorregional, 
com a participação de 112 representantes dos 9 Es-
tados nordestinos eleitos nas Conferências Estaduais 
de Desenvolvimento Regional. Esta etapa antecede a 
Conferência Nacional, que ocorrerá em Brasília em 
fevereiro de 2013, e tem como promotor o Ministério 
da Integração Nacional, em parceria com o Instituto 
Nacional de Pesquisa Econômica e Aplicada, o Ipea.

A Conferência tem por objetivo debater e definir 
os princípios e diretrizes que irão nortear a reformula-
ção da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. 
De caráter plural e democrático, as Conferências têm a 
participação de representantes dos Poderes Públicos 
(Executivo e Legislativo), sociedade civil organizada, 
setor empresarial e instituições de ensino e pesquisa. 
Os participantes estão debatendo temas como estra-
tégias de financiamento, desenvolvimento regional 
sustentável, vetores de desenvolvimento regional, 
governança, participação social e diálogo federativo.

Portanto, Sr. Senadores, isso se casa com o im-
portante momento em que o Governo Federal e nós, 
nesta Casa, preparamo-nos para debater propostas, 
visando justamente ao fortalecimento do pacto fede-
rativo, com a ideia de se criarem normas para os in-
centivos regionais, com a harmonização das políticas 
tributárias.

Hoje, o Nordeste é uma das regiões que mais têm 
crescido em termos de indicadores, e essa realidade é 

decorrente da maior distribuição de renda, que passa, 
também, pelo próprio crescimento econômico-regional.

Em que pese o reconhecimento de que os meca-
nismos de transferência de renda são um dos fatores 
para esse aumento da renda no Nordeste, isso não 
nos impede de continuar a discutir e propor formas e 
estratégias que contemplem orçamentos municipais, 
estaduais e federais, de maneira combinada ao desen-
volvimento regional, além, é claro, do aprimoramento 
das políticas sociais e econômicas vigentes no País.

Atuando dessa forma, podemos contribuir para 
que as desigualdades de renda intra e interregionais 
sejam reduzidas, possibilitando que se instale um 
processo sustentado de desenvolvimento econômico 
do Nordeste.

Não se pode esquecer que tais políticas não atu-
am no vazio, mas em um quadro social, econômico e 
cultural de grande complexidade. E, para que se possa 
ter uma dinâmica de desenvolvimento para o Nordeste 
como um todo, é preciso também, mais do que nunca, 
que o Estado brasileiro mantenha sua atuação com 
uma preocupação voltada à questão regional, conso-
lidando uma reversão em relação ao que aconteceu 
nos anos de 1990.

Ainda são necessárias, em relação ao Nordeste, 
mudanças estruturais que possam dotar a economia 
regional de um dinamismo próprio, que o conduza a 
importantes mudanças no perfil distributivo regional. 
Mudanças essas que possam impactar a estruturação 
do seu mercado de trabalho a partir do aumento de 
emprego nas atividades agroindustriais e da agricul-
tura familiar; da instalação de mais universidades e de 
polos de tecnologia; de investimentos em infraestrutura 
de transporte e energia; e de instalações de empre-
sas que produzam matérias-primas importantes para 
o desenvolvimento industrial.

Tudo isso tem ocorrido no Nordeste, nos últimos 
anos, a partir do Governo do Presidente Lula, dando-se 
continuidade no da Presidente Dilma, mas é preciso 
impor, ainda mais, esse ritmo ao crescimento nordes-
tino e a atenção do Governo Federal, para que esse 
crescimento efetivamente se dê e possa, portanto, se 
integrar ao desenvolvimento do conjunto do País. A 
economia do Nordeste já cresce mais do que a média 
nacional e precisa, portanto, da manutenção do ritmo 
do seu crescimento.

Sr. Presidente, ainda se percebe que resta muito 
a ser feito, mas já é possível vislumbrar a possibilidade 
para uma trajetória de desenvolvimento econômico e 
social do Nordeste.

Nesse sentido, desejo que a reunião da Presi-
dente Dilma com os Governadores na nossa cidade 
de Salvador, a capital do Estado da Bahia, seja ple-
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namente exitosa e a Presidente e os Governadores 
possam anunciar boas novas ao povo da nossa região 
nordestina.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de registrar 
que, infelizmente, ontem, na votação do pré-sal, uma 
votação que se deu com grande debate na Câmara dos 
Deputados e também neste Senado, não conseguimos 
alcançar o desejado, ou seja, que 100% dos recursos 
do pré-sal pudessem ser destinados à educação.

Creio que essa decisão faria com que efetivamen-
te o Governo pudesse ter, nesses recursos, o comple-
mento fundamental para implantar o Plano Nacional 
de Educação, vislumbrando alcançar realmente as 
metas definidas nesse grande projeto de impulsionar 
a educação em nosso País.

Sr. Presidente, saúdo a decisão da Câmara dos 
Deputados, mas, infelizmente, não se conseguiu dar 
esse passo tão significativo e tão desejado pelo povo 
brasileiro.

Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, o Sr. 
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senadora Lídice da Mata.

Quero registrar a presença da sempre Senadora 
Serys Slhessarenko. Aprendi a dizer o seu nome depois 
de muito tempo. Para conhecimento de todos, ela foi a 
principal relatora da política de quotas, que depois foi 
relatada também pela Senadora Ana Rita e por mim 
em mais duas comissões.

Passo a palavra, por permuta com o Senador 
Mozarildo Cavalcanti, ao Senador Ricardo Ferraço.

Senadora Serys Slhessarenko, seja bem-vinda à 
Casa, como sempre, e sempre Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que a sessão conjunta do Congresso Nacio-
nal, convocada para hoje às 12 horas, foi suspensa 
e será reaberta às 19 horas, no Plenário da Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Ferraço, com a palavra.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Exmo Sr. 
Presidente em exercício desta sessão, Senador Pau-
lo Paim, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, brasileiros 
que nos acompanham através da TV Senado e, de 
modo muito especial, os capixabas que me delegaram 
a tarefa e a responsabilidade de representá-los aqui 
em Brasília, aqui no Senado Federal, que estão com-
pletamente perplexos e indignados com a decisão da 

Câmara Federal com relação à distribuição dos royal-
ties. Este é o motivo que me traz à tribuna do Senado: 
para que aqui possa me manifestar a respeito dessa 
absoluta decisão, e equivocada, que adotou a Câmara 
Federal, decisão essa sobre a qual precisamos fazer 
uma reflexão. 

Essa marcha da insensatez teve início aqui no 
Senado e encontrou o seu porto seguro no campo da 
mais absoluta irracionalidade na Câmara Federal. Mas 
é em nome dos capixabas e é em nome de valores 
e princípios que vou aqui, Sr. Presidente, manifestar 
toda a minha visão, toda a minha reflexão sobre essa 
lamentável decisão da Câmara Federal.

Manifesto aqui, mais uma vez, agora diante de um 
fato consumado, de uma tragédia tantas vezes anun-
ciada, toda minha indignação pela decisão, no mínimo 
equivocada, tomada ontem pela Câmara dos Deputados 
em relação à distribuiçao dos royalties do petróleo. E 
digo que é uma decisão, no mínimo, equivocada para 
não dizer, alto e bom som, uma decisão irresponsável, 
uma decisão inconsequente, uma decisão que joga por 
terra o espírito da necessária solidariedade federati-
va, que viola abertamente a Constituição Federal que 
juramos respeitar, que traz prejuízos estratosféricos 
para os nossos Estados produtores, que rasga contra-
tos previamente pactuados e despreza um patrimônio 
que deveria construir, que deveria estar a serviço das 
novas e futuras gerações.

Quando representantes de Estados não produ-
tores atropelam não apenas representantes de Esta-
dos produtores, mas atropelam a Federação, quando 
interesses pontuais esmagam o interesse nacional 
é hora de fazermos uma reflexão sobre o princípio, 
muitas vezes questionável, de minoria e de maioria 
na representação parlamentar. 

Uma federação, Sr. Presidente, pressupõe res-
peito aos direitos originais do seus pactuantes, direi-
tos que não podem ser arbitrariamente retirados, nem 
mesmo por uma maioria. Porque quando a maioria se 
arvora o direito de esmagar a minoria, saímos do ter-
reno da democracia para o terreno da arbitrariedade.

Seria o que o pensador Tocqueville classificou, 
dois séculos atrás, Senador Alvaro Dias, como a dita-
dura da maioria ou o que Platão denominou de “demo-
cracia desvirtuada”, em A República. São as minorias 
que dão sentido às maiorias. São elas que oferecem 
diversidade e que revolucionam a sociedade.

A decisão tomada ontem pela Câmara Federal 
representa, na prática, um retorno ao período que 
antecedeu o surgimento do Estado e do Direito e que 
filósofos contratualistas chamaram de “estado de na-
tureza”, em que prevalecia…

(Soa a campainha.)
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – …o uso da força e massacre das minorias pela 
maioria.

E mais: é do jogo democrático que a vontade da 
maioria seja limitada por normas constitucionais que 
garantem deveres e direitos fundamentais, individuais 
e coletivos.

Não foi, na prática, o que aconteceu na votação 
dos royalties, quanto aos direitos plenamente assegu-
rados pela Constituição, que foram literalmente igno-
rados e violentados. A decisão atropelou o §1º do art. 
20 da Constituição Federal, que garante a Estados e 
Municípios produtores de petróleo compensação finan-
ceira, indenização por essa exploração.

Também o projeto na noite de ontem aprovado 
desconsidera jurisprudência consagrada, firmada pelo 
Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento de 
processos relativos aos royalties da mineração, também 
previstos no §1º do art. 20 da Constituição Federal.

Ora, Sr. Presidente, estou aqui defendendo os in-
teresses do meu Estado? É claro que sim. Esta é minha 
primeira tarefa, minha primeira responsabilidade e meu 
primeiro dever: defender o Estado do Espírito Santo.

Mas não apenas para isso. É o princípio de segu-
rança jurídica, é o equilíbrio do nosso pacto federativo 
que estou defendendo.

Voltemos à questão da maioria e da minoria, Sr. 
Presidente. Democracia não se limita e não pode se 
limitar a números. Vai além. Reúne valores, limites, 
exige equilíbrio e senso de justiça.

E onde está o equilíbrio, onde está o senso de 
justiça numa decisão que passa por cima de princípios 
federativos básicos?

Já destaquei aqui, em outro momento, desta 
tribuna, e volto a destacar, a chamar a atenção para 
uma das lições básicas que nos ensina Michael Bur-
gess, um dos principais teóricos do federalismo: o 
segredo da Federação é a capacidade de acomodar 
competição e conflitos entre os entes federados. Para 
isso, as palavras-chave são tolerância, respeito e re-
conhecimento mútuo, valores que estiveram ausen-
tes desse debate tanto na Câmara, como é preciso 
que tenhamos consciência para admitir também aqui 
no Senado.

Não se trata, Sr. Presidente, de eliminar diferen-
ças, eliminar o necessário pluralismo no debate polí-
tico, mas, sim, de fomentar a negociação, e fomentar 
a cooperação. Caso contrário, os laços que unem os 
pactuantes se tornam cada vez mais frágeis, e a au-
tonomia individual dos entes mais fortes acaba se so-
brepondo à interdependência, um dos sustentáculos 
fundamentais da nossa Federação.

E sigo aqui, Sr. Presidente, com um conjunto 
muito vasto de conceitos e de princípios. Quero pe-
dir a V. Exª, que, ao final, dê como lido na íntegra o 
meu pronunciamento para que fique registrada toda 
a minha indiganção, todo o meu posicionamento em 
relação a essa que é uma questão muito grave para 
o nosso Estado. Ele, nos últimos 10 anos resolveu 
levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, que 
viveu uma crise sem precedentes em nosso país, mas 
que soube com base em muito trabalho, em muito es-
forço, em muito método, em muito planejamento, com 
muita união do povo capixaba dar a volta por cima. O 
que nos resta, Sr. Presidente, nessa hora derradeira 
é manifestar toda a nossa militãncia, toda a minha fé 
e convicção a partir desse momento. E toda a nossa 
militância tem apenas uma única direção e apenas 
um sentido: veta Dilma, veta Dilma, Presidente da 
República em nome da justiça, em nome do nosso 
pacto federativo, em nome do compromisso com as 
futuras gerações brasileiras. 

Veta, Dilma, porque esse projeto não é apenas 
injusto no que diz respeito à distribuição dos royalties;
é também uma inconsequência na definição da apli-
cação desses recursos. Esse projeto não observou as 
boas práticas mundo afora, que direcionaram esses 
recursos em torno da inteligência, do conhecimento, 
da educação para que isso pudesse se reverter como 
insumo e fundamento básico para as futuras gerações.

Por isso, veta, Dilma! Veta para que nós possa-
mos dar uma demonstração ao mundo de que não 
somos um País do vale-tudo; que nós somos um País 
que tem regras, que nós somos um País que respei-
ta os contratos assinados, e que esses contratos não 
podem ser violentados. 

É o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, agradecendo muito a condescendência do 
Senador Paulo Paim. Eu precisava me alongar e fazer 
aqui a minha manifestação, revelando toda a minha in-
dignação contra essa que é uma decisão que segura-
mente vai merecer por parte do meu Estado mais uma 
ação direta no Supremo Tribunal Federal. E essa ação 
será ajuizada para que possamos ter o nosso direito 
reparado pelo Supremo Tribunal Federal.

Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR RICARDO FERRAÇO

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, manifesto, aqui, mais uma 
vez, agora diante de um fato consumado, de uma tra-
gédia tantas vezes anunciada, toda minha indignação 
pela decisão no mínimo equivocada tomada ontem 
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pela Câmara dos Deputados em relação à redistribui-
çao dos royalties do petróleo. E digo uma decisão no 
mínimo equivocada para não dizer uma decisão irres-
ponsável, inconsequente.

Uma decisão que joga por terra o espírito de so-
lidariedade federativa, que viola abertamente nossa 
Constituição, traz prejuízos estratosféricos para os es-
tados produtores, rasga contratos previamente pactu-
ados e despreza um património que deveria construir 
o futuro das novas gerações.

Quando representantes de estados não produto-
res atropelam não apenas representantes de estados 
produtores, mas a Federação, quando interesses pon-
tuais esmagam o interesse nacional, é hora de fazer

uma reflexão sobre o princípio, às vezes ques-
tionável, de minoria e maioria.

Uma Federação pressupõe respeito aos direitos 
originais dos pactuantes. Direitos que não podem ser 
arbitrariamente retirados, nem mesmo por uma maio-
ria. Porque quando a maioria se arvora o direito de 
esmagar a minoria, saímos do terreno da democracia 
para o terreno da arbitrariedade.

Seria o que o pensador Tocqueville classificou, 
dois séculos atrás, como a ditadura da maioria. Ou o 
que Platão denominou de “democracia desvirtuada”, 
em A República. São as minorias que dão sentido às 
maiorias. São elas que oferecem diversidade e que 
revolucionam a sociedade,

A decisão tomada ontem pela Câmara represen-
ta, na prática, um retorno ao período que antecedeu 
o surgimento do Estado e do Direito e que filósofos 
contratualistas chamaram de “estado de natureza”, 
em que prevalecia o uso da força e massacre das mi-
norias pela maioria.

Mais: é do jogo democrático que a vontade da 
maioria seja limitada por normas constitucionais que 
garantem deveres e direitos fundamentais, individuais 
e coletivos.

Não foi o que aconteceu na votação dos royalties, 
quando direitos plenamente assegurados pela Cons-
tituição foram literalmente ignorados. A decisão atro-
pelou o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, que 
garante a estados e municípios produtores de petróleo 
compensação financeira pela exploração.

O projeto aprovado na noite de ontem também 
desconsidera jurisprudência firmada pelo Supremo Tri-
bunal Federal por ocasião do julgamento de processos 
relativos aos royalties da mineração, também previstos 
no parágrafo 1º do artigo 20.

O Supremo confirmou na época a interpretação 
de que esse dispositivo constitucional tem por finali-
dade a compensação das unidades federadas afeta-
das pela exploração do petróleo, recursos minerais e 

recursos hídricos para a geração de energia elétrica 
pelos reflexos do exercício dessas atividades econó-
micas sobre suas contas públicas e sobre o modo de 
vida das suas respectivas populações.

Ou seja: a mais alta corte do país já deu a palavra 
finai sobre a inconstitucionalidade da proposta de distri-
buição de royalties a todas as unidades da Federação.

Ora, estou aqui defendendo os interesses do meu 
Estado? É claro que sim, afinal esse é o meu primeiro 
dever, fui eleito para isso.

Mas não apenas para isso.
É o princípio de segurança jurídica, é o equilí-

brio do nosso pacto federativo que estou defendendo.
Voltemos à questão da maioria e da minoria, 

senhor presidente. Democracia não se limita a núme-
ros. Vai além. Reúne valores, limites, exige equilíbrio 
e senso de justiça.

E onde está o equilíbrio, onde está o senso de 
justiça numa decisão que passa por cima de princípios 
federativos básicos?

Já destaquei em outro momento, desta tribuna, 
e volto a destacar, no dia de hoje, uma das lições bá-
sicas de Mi.chael Burgess, um dos principais teóricos 
do federalismo: o segredo da Federação é a capacida-
de de acomodar competição e conflitos entre os entes 
federados. Para isso, as palavras-chave são tolerância, 
respeito e reconhecimento mútuo.

Valores que estiveram ausentes desse debate 
tanto na Câmara quanto no Senado.

Não se trata, senhor presidente, de eliminar as 
diferenças, o pluralismo. Mas sim de fomentar a ne-
gociação, a cooperação. Caso contrário, os laços que 
unem os pactuantes se tornam cada vez mais frágeis, 
e a autonomia individual dos entes mais fortes acaba 
se sobrepondo à interdependência, um dos sustentá-
culos da Federação.

Disputas predatórias, disputas cegas por mais 
recursos, como a que presenciamos em torno dos 
royalties do petróleo, vão completamente de encontro a 
esse espírito de cooperação e solidariedade federativa.

É a luta de todos contra todos, é a ausência com-
pleta de civilidade e de respeito às diferenças.

Não é de olho no fruto do quintal do vizinho que 
se planta prosperidade e crescimento. É cuidando, é 
regando os frutos do próprio quintal.

Não é desorganizando a economia dos estados 
produtores que vamos reduzir desigualdades regionais 
e construir um país mais justo.

É respeitando e valorizando o potencial e a voca-
ção de cada estado federado, é sendo solidário.

E digo mais, senhoras senadoras, senhores se-
nadores. O projeto aprovado ontem peca não apenas 
pela irresponsabilidade na divisão dos royalties entre 

NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL456



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 59435

os entes federados. Ele peca também na destinaçao 
desses recursos, ele banaliza um património precioso, 
priorizando tudo e nada ao mesmo tempo.

A alocação dos recursos não tem qualquer foco, 
não tem qualquer compromisso com as futuras gera-
ções. Um compromisso que seria claramente expresso 
se os royalties fossem destinados especificamente à 
aplicação em ciência, em tecnologia, pesquisa, edu-
cação. Em inteligência, enfim.

Pois bem. Se o Congresso, lastimavelmente, re-
solveu olhar para o retrovisor da história e não para o 
parabrisa, indo na contramão das boas experiências 
internacionais, nossa expectativa, agora, nossa con-
fiança é na lucidez política, no senso de equilíbrio e 
de justiça da presidente Dilma Rousseff.

A presidente, que tem se mostrado firme em tantas 
questões relevantes para o país, já se opôs duramente 
à quebra de contratos, com a mudança na divisão de 
royalties em áreas já licitadas. É de se esperar, portanto, 
que ela vete integralmente essa irracionalidade.

Mais até do que o equilíbrio do pacto federativo, o 
que está em jogo é a imagem de nosso país, um país 
que, a duras penas, vem conquistando confiança in-
ternacional por um ambiente juridicamente seguro, em 
que contratos firmados são efetivamente respeitados.

Srªs e Srs. Senadores, não posso deixar também 
de fazer uma reflexão sobre o impacto que essa mu-
dança nas regras do jogo – em pleno jogo – irá trazer 
ao meu Estado e ao povo capixaba.

Foram anos, Sr. Presidente, anos para reorgani-
zar as finanças do Espírito Santo, que se encontrava 
em situação completamente caótica.

A fé e a união de nosso povo, a força de nosso 
trabalho recuperaram a capacidade de investimento 
do Estado, resgataram a autoestima dos capixabas e 
nos colocaram em outro patamar no cenário nacional.

Usurpar agora direitos constitucionais do Espírito 
Santo é um duro golpe, depois de dez anos de esforço 
para colocar o Estado nos trilhos.

Nossa militância, a partir deste momento, tem 
uma única direção, um único sentido: Veta Dilma! Em 
nome da Justiça, em nome do nosso pacto federativo, 
em nome do compromisso com as futuras gerações 
de brasileiros. Veta Dilma!

Mostre ao Brasil e ao mundo que nós não so-
mos um país do vale tudo, que somos um país com 
regras claras e confiáveis. Regras que existem para 
ser respeitadas.

É o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Cumprimento o Senador Ricardo Ferraço que, 
de forma muito competente, fez aqui a defesa dos in-
teresses do seu Estado.

Passamos a palavra ao nobre Senador Cyro 
Miranda.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, peço a V. Exª para me inscrever como Lí-
der e registro também que encaminhei à Mesa um voto 
de pesar pelo falecimento do General Ítalo Conti, que 
foi também Deputado Federal, ocupou vários cargos 
públicos, é do Paraná, e estamos manifestando nossa 
solidariedade à sua família e aos seus amigos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Já se encontra sobre a mesa o documento referido, 
já encaminhado na forma do Regimento. E V. Exª é o 
próximo orador inscrito como Líder.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  Nº 935, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, de acordo 
com as tradições da Casa, homenagem de 
pesar, consistente em inserção em ata de 
Voto de Pesar e apresentação de condolên-
cias à família, pelo falecimento do General 
Ítalo Conti, ocorrido na madrugada de hoje, 
em Curitiba. 

Justificação
Aos 96 anos de idade, faleceu na madrugada de 

hoje, em Curitiba, um militar que teve ativa participa-
ção na história política recente do Paraná, o general 
Ítalo Conti.

Voluntário da Força Expedicionária Brasileira, 
Ítalo Conti, ainda capitão do Exército, participou como 
oficial de Artilharia dos principais combates nos cam-
pos de batalha da Itália.Convocado pelo recém eleito 
governador Ney Braga, em 1962, Ítalo Conti aceitou 
o desafio de ser o primeiro ocupante do cargo de Se-
cretário de Segurança Pública, que o novo governador 
criara para substituir, com maior autonomia, a antiga 
Chefia de Polícia. 

O militar desempenhou com tal competência a 
função que acabou ocupando o cargo por um total de 
dez anos. Sua atuação foi tão positiva que depois ele 
não teve dificuldade para ver reconhecidos seus mé-
ritos pelo povo paranaense, que o elegeu e reelegeu 
deputado federal durante 16 anos.

Ítalo Conti também era o último sobrevivente do 
grupo de militares que, em 1934, participara da cria-
ção de uma agremiação que daria origem ao Círculo 
Militar do Paraná, que viria a se converter numa das 
mais expressivas agremiações sociais e esportivas 
de Curitiba. Ele também figura entre os fundadores 
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da Legião Paranaense dos Expedicionários, entida-
de que criou o Museu do Expedicionário do Paraná.

O general Ítalo Conti deixa, além de dois filhos, 
cinco netos e oito bisnetos, uma imagem de militar 
valoroso, pessoa correta e cidadão dedicado à causa 
do seu estado.

Convencido de que temos o dever de reconhecer 
os méritos de quem os tem, entendo que o general 
Ítalo Conti se faz merecedor dessa homenagem por 
parte do Senado Federal, que sinto-me extremamente 
honrado em propor.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2012. – 
Senador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Com a palavra o nobre Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Muito obrigado, Sr. Presidente desta sessão, 
Senador Paulo Paim.

Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Se-
nado, telespectadores da TV Senado, aqueles que 
acompanham a Agência Senado, senhoras e senhores, 
gostaria de cumprimentar, na pessoa do Dr. Everardo 
Maciel, todos os integrantes da Comissão de Notáveis 
criada para analisar e propor soluções para questões 
relacionadas ao Pacto Federativo.

A Comissão, com certeza, presta valoroso serviço 
à Nação ao trazer reflexões importantíssimas sobre o 
Pacto Federativo brasileiro, em particular no que tan-
ge aos critérios de rateio do FPE; à distribuição das 
receitas decorrentes da exploração de petróleo, gás 
natural e outros hidrocarbonetos, conforme o art. 20 
da Constituição Federal; e à análise dos incentivos fis-
cais concedidos por alguns Estados brasileiros, para 
atrair investimentos.

Não concordamos com o termo “guerra fiscal do 
ICMS”, mas reconhecemos que a Comissão traz luz ao 
Confaz ao estabelecer que as decisões sejam toma-
das, em alguns casos, por dois terços dos membros.

Preocupa-nos, sobremaneira, a manutenção da 
regra da unanimidade no que diz respeito à análise da 
redução de cobrança do ICMS, esse poderoso meca-
nismos de desenvolvimento regional.

Essa linha de raciocínio vai de encontro ao projeto 
(PLS nº 170/2012) de autoria do nobre Senador Ricar-
do Ferraço. O projeto, cujo parecer favorável tivemos a 
honra de relatar na Comissão de Infraestrutura, é, sem 
dúvida, mais audacioso e adequado à necessidade de 
promover o desenvolvimento regional como forma de 
se erguerem, em definitivo, os pilares da sustentabili-
dade económica do Brasil.

Todavia, o reconhecimento da Comissão de No-
táveis de que é necessário, em alguns casos, mudar o 
conceito ultrapassado de decisão por unanimidade no 
Confaz já é um extremo avanço na forma de ler e vis-
lumbrar as perspectivas para o Brasil contemporâneo.

Note-se, Sr. Presidente, que a Constituição bra-
sileira, considerada rígida pelos especialistas, exige 
quórum qualificado de três quintos para ser modificada.

Convenhamos que a decisão por unanimidade 
do Confaz é, na prática, uma forma de manter a hege-
monia dos Estados mais fortes sobre os mais fracos 
e carentes de dinamização das economias regionais.

Entendemos que a Comissão caminharia ainda 
mais se vencesse esse estigma criado por uma ex-
pressão equivocada: “a guerra fiscal”. Não há guerra 
fiscal! Há luta legítima pelo desenvolvimento regional!

O Pacto Federativo brasileiro se revela, hoje, 
anacrônico e antiquado tanto sob o aspecto político 
quanto económico. A Federação brasileira é extrema-
mente engessada e centrada no poder da União, que 
amarra os Estados e os Municípios, do ponto de vista 
político, ao restringir-lhes a competência legislativa 
e, do ponto de vista económico, ao estabelecer-lhes 
obrigações constitucionais, mas sem a devida contra-
partida orçamentária.

A Carta constitucional de 1988 não nos parece 
ter sido capaz de captar as tendências da modernidade 
política e econômica do Brasil; democratizou o País, 
fortaleceu as instituições políticas e republicanas, mas 
manteve as diretrizes de um Pacto Federativo adequado 
a um Brasil arcaico, com a industrialização centrada no 
eixo sul-sudeste e uma economia predominantemente 
agrária no resto do País.

A economia, ao longo das últimas décadas, tem 
se mostrado capaz de romper barreiras ideológicas 
e conceitos estratificados para integrar os mercados 
mundiais por meio da globalização.

É nesse contexto que o Brasil luta pela condição 
de emergente e busca espaço como ator no contexto 
internacional.

Não faz sentido, Srªs e Srs. Senadores, que lu-
temos por esse ideal de integração mundial, mas não 
consigamos, no plano interno, superar a estratificação 
regional e a concentração das riquezas nacionais.

O Brasil quer conquistar a condição de país de-
senvolvido, mas, para isso, precisa de serviços públi-
cos adequados e correspondentes à contrapartida dos 
impostos recolhidos de cada brasileiro.

O Brasil quer e precisa oferecer uma educação 
pública de qualidade, capaz de permitir aos brasileiros 
a ascensão social e de acabar com a exclusão, fonte 
maior da violência.
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Mas nada disso será possível sem o desenvolvi-
mento regional, que tem sido feito ao longo das últimas 
décadas por meio dos incentivos fiscais, duramente 
combatidos no plano político, jurídico e financeiro. 

Não podemos acreditar que se embarque nes-
sa retórica inconsistente, centrada no argumento da 
perda de receita dos Estados industrializados para os 
que adotaram incentivos fiscais.

Ainda que, se por algum milagre da aritmética, 
conseguíssemos comprovar essa perda, com certeza, 
seria ínfima quando se conferem os benefícios à Nação 
oriundos da dinamização das economias regionais.

Não há como ignorar o caminho do progresso 
trilhado pelo nosso querido Estado de Goiás por meio 
dos incentivos fiscais. Não há como ignorar o percurso 
virtuoso realizado por estados do Norte e do Nordeste 
em razão dos incentivos fiscais.

O fato, Senador Cassol, é que hoje, se encon-
tramos indústrias em todas as regiões do Brasil, sem 
qualquer dúvida é em razão da visão de futuro, traço 
marcante de Governadores, como Marconi Perillo e 
outros, que enxergaram a importância de se criarem 
novos eixos industriais.

O Congresso Nacional, sobretudo o Senado, 
como colegiado representante dos Estados Federa-
dos, tem a obrigação de adotar uma perspectiva de 
análise mais ousada e futurista no que tange ao de-
senvolvimento regional.

É sempre bom ressaltar que crescimento econô-
mico de um país se diferencia em muito de desenvol-
vimento. O crescimento do PIB é uma soma numérica, 
mas só expressará o desenvolvimento do Brasil quando 
mitigadas as diferenças regionais.

A esse respeito, sem dúvida, a Comissão Espe-
cial trouxe um grande avanço ao propor a revisão das 
regras para a amortização das dívidas contratadas 
pelos Estados e Municípios com a União. Na atual 
conformação, a figura da União mais se assemelha à 
de um agiota impiedoso. Não há como quitar as dívi-
das porque os juros são escorchantes e abusivos. Os 
Estados e os Municípios são literalmente explorados 
pela União e vivem sufocados e de pires na mão.

A mudança dos critérios de amortização repre-
senta, portanto, uma pré-condição para promovermos 
o desenvolvimento equânime do Brasil. Se for de fato 
aprovada, a negociação das dívidas poderá criar a 
base para a estabilidade econômica sustentável e du-
radoura. Isso porque os recursos economizados com o 
pagamento dos juros permitirão aos Estados conseguir 
o superávit nominal.

O equacionamento das dívidas dos Estados e Mu-
nicípios poderá estimular a poupança interna e evitar 
que o Brasil sofra tanto com os tsunamis econômicos 
internacionais. Permitirá, também, que se adote uma 
gestão pública concentrada em metas e resultados, so-
bretudo nos governos mais voltados ao planejamento 
de médio e longo prazos.

Acertada também é a proposta da Comissão de 
rever os critérios de rateio do FPE, até porque os adota-
dos hoje foram considerados inconstitucionais pelo STF.

Sr. Presidente, a revisão do Pacto Federativo sob 
as perspectivas econômica e política é um imperativo 
para rompermos as amarras do subdesenvolvimento 
e alçarmos o voo do desenvolvimento sustentável, 
mas ressaltamos que, do ponto de vista econômico, 
é necessário adotar uma perspectiva mais ampla, 
moderna e contemporânea, sobretudo no que tange 
ao desenvolvimento regional promovido pelos incen-
tivos fiscais.

Não podemos e não devemos jogar fora o pa-
trimônio construído pelos governos estaduais, que 
intensificaram a instalação de indústrias em seus res-
pectivos Estados. Se fizermos isso, ignoraremos a ne-
cessidade inadiável de promover a dinamização das 
economias atraindo indústrias e outros segmentos do 
setor produtivo.

Sem o desenvolvimento regional não há progres-
so. Não adianta querer, com bolsas e cestas, acabar 
com os grandes bolsões. Só acabaremos com os gran-
des bolsões de pobreza com o emprego, industriali-
zando os Estados carentes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Cyro Miranda, V. Exª ficou exatamente 
no tempo previsto.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Caval-
canti e, em seguida, ao Senador Alvaro Dias, se assim 
S. Exª concordar, já que cedeu a vez para dois ou três 
falarem quando estava presidindo. (Pausa.)

Então, Senador Mozarildo Cavalcanti, como ora-
dor inscrito, e, depois, Senador Alvaro Dias, como Líder.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, abordo hoje um tema que para mim – e 
acho que para todo o País – é de fundamental impor-
tância. Trata-se da questão da nossa faixa de fronteira 
e da nossa Amazônia.

Como Presidente da Subcomissão Permanen-
te da Amazônia e da Faixa de Fronteira, durante 
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dois anos, ou um pouco mais até, nós promovemos 
uma série de audiências, de oitivas de autoridades 
federais, de autoridades estaduais e municipais, de 
institutos de pesquisa e de universidades para justa-
mente poder ter um diagnóstico sobre essa questão 
da realidade das fronteiras do ponto de vista do seu 
desenvolvimento e do ponto de vista da sua defesa. 
Isso resultou no Projeto de Lei do Senado nº 380, 
deste ano, que se encontra na Mesa Diretora do Se-
nado para análise, devendo, como esperamos, que 
venha a Plenário para votação.

E, para reforçar a importância desse tema, Sena-
dor Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero ler 
aqui algumas matérias, ou pelo menos fazer referên-
cias a algumas matérias publicadas, primeiro, no site
de notícias Fato Real, cuja manchete é: “Sem efetivo 
da Polícia Federal [Polícia Federal] e da PRF [Polícia 
Rodoviária Federal], os problemas nas fronteiras de 
Roraima com Venezuela e Guiana se agravam”.

Outra, do site oficial da Federação Nacional dos 
Policiais Federais: “A Polícia Federal [Polícia Federal] 
que ninguém vê. Memória Pacaraima, o descaso mora 
aqui”. Pacaraima é cidade de Roraima, fronteira com 
a Venezuela. Do outro lado da fronteira, fica a cidade 
de Santa Helena. Essa matéria é muito profunda, ilus-
trativa e mostra, de fato, uma realidade triste quando 
vemos, do lado brasileiro, o descaso no que tange à 
segurança das nossas fronteiras.

O jornal Folha de Boa Vista publicou uma maté-
ria no dia 11 de outubro, cuja manchete é: “Ministério 
Público Federal [Ministério Público Federal] recomen-
da que Ministério da Justiça intensifique controle nas 
fronteiras”, repito: Ministério Público Federal.

Outra matéria, da Folha de S.Paulo: “TCU [Tribunal 
de Contas da União] diz que estrutura da Polícia Fede-
ral é insuficiente na fronteira”. Então, são dois órgãos 
de fiscalização, no caso, Ministério Público Federal e 
Tribunal de Contas, que dizem claramente do descaso 
com as nossas fronteiras, notadamente a falta de pes-
soal, de equipamento, de meios de trabalho da Polícia 
Rodoviária Federal e da Polícia Federal.

Outra matéria publicada no jornal Folha de Boa 
Vista de setembro deste ano diz: “Sem fiscalização, 
fronteira está vulnerável”. E fica vulnerável a tudo: ao 
descaminho, ao tráfico de pessoas. Inclusive, vi uma 
reportagem recente que mostrava jovens aliciadas 
em Roraima e no Amazonas e levadas para a Guiana 
e para o Suriname. E o Brasil faz de conta que isso 
não está acontecendo, sem falar que é pelas nossas 

fronteiras que entram as drogas, que entram as armas 
de grosso calibre que são usadas no narcotráfico etc.

Outra matéria do jornal Folha de Boa Vista diz: 
“As implicações na fronteira devido ao ingresso da Ve-
nezuela no Mercosul”. A Venezuela tem uma extensa 
fronteira com o Estado de Roraima e com o Amazonas 
completamente desguarnecida, tanto no que tange à 
Polícia Rodoviária Federal, quanto à Polícia Federal e 
até mesmo às Forças Armadas, que carecem de efetivo 
maior e de equipamentos permanentes naquela região.

Outra matéria diz: “Operação Ágata 4 apreende 
drogas e interdita garimpos e pistas de pouso irregula-
res na região de fronteira”. Mas só nessas operações 
que são feitas esporadicamente, não são uma coisa 
permanente, se constata isso. Imaginem se nós tivésse-
mos uma vigilância permanente das nossas fronteiras!

Aqui a Associação de Praças do Estado do Pa-
raná fala: “Fronteiras permanecem mal vigiadas. Plano 
federal para melhorar a segurança na fronteira com 
outros países não resolveu um problema crônico: a 
falta de efetivo policial”.

Por fim, há uma matéria, publicada no jornal 
Gazeta Online que diz: “Polícia Federal prepara novo 
concurso para 2013”. A expectativa é de que sejam 
oferecidas 1.200 vagas, sendo 600 para agente, 450 
para escrivão e 150 para delegado. O pedido está no 
Ministério do Planejamento.

Então, Sr. Presidente, veja que é farto o noticiá-
rio caro, inclusive com atuação do Ministério Público 
Federal e do Tribunal de Contas da União, atestando 
o descaso com as nossas fronteiras.

E, quando eu falo descaso com as nossas fron-
teiras, o que dizer da população que reside ali nessas 
cidades da fronteira, nos Municípios da fronteira? Cida-
dãos brasileiros pagam muito caro para serem brasilei-
ros. No entanto, o que vemos realmente é que não há 
uma vontade política efetiva de resolver essa questão.

Tenho certeza de que também, lá na fronteira do 
seu Estado, o Rio Grande do Sul, não deve ser muito 
diferente.

Por isso, eu queria aqui fazer um apelo à Mesa 
Diretora do Senado, para que agilize a apreciação deste 
Projeto de Lei do Senado nº 380, deste ano, que bus-
ca implantar uma política nacional permanente para 
a faixa de fronteira e para a Amazônia. Porque o que 
tem existido até aqui são políticas de governo. O presi-
dente x assume a presidência e tem uma determinada 
diretriz; o presidente y assume, muda essa diretriz, ou 
não há continuidade.
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Com essa lei aprovada, teremos uma política 
instituída em lei, que será, portanto, uma política de 
Estado; será uma política da Nação para com as nos-
sas fronteiras e com a Amazônia.

Ora, a faixa de fronteira que tem 16 mil quilômetros 
de extensão e mais 150 quilômetros de largura somada 
com a área da Amazônia corresponde a mais de dois 
terços do Território nacional. Então, não é possível que 
o Brasil continue de costas para essas regiões, nota-
damente à faixa de fronteira que se situa no Centro-
-Oeste e no Norte do Brasil. Mas também não é muito 
diferente no Sul e no Sudeste do País, até porque nós 
vemos na fronteira com a Argentina, na fronteira com o 
Paraguai, todo tipo de ilícito sendo cometido. E o que 
é pior: as nossas autoridades fazem vista grossa para 
esta questão. Eu diria até que, mesmo tendo diagnós-
tico, não aplicam os remédios adequados.

Então, quero encerrar, Senador Paim, pedindo 
a V. Exª que autorize a transcrição dessas matérias.

E renovo o meu apelo, para que a Mesa Direto-
ra do Senado possa encaminhar esse projeto para a 
apreciação e votação o mais rápido possível.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)

POLÍTICA NACIONAL PARA AMAZÔNIA E FAIXA 
DE FRONTEIRA EM DISCUSSÃO NO SENADO 

Paola Lima
Aguarda emendas na Mesa do Senado projeto 

de lei que institui a Política Nacional de Defesa e de 
Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira 
(PLS 380/2012). De iniciativa da Subcomissão Perma-
nente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, ligada à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE), a proposta foi aprovada na comissão e aguar-
da encaminhamento para tramitação. O presidente da 
subcomissão e um dos responsáveis pelo projeto, se-
nador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), espera que a 
proposta siga diretamente para votação em Plenário.

A Política Nacional de Defesa e de Desenvol-
vimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira tem o 
propósito de ser uma política norteadora para ações e 
projetos na região, que hoje são implantados de forma 
desconexa pelos governos municipais, estaduais e fe-
deral. O projeto é resultado do trabalho de quase três 

anos da subcomissão que, nesse período, realizou mais 
de 30 audiências públicas, ouvindo representantes das 
três esferas de governos, instituições universitárias e 
de pesquisa e as Forças Armadas.

Nossa intenção é criar uma política permanente 
de desenvolvimento da região, uma política de Es-
tado, que permaneça válida em qualquer governo, e 
que integre todas as ações voltadas àquela área, hoje 
dispersas entre ministérios e secretarias – explicou 
Mozarildo, ressaltando que a região representa cerca 
de dois terços do território brasileiro.

Pela proposta, são contempladas com a política 
guarda-chuva a região da Amazônia Legal, que abrange 
os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondô-
nia, Amapá e Mato Grosso, norte de Tocantins e Goiás 
e oeste do Maranhão, e a faixa de até 150 quilômtros 
ao longo das fronteiras terrestres.

Entre as diretrizes da Política Nacional de Defe-
sa e de Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de 
Fronteira encontram-se a integração com os demais 
países da América da Sul, a integração das Forças 
Armadas com os órgãos de inteligência e segurança 
nacional na região de fronteira, a regularização fundiá-
ria, a promoção da ciência e da tecnologia de inovação 
na Amazônia Legal e o estímulo ao cooperativismo.

Já seus objetivos são de, entre outras coisas, 
promover o crescimento econômico por meio do desen-
volvimento sustentável na região; promover a redução 
das desigualdades regionais; estimular a instalação 
de infraestrutura de transporte, energia e saneamen-
to; combater organizações criminosas que atuam nas 
fronteiras; consolidar o monitoramento e vigilância 
das fronteiras e contribuir para implantação de políti-
cas públicas de educação, saúde, habitação, turismo 
e produção rural.

Combate às desigualdades
Mozarildo esclareceu que a ideia de uma política 

específica para região tenta reduzir as desigualdades 
em comparação ao resto do país. Ele assinalou que
o Brasil continua sendo um país essencialmente lito-
râneo, onde recebem mais atenção do poder público 
e da iniciativa privada as cidades do Sudeste e do 
Nordeste à beira-mar. Além disso, o projeto reforça a 
segurança e a fiscalização na faixa de fronteira, onde 
hoje é possível identificar a ação de criminosos, trafi-
cantes de drogas e mesmo de pessoas.

Como exemplo de ações que podem ser incor-
poradas à Política Nacional de Defesa e de Desen-
volvimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira, o 

461ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



59440 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

senador citou projeto recém-aprovado no Congres-
so Nacional, transformado na Lei 12.723/2012, que 
permite a instalação de lojas francas (free shops) em 
cidades de fronteiras limítrofes de cidades estran-
geiras. A lei resolveu uma questão enfrentada pelas 
chamadas cidades-gêmeas – aquelas que ficam em 
fronteira seca, sem divisão clara de onde uma termi-
na e começa a outra – onde a população, os turistas 
e empresários preferem a cidade do país vizinho para 
negócios, compras e diversão.

O texto do PLS 380/2012 cria também instrumen-
tos específicos para a política como o plano estratégico 
de fronteiras, programas de desenvolvimento regional, 
cooperação internacional, programas de concessão de 
crédito por instituições financeiras públicas e privadas 
e os fundos constitucionais de financiamento do Centro 
Oeste (FCO) e do Norte (FNO).

Agência Senado.

MPF/RR RECOMENDA QUE 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA INTENSIFIQUE 

CONTROLE NAS FRONTEIRAS
O Ministério Público Federal em Roraima, por 

meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cida-
dão, expediu recomendação ao Ministério da Justiça 
com o objetivo de fortalecer o controle das fronteiras 
do país no Estado de Roraima, a fim de coibir o tráfico 
internacional de pessoas. Com base em investigação 
realizada pelo MPF, verificou-se que o Estado de Ro-
raima constitui, atualmente, rota do tráfico internacional 
de pessoas, em especial, mulheres, adolescentes e 
crianças que são levadas para a Venezuela e Guyana 
com o fim de exploração sexual.

O objetivo do documento é fazer com que o Mi-
nistério da Justiça adote as medidas necessárias para 
o controle efetivo da saída e entrada de brasileiros 
e estrangeiros no país pelas fronteiras do Estado de 
Roraima. Conforme apurou o MPF/RR as cidades bra-
sileiras de Pacaraima e Bonfim, que fazem fronteira 
com a Venezuela e com a Guyana, respectivamente, 
não contam com controle de fronteira efetivo, muito 
disso em razão do número insuficiente de policiais 
federais e rodoviários federais lotados no Estado de 
Roraima.

As investigações apontaram que a cidade de 
Bonfim conta apenas com um Posto Avançado da 
Polícia Federal que, atualmente, não possui lotação 
própria, recebendo semanalmente dois policiais em 
missão. Segundo o MPF/RR este número é insuficien-

te para controlar o trânsito internacional de pessoas 
com a Guyana, já que estes policiais desempenham 
outras funções, além do monitoramento da fronteira. 
Já a Polícia Rodoviária Federal em Roraima, conta 
com apenas 14 policiais para o policiamento de todo o 
Estado e estes trabalham em escala de revezamento 
de 24 por 72 horas.

Segundo informações colhidas, o único posto da 
PRF em funcionamento em todo o Estado de Rorai-
ma encontra-se na saída de Boa Vista, na BR-174. A 
BR-401, rodovia federal que faz ligação entre o Brasil 
e a República Cooperativista da Guyana, está sem 
policiamento rodoviário permanente, em razão da 
inexistência de posto da PRF em funcionamento. Em 
inspeção in loco o Ministério Público Federal constatou 
que o posto da PRF na BR-174, único supostamente 
em funcionamento, também encontrava-se fechado no 
momento da inspeção.

Com base no que foi constatado pelo MPF/RR, 
a recomendação enviada ao Ministério da Justiça re-
quer a adoção de medidas para solucionar a falta de 
policiais como a lotação permanente, e em número 
adequado, de policiais federais no Posto da PF em 
Bonfim e a instalação e funcionamento de, pelo me-
nos, dois novos postos da Polícia Rodoviária Federal, 
um em Pacaraima, fronteira com a Venezuela, e outro 
na BR-401, ligação com a Guyana, com apresentação 
do projeto de execução em 90 dias e implementação 
da instalação e funcionamento em 180 dias.

De acordo com a procuradora da República Cin-
thia Gabriela Borges, que assina a recomendação, a 
República Federativa do Brasil assumiu compromisso 
internacional de estabelecer políticas, programas e 
outras medidas para prevenir e combater o tráfico de 
pessoas e comprometeu-se, nos termos do Protocolo 
Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o 
Crime Organizado Transnacional, em reforçar os con-
troles fronteiriços necessários para prevenir e detectar 
o tráfico de pessoas.

“O tráfico de seres humanos, especialmente o 
de mulheres, adolescentes e crianças para explora-
ção sexual viola uma série de direitos fundamentais, 
notadamente, o direito à dignidade humana. Essas 
pessoas, uma vez retiradas do país, são submetidas 
a situações degradantes, análogas à de escravo e 
exploradas sexualmente em garimpos e boates dos 
países vizinhos” afirmou.

A recomendação aponta também que o Estado 
de Roraima não conta com um Núcleo de Enfrenta-
mento ao Tráfico de Pessoas, existente em diversos 
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Estados, que tem a função de articular e planejar as 
ações para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, no 
âmbito estadual.

Neste sentido, foi recomendado que o Ministério 
da Justiça promova, junto ao governo estadual, a insta-
lação e funcionamento de Núcleo de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, apresentando proposta em 90 dias 
e implementação do Núcleo de Enfrentamento em 180 
dias, além da promoção de campanhas permanentes 
por meio dos veículos de comunicação (rádio, TV, jor-
nal, internet) esclarecendo à população, em especial 
àquelas em maior situação de vulnerabilidade, sobre 
o tráfico de pessoas.

TCU DIZ QUE ESTRUTURA DA 
POLÍCIA FEDERAL É INSUFICIENTE

 NA FRONTEIRA 

Auditoria mostra que número de servidores é pe-
queno para a área

Fernando Mello
Brasília

Auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) 
concluiu que a estrutura de pessoal da Polícia Federal 
não é compatível com a extensão da fronteira brasileira e 
que o número de servidores nessas regiões tem se mos-
trado insuficiente para o combate ao tráfico de drogas.

Ontem, a Folha revelou que, dada a fragilidade 
das fronteiras brasileiras, a PF lançou mão de uma nova 
tática no combate ao tráfico. A partir de acordos interna-
cionais, está entrando em território peruano e paraguaio 
para destruir plantações de maconha e folha de coca.

O TCU levantou o efetivo da PF nas áreas fron-
teiriças: 898 agentes, 155 delegados, 296 escrivães, 
69 peritos e 21 papiloscopistas (especialistas em re-
colher impressão digital). Ou seja, são 1.439 policiais, 
apenas 12,4% do total.

O Brasil tem 16,8 mil quilômetros de fronteiras, 
sendo 11.627 com Colômbia, Bolívia, Peru e Paraguai 
-grandes produtores de cocaína e maconha. Nessas 
fronteiras, a PF tem 14 delegacias, com 708 agentes 
e 118 delegados.

O tribunal indica ainda “carências [...] como a 
falta de coletes balísticos para todos”. Também faltam 
carros e cães farejadores.

O TCU enviou questionários para os policiais. 
Dos delegados que atuam nas regiões, 66,3% con-
sideram “ruim” ou “péssima” a suficiência de agentes 
na fronteira. Para 32%, as instalações das delegacias 
nas fronteiras são “ruins” ou “péssimas”.

Em sua decisão, o TCU recomendou ao Ministério 
do Planejamento que “avalie a priorização de concursos 
públicos [...] autorizando o preenchimento das vagas de 
pessoal já criadas”. À PF o tribunal sugeriu ampliar a 
política de incentivo para manter policiais na fronteira.

A PF admite a falta de pessoal. O ministério au-
torizou a abertura de 1.200 vagas.

AS IMPLICAÇÕES NA FRONTEIRA DEVIDO
AO INGRESSO DA VENEZUELA NO MERCOSUL

As implicações na fronteira, devido o ingresso da 
Venezuela como membro pleno do MERCOSUL (Mer-
cado Comum do Sul), decidido na última sexta-feira 
(29), após a suspensão do Paraguai, devem ser bem 
discutidas por autoridades daquele país e do Brasil, 
afirmou o deputado Raul Lima (PSDB). O impeach-
ment de Fernando Lugo da presidência do Paraguai 
possibilitou a Venezuela suplantar o único empecilho 
para entrar no bloco econômico, que era exatamente 
a negativa do Senado Paraguaio.

Ele informou que ainda nesta segunda-feira (2) 
deve propor ao Comitê de Fronteiras uma reunião para 
discutir a implantação de normas do MERCOSUL. “Pre-
cisamos apontar como vai acontecer de fato e de direito, 
e principalmente suas implicações na fronteira, desde 
a importação ao ingresso de brasileiros em ambos os 
países. A Venezuela tem a obrigação de se adequar 
a nova realidade que o Mercosul impõe”, argumentou.

Na avaliação do deputado, as vantagens da deci-
são podem beneficiar Roraima com o livre trânsito de 
pessoas. “Era tudo que sempre queríamos. As pessoas 
podem ir e vir, trabalhar, estudar. Nossa luta pela reva-
lidação de diplomas e a integração latino americana 
ganha um reforço”, frisou.

Ainda assim, segundo ele, é preciso que ques-
tões cotidianas sejam discutidas por instituições como 
a Receita Federal, Polícia Federal, Embaixada da Ve-
nezuela e Ministério de Relações Exteriores. “Temos 
que ver como ficará a fronteira, já que os aceitamos e 
não negociamos questões básicas a fim de que evite-
mos problemas desagradáveis, mas comuns à região 
de fronteira. Se, por um lado teremos uma infinidade 
de oportunidades, é preciso preparar o Estado com 
as ferramentas necessárias para melhor aproveitá-
-las”, ponderou.

Raul Lima citou como exemplo as Áreas de Livre 
Comércio de Boa Vista e Bonfim, e ainda a Zona de Pro-
cessamento de Exportação, que carecem de incentivo 
para seu funcionamento pleno. “Temos que tirar esses 
projetos efetivamente do papel, e não contribuir para 
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que nosso lado das fronteiras seja beneficiado com a 
geração de emprego e renda, e o conseqüente cresci-
mento econômico que tanto pregamos. E nos preparar 
para combater os chamados ônus do processo, que 
seriam a invasão de mão de obra barata e irregular e 
o incremento da violência”, declarou.

OPERAÇÃO ÁGATA 4 APREENDE DROGAS 
E INTERDITA GARIMPOS E PISTAS DE POUSO 

IRREGULARES NA REGIÃO DE FRONTEIRA 
Em duas semanas, o Comando Militar da Ama-

zônia, por meio da Operação Ágata 4, apreendeu 
235 embarcações, destruiu duas pistas de pouso ir-
regulares, interditou cinco garimpos e apreendeu 33 
quilos de cocaína em pasta. A operação, destinada a 
monitorar as regiões de fronteira com a Venezuela, a 
Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, foi conclu-
ída ontem (17).

As ações foram desenvolvidas, segundo as au-
toridades militares, com o intuito de minimizar as in-
cidências dos crimes que ultrapassam essas áreas, 
além de ampliar a presença de segurança na faixa de 
fronteiras e prestar apoio à população.

A Operação Ágata 4 reuniu integrantes do Mi-
nistério da Defesa, das Forças Armadas, das polícias 
Federal e Rodoviária Federal, representantes do Ins-
tituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama), da Fundação Nacional do 
Índio (Funai), da Agência Nacional de Aviação (Anac), 
entre outros.

Também participaram da operação os órgãos da 
segurança pública dos estados do Amazonas, Rorai-
ma, Pará e Amapá, auxiliando no patrulhamento. Na 
ação, trabalharam cerca de 8,5 mil militares e civis, 
que usaram 65 viaturas, 11 navios, oito helicópteros 
e 14 aviões.

Em 16 dias, houve ainda atendimentos médicos 
e odontológicos, além de palestras educativas e cul-
turais promovidas por militares.

Agência Brasil

FRONTEIRAS PERMANECEM MAL VIGIADAS

Denise Paro
Plano federal para melhorar a segurança na fron-

teira com outros países não resolveu um problema 
crônico: a falta de efetivo policial

O Plano Estratégico de Fronteiras, do Ministério 
da Justiça, completou um ano no mês passado sem 
resolver uma das mais antigas deficiências da segu-

rança pública nas regiões de fronteira do Brasil: a falta 
de efetivo. A Polícia Federal (PF) atua hoje com um 
déficit de 3 mil agentes em todo país. Já a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) tem a disposição metade do 
contingente que tinha há dez anos apenas na região 
de Foz do Iguaçu.

Anunciado no dia 8 de junho de 2011 pela presi-
dente Dilma Rousseff, o plano distribuiu até agora R$ 
37 milhões para 11 estados que fazem fronteira com 
outros países. O dinheiro está sendo investido em in-
fraestrutura, reequipamento policial e na maior integra-
ção entre estados e municípios, mas alguns projetos 
ainda não se tornaram realidade, caso dos aparelhos 
de scanner veiculares e do Vant (avião não tripulado).

Vant
Projeto do avião-espião ainda não decolou

O Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant), que faz 
parte do Plano Estratégico de Fronteiras, ainda não 
está sendo usado como previsto. O avião-espião, ins-
talado em uma base na cidade de São Miguel do Igua-
çu, a 45 quilômetros de Foz do Iguaçu, só decola em 
caráter esporádico porque precisa de um plano de voo 
para operar. O custo do projeto, incluindo a base, é de 
US$ 50 milhões. 

O chefe de Combate ao Crime Organizado no 
Paraná, delegado da PF Wágner Mesquita, diz que a 
inoperância da aeronave não é culpa da Polícia Fe-
deral. “São acertos que precisam ser ajustados com 
a aviação civil e o comando da Aeronáutica. A parte 
técnico-operacional [que envolve a PF] foi concluída 
com sucesso.” Ele explica que só é preciso adaptar o 
voo com regulamentos de aviação civil. 

Outra ação pontual prevista no plano, o Projeto 
Alerta Brasil, que permite o monitoramento de veículos 
em atitude suspeita em qualquer lugar do país, ainda 
não foi implantado. (DP) 

Ação resultou na prisão de 7,5 mil pessoas
Considerado um dos aspectos positivos do Plano 

Estratégico de Fronteiras, a Operação Sentinela intensi-
ficou as abordagens policiais e aumentou a apreensão 
de drogas nos estados de fronteira. Segundo dados do 
Ministério da Justiça, no primeiro ano do plano foram 
presas 7,5 mil pessoas em flagrante e apreendidas 
146 toneladas de maconha, 24 toneladas de cocaína 
e 7 milhões de pacotes de cigarros.

Um comparativo entre junho de 2010 com junho 
de 2011, mês que a operação foi incorporada ao plano, 
mostra que houve um aumento de 287% no número de 
pessoas abordadas, ou seja, de 70.266 para 271.985.
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Pelas apreensões e abordagens feitas, o balan-
ço é favorável, segundo o chefe de Combate ao Cri-
me Organizado no Paraná, o delegado da PF Wágner 
Mesquita. Ele diz que o principal diferencial do plano 
de fronteiras para o Paraná é a Operação Sentinela, 
porque agentes de outros estados são deslocados para 
a região de fronteira. “Uma de nossas delegacias de 
inteligência, que tinha um efetivo de quatro policiais, 
agora conta com 12”, conta.

Outro ganho, de acordo com o delegado, refere-
-se às melhorias no sistema de interceptação de si-
nais, software usado para gerenciar interceptações 
telefônicas e de outros dados. Sete das nove delega-
cias da PF no Paraná já receberam as melhorias no 
sistema. A PF também recebeu treinamento e novas 
lanchas. Ainda para este ano, está prevista a libera-
ção de mais de R$ 150 milhões para os 11 estados 
que integram o plano. O Paraná deve receber cerca 
de R$ 20 milhões. (DP) 

O Paraná, um dos maiores beneficiados, rece-
beu pouco mais de R$ 5 milhões – recurso aplicado, 
entre outras ações, na criação do Batalhão de Polícia 
da Fronteira, que será inaugurado hoje em Marechal 
Cândido Rondon (no Oeste do estado) e a instalação 
do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGI-
-Fron), que funciona em Foz do Iguaçu.

Concursos
A PF abriu dois concursos públicos neste ano, 

mas a seleção não deve resolver o problema, pois 
vai apenas repor o efetivo que se aposenta, explica 
o policial federal Josias Fernandes Alves, diretor de 
comunicação da Federação Nacional dos Policiais 
Federais (Fenapef). Ele diz que o plano de fronteiras 
previa dobrar o efetivo policial, promessa que até ago-
ra não saiu do papel. Hoje, a PF tem 8 mil servidores 
em todo o Brasil, no entanto, precisaria de no mínimo 
mais 3 mil. “Aumentou a população, o volume de con-
trabando, mas o efetivo da PF não acompanhou isso, 
está estabilizado há 15 anos”, avalia.

Um dos concursos da PF, que previa 600 vagas 
para escrivão, perito e delegado, foi suspenso por não 
reservar cargos para portadores de deficiência. Em ou-
tro, já realizado, foram abertas 500 vagas para agentes 
e 100 para papiloscopistas, o que não resolve o déficit 
existente hoje, segundo a federação.

Adicional
Outra mudança prevista no plano, e que não se 

realizou, é a implantação do adicional de fronteira no 
salário, para incentivar a permanência dos policiais 

nessas regiões. Relatório feito pelo Tribunal de Con-
tas da União (TCU) após uma auditoria no Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), 
do Ministério da Justiça, constatou que, em 76% das 
delegacias, o tempo médio de permanência de um 
agente é de três anos. A maioria dos policiais prefere 
pedir transferência para grandes centros do país, em 
busca de melhores condições de trabalho e seguran-
ça, a permanecer nas fronteiras.

Também falta pessoal para fiscalizar BRs
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também sente 

na pele as dificuldades de se monitorar uma faixa de 
fronteira extensa com um número reduzido de servi-
dores. O presidente da Federação Nacional dos Poli-
ciais Rodoviários Federais (Fenaprf), Pedro da Silva 
Cavalcanti, diz que o efetivo da corporação hoje é de 
quase 9 mil policiais.

No entanto, a Fenaprf calcula que somente 4.656 
servidores são destinados ao serviço de escala na 
fiscalização dos 7,6 mil quilômetros de rodovias fe-
derais em todo o país. Só a Polícia Militar de São 
Paulo, exemplifica Cavalcanti, tem cerca de 100 mil 
servidores. Hoje, cerca de 70 postos da PRF estão 
desativados no país por falta de servidores e insta-
lações adequadas.

Além de mais contratações, Silva cobra a insta-
lação de scanners veiculares para fiscalizar contêine-
res – equipamento prometido no plano federal, maior 
número de postos de fiscalização, e gratificação para 
os policiais se fixarem nas fronteiras. Somente em Foz 
do Iguaçu, uma das regiões fronteiriças mais vulne-
ráveis, ao lado de Ponta Porã (MS), o número de poli-
ciais rodoviários federais é 50% menor se comparado 
ao efetivo de 2002.

Concentração
A Operação Sentinela, uma das principais ações 

do plano de fronteiras que promove ações conjuntas 
da PF, PRF e Força Nacional de Segurança, é vista 
com desconfiança pelas entidades que representam 
os policiais. Para eles, a concentração de policiais na 
fronteira precisa ser permanente e não temporária. 
“O que precisa é de mais agentes fixos e atuação 
integrada com as Forças Armadas”, diz Josias Fer-
nandes Alves, da Federação Nacional dos Policiais 
Federais (Fenapef). Pedro Cavalcanti, da Fenaprf, 
tece críticas à Sentinela porque o efetivo é formado a 
partir do deslocamento de policiais de vários estados 
brasileiros. “Você puxa o policial para um lado, mas 
descobre o outro”, diz.
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SEM FISCALIZAÇÃO, 
FRONTEIRA ESTÁ VULNERÁVEL

Amilcar Júnior
No último final de semana, os postos de fiscali-

zação na fronteira do Brasil com a Venezuela estavam 
vulneráveis. Com a greve deflagrada há três meses, 
poucos servidores federais da Polícia Federal e da 
Receita Federal realizavam apenas os serviços buro-
cráticos nas barreiras, sem a devida fiscalização.

No início da tarde da última sexta-feira, 31, no 
posto de Pacaraima, apenas um policial federal aten-
dia turistas e brasileiros. “É um incômodo. A gente tem 
que esperar um tempão para ser atendido”, reclamou 
Osvaldo Santana, 56 anos, contabilista boa-vistense 
que seguia a Caracas, capital da Venezuela.

Na fila que se formou no posto da Polícia Federal, 
outros passageiros de um ônibus internacional também 
aproveitaram a presença da reportagem para denun-
ciar. “Não tenho culpa do governo não querer pagar o 
que eles querem. Que façam greve, mas não prejudi-
quem o povo. Já estamos aqui nesta fila há mais de 
meia hora. E só tem um policial atendendo”, reclamou 
a cabeleireira Maria Mercedes Rocha Cunha.

No posto de fiscalização da PF apenas um servi-
dor atendia ao público. Ele disse que não poderia falar 
nada e orientou a reportagem a procurar a Assessoria 
de Comunicação da PF, em Boa Vista. “Não faça foto 
aqui dentro”, ordenou.

Na barreira da Receita Federal, a mesma situ-
ação. Poucos servidores realizavam apenas serviços 
burocráticos, sem a devida fiscalização alfandegária. 
“A categoria em greve decidiu que só uma parte do 
efetivo trabalha, por isso a falta de uma fiscalização 
mais rigorosa”, disse uma servidora federal, que pre-
feriu não se identificar. A servidora também orientou 
a reportagem a buscar respostas junto ao comando 
de greve, na Capital.

Um casal de brasileiros foi a Santa Elena fazer 
compras na tarde da última sexta-feira, 31. Sorridentes, 
eles disseram que iriam aproveitar a greve dos fiscais 
da Receita para comprar além da cota, sem pagar 
os devidos impostos. “Vamos ver se dá pra trazer um 
computador, aparelho de som e uma central de ar”.

Ainda em Pacaraima, na barreira da Secretaria 
de Estado de Fazenda (Sefaz), na tarde de sexta-feira, 
apenas um servidor cumpria expediente. A falta de fis-
calização mais contundente no posto também facilitou a 
vida de contrabandistas, traficantes e até de sacoleiros.

O servidor também disse que não estava auto-
rizado a dar entrevistas. Ele orientou a reportagem a 
procurar a Assessoria de Comunicação da Sefaz. Na 

tarde do sábado passado, dia 1º, a reportagem tentou 
contato com as assessorias da PF, RF e Sefaz, sem êxito.

Quem pratica o descaminho de combustível da Ve-
nezuela para Roraima deu azar. Mesmo sem a rigorosa 
fiscalização nos postos, devido à greve dos servidores 
federais, os ‘pampeiros’ estão há dias sem abastecer 
no país vizinho porque a bomba está quebrada.

Na tarde da última sexta-feira, 31, a fila na en-
trada do posto venezuelano que abastece apenas os 
carros brasileiros já se arrastava a quase cem metros. 
A mais nova modalidade de crime no local é praticada 
agora por motociclistas brasileiros, que pagam propina 
aos guardas venezuelanos e furam a fila.

“Eles abastecem 10, 12 vezes por dia. Enchem o 
tanque, passam a gasolina pros carotes e depois vol-
tam para encher novamente”, revelou um pampeiro, 
que por motivos óbvios não quis se identificar.

Outro ‘pampeiro’ reclamou da bomba quebrada. 
Mesmo há dois dias na fila, ele disse que iria continuar 
aguardando. “Moço, como não tem emprego em Ro-
raima, eu sobrevivo disso, apesar de ser crime, mas 
fazer o quê? Meus moleques têm de comer”, justificou.

Já em Santa Elena, primeira cidade da Vene-
zuela que faz fronteira com Pacaraima, os postos de 
combustível funcionavam normalmente, mas apenas 
venezuelanos podiam abastecer. O litro da gasolina 
para eles custa sete centavos, já para os brasileiros 
sai a R$ 1,50. (A.J.) 
A PF que ningém vê

MEMÓRIA: 
PACARAIMA, O DESCASO MORA AQUI 
Localizado a 215 quilômetros de Boa Vista no 

norte do Estado de Roraima, o município de Pacarai-
ma possui pouco mais de 7 mil habitantes. Com uma 
infraestrutura precária e localizada na fronteira do Bra-
sil com a Venezuela a cidade é porta de entrada para 
o contrabando de combustível, drogas e armas. Para 
combater esse tipo de crime, o DPF transformou o pos-
to da PF em Delegacia e designou para lá 21 policiais 
federais. Mas o que a primeira vista seria uma iniciativa 
louvável de perto se mostra desastrosa.

Em 7 de julho de 2008 a Agência Brasil divulgava 
que a Polícia Federal se preparava para reforçar a sua 
capacidade operacional na Amazônia, com o objetivo de 
combater a passagem de armas e drogas na fronteira 
brasileira. Segundo a Agência, o diretor-geral da PF, o 
delegado Luiz Fernando Corrêa afirmou que todas as 
turmas formadas na Academia de Polícia prioritaria-
mente seriam destinadas para a Amazônia e fronteira.

E nisso o diretor tem razão. Pelo menos em Pa-
caraima são 21 policiais novos jogados a própria sorte, 
sem infraestrutura, sem colete a prova de bala, sem 
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armamento pesado de qualidade, com uma única 
viatura para trabalhar na fronteira e com uma enorme 
falta de perspectiva.

Esses policiais, muitos oriundos do sul e sudes-
te, não têm como morar no município. As casas que 
seriam destinadas a eles são em número insuficiente. 
Das quadro residências uma é usada pelos servido-
res administrativos, a  outra fica exclusivamente para 
o delegado que deverá assumir o posto e outras duas 
ficariam para o restante da equipe.

A solução encontrada pelos federais é viajar os 
430 quilômetros de ida e volta entre Pacaraima e Boa 
Vista. Pelo menos na Capital do Estado as condições 
são melhores para os policiais e suas famílias.

PLANEJAMENTO – Se tem uma coisa que não 
existe na BV8 (marco Brasil-Venezuela) é planejamento. 
As operações, ações e o trabalho diário só acontecem 
em razão da força de vontade dos policiais que lá es-
tão lotados. Fora isso não há nada.

Pode parecer inacreditável, mas em Pacaraima 
não há um único policial mais experiente que poderia 
contribuir com os mais novos. Mais. Os novos fede-
rais foram deixados na Fronteira sem que NINGUÉM
os orientasse a respeito do trabalho a ser realizado e 
a forma como isso deveria acontecer. Nenhuma pala-
vra foi dita.

Além de sofrer com a inexistência de planeja-
mento, os policiais padecem com a falta de estrutura 
que, em alguns casos, chega às raias do absurdo. Um 
exemplo é o “depósito” onde são guardados os produ-
tos das apreensões feitas pela PF. O principal crime 
praticado na região é o contrabando de gasolina. Os 
galões apreendidos são colocados em um local fecha-
do rodeados por uma quantidade enorme de palha ao 
lado da sala onde ficam os policiais e o público. Uma 
verdadeira bomba.

Uma visita rápida do Ministério Público do Traba-
lho certamente acabaria em interdição da delegacia.

Mas o risco diário não para por aí. Como têm 
que atuar na fiscalização e repressão ao contrabando, 
os federais na maior parte do tempo estão na rodovia 
abordando veículos e pessoas. Só que não existem 
coletes para realizar o trabalho. Os coletes da Su-
perintendência da PF em Boa Vista não podem ser 
cedidos e o DPF, até o momento, não sinalizou se irá 
comprar o material.

Na hora de entrar na “delegacia” o problema conti-
nua. O mobiliário é constituído por 3 sofás, não há me-
sas. A internet, por sua vez, só funciona de madrugada.

A situação dos policiais lotados na fronteira do 
Brasil com a Venezuela é crítica. Vinte e um federais 
com seis meses de Casa, sem assistência, sem re-
conhecimento e lotados em uma delegacia que na 

prática não existe. A Federação Nacional dos Policiais 
Federais esteve no município e encontrou servidores 
dispostos a trabalhar na fronteira, mas que infelizmente 
estão abandonados.

Nem mesmo as boas intenções do diretor-geral 
são capazes de sair do discurso e se transformarem 
em realidade em Pacaraima ou nas delegacias e postos 
mais distantes revelando uma total falta de respeito os 
servidores do DPF. Servidores dispostos a trabalhar na 
Fronteira, mas que infelizmente estão abandonados.

O diretor de Relações do Trabalho da Fenapef, 
Francisco Carlos Sabino, esteve na Delegacia e critica 
atuação do diretor-geral que frisa que a Amazônia é 
prioridade, mas esquece os policiais. “Segundo o artigo 
V parágrafo II da Constituição ninguém será submetido 
a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 
Parece que a lei não vale para o DPF. O que importa 
são as normas internas”.

Sabino ressalta o diretor-geral e seu gabinete 
itinerante precisam dialogar com os policiais que es-
tão na ponta, executando as operações. “Conversas 
com aqueles que só esticam o tapete vermelho, dão 
tapinhas nas costas e servem cafezinho é pura perda 
de tempo”.

SEM EFETIVO DA PF E PRF, OS PROBLEMAS 
NAS FRONTEIRAS DE RORAIMA COM 
VENEZUELA E GUIANA SE AGRAVAM

O problema da falta de efetivo da Polícia Federal 
(PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas fronteiras 
brasileiras com os países vizinhos é mais político do que 
estratégico, quando deveria ser o contrário. É político 
porque a realização de concursos públicos depende 
de decisões políticas. Embora tenha realizado a PF te-
nha realizado sete concursos nos últimos quatro anos 
(AGENTE 2009, ESCRIVÃO 2009, AGENTE 2012, DE-
LEGADO 2012, ESCRIVÃO 2012, PAPILOSCOPISTA 
2012 e PERITO 2012) e a PRF dois (POLICIAL 2008 e
ADMINISTRATIVO 2012), o problema de efetivo con-
tinua, especialmente nas fronteiras da Região Norte.

Os problemas mais críticos enfrenta o Estado 
de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela e a 
Guiana. Em sua coluna desta segunda-feira (5) do jor-
nal Folha de Boa Vista, nota “EM BAIXA”, a jornalista 
Shirley Rodrigues resume a situação de insegurança 
pela qual passa a população de Pacaraima, na frontei-
ra Brasil/Venezuela – que não é diferente da fronteira 
com a Guiana.

“Moradores do Município de Pacaraima têm de-
nunciado, constantemente, o aumento do consumo de 
drogas naquele Município nos últimos tempos. Eles se 
queixam que muitos usuários até são presos, mas são 
liberados em seguida, o que para eles não atinge a 
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origem do problema que é o tráfico. Eles pedem uma 
fiscalização mais intensa e uma investigação criterio-
sa focada nos traficante que atuam naquela fronteira”, 
afirma a colunista.

Em publicação de junho deste ano, a Federação 
Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF) denunciou 
as precárias condições em que os policiais que tiram 
serviço na unidade de Pacaraima. “Com uma infraes-
trutura precária e localizada na fronteira do Brasil com 
a Venezuela a cidade é porta de entrada para o contra-
bando de combustível, drogas e armas. Para combater 
esse tipo de crime, o DPF transformou o posto da PF 
em Delegacia e designou para lá 21 policiais federais. 
Mas o que a primeira vista seria uma iniciativa louvável 
de perto se mostra desastrosa”, afirma a FENAPEF.

De acordo com a denúncia, esses 21 policiais – 
muitos oriundos do Sul e Sudeste do país – foram “jo-
gados a própria sorte, sem infraestrutura, sem colete 
a prova de bala, sem armamento pesado de qualida-
de, com uma única viatura para trabalhar na fronteira 
e com uma enorme falta de perspectiva”, além do fato 
de não terem como morar no município. “As casas que 
seriam destinadas a eles são em número insuficiente. 
Das quadro residências uma é usada pelos servido-
res administrativos, a  outra fica exclusivamente para 
o delegado que deverá assumir o posto e outras duas 
ficariam para o restante da equipe”, acrescenta.

A denúncia segue afirmando que uma das causas 
desse estado de caos é a inexistência planejamento. 
“As operações, ações e o trabalho diário só aconte-
cem em razão da força de vontade dos policiais que 
lá estão lotados. Fora isso não há nada. Pode parecer 
inacreditável, mas em Pacaraima não há um único 
policial mais experiente que poderia contribuir com os 
mais novos. Mais. Os novos federais foram deixados 
na Fronteira sem que NINGUÉM os orientasse a res-
peito do trabalho a ser realizado e a forma como isso 
deveria acontecer. Nenhuma palavra foi dita”, critica.
Decisões políticas e judiciais

No mês passado, o Ministério Público Federal 
em Roraima (MPF-RR), por meio da Procuradoria 
Regional dos Direitos do Cidadão, expediu recomen-
dação ao Ministério da Justiça (MJ) com o objetivo de 
fortalecer o controle das fronteiras do país no Estado 
de Roraima, a fim de coibir o tráfico internacional de 
pessoas. O objetivo é fazer com que o MJ adote as 
medidas necessárias para o controle efetivo da saída 
e entrada de brasileiros e estrangeiros no país pelas 
fronteiras do Estado, em especial quanto número in-
suficiente de policiais federais e rodoviários federais 
lotados em Roraima.

No Senado Federal, tramita o projeto de lei que 
institui a Política Nacional de Defesa e de Desenvol-

vimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira (PLS 
380/2012). A matéria aguarda emendas dos parlamen-
tares. De iniciativa da Subcomissão Permanente da 
Amazônia e da Faixa de Fronteira, ligada à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), a 
proposta foi aprovada na comissão e aguarda enca-
minhamento para tramitação. O presidente da subco-
missão e um dos responsáveis pelo projeto, senador 
Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), espera que a proposta 
siga diretamente para votação em Plenário.

A Política Nacional de Defesa e de Desenvol-
vimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira tem o 
propósito de ser uma política norteadora para ações 
e projetos na região, que hoje são implantados de 
forma desconexa pelos governos municipais, estadu-
ais e federal. Pela proposta, são contempladas com 
a política guarda-chuva a região da Amazônia Legal, 
que abrange os estados do Acre, Pará, Amazonas, 
Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, norte de 
Tocantins e Goiás e oeste do Maranhão, e a faixa de 
até 150 quilômetros ao longo das fronteiras terrestres.

Entre as diretrizes da Política Nacional de Defe-
sa e de Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de 
Fronteira encontram-se a integração com os demais 
países da América da Sul, a integração das Forças 
Armadas com os órgãos de inteligência e segurança 
nacional na região de fronteira, a regularização fundiá-
ria, a promoção da ciência e da tecnologia de inovação 
na Amazônia Legal e o estímulo ao cooperativismo.

Já seus objetivos são de, entre outras coisas, 
promover o crescimento econômico por meio do de-
senvolvimento sustentável na região; promover a redu-
ção das desigualdades regionais; estimular a instala-
ção de infraestrutura de transporte, energia e sanea-
mento; combater organizações criminosas que atuam 
nas fronteiras; consolidar o monitoramento e vigilância 
das fronteiras e contribuir para implantação de políti-
cas públicas de educação, saúde, habitação, turismo 
e produção rural.

POLÍCIA FEDERAL 
PREPARA NOVO CONCURSO PARA 2013

Expectativa é de que sejam oferecidas 1,2 mil vagas
Boa notícia para quem quer ingressar na Polícia 

Federal: já está previsto para o ano que vem a aber-
tura de um novo concurso público para a contratação 
de efetivos. 

O Ministério da Justiça já entrou em acordo com a 
Casa Civil da Presidência da República para a abertura 
da seleção. A expectativa é de que sejam oferecidas 
1.200 vagas, sendo 600 para agente, 450 para escri-
vão e 150 para delegado. O pedido está no Ministério 
do Planejamento. 
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Para concorrer aos cargos de agente e escrivão, 
é necessário ter curso superior completo em qualquer 
área e a carteira de habilitação na categoria B ou su-
perior. A remuneração para ambos os cargos é de R$ 
7.818, incluindo o auxílio-alimentação de R$ 304. 

Já o requisito para o cargo de delegado é ter ba-
charelado em Direito, além também da habilitação, e 
o inicial é de R$ 13.672.

No caso de delegado e escrivão, a abertura do 
novo concurso dependerá da continuidade da seleção 
que está suspensa por determinação do STF. Para o 
cargo de agente também há seleção em andamento, 
mas a vigência, de apenas um mês, podendo dobrar, 
deverá expirar já no início de 2013 (a previsão é que 
os aprovados, inclusive para papiloscopista, sejam 
empossados no fim deste ano). 

A Polícia Federal informou que a expectativa é 
de que, com o novo concurso, o efetivo da corporação 
aumente em 50% nas fronteiras. A informação indica 
que deverá ser mantida a política atual de lotação ini-
cial nas regiões fronteiriças.
Administrativo

Os servidores administrativos da Polícia Federal, 
que estão em greve,  reivindicam concurso também para 
a categoria, além de valorização e reestruturação da 
carreira. Uma nova manifestação está sendo planeja-
da pelos sindicato nacional da categoria (SinpecPF). 

O Ministério do Planejamento analisa proposta 
de reestruturação. A previsão é de que sejam criadas 
de 3 mil vagas, sendo 2 mil de nível médio e mil de 
nível superior. O departamento oferece remuneração 
inicial de R$ 3.203,97 nos cargos de nível médio e de 
R$ 3.835,32, nos de nível superior, já com o auxílio.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Mozarildo Cavalcanti, que 
ficou exatamente no tempo: sobraram 2 minutos ainda.

Passamos a palavra ao Senador Luiz Henrique, 
como orador inscrito, por permuta com o Senador 
Humberto Costa, e, em seguida, o Senador Alvaro 
Dias, como Líder.

O Senador Mozarildo será atendido na forma do 
Regimento.

Permita-me, Senador Luiz Henrique – desculpe-
-me novamente –, registrar, porque já é a segunda tur-
ma da mesma escola: os alunos de ensino fundamental 
da Escola Classe C, divididos em dois grupos estão 
nos visitando. Vocês terão a alegria de ouvir, agora, 
um dos maiores Senadores da Casa, ex-Governador 
de Santa Catarina, Senador Luiz Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sejam bem-vindos!

Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, que repre-
senta com tanto brilhantismo, empenho e luta o Rio 
Grande do Sul, os trabalhadores e os aposentados do 
nosso País; Srªs Senadoras; Srs. Senadores, ontem, 
pela manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos 
recebeu, em audiência, o ex-Secretário do Tesouro 
Nacional Prof. Everardo Maciel, que secretariou os tra-
balhos da comissão de notáveis, nomeada por S. Exª o 
Presidente José Sarney para discutir novas diretrizes 
para um pacto federativo que substitua o centralismo 
atual por um regime descentralizado.

No momento em que entregou ao Presidente do 
Congresso Nacional o relatório desenvolvido por aquela 
Comissão, o ex-Ministro e ex-Presidente do Supremo 
Tribunal Federal Nelson Jobim afirmou que o atual 
sistema de federalismo do Brasil é predatório. Essa 
afirmação é muito própria para definir um sistema que 
penaliza os Estados e torna famélicos os Municípios.

Ninguém vive na União. Nenhum brasileiro mora 
no Estado. A União é uma ficção jurídica. O Estado é 
uma delimitação territorial. Todos vivem no Município, 
que é uma realidade vivencial. É no Município que 
se exerce a cidadania. É no Município que o cidadão 
aspira a uma infraestrutura urbana adequada, a uma 
educação de qualidade para seus filhos, a uma assis-
tência médico-hospitalar eficaz para sua família. É no 
Município que o cidadão exerce suas demandas por 
educação, por saúde, por infraestrutura, por cultura, por 
lazer, por entretenimento, por uma vida de qualidade.

Os prefeitos estão na linha de frente dos pro-
blemas, mas não têm recursos para prover a solução 
dos problemas. Por isso, há uma legião de prefeitos 
em Brasília, mendigando a liberação desta ou daquela 
emenda. Por isso, há uma legião de prefeitos que são 
os pedintes, os mendicantes da vida pública nacional.

Realizou-se hoje uma reunião entre S. Exª o Mi-
nistro da Fazenda, os governadores e seus secretários 
do erário estadual, uma reunião voltada a fazer uma 
reforma tributária que, em vez de envolver o proble-
ma da centralização como um todo, tende a agravar 
ainda mais as distorções regionais e setoriais e tende 
a aumentar ainda mais a impotência financeira dos 
Estados e dos Municípios.

A grande prioridade, em uma discussão como 
essa, que deveria ser preambular a qualquer outra 
discussão, é relativa à dívida que os Estados, peno-
samente, pagam mês a mês. É uma dívida usurária, 
uma dívida contratada em um regime de juros que não 
existe mais, em um regime de juros que, hoje, sendo 
executados mês a mês, proclamam a usura e exaltam 
a penalização dos Estados e Municípios. A comissão, 
presidida pelo ex-Ministro Nelson Jobim, propôs uma 
modificação no pagamento dessa dívida, reduzindo 
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para 4% a taxa de juros e reduzindo o dispêndio men-
sal de 13% para 11% em relação à receita líquida dos 
Estados e dos Municípios.

Nós temos, na discussão dessa dívida, a oportuni-
dade de, em resolvendo-a, acelerar o desenvolvimento 
deste País, o crescimento deste País. O Brasil acaba de 
entrar no círculo dos 50 países mais competitivos, mas, 
infelizmente, ocupa a 48ª posição. O que impede o de-
senvolvimento? Desenvolver significa, semanticamente, 
retirar o que encapsula, retirar o que impede, retirar o 
que obstaculiza, “des-envolver”, retirar aquilo que envol-
ve, como faz o pinto ao nascer, que rebenta da casca do 
ovo. A palavra “desenvolver” tem esse sentido semântico.

E o que dificulta o desenvolvimento do nosso 
País? O baixo índice educacional; o baixo índice em 
pesquisas científicas e tecnológicas; o baixo índice 
de publicações de teses científicas; as altas taxas de 
juros, que, embora declinantes, ainda são elevadas 
em comparação com as dos países desenvolvidos; a 
carga fiscal, que já chegou a 37% do PIB; o câmbio 
cambiante, ciclotímico, que impede um planejamento 
empresarial adequado e uma relação comercial ex-
terna estável.

Mas o que impede o desenvolvimento é o baixo 
investimento nacional. Para ser uma Nação efetivamen-
te em processo de desenvolvimento sustentável, seria 
preciso que investíssemos 25% do PIB, mas estamos 
aplicando apenas 17%; seria preciso que investísse-
mos 5% do PIB em matéria de inversões públicas, mas 
estamos investindo apenas 2%.

Se adotássemos, na solução da dívida, uma propos-
ta que tenho feito e repetido e que se encontra tramitando 
em passo de tartaruga nas gavetas desta Casa, nós po-
deríamos, ao mesmo tempo, aliviar os cofres estaduais e 
permitir-lhes um grande programa de investimento. Qual 
é a proposta? A proposta é que 30% da dívida fossem 
investidos em educação, em saúde, em ciência e tecno-
logia, em infraestrutura, num programa combinado entre 
os Estados e o Governo Federal. Os Estados apresenta-
riam o programa, e o Governo Federal...

(Interrupção de som.)

(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 

...faria uma normatização, para que esse esforço es-
tadual de investimento – já vou concluir, Sr. Presidente 
– se fizesse harmonicamente.

Se isso acontecesse, haveria um pesado investi-
mento no País, haveria uma grande geração de renda 
no País, uma enorme geração de emprego, porque os 
27 Estados, ao mesmo tempo, fariam seus investimen-
tos, investimentos livres de qualquer processo “burro-
crático” – eu repito, “burrocrático” –, investimentos livres 

do permanente viajar do dinheiro de Brasília para cada 
Estado, investimentos livres das peias da Administração.

Essa proposta, eu ainda sonho vê-la realizada 
e não tenho dúvida de que o Brasil deixaria de ser o 
48º e se alinharia entre os dez países mais competiti-
vos se adotasse essa fórmula, simples, singela, mas 
eficiente, de resolver ao mesmo tempo o problema da 
dívida dos Estados e dos Municípios e o problema do 
baixo investimento nacional.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos ao Senador Luiz Henrique 
pelo seu pronunciamento.

Convido o Senador Alvaro Dias, pela Liderança 
do PSDB.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Ao mesmo tempo, já agradeço a tolerância do 
Senador, que entendeu o ajuste que tive de fazer na 
Mesa e, pacientemente, aguardou o momento de ser 
chamado à tribuna.

Enquanto o Senador Alvaro Dias se dirige à tri-
buna, Senadora Ana Amélia, pela ordem.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, Senador 
Paulo Paim, agradeço a compreensão do Senador Al-
varo Dias, mas todos, aqui nesta Casa, têm preocu-
pação com o tema.

Eu queria registrar o lançamento hoje, na Co-
missão de Assuntos Sociais, presidida pelo nosso 
Senador Jayme Campos, de um trabalho exemplar da 
Secretaria de Comunicação desta Casa, com apoio 
da TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado e da 
Gráfica do Senado.

A revista está mostrando aquilo que vimos numa 
audiência pública, em maio, na Comissão de Assun-
tos Sociais, de que V. Exª, Senador Paulo Paim, é um 
atuante membro, e em 13 de setembro, numa grande 
audiência pública no auditório Petrônio Portela, com 
a participação de representantes de todo o País. Isso 
mostra, claramente, a gravidade da situação.

Então, registro o lançamento dessa revista, que 
será no sábado, dia 10 de novembro, na Feira do Livro 
de Porto Alegre, no estande do Senado.

A revista tem o valor muito grande de alertar a 
sociedade brasileira para esse grave problema. Hoje, 
os acidentes envolvendo motos já são uma epidemia, 
com enormes custos sociais para o País.

Então, eu queria, ao registrar esse lançamento, va-
lorizar o trabalho de toda a equipe da Secretaria de Co-
municação e de seus diversos veículos, que contribuíram 
para o brilho desta 13ª edição da revista Em Discussão.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendida, na forma do Regimento.

Senador Alvaro Dias com a palavra. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Paulo 
Paim, Srªs e Srs. Senadores, relembro citação de Ro-
berto Gurgel, Procurador-Geral da República, do tre-
cho da música Vai Passar, de Chico Buarque: “Dormia 
a nossa Pátria mãe tão distraída, sem perceber que 
era subtraída em tenebrosas transações”. E relembro 
a Ministra Cármen Lúcia, em sessão plenária do jul-
gamento do mensalão:

Corrupção significa não que alguém foi furta-
do, mas significa que uma sociedade inteira 
foi furtada, por uma escola que não chega, 
pelo posto de saúde que não se tem, pelo 
saneamento básico que centenas de cidades 
não têm, exatamente pelo escoadouro dessas 
más práticas.

Protocolamos hoje, Sr. Presidente, na Procura-
doria Geral da República, representação que convoca 
o Ministério Público a dar continuidade às investiga-
ções iniciadas pela Polícia Federal nas operações Las 
Vegas e Monte Carlo e pela CPMI do Cachoeira no 
Congresso Nacional.

A CPMI frustrou. Ela se encerrou sem cumprir o 
seu dever. Ela não investigou o essencial, ficou ads-
trita àquilo que já havia sido investigado pela Polícia 
Federal, mais precisamente no Estado de Goiás, e o 
essencial, ignorou. A Delta, a matriz de um grande 
escândalo de corrupção, foi poupada além de Goiás.

No início, quando se instalou essa CPMI, o que 
prevalecia era a tese de que o objetivo do Governo ao 
permitir sua instalação era ferir de morte o PSDB de 
Goiás e, se possível, desviar as atenções da opinião 
pública do julgamento do mensalão pelo Supremo 
Tribunal Federal. A CPMI se esgota e teremos um re-
latório chapa branca.

Enquanto o Supremo Tribunal Federal adquire 
credibilidade, valoriza-se diante da opinião pública, 
enquanto Ministros do Supremo se tornam ídolos para 
muitos brasileiros, para boa parte deste País, para a 
parte decente da sociedade brasileira, outra vez o Con-
gresso Nacional desperdiça oportunidades ao deixar 
de cumprir o seu dever de investigar para contribuir, a 
fim de que a responsabilização civil e criminal de agen-
tes públicos envolvidos em corrupção possa permitir 
ao Judiciário o julgamento implacável. Protocolamos 
porque confiamos no Ministério Público, uma institui-
ção independente, que tem prestado notável serviço 
à sociedade brasileira. 

O mensalão é um dos exemplos mais especiais, 
é um exemplo histórico, que certamente deixa uma 
marca inapagável na história política do partido que 
governa o País, mas, acima de tudo, passa a significar 
o marco de um novo rumo de esperanças, de que é 
possível a justiça derrotar a impunidade. 

Nós elencamos alguns dos crimes que identifi-
camos na CPMI do Cachoeira: crime contra a ordem 
tributária; falsidade ideológica; caixa dois; corrupção 
passiva; advocacia administrativa; violação de sigilo 
funcional; corrupção ativa; impedimento; perturbação ou 
fraude de concorrência; peculato; quadrilha ou bando; 
lavagem de dinheiro; crimes em licitações. Uma coleção 
de crimes, que não podem ser ignorados pelo País. 

Encaminhamos 470 páginas com farto material 
de prova que pudemos recolher nesses meses de in-
vestigação e indicamos, para que o Ministério Público 
prossiga aprofundando investigações, 27 empresas, 
supostamente laranjas, que não tiveram seus sigilos 
quebrados, mas que negociaram com a Delta de forma 
marginal e ilícita, com movimentação financeira atípica, 
pressupondo desvio do dinheiro público.

Apenas 6 empresas, supostamente laranjas, tive-
ram seus sigilos quebrados. Essas empresas não pro-
duzem equipamentos, objetos, não vendem produtos, 
não realizam obras, não prestam serviços, e receberam 
milhões de reais da Delta de recursos com origem no 
Governo da União, em alguns governos estaduais e 
municipais, passando pela conta bancária da Delta; e 
dessas contas bancárias da Delta para contas bancá-
rias de empresas laranjas e, ao final, para destinatários 
que foram encontrados nesse esquema de corrupção 
liderado por Carlinhos Cachoeira.

Quatrocentos e vinte e um milhões de reais foram 
repassados da Delta para essas empresas laranjas, 
supostamente para o pagamento de propina, como 
resposta ao tráfico de influência, aos contratos gene-
rosos que foram concedidos pelo Governo...

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...aos 

aditivos que extrapolaram os limites da legislação, às 
concorrências fraudadas ou às concorrências não re-
alizadas para a celebração de contratos desonestos, 
numa relação de promiscuidade do Poder Público com 
o poder privado, envolvendo agentes públicos, que não 
podem permanecer impunes.

São cerca de 27 empresas que foram poupadas 
pela CPI, porque o objetivo do Governo, o objetivo da 
maioria, era manter a investigação nos limites do Es-
tado de Goiás e colocar debaixo do tapete a sujeira da 
corrupção, que encontraríamos, se investigássemos, 
no Governo da União e em alguns governos estadu-
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ais, corrupção alimentada por setores da iniciativa pri-
vada, liderados pela empresa Delta, do Sr. Fernando 
Cavendish.

É uma lástima, Sr. Presidente, ver o Congresso 
Nacional desperdiçar oportunidade preciosa como essa, 
de recuperar um pouco da credibilidade que perdeu 
ao longo do tempo. 

Essa CPI não foi em vão porque, afinal, há aqui 
um farto material de prova que podemos e encaminha-
mos hoje ao Ministério Público, ao Procurador-Geral 
da República. Mas ela poderia ter produzido mais, 
poderia ter apresentado mais, poderia ter mostrado 
ao País a fotografia da realidade corrupta que há no 
Brasil e neste Governo.

O que se pretendeu foi iludir a opinião pública bra-
sileira. E o que vai se pretender fazer com o relatório 
chapa branca é exatamente passar a ideia...

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...de 
que houve corrupção apenas no Estado de Goiás e 
que, além de Goiás, nada ocorreu. Na verdade, ocor-
reu muito mais além de Goiás, ocorreu muito mais em 
Brasília, ocorreu muito mais no Governo da União, 
ocorreu muito mais no Rio de Janeiro e em outros Es-
tados da Federação.

Essa é a denúncia, Sr. Presidente. Essa é a pro-
vidência que nos cabe. É o dever que se impõe à Opo-
sição, de convocar o Ministério Público na esperança 
de que os procedimentos judiciários sejam instaurados 
para a responsabilização civil e criminal daqueles que, 
exorbitando de suas funções, caminharam os descami-
nhos da corrupção, para infelicidade do povo brasileiro, 
como disse Chico Buarque, para concluir: “Dormia a 
nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era 
subtraída em tenebrosas transações”.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, § 
2º, do Regimento Interno.)

Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90) 
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária 

suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 

(...)
III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, dupli-

cata, nota de venda, ou qualquer outro documento 
relativo à operação tributável; 

Falsidade ideológica (Código Penal) 
Art. 299 – Omitir, em documento público ou par-

ticular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridi-
camente relevante: 

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se 
o documento é público, e reclusão de um a três anos, 
e multa, se o documento é particular. 

Parágrafo único – Se o agente é funcionário pú-
blico, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou 
se a falsificação ou alteração é de assentamento de 
registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 
Caixa 2 (Lei nº 7.492/86) 

Art. 11. Manter ou movimentar recurso ou valor 
paralelamente à contabilidade exigida pela legislação: 

Pena – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Corrupção passiva (Código Penal) 

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para ou-
trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, 
e multa. 
Advocacia administrativa (Código Penal) 

Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, inte-
resse privado perante a administração pública, valendo-
-se da qualidade de funcionário: 

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa. 
Parágrafo único – Se o interesse é ilegítimo: 
Pena – detenção, de três meses a um ano, além 

da multa. 
Violação de sigilo funcional (Código Penal) 

Art. 325 – Revelar fato de que tem ciência em 
razão do cargo e que deva permanecer em segredo, 
ou facilitar-lhe a revelação: 

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou 
multa, se o fato não constitui crime mais grave. 
Corrupção ativa (Código Penal) 

Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevi-
da a funcionário público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, 
e multa. 
Impedimento, perturbação ou fraude de concor-
rência (Código Penal) 

Art. 335. Impedir, perturbar ou fraudar concor-
rência pública ou venda em hasta pública, promovida 
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pela administração federal, estadual ou municipal, ou 
por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: 

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou 
multa, além da pena correspondente à violência. 
Peculato (Código Penal) 

Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de 
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, 
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa. 
Quadrilha ou bando (Código Penal) 

Art. 288. Associarem-se mais de três pes-
soas, em quadrilha ou bando, para o fim de 
cometer crimes: 

Pena – reclusão, de um a três anos. 
“Lavagem” de dinheiro (Lei n 9.613/98) 

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, 
origem, localização, disposição, movimenta-
ção ou propriedade de bens, direitos ou valo-
res provenientes, direta ou indiretamente, de 
infração penal. 
Crimes em licitações (Lei nº 8.666/93) 

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora 
das hipóteses previstas em lei, ou deixar de ob-
servar as formalidades pertinentes à dispensa 
ou à inexigibilidade: 

Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) 
anos, e multa. 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajus-
te, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo do procedimento licitatório, 
com o intuito de obter, para si ou para outrem, 
vantagem decorrente da adjudicação do objeto 
da licitação: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-
-GERAL DA REPÚBLICA, ROBERTO GURGEL 

“Dormia a nossa pátria mãe tão distraída / sem 
perceber que era subtraída / em tenebrosas 
transações.1”
“Corrupção significa não que alguém foi fur-
tado, mas significa que uma sociedade intei-
ra foi furtada, por uma escola que não chega, 

1 Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República, citando trecho 
da música “Vai Passar”, de Chico Buarque, em sessão plenária de 
julgamento da AP 470, STF) 

pelo posto de saúde que não se tem, pelo 
saneamento básico que centenas de cidades 
não têm, exatamente pelo escoadouro dessas 
más práticas.2”
“Corruptio optimi pessima est” 

ALVARO FERNANDES DIAS, brasileiro, Senador 
da República, Líder do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) no Senado Federal, com endereço no 
Edifício do Senado Federal, ala Senador Nilo Coelho, 
gabinete 10; BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO, brasi-
leiro, Deputado Federal, Líder do PSDB na Câmara dos 
Deputados, com endereço no Edifício da Câmara dos 
Deputados, anexo IV, gabinete 718; ANTONIO CAR-
LOS MENDES THAME, brasileiro, Deputado Federal, 
Líder do Bloco da Minoria na Câmara dos Deputados, 
com endereço no Edifício da Câmara dos Deputados, 
anexo IV, gabinete 624; CÁSSIO CUNHA LIMA, bra-
sileiro, Senador da república, com endereço no Edifí-
cio do Senado Federal, anexo I, 10º andar; CARLOS
HENRIQUE FOCESI SAMPAIO, brasileiro, Deputado 
Federal, com endereço no Edifício da Câmara dos De-
putados, anexo IV, gabinete 207; DOMINGOS SÁVIO 
CAMPOS RESENDE, brasileiro, Deputado Federal, 
com endereço no Edifício da Câmara dos Deputados, 
anexo III, gabinete 271; CYRO MIRANDA GIFFORD 
JÚNIOR, brasileiro, Senador da República, com en-
dereço no Edifício do Senado Federal, Ala Trancredo 
Neves, gabinete nº 51; JOSÉ CARLOS VAZ DE LIMA,
brasileiro, Deputado Federal, com endereço no Edifício 
da Câmara dos Deputados, anexo IV, gabinete 850; e 
VANDERLEI MACRIS, brasileiro, Deputado Federal, 
com endereço no Edifício da Câmara dos Deputados, 
anexo IV, gabinete 348; todos membros suplentes ou 
titulares da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
destinada a investigar práticas criminosas do senhor 
Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como 
“Carlinhos Cachoeira”, e agentes públicos e privados, 
desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo” 
da Polícia Federal, instituída em 24/04/2012 e prorro-
gada até 22/12/2012, vêm, respeitosamente, perante 
Vossa Excelência, apresentar 

REPRESENTAÇÃO 
por fatos apurados no decorrer das investiga-

ções parlamentares que indicam prováveis práticas 
ilícitas, lesivas ao Erário, inclusive criminosas, reque-
rendo, desde logo, a consequente investigação penal 
e/ou cível por esse d. Parquet, pelos fundamentos 
que seguem.

2 Ministra Cármen Lúcia, em sessão plenária de julgamento da 
AP 470/STF. 
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I – DOS FATOS 

I.1 – Das Operações VEGAS e MONTE CARLO 
A Operação Vegas teve início em março de 2008 

com o objetivo de investigar as relações de Carlinhos 
Cachoeira e policiais. Durante as investigações, foi apu-
rado o envolvimento de um Senador da República. Ato 
contínuo, os autos da Operação Vegas foram enviados 
à Procuradoria Geral da República em setembro de 
2009 a partir de decisão do juiz federal de Anápolis/
GO para que fosse avaliado, pelo juízo competente, o 
conteúdo da investigação, cujos fatos se relacionavam 
com pessoas que possuíam prerrogativa de função; 

A Operação Monte Carlo foi iniciada em novembro 
de 2010 com o objetivo de investigar a exploração ilegal 
de jogos nas cidades do entorno de Brasília/DF, e foi 
criada mediante requerimento de três promotores de 
justiça de Valparaíso/GO. O juízo da 11ª Vara Federal 
de Goiânia/GO determinou a remessa à Procuradoria 
Geral da República das informações relativas a pessoas 
com prerrogativa de função para análise da autoridade 
competente, tendo em vista que durante as buscas e 
apreensões efetuadas, foi verificado o envolvimento 
de um Senador da República. 
I.2 – Da designação da CPMI-VEGAS no Congres-
so Nacional. 

Em vista da notoriedade das ações policiais, os 
Representantes e parte significativa do Congresso Na-
cional mobilizaram-se para requerer a instalação de 
uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, visando 
aprofundar as investigações já iniciadas pela Polícia 
Federal e pelo Ministério Público Federal. 

Dessa forma, colhidas as assinaturas necessá-
rias, a Comissão foi criada em 19/04/2012, mediante 
o Requerimento CN n.º 1, de 2012, e teve, com fato 
determinado, a finalidade de investigar as práticas cri-
minosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido 
vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas 
pelas operações “Vegas” e “Monte 4 

Carlo”, da Polícia Federal. Assinaram o referido 
requerimento 396 Deputados e 72 Senadores. 

O prazo dos trabalhos constante do requerimen-
to era de 180 dias, ou seja, encerrar-se-ia no último 
dia 04/11/2012. Todavia, referido prazo foi prorrogado, 
mediante a apresentação de novo Requerimento do 
Congresso Nacional, por mais 48 dias. Com a prorro-
gação, os trabalhos, agora, deverão ser encerrados 
até 22/12/2012. 

A proposta de prorrogação foi assinada por 222 
Deputados e 41 Senadores. 
I.3 – Da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S.A. 

A empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A é pessoa 
jurídica de direito privado, sociedade anônima de capital 

fechado com inscrição no CNPJ nº 10.788.628.0001/57, 
com sede na Av. Rio Branco, nº 156, 4º andar, Gr. 401. 
Centro, Rio de Janeiro– RJ, CEP. 20.040-003. Foi cons-
tituída em 1961 em Recife-PB e em 1995 passou por 
uma reformulação para diversificar suas atividades. 

Como resultado da reformulação, a empresa transfe-
riu sua matriz para o Rio de Janeiro e implantou diversas 
filiais em várias capitais do país, além de atuar em novas 
frentes de trabalho como: infraestrutura urbana, sanea-
mento, edificações, obras especiais, engenharia ambien-
tal, prestações de serviços contínuos e incorporações. 

O seu registro junto à Receita Federal indica como 
data de abertura 26/05/1971, última alteração cadastral 
foi procedida em 2005, e que a atividade principal é a 
42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias, e as 
secundárias abrangem todas as áreas da construção 
civil e de resíduos sólidos e são: 

38.11-4-00 – Coleta de resíduos não-perigosos 
37.02-9-00 – Atividades relacionadas a esgoto, 
exceto a gestão de redes 
38.21-1-00 – Tratamento e disposição de re-
síduos não-perigosos 
42.91-0-00 – Obras portuárias, marítimas e 
fluviais
42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, 
praças e calçadas 
43.99-1-01 – Administração de obras 
42.12-0-00 – Construção de obras de arte 
especiais
42.21-9-01 – Construção de barragens e re-
presas para geração de energia elétrica 
42.21-9-02 – Construção de estações e redes 
de distribuição de energia elétrica 
42.22-7-01 – Construção de redes de abas-
tecimento de água, coleta de esgoto e cons-
truções correlatas, exceto obras de irrigação 
42.99-5-01 – Construção de instalações es-
portivas e recreativas 
43.13-4-00 – Obras de terraplenagem 
41.10-7-00 – Incorporação de empreendimen-
tos imobiliários 
38.12-2-00 – Coleta de resíduos perigosos 
38.22-0-00 – Tratamento e disposição de re-
síduos perigosos 
41.20-4-00 – Construção de edifícios 
42.11-1-02 – Pintura para sinalização em pis-
tas rodoviárias e aeroportos 
77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipa-
mentos para construção sem operador, exceto 
andaimes
49.23-0-02 – Serviço de transporte de passa-
geiros – locação de automóveis com motorista 
38.39-4-01 – Usinas de compostagem 
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Os balanços da empresa Delta Construções S/A 
mostram que existem as seguintes controladas na es-
trutura da empresa, classificados como investimentos: 

a) Locarbens – Locadora de Bens, Veículos e 
Equipamentos de Construção Ltda 
b) Sectran – Serviços Especiais de Cargas e 
Transporte Ltda. 
c) Transenergia Renovável S/A. 

O Relatório da Empresa designado como Delta 
– Perfil Empresarial, de 2010 e 2011, nos traz notícias 
da existência da constituição de uma estrutura de hol-
ding com a seguinte composição: 

a) Delta Construções S.A. 
b) Delta Incorporações (segundo relatório de 
2011, criada em 2004); 
c) Delta Montagem Industrial (segundo rela-
tório de 2010 criada em 2008); 
d) DTP Participações & Empreendimentos 
(empresa de holding, segundo os relatórios 
criada em 2010). 

O quadro abaixo mostra o histórico de principais 
empreendimentos da Empresa Delta Construções 
S/A apresentado no relatório de Gestão da Empresa 
de 2011 

Fonte: Relatório de Gestão de 2011

Boa parte das grandes obras desenvolvidas pela 
Delta Construções S/A foram feitas em parceria com ou-
tras empresas de grande porte em caráter consorciado: 

a) Estádio Olímpico João Havelange, o Enge-
nhão, no bairro do Engenho de Dentro, no su-
búrbio do Rio, o projeto tem a marca da Delta, 
em parceria com a Racional Engenharia e a 
Recoma (2002); 
b) Cidade do Samba, localizado na zona por-
tuária do Rio de Janeiro, em parceria com a 
Construtora Oriente (2002); 

c) Estação de Tratamento de Esgoto da Bar-
ra da Tijuca, em parceria com a OAS (2003). 
d) Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 
de São José do Rio Preto em parceria com a 
Araguaia Construtora (2005); 
e) Parque Aquático Maria Lenk, em Jacarepa-
guá, zona oeste do Rio de Janeiro. Em uma 
parceria com a Sanerio Engenharia; 
f) Ainda na região Sudeste, a Delta integra, em 
conjunto com a Oriente Engenharia, o Consór-
cio Arco Metropolitano do Rio; 
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g) Em Pernambuco, seu estado de origem, a 
Delta, em consórcio com a Galvão Engenharia, 
realizou, na BR-104, os serviços de adequa-
ção de capacidade e restauração nos trechos 
entre Pão de Açúcar, na PE– 160, e Agrestina, 
no acesso à PE-149; 
h) Transposição do Rio São Francisco. em par-
ceria com as empresas EIT e GETEL; 
i) Termelétrica Presidente Médici–Candiota III 
– UTPM.O projeto é de responsabilidade do 
Consórcio Sul Energia, formado pelas empre-
sas Construtora Ernesto Woebcke, Construtora 
Tedesco, Construtora Brasília Guaíba Obras 
Públicas e Delta Construção; 
j) Ampliação da Marginal Tietê, em São Paulo, 
em consórcio com a Sobrenco Engenharia; 
k) Locação de equipamentos diversos para o 
Departamento de Estradas de Rodagem do 
Rio de Janeiro – DER-RJ em parceria com 
a Oriente Construção, o Consórcio Equipar; 
l) Controle de Inundações e Recuperação Am-
biental das Bacias dos Rios Iguaçu, Botas e 
Sarapuí, na Baixada Fluminense, em parceria 
com a Carioca Engenharia e a OAS; e 
m) Reconstrução do Maracanã– Consórcio 
Maracanã Rio 2014, formado pela Delta Cons-
trução, Construtora Odebrecht Infraestrutura 
e Andrade Gutierrez. 

Esta é a estrutura e a atuação principal da em-
presa DELTA. 
I.4 – Do envolvimento da empresa DELTA CONS-
TRUÇÕES S.A. 

Conforme já dito, a empresa DELTA atua princi-
palmente no setor público, através da contratação por 
diversos órgãos principalmente do Poder Executivo 
Federal para realização de obras públicas variadas. 
Em vista das investigações realizadas, logo surgiram 
indícios de favorecimento indevido em processos li-
citatórios em troca de financiamento de campanhas 
políticas. 

Nesse sentido, havia indícios suficientes para le-
var à conclusão de que a empresa mantinha ligação 
umbilical com o esquema de “Carlinhos Cachoeira”, 
ao ponto de Vossa Excelência, nos autos do Inquérito 
nº 3430, então em curso perante o Supremo Tribunal 
Federal, ter destacado, em sua peça vestibular de 
abertura do referido procedimento investigatório, as 
seguintes assertivas: 

“São vários os contextos de ação (...) em bene-
fício da Delta, existindo até a suspeita, extraída 
de diálogos interceptados, que ele seria sócio 
oculto da empresa. Nesse sentido, confira-se a 

conversa entre Cláudio Abreu, Diretor da Delta
na Região Centro-Oestes, e Carlos Cachoeira, 
transcrita abaixo, item 27.” 

Segue-se, então, na peça de Vossa Excelência, 
um relato fortemente descritivo acerca das evidências 
que deslocam a empresa DELTA para o centro das 
atenções da Polícia Federal, no que diz respeito ao seu 
envolvimento com a quadrilha de Carlinhos Cachoeira. 

Via de consequência, a presente Representação 
tem por objetivo contribuir com as investigações já instau-
radas pelas instâncias competentes e que desencadea-
ram as ações penais e os inquéritos judiciais em curso. 

Serviram aos Representantes, como motivação 
para a feitura da presente peça, as declarações da-
das pelos Procuradores da República em Goiás, Lea 
Batista de Oliveira e Daniel de Resende Salgado. Em 
depoimento à CPMI, na reunião de 21/08/2012, questio-
nados se houve investigação efetiva acerca do “braço” 
empresarial da organização criminosa chefiada pelo 
Sr. Calos “Cachoeira”, assim responderam os d. Pro-
curadores, conforme notas taquigráficas: 

“A SRª LEA BATISTA DE OLIVEIRA – Em 
relação aos jogos, ao contrabando, à corrup-
ção, ficou, realmente, focado na região do en-
torno: Goiânia, Anápolis. Agora, essa parte 
empresarial, fraude à licitação, não houve 
nenhuma investigação. O material está em 
estado bruto. O que eu posso informar aí, 
que é de conhecimento – acho – de todos, 
é que alguns integrantes da organização 
frequentavam a empresa Delta lá em Goi-
ânia, mas não foi investigado nada sobre 
fraude à licitação até por conta da falta de 
estrutura e dos vazamentos.
(...)
O SR. DANIEL DE RESENDE SALGADO – Não 
conseguimos aprofundar muito as investi-
gações referentes à Delta. O que nós sabe-
mos é que havia um contato muito próximo do 
Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos com o 
Sr. Cláudio Abreu, que era o representante da 
Delta. Havia também – isso também nós pre-
cisaríamos confirmar – uma movimentação 
financeira partindo da Delta para algumas 
empresas laranjas ou, então, partindo dessas 
empresas laranjas para a Delta. Na contabili-
dade do grupo, há também alguns valores que 
seriam destinados, em princípio, à empresa, 
mas precisamos confirmar isso, esses dados.” 

Com efeito, indagado pelo Primeiro Represen-
tante, Senador ALVARO DIAS, assim responderam 
os Procuradores: 
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“O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – (...) 
Eu indagaria, respeitando, obviamente, as difi-
culdades de resposta, em função do estágio das 
investigações: consta que a aproximação do Sr. 
Cavendish, da Delta, com o Cachoeira se deu 
exatamente em função do know-how de Cacho-
eira, que foi descrito aqui: as operações finan-
ceiras, a remessa para o exterior, a constituição 
de empresas no exterior, ou seja, a ocultação 
de valores de origem suspeita, duvidosa, ou de 
origem ilícita. Na investigação do Ministério Pú-
blico, chegou-se a um momento em que houve 
esse encontro de interesses da empresa Delta 
com Cachoeira e o seu esquema criminoso? 
O SR. DANIEL DE RESENDE SALGADO – 
Essa parte referente à empresa Delta foi 
uma parte muito superficial, realmente. Não 
conseguimos, como falado aqui, desenvol-
ver qualquer tipo de trabalho nessa seara 
empresarial. Realmente, foi algo que, por 
conta dos vazamentos, não conseguimos de-
senvolver qualquer trabalho de investigação. 
Você tem alguns sinais de aproximação do 
Sr. Carlos Augusto com o Sr. Cláudio Abreu, 
tem alguns sinais de movimentação financei-
ra daquilo que conseguimos receber a partir 
das quebras que nós solicitamos, mas nada 
que pudéssemos falar de forma cabal, como 
podemos falar quanto à peça acusatória, que 
foi já apresentada à Justiça. 
A SRª LEA BATISTA DE OLIVEIRA – É, em 
algumas reuniões da empresa Delta, lá em 
Goiânia, dos integrantes da organização de-
nunciados formalmente pelo Ministério Público 
(...). Mas nada foi desenvolvido. 
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Há ini-
ciativas ou providências do Ministério Público 
para avançar as investigações nessa faixa de 
atuação da Delta com o setor público? 
O SR. DANIEL DE RESENDE SALGADO – Es-
tamos centrados agora, Senador, em algu-
mas investigações que já estão um pouco 
mais amadurecidas para o oferecimento de 
novas denúncias. Essas investigações que 
se encontram mais amadurecidas são tam-
bém voltadas para esse mercado da jogatina. 
Atualmente, por exemplo, o que aconteceu? 
Fizemos esse trabalho, foi feito esse trabalho, 
o grupo que estava fazendo esse trabalho, 
hoje, já não está mais, o Dr. Matheus já não 
se encontra mais, os agentes que auxiliaram 
no trabalho já não se encontram mais. Aquilo 
que nós temos como algo que pode ser ainda 

maturado na investigação já foi encaminhado 
à Polícia Federal, principalmente na área re-
lacionada ao contrabando. Conseguimos de-
tectar que, dentro daquelas máquinas caça-
-níqueis, existiam componentes eletrônicos de 
origem estrangeira. Estamos numa fase final 
de investigação para alinhar esses inquéritos 
policiais à estrutura de poder da organização 
criminosa, para que possamos desenvolver e 
chegar à conclusão de que realmente havia 
um núcleo dentro daquilo que foi investigado e 
daquilo que foi apreendido, esse núcleo crimi-
noso estava desenvolvendo sua atividade. Em 
resumo: que aquelas casas de jogos realmente 
pertenciam a esse grupo criminoso. Então, a 
fase hoje é nesses inquéritos policias que se 
encontram numa etapa de amadurecimento, 
na fase final de investigação para que possa-
mos ajuizar as novas ações penais.” 

A bem da verdade, tais elementos, superficialmen-
te colhidos pelas instâncias persecutórias, chamaram 
a atenção dos Representantes e demais membros da 
CPMI, que, prontamente, decidiram aprofundar as dili-
gências estabelecendo uma nova linha de investigação, 
cujo novo vértice passaria a ser a empresa DELTA. 

Ao longo das reuniões da Comissão, todavia, 
ocorreram acalorados debates acerca do novo foco das 
investigações: dever-se-ia investigar apenas a subsi-
diária goiana da empresa DELTA ou seria necessário 
ampliar a margem das diligências investigativas para 
sua sede e demais regionais? Venceu a tese – após 
forte influência da bancada oposicionista da Comissão 
– de investigação ampla e irrestrita, o que se coadunava 
mais com a seriedade esperada dos trabalhos da CPMI. 

Em vista disso, foram aprovados os requerimen-
tos nº 006, 087, 344 e 483, todos de 2012, visando, 
resumidamente, à quebra dos sigilos bancário, fiscal e 
telefônico das empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A, 
DELTA CONSTRUÇÕES S/A – TO, DELTA CONSTRU-
ÇÕES S/A – MS, DELTA CONSTRUÇÕES S/A – GO 
e DELTA CONSTRUÇÕES S/A – DF. 

A partir da aprovação desses Requerimentos, 
foram recebidos dados de transações bancárias da 
empresa DELTA e suas subsidiárias regionais em To-
cantins, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. 

O intuito dessas perquirições era o de buscar com-
preender o envolvimento da empresa DELTA com a orga-
nização criminosa investigada pelas Operações Vegas e 
Monte Carlo da Polícia Federal, razão pela qual ganhou 
força, na CPMI, essa nova linha de investigação por meio 
da aprovação dos requerimentos acima referidos. 

O propósito apontava para o esclarecimento do 
modus operandi daquela empresa, o qual poderia ser 
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identificado pelas transações bancárias havidas. Com 
efeito, a análise dos dados trouxe à luz um forte esque-
ma de simulações de negócios jurídicos envolvendo 
diversas outras pessoas jurídicas de menor porte, su-
postamente “fornecedoras” da empresa DELTA. 

Aos poucos, os dados revelaram que a empresa 
DELTA valia-se de empresas “fantasmas” ou “laranjas” 
para movimentar recursos financeiros com objetivos es-
púrios e ilegais. Exemplo dessa prática foi destacada na 
edição nº 2266 da revista Veja, de 25/04/2012, a qual 
revela que, segundo um dos proprietários da empresa 
SIGMA, a DELTA utilizava sua empresa como caixa para 
quitar faturas em que “não queria aparecer”. Segundo 
o empresário, a SIGMA era orientada a simular a pres-
tação de serviços para justificar a saída de recursos da 
empresa DELTA para o pagamento de propinas. Ainda 
segundo a notícia, seguindo orientações do proprietá-
rio da empresa DELTA, Fernando Cavendish, a Sigma 
emitia notas fiscais “frias” para justificar o recebimento 
desses recursos. A partir dessa simulação, funcioná-
rios, dirigentes e, até mesmo, o ex-ministro da Casa 
Civil José Dirceu, ex-consultor da empresa Delta, teriam 
sido beneficiados com recursos desviados da Petrobras. 

E esse caso não foi isolado. 
Houve denúncias divulgadas pela imprensa re-

velando o mesmo modus operandi com relação a 
outras empresas “laranjas”, como a GM COMÉRCIO 
DE PNEUS E PEÇAS LTDA, com sede em Goiânia. 
Segundo a Revista Veja, em matéria de 06/06/2012, 
referida pessoa jurídica nunca teve um único pneu em 
estoque que justificasse sua atuação empresarial. O 
mesmo se alegou com relação às empresas LEGEND 
ENGENHEIROS ASSOCIADOS, ROCK STAR MARKE-
TING e S.M. TERRAPLENAGEM, todas sediadas em 
São Paulo e também em nome de “laranjas”. A edição 
nº 2274, de 20/06/2012, da mesma Revista, trouxe tre-
cho bastante elucidativo em que Fernando Cavendish 
teria afirmado que a empresa DELTA adotou o mesmo 
sistema que outras empreiteiras usavam, ou seja, para 
dificultar o rastreamento dos recursos, repassava os 
valores a empresas “laranjas”, as quais, por sua vez, 
entregavam-nos a quem de direito. 

A propósito, as investigações midiáticas, sempre 
muito precisas e diligentes, foram fundamentais para 
o desenvolvimento dos trabalhos da CPMI, especial-
mente no que diz respeito à identificação dessas em-
presas “fantasmas”. 

Assim se deu no conteúdo revelador apresentado 
na edição nº 2276, de 04/07/2012, também da Revis-
ta Veja: a partir de um relatório do COAF, chegou-se 
a uma relação de sete empresas, supostas “fornece-
doras” da empresa DELTA, que serviriam de fachada 
para viabilizar o desvio de recursos públicos (cerca de 
R$ 93 milhões entre janeiro de 2010 e julho de 2011), 
seguindo o procedimento de simulação de serviços e 

emissão de notas fiscais frias, para campanhas políti-
cas. São elas: POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA 
(R$ 21,9 milhões), SP TERRAPLENAGEM LTDA (R$ 
21,4 milhões), SOTERRA TERRAPLENAGEM E LO-
CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (R$ 20,6 milhões), 
SB SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (R$ 4,8 
milhões), JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM 
LTDA (R$ 16,6 3 milhões), WS SERVIÇOS DE TER-
RAPLENAGEM LTDA (R$ 4,2 milhões) e BW SERVI-
ÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (R$ 3,9 milhões). 

Todas essas empresas estariam em nome de 
“laranjas” e nunca apresentaram a mínima condição 
de prestar os serviços para os quais estão registradas. 

Dessa forma, as análises a seguir realizadas têm 
por base o trabalho investigativo em torno das benefici-
árias de pagamentos da empresa DELTA, cujos sigilos 
bancários não vieram a ser quebrados, em sua tota-
lidade, pela CPMI. Esse fato, questionável sob vários 
aspectos, especialmente pela afronta ao interesse pú-
blico, serviu de motivação para a presente Representa-
ção que, espera-se, contribuirá para o aprofundamento 
das investigações desse Ministério Público Federal no 
sentido de desmontar o esquema criminoso da qual a 
empresa DELTA parece ser um dos principais atores. 
I.5 – Das empresas beneficiárias de pagamentos 
da DELTA. 

A partir da quebra dos sigilos bancário e fiscal da 
empreiteira DELTA dos últimos 10 (dez) anos, foram 
constatadas diversas transações financeiras que soma-
vam um volume equivalente a R$ 12,34 bilhões3, dos 
quais R$ 4,17 bilhões referem-se a transações entre 
contas da própria empresa. Dos R$ 8,17 bilhões res-
tantes, cerca de R$ 2,87 bilhões não tiveram os benefi-
ciários identificados – problema esse, aliás, recorrente 
na análise dos dados. O documento anexo revela algo 
em torno de 748 eventos problemáticos dessa mesma 
natureza. Não obstante, descontados os débitos não-
-identificados, chega-se à cifra de R$ 5,30 bilhões, dos 
quais, descontados registros referentes ao pagamento 
de tributos, a empresa DELTA destinou R$ 4,48 bilhões 
a diversas pessoas físicas e jurídicas. 

A distribuição desses recursos, conforme reve-
lam os extratos bancários, aponta para uma grande 
concentração em períodos eleitorais, o que reforça a 
tese da Polícia  Federal de que poderiam ter servido 
ao financiamento ilegal de campanhas eleitorais. Da 
análise desses dados, chegou-se à conclusão de que 
cerca de R$ 421,604 milhões4 de reais foram repassa-
dos às seguintes empresas “fornecedoras”: 

3 Valores de 30-7-2012. 
4 Valores de 29-8-2012
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Portanto, a partir dessa constatação, a empresa 
DELTA, e considerando-se o período e a concentração 
do repasse de “pagamentos” a essas empresas, que, 
somente em 2010 e 2011, equivaleram a 61,20% do 
total transferido, mediante a simulação de prestação de 
serviços fictícios por parte de supostas “fornecedoras”, 
conforme, inclusive, detectado pela Polícia Federal e 
pelo COAF, pode-se concluir que houve abastecimento 

de campanhas políticas com somas bastante expres-
sivas. Há de se considerar, ainda, que esse montan-
te tende a se revelar ainda maior, na medida em que 
cerca de R$ 2,8 bilhões ainda não tiveram seus bene-
ficiários identificados. 

O quadro a seguir demonstra o volume de repas-
ses ao longo do tempo:  
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É nítida a concentração dos repasses no segun-
do semestre do ano de 2010. Se no primeiro semestre 
daquele ano, a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A 
repassou cerca de R$ 38,16 milhões às suas supostas 
“fornecedoras”, no segundo semestre, em pleno perí-
odo eleitoral, foram repassados nada menos do que 
R$ 79,03 milhões. Em termos de desembolso médio, 
o pagamento havido no segundo semestre é mais do 
que o dobro do verificado no primeiro semestre, refor-
çando a tese de financiamento de campanhas eleitorais. 

Não bastassem as transações bancárias suspei-
tas, outro fato que chamou a atenção dos Represen-

tantes diz respeito à própria criação dessas empresas 
supostamente “fornecedoras” da empresa DELTA, cujas 
sedes, ao menos das identificadas, estão em GO, DF, 
ES, RJ e SP. Com efeito, das dezesseis empresas tidas 
como “laranjas”, doze delas foram abertas depois de 
fevereiro de 2008. Mesmo as outras quatro empresas 
fantasmas que têm data de abertura anterior a 2008 
só passaram a receber recursos da empresa Delta a 
partir de 2008. 

O quadro a seguir, constante do relatório anexo, 
identifica essas “peculiaridades”: 

Mas isso não é só. 
A partir da adoção de critérios de investigação 

baseados nas movimentações bancárias já detectadas 
e com base na atividade empresarial dessas “fornece-
doras” acima identificadas, constatou-se um volume de 
repasses da ordem de R$ 908,88 milhões, distribuídos 
a 69 empresas menores. O rol de beneficiários que 

receberam mais de R$ 1 milhão ao longo do período 
analisado (2002 a 2012) é ainda mais expressivo, con-
forme se observa do relatório anexo. 

O quadro a seguir resume o volume total dos 
valores repassados pela empresa Delta Construções 
S/A aos três grupos de beneficiários identificados nes-
te relato, a saber:  
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O relatório anexo à presente revela uma análise 
circunstanciada acerca dessas empresas de “facha-
da” e das diversas transações bancárias identificadas. 
Foram produzidos, inclusive, diagramas esquemáticos 
com riqueza de detalhes evidenciando o canal (conta 
bancária) por meio do qual a empresa DELTA utilizou-
-se para viabilizar o desvio dos recursos públicos ob-
tidos a partir dos contratos firmados com a Adminis-
tração Pública. 

Resumidamente, quatro contas bancárias em 
quatro instituições financeiras diferentes foram usadas 
pelo esquema criminoso patrocinado pela empresa 
DELTA CONSTRUÇÕES S/A com o propósito de, a 
partir de simulações de prestações de serviços ou de 
entrega de bens, repassar cerca de R$ 421,60 milhões 
a dezoito supostas “fornecedoras” que em torno dela 
gravitavam. Dessas, apenas seis empresas tiveram o 
sigilo quebrado pela CPMI. 

Ademais, chamou a atenção também os dados 
telefônicos obtidos pela CPMI. Com efeito, percebe-se, 
pelos quadros constantes da Parte XVII do documento 
anexo, que vários dos envolvidos no relatório de ope-
rações financeiras atípicas fornecido pelo COAF com 
o envolvimento da empresa DELTA CONSTRUÇÕES 
S/A mantiveram contatos telefônicos não só com a 
referida empresa, mas, também, com diversos outros 
alvos que foram investigados pela CPMI, revelando 
uma complexa teia de relacionamentos entre os per-
sonagens investigados. 

Outro dado importante a ressaltar diz respeito ao 
fato de que nenhuma das supostas “fornecedoras” da 
empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A identificadas 
pela CPMI apareceu no resultado do cruzamento dos 
dados, em que pese tais “fornecedoras” constarem do 
relatório do COAF. 

Ora, como justificar essa ausência de contato 
telefônico, tendo em vista a significativa soma de re-
cursos financeiros transferidos? Mais um claro indício 
de que não havia realmente relação comercial alguma. 
Apenas e tão-somente o repasse criminoso de recur-
sos públicos pela empresa DELTA CONSTRUÇÕES 
S/A, mediante a prática dissimulada de prestação de 
serviços ou de fornecimento de bens. 

Com efeito, identificadas as contas bancárias que 
serviram para desviar os recursos públicos, apuradas 
as coincidências entre os momentos dos depósitos e 
das transferências desses mesmos recursos, expli-
citadas as prováveis fontes dos recursos desviados, 
públicos em quase sua integralidade, descoberto o 
modus operandi utilizado pela empresa Delta Constru-
ções S/A para viabilizar os desvios desses recursos, 
ou seja, via simulações de prestação de serviços ou 
de fornecimento de bens por parte de supostas “for-
necedoras”, os Representantes intencionaram, ainda, 
identificar o destino conferido, pelo esquema crimino-
so, aos recursos desviados, inaugurando uma etapa 
crucial das investigações. 

Dessa forma, foram propostos os seguintes re-
querimentos no âmbito da CPMI em curso: 
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Sucede que, até o presente momento, não 
foram sequer apreciados os requerimentos ainda 
pendentes, referentes a, pelo menos, 12 empresas 
ditas “laranjas”. 

Em verdade, o prazo regimental de funcionamento 
da CPMI extinguir-se-ia no último dia 4/11/2012 sem 
a apreciação desses requerimentos e, sem mesmo, a 
apresentação de um relatório final. Mas, após manobra 
da bancada governista, a reunião administrativa desig-
nada para o dia 24/10/2012 foi suspensa e a CPMI, 
prorrogada para o dia 22/12/2012. 

Nesse intervalo de tempo, espera-se apenas a 
realização de uma reunião no dia 20/11/2012 visando 
tão somente à apresentação do relatório e, regimen-
talmente, ao menos uma mais reunião subsequente 
para sua discussão e votação. 

Tudo indica que não há mais interesse em apro-
fundar as investigações em torno da empresa DELTA 
e suas “laranjas”, no âmbito dessa Comissão do Con-
gresso Nacional. 

Todavia, ao contrário de alguns nobres pares 
da CPMI, consideram os Representantes fundamen-
tal o prosseguimento das investigações nesta linha 
perquiritória ora apresentada. Não lhe tendo sido 
possível, via CPMI, depositam os Representantes es-
perança no comprometimento de Vossa Excelência, 
como representante do MPF, com a restauração da 
ordem e o resgate dos valores morais que norteiam 
a coisa pública. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
A presente Representação baseia em uma linha 

de investigação específica adotada como desdobra-
mento das perquirições realizadas pela CPMI Vegas, 
no Congresso Nacional. 

Diante do conjunto de relatórios produzidos ao 
longo dessa investigação, não restaram dúvidas de que 
se está diante de um esquema criminoso de desvio 
de recursos públicos patrocinado pela empresa DELTA 
CONSTRUÇÕES S/A, que, mediante a simulação de 
prestações de serviços ou de fornecimento de bens 
por parte de supostas “fornecedoras” que em torno 
dela gravitavam, desviava parte dos recursos públicos 
obtidos nos contratos firmados com a Administração 
Pública quer para o fomento das atividades ilícitas do 
grupo criminoso comandado pelo bicheiro “Carlinhos 
Cachoeira”, quer para o pagamento de propinas, quer 
para o financiamento de campanhas políticas. 

Estando, portanto, claro a falta de interesse 
em aprofundar-se nas investigações das pesso-
as jurídicas envolvidas com a DELTA, restou aos 
Representantes tão somente promover a presente 
Representação, de caráter dúplice, criminal e cível, 
tendo em vista a múltipla natureza dos fatos apura-
dos até o momento. 

Com o fim iminente da Comissão do Congresso 
Nacional, competirá ao MPF dar prosseguimento às in-
vestigações, a partir da linha perquiritória sugerida pelos 
ora Representantes. Não obstante, com base nisso, e, 
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apenas, a título sugestivo, constatou-se a prática dos se-
guintes crimes pelas pessoas jurídicas e físicas envolvidas: 

Crime contra a ordem tributária (Lei nº 
8.137/90)
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributá-
ria suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição 
social e qualquer acessório, mediante as se-
guintes condutas: 
(...)
III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, du-
plicata, nota de venda, ou qualquer outro do-
cumento relativo à operação tributável; 
Falsidade ideológica (Código Penal) 
Art. 299. Omitir, em documento público ou par-
ticular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa 
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim 
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar 
a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, 
se o documento é público, e reclusão de um a 
três anos, e multa, se o documento é particular. 
Parágrafo único. Se o agente é funcionário 
público, e comete o crime prevalecendo-se do 
cargo, ou se a falsificação ou alteração é de 
assentamento de registro civil, aumenta-se a 
pena de sexta parte. 
Caixa 2 (Lei nº 7.492/86) 
Art. 11. Manter ou movimentar recurso ou va-
lor paralelamente à contabilidade exigida pela 
legislação: 
Pena – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, 
e multa. 
Corrupção passiva (Código Penal) 
Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, 
e multa. 
Advocacia administrativa (Código Penal) 
Art. 321.Patrocinar, direta ou indiretamente, 
interesse privado perante a administração pú-
blica, valendo-se da qualidade de funcionário: 
Pena – detenção, de um a três meses, ou multa. 
Parágrafo único – Se o interesse é ilegítimo: 
Pena – detenção, de três meses a um ano, 
além da multa. 

Violação de sigilo funcional (Código Penal) 
Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em 
razão do cargo e que deva permanecer em 
segredo, ou facilitar-lhe a revelação: 
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou 
multa, se o fato não constitui crime mais grave. 
Corrupção ativa (Código Penal) 
Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem in-
devida a funcionário público, para determiná-
-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, 
e multa. 
Impedimento, perturbação ou fraude de 
concorrência (Código Penal) 
Art. 335. Impedir, perturbar ou fraudar concor-
rência pública ou venda em hasta pública, pro-
movida pela administração federal, estadual ou 
municipal, ou por entidade paraestatal; afastar 
ou procurar afastar concorrente ou licitante, 
por meio de violência, grave ameaça, fraude 
ou oferecimento de vantagem: 
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, 
ou multa, além da pena correspondente à 
violência. 
Peculato (Código Penal) 
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de 
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 
público ou particular, de que tem a posse em 
razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito pró-
prio ou alheio: 
Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa. 
Quadrilha ou bando (Código Penal) 
Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, 
em quadrilha ou bando, para o fim de come-
ter crimes: 
Pena – reclusão, de um a três anos. 
“Lavagem” de dinheiro (Lei n 9.613/98) 
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, ori-
gem, localização, disposição, movimentação 
ou propriedade de bens, direitos ou valores 
provenientes, direta ou indiretamente, de in-
fração penal. 
Crimes em licitações (Lei nº 8.666/93) 
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das 
hipóteses previstas em lei, ou deixar de obser-
var as formalidades pertinentes à dispensa ou 
à inexigibilidade: 
Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
e multa. 
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Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo do procedimento licitatório, 
com o intuito de obter, para si ou para outrem, 
vantagem decorrente da adjudicação do ob-
jeto da licitação: 
Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa. 
Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, 
interesse privado perante a Administração, 
dando causa à instauração de licitação ou à 
celebração de contrato, cuja invalidação vier 
a ser decretada pelo Poder Judiciário: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. 

Os tipos penais acima elencados são, como já 
dito, meramente sugestivos, e evidenciam apenas uma 
interpretação normativo-jurídica das ações praticadas 
pela empresa DELTA, respectivos “fornecedores” e 
demais beneficiários do esquema supostamente cri-
minoso. 

Suspeita-se, ainda, da participação de agentes 
públicos, alguns dos quais detentores de mandatos 
públicos, o que agravaria o quadro geral dos fatos. No 
mais, parece clara a prática de atos ímprobos, atraindo 
ainda a aplicabilidade das sanções previstas na Lei nº 
8.429, de 1992, que versa sobre improbidade adminis-
trativa de agentes públicos.  

III – DO PEDIDO 
Nesse sentido, diante de todo o exposto, solici-

tamos à Vossa Excelência, na qualidade de represen-
tante do Ministério Público Federal, e nos termos da 
competência legal respectiva ao órgão de persecução 
penal e/ou civil correspondente, a quem, desde logo, 
requer seja encaminhada a presente representação: 

1) A imediata abertura de procedimento ad-
ministrativo competente para a investigação 
penal e/ou cível, bem como judiciais, a fim de 
apurar a materialidade e a autoria dos fatos 
penais que vierem a ser tipificados e os ilícitos 
civis apontados; 
2) Oportunamente, se assim entender Vos-
sa Excelência, o oferecimento de denúncia 
criminal, em face da conduta flagrantemente 
antijurídica dos envolvidos, para que seja pro-
movida a respectiva e necessária ação penal 
que os fatos reclamam; e, concomitantemente, 
3) A abertura de inquérito civil administrativo, a 
fim de apurar responsabilidades civis e políticas 
pela eventual prática de atos de improbidade 
administrativa pelos envolvidos. 

Sugere-se, desde logo, caso comprovadas as de-
núncias, e após o aprofundamento das investigações, 
seja requerida judicialmente a aplicação das sanções 
previstas no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92, quais 
sejam, perda da função pública, suspensão dos di-
reitos políticos e, especialmente, o ressarcimento ao 
erário dos danos causados ao patrimônio público, nos 
termos do art. 18 do citado diploma legal, inclusive per-
da dos valores acrescidos ao patrimônio dos envolvi-
dos e pagamento de multa civil, além da proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de dez 
anos, além das penas restritivas decorrentes de com-
provada improbidade administrativa, sem prejuízo das 
penalidades criminais, adotando-se, especialmente, em 
caráter preventivo, o seqüestro de bens respectivos. 

Brasília, 6 de novembro de 2012. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Esse foi o discurso do Senador Alvaro Dias.

Neste momento, quero registrar ao Plenário da 
Casa que acompanha o Senador Cristovam Buarque o 
Senador do Paquistão, Senador Haji Mohammad Ade-
el, que visita esta Casa numa missão de intercâmbio 
entre o Senado do Paquistão e o Senado brasileiro.

Senador Cristovam Buarque, cumprimento V. 
Exª, que representará a nós todos nesse diálogo com 
o Senador.

Parabéns! Seja bem-vindo! Que estas minhas 
palmas simbólicas sejam um gesto de abraço a V. 
Exª. (Palmas.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se-
nador Paulo Paim...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Alvaro Dias com a palavra.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ape-
nas para encaminhar à Mesa e pedir à V. Exª que re-
gistre nos Anais da Casa a representação que pro-
tocolamos hoje na Procuradoria Geral da República.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.

Passamos a palavra, neste momento, à Senado-
ra Angela Portela, por permuta feita com o Senador 
Flexa Ribeiro.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de falar aqui, nesta tarde, de um 
programa de transferência de renda implantado pelo 
Governo brasileiro e que é referência mundial.

O Programa Bolsa Família, um dos programas de 
distribuição de renda do Governo Federal, que virou 
referência mundial, registrou a aprovação de 80,8% 
dos alunos do Ensino Médio que são beneficiados por 
este programa.

Este índice, que está acima da média brasileira, es-
timada em 75,1%, foi anunciado pela Ministra do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello.

Ao fazer um balanço dos 9 anos de funcionamen-
to do Programa Bolsa Família, a Ministra nos brindou 
com notícias muito boas nas áreas de educação, de 
saúde e sobre o desenvolvendo das economias locais 
em nosso País.

Na educação, por exemplo, o Programa trouxe re-
sultados muito importantes. Segundo a Ministra Tereza 
Campello, no tocante à evasão escolar, os percentu-
ais relativos dos filhos das famílias beneficiadas foi de 
apenas 3% no ensino fundamental e 7,2% no ensino 
médio. Isso, em comparação com as taxas nacionais 
de 3,5% e 11,5%, respectivamente.

O Programa também trouxe resultados impor-
tantes na progressão escolar. O Ministério do Desen-
volvimento Social, que acompanha a frequência de 
mais de 15 milhões de estudantes do Bolsa Família, 
registrou que estudantes de 6 a 17 anos têm taxa de 
aprovação seis pontos percentuais maiores que os não 
beneficiários nas mesmas condições sociais.

Até poucos dias, quase duas mil prefeituras ha-
viam informado ao Governo Federal que existem 268 
mil crianças do Bolsa Família matriculadas em creches. 
Desse total, 537 já receberam o adicional de 25% de 
repasse por aluno; índice que subirá para 50% no ano 
de 2013.

Aliás, as demais prefeituras, caso queiram aderir 
ao Programa, têm até o dia 27 de novembro, passan-
do, assim, a informar o número de crianças do Bolsa 
Família de até 4 anos que estão matriculadas em cre-
ches públicas ou conveniadas.

A medida de cobrir a demanda de crianças na 
educação infantil integra a Ação Brasil Carinhoso no 
Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal, que 
estimula o acesso e a permanência dessa faixa etária 
na educação.

A Ação Brasil Carinhoso também repassa o adi-
cional para cada criança do Bolsa Família matriculada. 
Isso, sem contar os recursos do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) que 
os Municípios recebem anualmente, em valor propor-
cional à quantidade de crianças em creches públicas 
ou conveniadas.

Em seu balanço dos 9 anos do Bolsa Família, 
a Ministra avaliou que está conseguindo aliviar a po-
breza da população, mas, principalmente, melhorar a 
frequência e o desempenho das crianças em sala de 
aula, a situação das gestantes e o acompanhamento 
da saúde dessas crianças.

Trata-se de uma grande conquista desse Progra-
ma, que exige das famílias beneficiadas, a comprova-
ção de 85% da frequência dos alunos à sala de aula. 
Nesses 9 anos, o investimento do Governo Federal no 
Bolsa Família aumentou mais que cinco vezes, assim 
como a quantidade de famílias atendidas.

Conforme o MDS, em 2003, o programa recebeu 
R$3,2 bilhões e atendia a 3,6 milhões de famílias. Hoje, 
o orçamento é de R$20 bilhões e beneficia 13,7 milhões 
de famílias pobres ou em situação de extrema pobreza.

Estes investimentos federais no programa repre-
sentam somente 0,46% do PIB e têm alta eficiência.

Estudos recentes do Ipea apontam que a redução 
da pobreza e da desigualdade social no País é uma 
realidade, graças também ao Programa Bolsa Família.

Outros estudos também mostram que para cada 
R$1,00 investido no Bolsa Família, R$1,44 retorna 
para a economia.

Quanto à quantidade de crianças por família, a 
avaliação do impacto do Bolsa Família aponta que a 
média de filhos por família entre os beneficiários do 
programa é de 2,01, muito próxima à média nacional 
que é de 1,9.

Já na área de saúde, como disse a Ministra, o 
impacto registrado é na vacinação em dia e na propor-
ção de crianças nascidas no tempo certo.

Segundo o Governo, as grávidas do Bolsa Famí-
lia, em geral, frequentam 1,5 consulta a mais que as 
outras na mesma condição de vida.

Atualmente, 11,4 milhões de famílias com crian-
ças de até 7 anos ou mulheres em idade reprodutiva 
têm o privilégio de acompanhamento da saúde.

De acordo com o Governo Federal, os percentu-
ais de cobertura do Bolsa Família junto aos Estados 
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da Amazônia Legal são parecidos com os do resto do 
Brasil. Nesses 9 anos, 24 milhões de pessoas passa-
ram a ser beneficiadas pelo Programa.

Aliás, em se tratando da Região Norte, estamos 
falando, senhoras e senhores, de uma Região de mais 
de 2,658 milhões de habitantes, de acordo com dados 
do censo do IBGE 2010.

E em termos de pobreza, na Região Norte, os nú-
meros espantam. No Pará, existem 1.432.188 de pesso-
as em extrema pobreza. No Amazonas, 648.694 estão 
na condição de muito pobres, e, em Roraima, o meu 
Estado, temos 76.358 pessoas em extrema pobreza.

Para reduzir esses números, desde 2011, o Go-
verno Federal adotou o Bolsa Verde, um benefício de 
R$300, que é repassado trimestralmente para cerca 
de 15 mil famílias em situação de extrema pobreza nos 
Estados da Amazônia Legal.

São famílias que vivem nas florestas naturais e 
em reservas extrativistas e que são protagonistas de 
atividades sustentáveis.

Parte integrante do Programa Brasil Sem Mi-
séria, na Região Norte, o Bolsa Verde é coordenado 
pelo Ministério do Meio Ambiente, com a participação 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e do 
MDS, que é o Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, que fazem uma gestão compartilhada abran-
gendo ICMBio e Incra como os gestores dessas áreas 
selecionadas.

Desta forma, nestes 9 anos, o Bolsa Família atin-
giu todos os objetivos, definidos quando do seu início, 
em outubro de 2003, no primeiro ano do governo do 
ex-Presidente Lula,

Este Programa, que virou uma política social de 
Estado, alcança cerca de 50 milhões de pessoas. Ou 
seja, 1 em cada 4 brasileiros recebem o recurso men-
sal do Governo Federal.

Mas não foi sempre assim. Não era costume o 
Estado brasileiro adotar políticas públicas sociais vol-
tadas à distribuição de renda e de oportunidades para 
a parcela mais pobre da população brasileira.

Com a criação do Bolsa Família, o Governo am-
pliou e aperfeiçoou o Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, que passou a dispor de 
uma radiografia mais nítida das carências e necessi-
dades da população pobre e em situação da extrema 
pobreza.

Os dados, extraídos do Cadastro Único, deline-
aram o Brasil Sem Miséria, o plano de superação da 
extrema pobreza lançado pelo Governo da Presidenta 
Dilma Rousseff, e contribuíram para o lançamento da 
Ação Brasil Carinhoso cujo objetivo é acelerar a su-
peração da extrema pobreza entre as famílias nessa 
situação, com filhos de até seis anos.

O Governo também constatou outra realidade. 
Os recursos do Bolsa Família estão evitando o êxodo 
de trabalhadores rurais em função de estiagens que 
atingem o semi-árido brasileiro, considerando a mais 
intensa seca dos últimos 30 anos no Nordeste. Então, 
neste caso, o dinheiro que a família recebeu, associa-
do a outros programas do Governo Federal, como a 
política da construção de cisternas, ajuda essa parcela 
de brasileiros a se manterem em suas propriedades.

Contrariando as expectativas de opositores des-
te Programa, a população pobre que recebe o Bolsa 
Família trabalha, inclusive havendo maior geração de 
empregos, nas regiões onde o Programa beneficia mais 
pessoas, desenvolvendo a economia local.

A experiência tem mostrado, Sr. Presidente, que 
o dinheiro oriundo do Bolsa Família tem movimentado 
a economia do nosso País.

Então, Sr. Presidente, gostaria de, para finalizar 
as minhas palavras, destacar aqui a grande importância 
que este Programa Bolsa Família tem para o combate à 
pobreza, à extrema pobreza, em nosso País, principal-
mente nas regiões mais pobres da Amazônia brasileira.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senadora Angela Portela, 
que defendeu, com dados e números, o Bolsa Família. 
Parabéns pelo pronunciamento. 

Agora, como Líder, o Senador João Costa. 
Informo ao Plenário, porque inúmeros Senadores 

já me perguntaram, se não vai se iniciar a Ordem do 
Dia. Com o auxílio da Secretaria-Geral da Mesa, foi feito 
contato com o Presidente Sarney. Vai haver Ordem do 
Dia, e ele já está se deslocando para o plenário, para 
se iniciar a Ordem do Dia. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Randolfe Rodrigues, pela ordem. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
encontra-se na mesa requerimento de autoria do Se-
nador Ricardo Ferraço, que, nos termos do art. 101, 
inciso I, do Regimento Interno, requer que o Projeto 
de Lei do Senado nº 220, de 2012, que dispõe sobre 
a nova partilha do Fundo de Participação dos Esta-
dos, tenha tramitação pela Comissão de Constituição 
e Justiça desta Casa. Nesses termos, requeiro a V. Exª 
– anuncio já que há acordo entre Líderes – que este 
requerimento seja colocado na pauta para apreciação, 
se possível, ainda na sessão de hoje. Antecipo a V. Exª 
que já dialoguei com as demais lideranças da Casa e 
há acordo para que esse requerimento seja apreciado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A informação que tenho é de que o requerimen-
to chegou ontem, foi remetido à Comissão. A CCJ, no 
caso, vai ter que mandar para cá o Projeto e subme-
teremos o requerimento à votação. Então, faço ape-
lo à Comissão correspondente que remeta o Projeto 
para cá, para colocarmos o requerimento em votação. 
Oxalá, hoje ainda!

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senador João Costa, Líder do PPL, com a palavra. 

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e 
senhores presentes, aqueles que nos assistem pela 
TV Senado, boa tarde a todos. 

Se houver quórum na Ordem do Dia desta tar-
de, tudo indica que ainda hoje votaremos o Projeto de 
Emenda à Constituição n° 65 de 2011, que trata da 
criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com 
sede em Belo Horizonte, e jurisdição em todo o Estado 
de Minas, ao alterar o art. 27 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

Difícil é falar da possível criação do Tribunal Re-
gional Federal da 6ª Região, sem, antes, relembrar a 
história da Justiça Federal. Ela foi criada pela Cons-
tituição democrática de 1934 e extinta pela Constitui-
ção ditadorial de 1937. A Constituição de 1946 recriou 
apenas a segunda instância da Justiça Federal, re-
presentada pelo Tribunal Federal de Recursos (TFR).

O Constituinte de 1988 resgatou totalmente a 
Justiça Federal ao incluir entre os órgãos do Poder 
Judiciário os Tribunais Regionais Federais e os Juízes 
Federais de 1º grau.

A Jurisdição dos Tribunais Federais foi dividida 
da seguinte forma: 

Na 1ª Região ficaram o Distrito Federal e mais 
13 Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, 
Rondônia, Roraima e o Tocantins, que represento 
nesta Casa.

O Tribunal Federal da 2ª Região englobou os Es-
tados do Rio de Janeiro, Espírito Santo.

Na 3ª Região ficam os Estados de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul.

Na 4ª Região os três Estados do Sul do País: 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Na 5ª Região ficam seis Estados restantes: Ser-
gipe, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará.

O Estado de Minas Gerias possui quase 20 milhões 
de habitantes. Nas sessões e subseções da Justiça Fe-
deral, ali instaladas, tramintam milhares de processos. 

A criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Re-
gião, contudo, não resolve os problemas que contagiam 
o Poder Judiciário da 1ª Região. 

No primeiro grau da Justiça Federal da 1a Re-
gião, existem, salvo engano, 240 juízes federais e 154 
juízes substitutos, que, juntos, somam 394 juízes. Já 
no Tribunal Regional Federal da 1a Região há, ape-
nas, 27 desembargadores federais, que, trabalhando 
de forma desumana, não conseguem evitar o atraso 
e a demora no julgamento dos recursos e das ações 
originárias. Não tenho dúvida, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, Sras Senadoras, que a demora e o atraso no 
julgamento dos processos são amigos da injustiça e 
da insegurança jurídica.

Excluído o Estado de Minas Gerais da 1a Região, 
ainda remanescerão Estados com significativa popula-
ção, tais como: Bahia (com mais de 14 milhões de habi-
tantes), Pará (com mais de 7 milhões), Maranhão (com 
mais de 6 milhões) e Goiás (com mais de 6 milhões).

(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Já es-

tou terminando, Sr. Presidente.
Enquanto os três Estados do Sul, que integram o 

TRF da 4a Região, possuem 27,6 milhões de habitan-
tes, só os Estados da Bahia, Pará, Maranhão e Goiás, 
que continuarão na 1a Região, têm quase 35 milhões 
de habitantes.

Com isso, acredito que é chegada a hora de o 
Poder Judiciário encaminhar ao Congresso Nacio-
nal uma nova solicitação de aprovação de Emenda à 
Constituição Federal, com a finalidade de ser criado 
o Tribunal Regional Federal da 7a Região.

Sr. Presidente, considerando que, ainda que ex-
cluído o Estado de Minas Gerais, os demais Estados 
terão mais de 42 milhões de habitantes, não há outra 
solução senão a criação de um 7º Tribunal da 1ª Região.

Com essas singelas considerações, peço a V. 
Exa, Sr. Presidente, que encaminhe cópia das notas 
taquigráficas deste pronunciamento aos Presidentes 
da Suprema Corte, Ministro Carlos Ayres Britto; do 
Superior Tribunal de Justiça, Ministro Felix Fischer, e 
do Tribunal Regional Federal da 1a Região, Desembar-
gador Federal Mário César Ribeiro, para conhecimento 
e providências, se for o caso.

Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem. Esse foi o Senador João Costa, do 
Partido Pátria Livre.

Passamos a palavra ao Senador Jayme Campos. 
Em seguida, como Líder, ao Senador Magno Malta. 
Senador Jayme Campos.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Sena-
dores, antes de iniciar o meu pronunciamento, quero, 
nesta oportunidade, também manifestar aqui a minha 
alegria e o meu contentamento por hoje termos parti-
cipado do lançamento da revista Em Discussão!, que 
trata de assuntos relacionados a acidentes de motoci-
clistas em nosso País. Com índices alarmantes, já são 
praticamente uma epidemia, pelo fato de que dos 200 
milhões gastos pelo Sistema Único de Saúde, de 30% 
a 35% são gastos em acidentes de motos.

Em 2010, meu caro Clésio Andrade, o Brasil 
teve 43 mil acidentes nas rodovias, em todo o territó-
rio nacional. Dez mil foram acidentes de motos. Isso 
nos causa muita preocupação, sobretudo através das 
audiências públicas que realizamos na Comissão de 
Assuntos Sociais. Como Presidente daquela Comissão, 
estamos buscando novos rumos, novos caminhos para 
diminuirmos esses índices alarmantes dos acidentes 
de motociclistas em todo o território nacional. 

De maneira que eu quero aqui, antes de mais 
nada, cumprimentar todos os trabalhadores da Gráfica 
do Senado, como também o Secretário de Comunicação 
do Senado, Dr. Fernando Mesquita, que nos permitiu fa-
zer o 13º exemplar desta revista, que, certamente, será 
encaminhado a todos os DETRANs e autoridades que 
têm alguma coisa a ver com o trânsito em nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou sem-
pre muito atento ao exame e à observação das legítimas 
posições expressas pelas entidades representativas, 
cujas críticas e opiniões nos chegam por meio de mí-
dias em geral e, principalmente, dos canais diretos de 
comunicação mais seletiva, como o correio eletrônico 
e as redes sociais. 

Venho hoje a esta tribuna exatamente em respos-
ta a algumas manifestações bastante contundentes, 
formuladas por organizações que labutam em defe-
sa dos direitos dos animais, em função de algumas 
emendas por mim oferecidas ao projeto da reforma 
do Código Penal. 

Antes de tudo, Sr. Presidente, eu gostaria de 
deixar bem clara a minha postura absolutamente fa-
vorável à criação e ao aprimoramento de mecanismos 
voltados à proteção dos animais. Prego radicalmente a 
tolerância zero para qualquer tipo de tratamento cruel 
ou desumano, dispensado por quem quer que seja, 
contra as criaturas de Deus e que conosco comparti-
lham o privilégio da vida.

Dito isso, cumpre esclarecer o teor e a intenção 
das seis emendas que apresentei, todas com a preocu-

pação central de compatibilizar ao máximo os ditames 
do novo Código com a filosofia e a normativa adotadas 
pela Lei de Crimes Ambientais. No meu entendimen-
to, é de grande importância que esses dois diplomas 
estejam em perfeita sintonia e guardem, naquilo que 
lhes seja comum, em especial nos crimes contra a 
fauna e a flora, uma relação de estreita harmonia e 
complementariedade.

Eis por que creio resultar de um mal-entendido 
a afirmativa solta e descontextualizada de que nossas 
emendas tenham por objetivo reduzir as penas para 
quem comete maus-tratos contra os animais.

Das seis emendas, duas tratam especificamente da 
questão. A primeira delas visa suprimir o artigo referente 
ao transporte de animal em condições inadequadas. Não 
porque sejamos contra o enquadramento penal, mas 
porque, na forma como está, suscita bastantes dúvidas.

Conforme afirmei aqui, neste plenário, justifican-
do a proposta:

Além de se tratar de um tipo que, em rigor, 
pode se confundir com o tipo previsto no art. 
391 [este, sim, que especificamente se refere 
aos maus-tratos de animais e que foi manti-
do por nós] é de se ver que o transporte de 
animais se sujeita a diversos regulamentos 
específicos de natureza infralegal, inclusive, 
naqueles voltados especificamente à agrope-
cuária e aos padrões sanitários de produção 
animal. A inobservância de tais regulamentos 
gera consequências administrativas relevan-
tes que não podem ser desconsideradas pelo 
legislador.
Diante dessa situação, a proposta constante 
no art. 392 vai de encontro às tendências de 
despenalização de condutas suficientemente 
regulamentadas por outros ramos do Direito, 
[o que não tem nada a ver com deixar de punir 
quem descumpra tais normas].

Nossa segunda emenda a respeito do tema diz 
respeito às situações excludentes para os crimes contra 
a fauna, tornando-se por base as ressalvas contidas 
no art. 37 da Lei de Crimes Ambientais.

De acordo com a justificação por nós então apre-
sentada, “acreditamos ser necessária a manutenção 
dessas situações no Código Penal, para que não cor-
ramos o risco de haver a responsabilização penal em 
situações absolutamente justificáveis, sabiamente pre-
vistas na legislação ambiental vigente”.

“Não podemos nos esquecer de que, nos rincões 
de nosso País, ainda existem muitos brasileiros que 
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ainda dependem da caça de pequenos animais para 
assegurar a sua nutrição e sobrevivência, caracteri-
zando-se, assim, estado de especial necessidade, a 
merecer a atenção do legislador”.

Quanto à dosimetria – esta, sim, quero crer seja 
o alvo principal da má interpretação de nossas propos-
tas – procuramos manter, como disse, uma harmonia 
e complementariedade com reação à Lei de Crimes 
Ambientais.

Ademais, buscamos seguir um raciocínio de 
coerência e proporcionalidade, estabelecendo uma 
hierarquia da pena condizente com a gravidade do 
delito, aí se inserindo também o crime de abuso, 
maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais, 
merecedor de grande reprovação, mas que se deve 
diferenciar, em seus limites máximo e mínimo, na 
proporção da referida hierarquia, não devendo, a 
nosso ver, ter punição semelhante ou superior, por 
exemplo, à pena para abandono de incapaz ou omis-
são de socorro.

Porém, devo frisar que nada disso tem tanta im-
portância para mim do que o fato já amplamente com-
provado ao longo da história do Direito Penal: aquilo 
que de fato coíbe a prática do ato delituoso; aquilo que 
se demonstra como efetivo poder de coerção; o que 
realmente previne o crime, Senador Pedro Taques, não 
é o tamanho da pena, mas sim a certeza da punição.

Finalizando, repito aqui: nossa intenção nunca 
foi e jamais será a de atenuar penas. Todo crime tem 
que ser punido com o rigor da Lei.

E o rigor da lei exige do ser humano o respeito 
aos animais. Somos a favor, sim, de penas duras e 
efetivas. De preferência na exata medida em que pos-
sam ser preventivas, pedagógicas, eficazes e viáveis.

Portanto, eu gostaria aqui de me dirigir não só 
às associações organizadas e grupos em defesa da 
proteção aos animais, mas também a todo cidadão 
que lida ou simpatiza com esta causa, colocando-me 
a seu inteiro dispor para que, juntos, continuemos tra-
balhando para a construção de uma cidadania mais 
digna, de uma legislação equilibrada e inequívoca, 
em prol de uma sociedade mais sensível, mais justa 
e mais humana. 

De maneira, Sr. Presidente, que a minha preo-
cupação é fazer com que o cidadão e, sobretudo, as 
sociedades organizadas saibam perfeitamente que 
nossa emenda é para melhorar, naturalmente, aquilo 
que está sendo proposto. Nunca, jamais, em tempo 
algum, muito pelo contrário, fazemos emendas aqui 
para prejudicar a nossa flora e a nossa fauna.

Quero crer que o Relator, que é o Senador Pedro 
Taques, terá sensibilidade suficiente para analisar todas 
as emendas propostas por nós, cidadãos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senador Jayme Campos, Presidente da 
Comissão de Assuntos Sociais.

Para uma comunicação parlamentar, o Senador 
Magno Malta.

Para uma comunicação inadiável, fala o Senador 
Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, quero cumprimentar as 
pessoas que nos ouvem pela Rádio Senado, que nos 
veem na TV Senado, o Brasil que está lincado conosco, 
o povo do Espírito Santo, nosso povo, os amigos que 
estão nas galerias, participando desta sessão conosco.

Eu queria, Sr. Presidente, neste momento, revelar 
o meu descontentamento, a minha inquietação com o 
ocorrido, ontem, na Câmara dos Deputados, com a 
votação do projeto dos royalties do petróleo. 

No momento em que o debate tomou contornos 
até muito mais duros, o Senado vota aquele projeto, Sr. 
Presidente, que angustiou a Bancada do Rio de Janeiro, 
a Bancada do Espírito Santo, os nossos Estados, que 
dependem, porque são Estados produtores. E royalty
não é petróleo. Esse argumento, essa falácia de que 
o petróleo é de todos, essa é a verdade que está na 
lei. Mas royalty não é petróleo, royalty é pagamento de 
passivo ambiental, de passivo social. 

Foi votado aqui e foi à Câmara. Lembro-me de 
que, quando a Presidente da República voltou do ex-
terior e tomou conhecimento do que aqui havia sido 
votado, ela puxou a pauta para si. Na Câmara dos 
Deputados, criou-se uma comissão, com relatoria do 
Deputado Zarattini, e já havia um acordo: nós da Ban-
cada do Espírito Santo já havíamos concordado com 
o relatório Zarattini. 

O Governador do Rio, Sérgio Cabral, tem outra 
visão, outro posicionamento, defendendo os interes-
ses do Rio, porque é Estado produtor, e é preciso que 
se diga isso. 

A Presidente da República, quando chamada no 
grande encontro de prefeitos, aqui em Brasília, para 
se posicionar sobre o assunto, podia muito bem ter 
dado uma risada e ido embora, ter escamoteado, ter 
escorregado. Mas aquilo que parece ser da sua pró-
pria natureza, porque é uma guerreira, desde a vida 
jovem, quando gastou a sua juventude lutando em bus-
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ca de liberdade para este País, e parece ser daquele 
tipo que não se acovarda, ela volta e diz aos prefeitos: 
não esperem de mim nenhuma atitude daqui para trás 
– referindo-se à quebra de contrato daquilo que já foi 
licitado e contratado –, que busquem o interesse de 
vocês, que lutem daqui para frente. Ainda estava di-
zendo “que lutem”, referindo-se à Justiça, ao Judiciário. 

Então, a nossa esperança com essa covardia 
que aconteceu ontem, na Câmara dos Deputados... foi 
uma covardia, foi um golpe, porque o Governo tentou 
de toda ordem que fosse votado o relatório Zarattini. 

Lá estiveram Ministros, o Governo tentou intervir 
de todas as maneiras, mas na ganância de querer aquilo 
que não lhes é de direito, querendo não reconhecer o 
direito dos Estados produtores, os Deputados Federais 
votaram o projeto que saiu desta Casa.

A nossa esperança é que a Presidente da Repú-
blica, que, publicamente, assumiu uma posição diante 
dos prefeitos de todo este País, vete, porque senão 
tudo se inviabilizará no Judiciário, tudo se inviabilizará 
na Justiça, no Supremo. 

Como os outros poços serão licitados, com essa 
insegurança jurídica, Sr. Presidente, que vai se dar 
neste País, num País que não respeita contrato, e 
pior violenta ou viola o art. 60 da Constituição, que é 
o Pacto Federativo, uma cláusula pétrea na Constitui-
ção Brasileira?

Senador Aloysio, o que se votou aqui foi uma 
violação, um enfrentamento ao art. 60 da Constitui-
ção. Violou o art. 60. Não entra na cabeça do mais in-
gênuo dos homens que o Supremo há de concordar 
com uma afronta feita a uma cláusula pétrea, uma 
conquista do art. 60 da Constituição Federal, ou seja, 
o Pacto Federativo.

Por isso, não nos resta nenhuma saída. Para 
aqueles que estão sonhando, com a ilusão de que terão 
os milhões dos royalties do petróleo, e nós aceitamos, 
ainda que não seja certo, a discussão daqui para fren-
te do pré-sal. Porque royalty, Brasil que nos assiste, 
não é petróleo. O que está debaixo do subsolo é de 
todos, mas royalty é pagamento de passivo ambiental, 
de passivo social. É pagamento de aluguel, pronto! É 
pagamento de aluguel.

Ora, querem o petróleo? Está tudo dividido, pois 
é a lei. Mas ainda querem esse passivo e quebrar 
contrato, violando o art. 60 da Constituição Brasileira. 
Por isso, em nome do povo do Espírito Santo, que me 
trouxe para esta Casa, em nome da Constituição, em 
nome dessa cláusula pétrea...

Se o Senado votou esse projeto e se o Supremo 
não derrubá-lo, o Senado pode votar tudo. Nós podemos 

votar prisão perpétua aqui, pena de morte. O Senado 
pode quebrar qualquer cláusula pétrea que está tudo 
certo. Está tudo certo! Porque votar esse projeto, com 
todo respeito ao Senador Vital do Rêgo, que enfren-
tou o art. 60 da Constituição, quebrando uma cláusula 
pétrea da Constituição Brasileira, que é o Pacto Fede-
rativo, pode votar pena de morte que está tudo certo. 

Então, Sr. Presidente, falo em nome do meu povo, 
em nome dos nossos direitos – não falo aqui em nome 
do Governador Sérgio Cabral, até porque não sou da 
Bancada do Rio e não sou do Rio –, em nome do povo 
do Espírito Santo. Para aqueles que dizem que ele in-
viabilizou tudo, que foi o radicalismo dele que inviabili-
zou tudo, que mexeu com o brio dos Deputados e eles 
tomaram essa atitude, fizeram esse enfrentamento, eu 
não estou aqui discutindo Sérgio Cabral. Ele sempre 
disse, desde o começo, que não aceitaria nenhum tipo 
de pacto, que se ainda acontecesse dessa forma ele 
iria para a Justiça. 

E o único caminho que nós temos agora é a Jus-
tiça. O nosso único caminho é recorrer ao Supremo, 
para que se posicione enquanto Corte, guardiã da Carta 
Magna, da nossa Constituição, e preserve o respeito 
às causas pétreas da Constituição, ou seja, art. 60 da 
nossa Constituição.

Por isso, ao povo do Espírito Santo, aos meus 
irmãos do Espírito Santo, aos meus irmãos do Rio de 
Janeiro e àqueles que, certamente, violentados serão, 
é só descobrir uma bacia num outro lugar que vocês 
vão começar a sentir aquilo que nós estamos sentindo. 
Daqui a pouco, esse jogo vai ficar tão bruto que vamos 
ter que requerer a divisão, conosco, dos royalties da 
energia do Pará, do minério de Minas Gerais, porque 
“pau que dá em Chico dá em Francisco”.

Direitos iguais para todos, Sr. Presidente.
Por isso, registro aqui a minha insatisfação, a mi-

nha indignação e o meu desejo de continuar lutando, 
juntamente com o meu povo, com os Parlamentares 
da nossa Bancada. Temos uma reunião, agora, com a 
Bancada do Rio de Janeiro para saber que caminho 
ou em que momento vamos tomar a atitude, porque ou 
esperamos pela Presidente, ou já nos encaminhamos 
ao Supremo para poder discutir esse jogo na Corte 
maior do País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Magno Malta, que de forma 
contundente defendeu os interesses de seu Estado.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Pimentel, pela ordem, como Líder do 
Governo.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
sobre a Mesa um requerimento de autoria do Senador 
Ricardo Ferraço, que solicita e requer que o Projeto 
de Lei do Senado nº 220 tramite também na Comis-
são de Constituição e Justiça, além das que já foram 
distribuídas.

Essa matéria foi objeto de debate, hoje pela ma-
nhã na CCJ e, por unanimidade, os Líderes partidá-
rios, desde o Líder do Governo, o Líder do Governo 
no Congresso, o Líder do PSDB, do DEM, do PMDB, 
dos vários Partidos entenderam que deveríamos assim 
proceder. Por isso estou requerendo a V. Exª que, se 
possível, defira a inclusão na Ordem do Dia, para que 
possamos votar ainda hoje.

E temos também, com o nosso Presidente Bene-
dito de Lira, da Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal, – e que aqui cumprimentá-lo pela urgência, pela 
sua gentileza, pois ele já trouxe espontaneamente o 
autógrafo que está sobre a Mesa. Nós estamos traba-
lhando com o Presidente Sarney, com as Comissões 
onde estão tramitando para que, até o dia 30 de no-
vembro de 2012, possamos concluir a discussão e a 
votação nas Comissões para que venha a plenário no 
início de dezembro. 

Era esse, Sr. Presidente, o nosso requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senador Pimentel, V. Exª está com a razão.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– O processado está sobre a mesa. De pronto, vou ler 
o requerimento. O projeto será, então, encaminhado 
para a votação. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Tenho de ler o requerimento. Leio o requerimento para 
que ele seja incluído na Ordem do Dia. Se eu o ler, já 
estarei respondendo diretamente a V. Exª. Sei que V. 
Exª entendeu e, conseqüentemente, ele será incluído 
posteriormente na Ordem do Dia, com a chegada aqui 
do Presidente Sarney.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no mesmo 
sentido há um requerimento que foi aprovado, de ur-

gência, na Comissão de Assuntos Econômicos, na 
semana passada, para o PLC nº32/2012. Solicito a V. 
Exª que esse requerimento seja lido.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Lindbergh, V. Exª também será atendido. O 
requerimento será lido antes da Ordem do Dia para que, 
posteriormente, possa, então, entrar na Ordem do Dia.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – No mesmo sentido, já havia 
solicitado para ser incluído na Ordem do Dia de hoje 
esse requerimento.

Quero somente agradecer e registrar aqui o que 
já foi dito pelo nobre Líder do Governo, José Pimentel, 
e registrar o empenho do Senador Benedito de Lira, 
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, 
e do Senador Pimentel para trazer o apensado desse 
requerimento. Esse debate é fundamental e necessá-
rio para a Federação, neste momento. Já que se trata 
de um debate que cuida de constitucionalidade e que 
a origem do debate, inclusive, é uma declaração de 
inconstitucionalidade da atual partilha do Fundo de 
Participação dos Estados. Portanto, nada mais ade-
quado do que essa matéria tramitar conjuntamente 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Agradeço o empenho e o deferimento de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem. O Senador Randolfe Rodrigues vai 
na mesma linha do Senador Pimentel.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Ricardo Ferraço havia pedido. Em 
seguida, o Senador Pedro Taques.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Sem revisão do orador.) – De igual forma, na condição 
de autor do requerimento, quero agradecer a dedicação 
e a forma célere com que o Senador Benedito de Lira 
contribuiu para que nós tivéssemos oportunidade de 
analisar todo esse processo na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, até porque se o estamos fazendo é 
em decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal, que declarou inconstitucionais os atuais cri-
térios. Portanto, nada mais justo – e necessário – que 
não apenas a Comissão de Assuntos Econômicos e 
a Comissão de Desenvolvimento Regional possam 
debater, deliberar sobre o conteúdo do melhor critério 
para esse fundo, que é essencial para a correção de 
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desigualdades regionais, mas que possamos também 
ouvir a Comissão de Constituição e Justiça, tendo em 
vista a necessidade imperativa da constitucionalidade.

Então quero defender esse requerimento e agra-
decer ao Senador Benedito e ao Senador Pimentel pela 
forma célere com que compreenderam a necessidade 
de ampliarmos esse debate.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senador Ricardo Ferraço, seu requerimento será lido 
e ficará à disposição para a Ordem do Dia, de imediato.

Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do Orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, apenas para apoiar o Senador Fer-
raço, o Senador Benedito de Lira e o Senador Pimentel 
nesse pedido que hoje foi debatido na Comissão de 
Constituição e Justiça.

Não é possível que um tema como esse, que 
mexe com o pacto federativo – que o Supremo en-
tendeu de sua inconstitucionalidade, os critérios pa-
ramétricos que definem os valores dos repasses do 
FPE –, não pudesse ser debatido lá na Comissão de 
Constituição e Justiça.

Portanto, quero parabenizar os Senadores e di-
zer que esse projeto precisa ser debatido lá e que o 
requerimento do Senador Ferraço vem a bom tempo. O 
que está a destempo é a ação do Congresso Nacional, 
porque a partir do dia 31 de dezembro teremos uma 
lei inconstitucional, e nós estamos aqui a destempo. 
O Direito não socorre quem dorme, e nós estamos 
dormindo há muito tempo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senador Pedro Taques reforça a leitura imediata do 
requerimento e que ele seja colocado na Ordem do Dia.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do Orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria não só cumprimentar os Senadores Ferraço 
e Randolfe Rodrigues, bem como os companheiros 
que constituem a Comissão de Constituição e Justiça 
por terem feito o debate, ao lado do meu querido Líder 
Pimentel, deste projeto.

Essa matéria, Sr. Presidente, é a mais importante 
que tramita no Senado Federal neste ano, porque trata 
exatamente da divisão do bolo do FPE a partir de ja-
neiro de 2013, considerando que o Supremo Tribunal 
Federal julgou inconstitucional a lei atual e nos deu 

prazo até 31 de dezembro corrente para que possa-
mos terminar de fazer a análise e a distribuição desse 
bolo do FPE para os Estados brasileiros.

Gostaria também de solicitar aos Srs. Senadores 
que, após a análise das comissões técnicas por onde 
o processo está passando, pudéssemos também, em 
processo de urgência, fazê-lo tramitar aqui, conside-
rando que, logo após a aprovação pelo Plenário do 
Senado Federal, esse projeto vai para a Câmara dos 
Deputados. E nós teremos que dar prazo à Câmara, 
de modo que ela tenha tempo suficiente, porque deve 
haver diversos projetos tramitando na Casa que deve-
rão apensados ao que for aprovado aqui.

Por isso quero agradecer a V. Exª por colocar na 
Ordem do Dia de hoje esse requerimento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Benedito de Lira, que de 
pronto atendeu o pedido dos Líderes e encaminhou o 
processo da Comissão para a Mesa.

Senador Gim.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Paulo Paim, es-
tou vendo que os processados já estão em cima da 
mesa. Eu queria pedir a gentileza de que, quando abrir 
a Ordem do Dia, faça uma inversão de pauta, para 
podermos votarmos hoje... É só um requerimento. É o 
Requerimento nº 786, de 2012. Só fazer uma inversão. 
Já foi aprovado. É só um requerimento de autoria da 
Senadora para votarmos logo.

É um assunto que interessa muito a todos os 
agentes penitenciários do Brasil. É um pleito mais do 
que justo deles, que estão vindo aqui há muitas e mui-
tas semanas. Já faz dois meses que eles vêm aqui toda 
a semana para participar das votações do Senado e 
chegou o momento de fazermos essa votação. Estamos 
acompanhando os dados da violência que está ocorren-
do Brasil afora, principalmente nos Estados do Sudeste, 
onde os agentes penitenciários... É normal agora ver na 
televisão – o que é um absurdo – que mais um agen-
te penitenciário foi morto. Mais um! Eles podem portar 
armas – vejam que situação esdrúxula – nos presídios 
e nas suas casas; não podem transitar com as armas. 
Não faz sentido algum para com eles, que fazem a se-
gurança desses presos que são tão perigosos.

Então é uma questão de justiça. Eu peço que 
V. Exª coloque em pauta, logo que abrir a Ordem do 
Dia, esse requerimento para que o Plenário possa se 
pronunciar. Por favor, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT 
– RS) – Senador Gim, se houver entendimento de 
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todos os líderes, naturalmente a Presidência não 
alegará obstáculo para que seja colocado na Ordem 
do Dia de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) –

REQUERIMENTO Nº 936, DE 2012
Nos termos do art. 101, inciso I, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeiro que 
o Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2012, 
seja apreciado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, CCJ. 

Justificação
Tendo em vista a relevância da matéria em 
questão, Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal, pede-se que seja apre-
ciada pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, onde será argüida conforme prevê 
o citado artigo: 
Art. 101. À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania compete:
I – opinar sobre a constitucionalidade, juridici-
dade e regimentalidade das matérias que lhe 
forem submetidas por deliberação do Plená-
rio, por despacho da Presidência, por consulta 
de qualquer comissão ou quando em virtude 
desses aspectos houver recurso de decisão 
terminativa de comissão para plenário; 

É o motivo pelo qual apresentamos este Reque-
rimento.

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 936, DE 2012
Nos termos do art. 101, Inciso I, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro que o Projeto de 
Lei do Senado nº 220, de 2012, seja apreciado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.

Justificação
Tendo em vista a relevância da matéria em ques-

tão (Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal – FPE) pede-se que seja apreciada pela CCJ, 
onde será arguida conforme prevê o citado artigo:

Art. 101. À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania compete:
I – opinar sobre a constitucionalidade, juridici-
dade e regimentalidade das matérias que lhe 
forem submetidas por deliberação do Plená-
rio, por despacho da Presidência, por consulta 

de qualquer comissão, ou quando em virtude 
desses aspectos houver recurso de decisão 
terminativa de comissão para plenário;

É o motivo pelo qual apresentamos este Reque-
rimento.

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço .

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento será colocado na Ordem do Dia.

Passamos a palavra neste momento para o Se-
nador João Capiberibe.(Pausa.)

Senador Flexa Ribeiro, eu apenas fiz a leitura do 
requerimento que tem que iniciar após a Ordem do Dia. 

Por mim, eu abro a Ordem do Dia. A questão é 
que fiz a consulta e disseram que o Presidente Sarney 
faz questão de estar aqui.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente, eu queria requerer a V. Exª que abrisse 
a Ordem do Dia. Já são mais de 5 horas. Regimental-
mente, temos que abrir a Ordem do Dia às 4 horas. En-
tão se faz necessário que nós possamos dar conta das 
matérias que estão em mesa. Eu quero apelar a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Atendendo ao apelo de todos os Líderes, informo que 
a nossa querida Secretária da Mesa conversou com 
o Presidente Sarney, que disse que eu posso abrir a 
Ordem do Dia e dirigir os trabalhos até que ele retorne.

Primeiro faremos a leitura, antes da Ordem do 
Dia, conforme eu havia ajustado, do requerimento do 
Senador Lindbergh Farias. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – 

REQUERIMENTO Nº 937, DE 2012

Nos termos do art. 336, II, e 338, IV, do Re-
gimento Interno do Federal, requeremos ur-
gência para o PLC 32, de 2012, que “modifica 
a lista dos serviços tributáveis pelo Imposto 
sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) 
anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de 
julho de 2003”.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 937, DE 2012
Nos termos dos arts. 336, II, e 338, IV, do RISF, 

requeremos urgência para o PLC nº 32, de 2012, que 
“modifica a Lista de serviços tributáveis pelo Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS anexa 
à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003”

Em 30 de outubro de 2012.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com isso esse requerimento está pronto para 
a Ordem do Dia.

Esse requerimento será votado após a Ordem do 
Dia, na forma do dispositivo 342 do Regimento Interno, 
atendendo ao Senador Lindbergh Farias.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO  Nº 938, DE 2012

Requer, nos termos do art. 258 do Regi-
mento Interno, a tramitação em conjunto 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 127, de 
2012 e 83, 2007 (serviços essenciais para 
efeito de greve). 

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Diante do propósito comum de disciplinar os ser-

viços essenciais para efeito de greve solicitamos, nos 
termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 127, de 2012, 
que modifica o inciso XI do art. 10 da Lei nº 7.783, de 
28 de junho de 1989, para incluir todas as atividades 
bancárias no rol de serviços ou atividades essenciais 
com o Projeto de Lei Senado nº 83, de 2007, que define 
os serviços ou atividades essenciais, para os efeitos 
do direito de greve, previstos no parágrafo 1º do artigo 
9º da Constituição Federal, e dá outras providências.

Sala das Sessões, – Senador José Agripino, 
DEM/RN.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 939, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência autoriza-
ção para ausentar-me dos trabalhos da Casa, no perí-
odo de 29 de novembro a 9 de dezembro do corrente 
ano, quando participarei como Relator da Comissão 
Mista de Mudanças Climáticas da COP 18 – 18ª Ses-
são da Conferência das Nações Unidas para o Clima, 
que acontecerá no período de 26 de novembro a 7 de 
dezembro de 2012, em Doha, Qatar.

Comunico a Vossa Excelência, nos termos do 
art. 39, I, do Regimento Interno, que estarei ausente 
do País no período de 29 de novembro de 9 de de-
zembro deste ano.

Sala das Sessões, – Senador Sérgio Souza.

REQUERIMENTO Nº 9, DE 2012 – CMMC
Requeiro, nos termos regimentais, a participação 

dos membros desta Comissão Mista de Mudanças Cli-
máticas do Congresso Nacional, na 18ª Conferência das 
Nações Unidas para o Clima (COP 18), que ocorrerá 
em Doha, no Qatar, entre os dias 26 de novembro e 
7 de dezembro do corrente ano, e terá a presença de 
representantes de 190 países.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2012.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 940, DE 2012
Requeremos nos termos regimentais aditamento 

ao Requerimento nº 31, de 2012, que tem por objetivo 
comemorar o centenário de nascimento do compositor 
e cantor Luiz Gonzaga, antecipando a data do dia 10 
para o dia 3 de dezembro do corrente ano.

Sala das Sessões, novembro de 2012.

REQUERIMENTO Nº 941, DE 2012
Em aditamento ao Requerimento nº 726/2012, 

requeiro que a Sessão Especial destinada a comemo-
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rar os 200 anos da imigração chinesa no Brasil seja 
remarcada para o dia 10 de dezembro do corrente ano.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se-
rão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 942, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 55, III, da Cons-

tituição Federal, combinado com o art. 40, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, autorização para 
ausentar-me dos trabalhos da Casa, no período de 
29 de novembro a 7 de dezembro do corrente ano, 
com vistas a participar, como membro da delegação 
oficial da CMA do Senado Federal, da COP 18 – déci-
ma oitava sessão da Conferência das Partes da Con-
venção – Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (UNFCCC), no Qatar, com ônus para o Se-
nado Federal, conforme requerimento aprovado pela 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, em anexo.

Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do 
Regimento Interno, que estarei ausente do País no 
período acima citado.

Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Neste momento, abrimos a

ORDEM DO DIA
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

só para registrar novamente meu pedido, agora, na 
Ordem do Dia, por favor coloque como primeiro item 
o Requerimento nº 786, de 2012, para fazermos jus-
tiça e votarmos contrariamente ao pedido da autora 
do requerimento, para que essa matéria possa voltar 
a ser discutida na CCJ.

É só isso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Senador Gim Argello já havia me solicitado 
que fizesse a inversão da pauta. Eu lhe disse que, logo 
que fosse aberta a Ordem do Dia, eu o faria.

Então, consulto os Líderes se concordam com a 
inversão da pauta. (Pausa.)

Há concordância de todos os Líderes para que 
votemos de imediato o Item 4.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Então, passamos ao Item 4:

REQUERIMENTO Nº 786, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
786, de 2012, da Senadora Ana Rita, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com 
o Projeto de Lei do Senado nº 329, de 2011, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

Trata do porte de arma de fogo por agentes de 
segurança fora de serviço.

Votação do requerimento.
Os Senadores e as Senadoras que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovar ou rejeitar?
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Pela rejeição. 

Desculpem-me. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Senadores, peço que o senhores levantem a 

mão pela rejeição deste Requerimento. É uma questão 
de justiça para com os agentes penitenciários.

Por favor, Srs. Senadores. Já deu.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Eles se encontram aqui, nas galerias, esperando a 
votação desse projeto.

Pelo que percebi, o Requerimento foi rejeitado.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Rejeitado.
Parabéns a vocês!

(Manifestação das galerias.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Pimentel com a palavra.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os 
dois requerimentos que nós lemos há pouco, que fo-
ram incluídos na Ordem do Dia, eu pediria a V. Exª que 
também fizesse a inversão de pauta para que nós pu-
déssemos votar os dois outros requerimentos.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, 
quero parabenizar o Senador Gim Argello e todos os 
agentes penitenciários do Brasil.

De fato, a violência contra os agentes peniten-
ciários tem sido uma realidade crescente também no 
meu Estado, o Rio de Janeiro.

Então, parabenizo muito o esforço desse bravo 
Senador Gim Argello.

Sr. Presidente, também em relação ao requeri-
mento de urgência do PLC nº 32, de 2012. Há acordo 
com todos os Líderes com que conversei. Foi votado por 
unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Assessoria da Mesa lembra em parte o do 
Senador Ricardo Ferraço. Depois vamos tratar do re-
querimento do Lindbergh Farias. 

Todos os Líderes se pronunciaram e pediram que 
eu colocasse em votação.

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 936, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
936, de 2012, do Senador Ricardo Ferraço, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 220, de 2012 – Complementar, além 
das Comissões constantes do despacho ini-
cial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Constituição, Justiça e Cidadania (controle das 
liberações dos recursos dos Fundos de Par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal).

Votação do Requerimento nº 936, de 2012.
Os Senadores e as Senadoras que concordam 

com o teor do requerimento, que já li, permaneçam 
como se encontram. De autoria do Senador Ricardo 
Ferraço.

Para não haver dúvida, vou ler novamente o re-
querimento que estamos colocando em votação.

É o requerimento do Senador Ricardo Ferraço, 
que pede, nos termos do art. 101, inciso I, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, que o Projeto de 
Lei do Senado nº 220, de 2012, seja apreciado tam-
bém pela CCJ.

Em votação o requerimento.
Os que concordam permaneçam como se en-

contram. (Pausa.)
Aprovado, de acordo com o parecer já dado por 

todos os Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Como não há nenhum obstáculo por parte dos 
Líderes, nós vamos votar o requerimento de urgência 
solicitado pelo Senador Lindbergh Farias para o Projeto 
de Lei nº 32, de 2012, da Câmara. Alertamos que é lei 
complementar, consequentemente, votação nominal.

Há, sobre a mesa, requerimento de urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2012-Comple-
mentar (Requerimento nº 937, de 2012).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Votação do requerimento. 

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. 

Aprovado.
Não tendo havido objeção do Plenário, passa-se 

à apreciação da matéria.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Flexa Ribeiro, pela ordem. 
Em seguida, vamos à votação do Projeto nº 32.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente, está em votação o projeto?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Eu já tinha colocado em votação o Projeto de 
Lei da Câmara nº 32, mas V. Exª... O requerimento. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Então, continue.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu já ia entrar no debate do Projeto de Lei da 
Câmara nº 32, de 2012, quanto ao mérito. É uma lei 
complementar, mas atendo V. Exª, pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Depois que V. Exª concluir a votação do Projeto nº 32, 
eu pedirei pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O.k.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente, só 
para deixar claro para os Senadores.
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Esse Projeto foi aprovado por unanimidade na 
Comissão de Constituição e Justiça e por unanimidade 
na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele faz uma 
distinção entre serviços de publicidade e serviços de 
comunicação. No caso, inserção de textos, desenhos 
e outros materiais de publicidade em qualquer meio, 
exceto em livros, jornais, periódicos, rádio e televisão.

Hoje há uma grande insegurança para as em-
presas provedoras de Internet, por exemplo, quanto 
a quem cobra: se é o Estado que cobra o ICMS, ou 
se é a Prefeitura que cobra o ISS, de forma que é um 
projeto de grande interesse por parte dos Municípios.

O Senador Aloysio Nunes Ferreira fez uma críti-
ca ao art. 1º desse Projeto, que falava da locação de 
áreas, e nós construímos um acordo, inclusive com a 
proposta de veto, na presença do Líder do Governo 
no Senado, Senador Eduardo Braga. De forma que, 
a partir desse consenso, construído na Comissão de 
Constituição e Justiça e dessa Comissão de Assuntos 
Econômicos, eu acho que este Plenário pode aprovar 
esse Projeto no dia de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Eu informo ao Plenário que já está em discussão 
a matéria. Os que tiverem questão pela ordem que o 
façam após o tema. Agora nós estamos já em discus-
são do Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2012, lei 
complementar.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 32, DE 2012 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 32, de 2012–Complementar (nº 
230/2004–Complementar, na Casa de origem), 
do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
que modifica a lista de serviços tributáveis pelo 
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
(ISS), anexo à Lei Complementar nº 116, de 
31 de julho de 2003.
Pareceres favoráveis, sob os nºs 1.320 e 1.321, 
de 2012, das Comissões de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Francisco 
Dornelles, com a Emenda nº 1-CCJ, de re-
dação, que apresenta; e de Assuntos Eco-
nômicos, Relator: Senador Lindbergh Farias, 
favorável; já expressa a posição em plenário.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto e da emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo ninguém para discutir, encerrada 
a discussão.

Votação do projeto. (Pausa.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Para encaminhar a votação, concedo a palavra 
ao Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 
encaminhar.) – O PSDB encaminha favorável, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Algum outro Senador quer encaminhar? Senão, 
vamos de imediato à votação.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – A 
autoria é do Deputado Mendes Thame, do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Exatamente, como leitura que aqui eu fiz.

Não havendo ninguém que queira encaminhar, 
eu entendo que podemos ir de imediato para...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP 
também encaminha favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senadora Ana Amélia, favorável.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, o Partido dos Trabalhadores também en-
caminha favorável.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O.k., o Partido dos Trabalhadores, favorável.

Pelo que percebo, todos os Líderes são favoráveis.
Nós vamos pedir para abrir o painel.
Votação do Projeto, sem prejuízo da Emenda. 

(Pausa.)
Os Srs. Líderes poderão orientar suas bancadas, 

se assim entenderem. Pelo que estou entendendo, 
todos são favoráveis, mas todos terão a liberdade de 
encaminhar, se entenderem adequado.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-
dem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Sr. Presidente, para encaminhar esta proposta, 
o PLC nº 32.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, 
para encaminhar.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– Tenho a honra de encaminhar pelo PMDB neste ins-
tante. O PMDB encaminha “sim”, Sr. Presidente, nesta 
votação, porque vai definir as regras nas propagandas 
impressas, se vai ter ISS ou ICMS. Isso gerava dúvida. 
Este Projeto vem clarear o recolhimento desses impos-
tos – se é ICMS ou ISS – nesses cartazes. Essa é a 
proposta. O encaminhamento é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu vou pedir que aumente o som do plenário, 
porque não estamos ouvindo aqui.

O Senador Casildo Maldaner orientou pelo PMDB 
o voto “sim”.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – O voto é “sim” para a Bancada do PMDB.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Para encaminhar, pela Liderança do PMDB, Sr. Presi-
dente, a votação “sim”, a favor do Projeto de Lei Com-
plementar do INSS.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Sérgio Souza reforça o voto “sim”.

O Senador Flexa Ribeiro havia pedido a pala-
vra pela ordem. Se quiser usar pela ordem, enquanto 
aguardamos o quórum necessário para a votação...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agra-
deço a V. Exª. Vou aproveitar aqui a presença do Líder 
do Governo no Senado Federal.

Senador Eduardo Braga, eu pedi pela ordem 
só para ter uma informação. Ontem, foi encaminhada 
pela Câmara dos Deputados a Medida Provisória nº 
574, de 2012, e, para nossa surpresa, ela não foi lida 
aqui na Ordem do Dia para que fosse votada. Essa 
Medida Provisória é importante e tem o seu prazo de 
vencimento, Presidente Paulo Paim, no próximo dia 
9, sexta-feira agora. Por que ela é importante? Por-
que permite que Estados e Municípios parcelem, em 
condições especiais, com redução de juros e multas, 
suas dívidas com o Pasep. Os Governos estaduais e 
municipais podem, então, reduzir em 60% as multas, 
em 25% os juros e em 100% os encargos legais dos 
débitos com o Pasep, além de se permitir, Senador 
Eduardo Braga, o parcelamento em até 180 meses. 
Estados e Municípios que já estão penalizados pelo 
Governo Federal com as reduções de IPI nas políticas 
anticíclicas necessárias para combater a crise interna-

cional, Presidente Paim – para combater a crise inter-
nacional –, só que a União deveria fazer a redução do 
IPI na parte que lhe cabe, na distribuição da sua cota 
do IPI, não da parte do imposto devido, do FPE e do 
FPM, do bolo do IPI, e não faz.

E agora nós não estamos votando aqui a medi-
da provisória que expira no dia 9, Senador Eduardo 
Braga, V. Exª como Líder do Governo, além de ter 
outros pontos relevantes, como a desoneração tri-
butária para massas alimentícias e a reabertura do 
prazo para renegociação e liquidação de dívidas ori-
ginárias de operações de crédito rural para o setor 
do agronegócio.

Então, Presidente Paulo Paim, eu queria que V. 
Exª, que preside esta sessão deliberativa, pudesse in-
formar aos Senadores se a Medida Provisória nº 574 
será lida, para que nós possamos ainda votá-la antes 
que expire seu prazo de validade. E gostaria que o 
Líder de Governo, Senador Eduardo Braga, pudesse 
esclarecer isso a todos os Senadores que estão aqui 
no plenário e que têm interesse de atender às neces-
sidades dos Estados e Municípios de renegociarem, 
em condições especiais, as suas dívidas com o Pasep, 
beneficiando-se da redução de multas, de juros e dos 
encargos legais.

Então, eu gostaria que o nosso Líder do Governo, 
Senador Eduardo Braga, pudesse esclarecer o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência vai responder a V. Exª de imediato. 

Quero alertar todos os Senadores de que nós te-
remos mais uma votação nominal sobre esse mesmo 
tema, que é uma emenda da CCJ. Então, é importante 
que aguardem a segunda votação.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – É sobre este mesmo tema, que é uma emenda 
da CCJ. Então, é importante que aguardem a segun-
da votação.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pela ordem.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiramente eu quero anunciar a presença, para nos-
sa alegria e para grande satisfação de todos nós, do 
nosso ex-Líder Senador Arthur Virgílio, vitorioso em 
Manaus. Ex-Líder do PSDB, no Senado, mas sempre 
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Líder do Partido, nacionalmente, pela sua expressão, 
pela sua capacidade de liderança, pelo seu talento 
político; será sem dúvida um grande Prefeito de Ma-
naus. E nós o homenageamos nesse seu retorno ao 
Senado Federal.

Quero também, Sr. Presidente, aproveitando 
o ensejo de pedir aos Srs. Senadores que aguar-
dem a nova votação, comunicar à Mesa que a As-
sociação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho faz um apelo ao Congresso Nacional para 
acelerar a votação dos Projetos de Lei nºs 7.749, 
de 2010; 2.197, de 2011; e 4.360, de 2012, de ini-
ciativa do Supremo Tribunal Federal, e que tratam 
da atualização dos valores dos subsídios dos Mi-
nistros do STF.

Desde janeiro de 2006 até novembro de 2012, a 
inflação acumulada alcança mais de 34%. Desde então, 
as duas carreiras obtiveram reajuste de apenas 9,7%, 
resultando em uma perda acumulada nesse período 
de cerca de 30%.

Os projetos de lei em tramitação na Câmara pre-
cisam de cobertura orçamentária para viabilizar a sua 
aprovação pelo Congresso Nacional. Por isso o nosso 
apelo à Comissão Mista de Orçamento e às comissões 
onde tramitam essas propostas, para que esse pleito 
possa ser atendido.

Esse é o apelo que faz a Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e nós per-
filamos essa causa, estamos apoiando essa causa. 
Fazemos esse apelo especialmente ao Presidente 
da Câmara dos Deputados para colocar na pauta, 
colocar na Ordem do Dia, para a deliberação, es-
ses projetos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Farei o apelo ao Presidente da Câmara nesse sentido.

O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Mas eu queria, em nome também da Presidência, 
Senador Alvaro Dias, cumprimentar o Senador Arthur 
Virgílio, que foi Líder durante um longo período...

O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu vou dar, mas deixe-me terminar. Eu darei. 

Ele foi Líder, por um longo período, do PSDB 
nesta Casa e é o Prefeito eleito de Manaus.

Quanto ao Senador Flexa Ribeiro, a informação 
que eu recebo da Mesa é que houve um acordo com 

todos os Líderes, junto ao Presidente Sarney, de que 
toda medida provisória que aqui chegasse, com prazo 
menor do que dez dias, não seria ainda lida e coloca-
da em votação.

Esse foi o acordo feito com os Líderes e é a in-
formação que recebi da Secretaria-Geral da Mesa. O 
acordo está sendo cumprido. E me informam aqui, com 
gestos, alguns Líderes que esse acordo está sendo 
respeitado.

Passo a palavra, pela ordem, ao Senador Dor-
nelles.

O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passarei, em seguida, ao meu querido amigo 
Garibaldi Alves.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu informo 
a V. Exª que se encontra na Mesa operação de crédi-
to do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pela CAE.

Eu pediria a V. Exª a possibilidade de colocá-la 
em votação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Dornelles, está na Mesa. Tenho cer-
teza de que não haverá nenhum obstáculo por parte 
dos Líderes e colocaremos em votação os créditos. 

Os Líderes concordam, porque percebo. Con-
sequentemente, votaremos, após abrir o painel, e da 
segunda votação da emenda sobre esse tema, pode-
remos votar os créditos. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Garibaldi Alves, meu querido amigo. 

O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN) 
– Sr. Presidente, indago a V. Exª se estou inscrito e se 
posso, ainda hoje, usar da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Estando V. Exª inscrito ou não, estando inscrito 
ou não estando inscrito, pode ter certeza de que ins-
creverei V. Exª, para que use a palavra. Já está inscrito. 

O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN) 
– Sr. Presidente, muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Vamos abrir o painel, para que possamos ir para a se-
gunda votação da emenda. Todos já votaram? (Pausa.)

Vamos abrir o painel. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – São 56 votos SIM; e nenhum voto NÃO.

O projeto está aprovado. 
Vamos, agora, à segunda votação. 
Votação da Emenda nº 1, da CCJ, de Redação.
Os Srs. Líderes poderão orientar as suas Banca-

das. Pelo que entendi, todos os Líderes indicam “sim”, 
já do acordo firmado na primeira votação. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Gostaria de pedir a V. Exª registrar, por favor, justificar 
a minha participação na votação anterior. Infelizmente, 
eu estava participando de uma audiência pública, jun-
tamente com o Senador Delcídio do Amaral, na Comis-
são Mista que aprecia a Medida Provisória nº 579. E 
corremos, fizemos o que era possível, para não deixar 
os convidados sozinhos. Por isso que queria pedir a V. 
Exª que justificasse a nossa ausência. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sabemos disso. O voto de ambos será consig-
nado em Ata: Senador Delcídio do Amaral e Senador 
Renan Calheiros. 

Vamos à votação da Emenda nº 1, da CCJ, de 
Redação. 

Os Senadores e Senadoras já podem votar. Lem-
bro que a orientação de todos os Líderes é “sim” a essa 
Emenda. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Quero registrar a presença conosco – e fiz questão 
que ela subisse aqui – da Senadora Marinor Brito, que 
nos visita neste momento.

Seja bem-vinda à Casa!
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador João Costa, com a palavra, pela ordem.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de pedir a V. Exª para incluir na Ordem do Dia 
a Mensagem nº 97, de 2012, que é a contratação de 
operação de crédito externo pelo Estado do Tocantins. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Fique tranquilo que nós já combinamos, V. Exª 
será atendido na forma do Regimento e essa matéria 
será votada hoje. A votação será simbólica.

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Muito 
obrigado.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para cumpri-
mentar a Senadora Marinor, o Senador Arthur Virgílio e 

também registrar a presença do Senador Márcio Lacer-
da, que bem representou o Mato Grosso nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência soma-se a V. Exª no seu cumprimento 
aos três Senadores. 

O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Garibaldi, pela ordem.

O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, gostaria de registrar 
mais uma vez desta tribuna, logo após percorrer, por al-
gumas semanas, a região do semiárido do meu Estado, 
Rio Grande do Norte, a minha mais profunda preocupação 
com a seca que assola grande parte do Nordeste brasilei-
ro e que atinge de forma devastadora o povo nordestino.

Segundo as notícias veiculadas na imprensa, 
a seca do Nordeste talvez seja a maior em 80 anos. 
Conforme dados do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico, o volume das chuvas nas principais bacias 
da Região Nordeste é o pior dos últimos 80 anos. E a 
seca, que já deve ter seu início em 2011, atravessará, 
em 2012, a sua forma mais intensa. 

Sr. Presidente, é assustador saber que existem 
previsões meteorológicas de que, em 2013, o fenôme-
no poderá se repetir. Hoje, o cenário é de desolação. 
Há grande escassez de água, os animais estão mor-
rendo, os pastos já se acabaram, e a fome, a sede e 
a miséria se fazem presentes no dia a dia da popula-
ção. Tudo isso eu pude vivenciar nesses últimos dias 
em que lá estive.

O Governo não está impassível: a Medida Provi-
sória no 572/2012 e a Medida Provisória no 583/2012 
destinam recursos às áreas atingidas. O Governo tam-
bém anunciou a prorrogação da Bolsa Estiagem e o 
pagamento de mais duas parcelas da Garantia-Safra. 
Anunciou ainda o aumento do número de carros-pipa 
e a venda de milho subsidiado para aliviar o problema 
da alimentação dos animais.

Entretanto, Sr. Presidente, tais medidas não se-
rão suficientes. O problema é crônico e secular. É ne-
cessário que se busquem soluções políticas de largo 
alcance, tais como a implantação de obras destinadas 
a ampliar a estrutura hídrica e a distribuição dos es-
toques de água do Estado do Rio Grande do Norte, 
com as seguintes obras de fundamental importância: 
os sistemas adutores, a perfuração de poços e ainda 
o sistema de abastecimento de água. 

Sem querer me tornar repetitivo, preciso e quero 
fazer menção à urgência das obras da transposição 
do Rio São Francisco, a qual me parece uma solução 
mais decisiva.

503ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



59482 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

Sendo o que tinha a tratar, solicito de V.Exª que 
seja anexado ao meu discurso o documento que con-
tém as principais reivindicações dos Municípios do 
Rio Grande do Norte, que contemplam as obras do 
combate à seca que acima fiz menção.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE-
NADOR GARIBALDI ALVES EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Vamos abrir o painel.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Peço que se abra o painel. 
A palavra, pela ordem, ao Senador Randolfe 

Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, só 
para registrar o meu voto favorável no PLC nº 32, de 
2012, e também aproveitar para registrar a presença, 
no plenário da Casa, da nossa...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Permita-me. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu aviso a todos que essa é a última votação 
nominal. Nós vamos abrir o painel. Falta alguém votar?

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Cristovam está votando.

Senador Cristovam, já votou?
Eu peço que se abra o painel.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente, eu quero registrar...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senador Randolfe Rodrigues estava com a palavra, 
pela ordem. Em seguida, o Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, eu quero registrar.... 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Presidente, Presidente, eu queria registrar...

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Já 
tem o meu primeiro voto aí.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Registrar o meu voto favorável ao PLC nº 32, de 2012, 
e, ao mesmo tempo, registrar a presença em plenário 
da nossa querida, companheira sua na Comissão de 
Direitos Humanos, companheira minha do Partido So-
cialismo e Liberdade, Senadora Marinor Brito.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Jayme Campos, o voto será registrado 
na votação anterior; esta ainda está aberta.

Senador Randolfe Rodrigues, também o voto 
será registrado.

Senador Aécio Neves, pela ordem, também.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente, Senador Paulo Paim, eu gostaria de solicitar 
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a V. Exª, em nome do PSDB, a colocação em votação 
ainda hoje – já se encontra na Mesa do Senado – do 
Projeto de Resolução nº 64. 

Trata-se de um financiamento para o Estado de 
Minas Gerais. Essa matéria já foi aprovada pelo Se-
nado, mas foi preciso esclarecermos uma dúvida que 
surgiu, é apenas a ratificação de algo extremamente 
importante, inclusive, já está em curso a liberação des-
ses recursos. Por isso, há necessidade de votarmos 
isso, se possível, ainda hoje, Sr. Presidente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Tenho certeza de que não há objeção do Plenário, e 
a matéria será votada.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Eduardo Suplicy tinha pedido; em seguida, 
Senadora Ana Amélia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para registrar, 
na votação principal, anterior, meu voto “sim”, Sr. Pre-
sidente, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Suplicy, será atendido na forma do 
Regimento.

Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Pau-
lo Paim, eu gostaria de solicitar a V. Exª, se possível, 
a aprovação de dois requerimentos de minha autoria: 
Requerimentos nºs 906 e 907. Se possível, votar na 
sessão de hoje seria importante.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Estou pedindo um levantamento para a Mesa e 
colocaremos em votação. Acredito que será possível.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Vamos abrir o painel.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Votaram 61 SIM; NÃO, zero.

Parabéns ao Autor e ao Relator da matéria pela 
aprovação por unanimidade.

O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG) 
– Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Clésio.

O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG. 
Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de solicitar de V. 
Exª a possibilidade de votar a PEC nº 65, visto que o 
quórum está bom – ela já estava pronta para ser votada.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A pergunta que faço é se há acordo de todos 
os líderes.

Vamos encerrar esta votação e, em seguida, faço 
a consulta aos líderes.

O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG) 
– Combinado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:

PARECER Nº 1.353, DE 2012
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da Câmara 
nº 32, de 2012 – Complementar (nº 230, de 
2004, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2012 – Complemen-
tar (nº 230, de 2004, na Casa de origem), que modifica a 
Lista de serviços tributáveis pelo Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISS anexa à Lei Complementar 
nº 116, de 31 de julho de 2003, consolidando a Emenda 
nº 1 – CCJ, de redação, aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de novembro 
de 2012.

ANEXO AO 
PARECER Nº 1.353, DE 2012

Acrescenta subitem ao item 17 da lista de 
serviços tributários pelo Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS) anexa 
à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 
de 2003, e acrescenta inciso III ao § 2º do 
art. 7º da mesma Lei Complementar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O item 17 da lista de serviços anexa à Lei 

Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, passa 
a vigorar acrescido do seguinte subitem 17.25:

“Lista de serviços anexa à Lei Complementar 
nº 116, de 31 de julho de 2003.
.......................................................................
17 – ...............................................................

.......................................................................
17.25 – Inserção de textos, desenhos e outros 
materiais de publicidade em qualquer meio (exce-
to em livros, jornais, periódicos, rádio e televisão).
...................................................................... ”

Art. 2º O § 2º do art. 7º da Lei Complementar nº 
116, de 31 de julho de 2003, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso III:

“Art. 7º ...........................................................
.......................................................................
§ 2º ...............................................................
.......................................................................
III – os valores referentes à locação dos es-
paços efetivamente utilizados na inserção de 
textos, desenhos e outros materiais de publici-
dade e os descontos legais em favor de agên-
cias de publicidade, no caso da prestação dos 
serviços descritos no subitem 17.25 da lista 
de serviços anexa a esta Lei Complementar.
............................................................. ” (NR)

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Item 1 da pauta, dizendo a todos que, quanto 
aos empréstimos, todos serão votados.

Senador Clésio, faremos a consulta, em seguida, 
aos líderes, quanto às PECs.
Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 93, DE 2012

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 922, de 2012 – RISF 336, II)

Discussão, em turno único, Projeto de Lei da Câ-
mara nº 93, de 2012 (nº 2.784/2011, na Casa de 
origem), de iniciativa da Presidência da República, 
que dá nova redação ao art. 387 do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal, para a detração ser considera-
da pelo juiz que proferir sentença condenatória.
Parecer favorável, sob nº 1.335, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Romero Jucá.
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Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único.
Alguém quer discutir a matéria? (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Em votação.
Para encaminhar a votação. (Pausa.)
Ninguém querendo encaminhar, vamos à votação. 
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 93, DE 2012

(Nº 2.7784/2011, na Casa de origem)
(De iniciativa da Presidência da República)

Dá nova redação ao art. 387 do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Códi-
go de Processo Penal, para a detração ser 
considerada pelo juiz que proferir sentença 
condenatória.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A detração deverá ser considerada pelo 

juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos 
desta Lei.

Art. 2º O art. 387 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941– Código de Processo Penal, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 387. .......................................................
§ 1º O juiz decidirá, fundamentadamente, so-
bre a manutenção, ou se for o caso, a imposi-
ção de prisão preventiva ou de outra medida 
cautelar, sem prejuízo do conhecimento de 
apelação que vier a ser interposta.
§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão 
administrativa ou de internação, no Brasil ou 
no estrangeiro, será computado para fins de 
determinação do regime inicial de pena priva-
tiva de liberdade”. (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senador Romero Jucá tem a palavra como Relator.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para regis-
trar a importância da aprovação dessa matéria porque, 
na verdade, ela vai facilitar a avaliação das penas e a 

detração da pena pelo juiz, não só pelo de execuções 
penais, como é hoje, mas também pelo juiz que define 
a sentença. Então, isso vai facilitar o cumprimento da 
pena e a liberação de pessoas que estão cumprindo 
pena além do tempo previsto. 

Esse, na verdade, é um trabalho proposto pelo 
Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, tem 
origem no Ministério da Justiça e ajuda a população a 
cumprir e a fazer a justiça ser cumprida de forma cé-
lere, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Cumprimento, pelo esclarecimento, o nobre Relator 
da matéria aprovada, que vai à sanção.

Atendendo, neste momento, à solicitação do Se-
nador Dornelles, Projeto de Resolução nº 63, de 2012.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 63, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 63, de 2012 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.352, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Sérgio Souza), que autoriza o Esta-
do do Rio de Janeiro a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com 
a Corporação Andina de Fomento (CAF), no 
valor de até duzentos milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América.

Cópias do referido parecer estão distribuídas nas 
suas respectivas bancadas.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, vamos en-

cerrar a discussão. 
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Pela ordem, Sr. Presidente. Só para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Eduardo Lopes, para encaminhar.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria 
de pedir a ajuda, a colaboração de todos os pares, em 
se tratando de assunto do Rio de Janeiro de grande 
importância. Esses US$200 milhões serão usados na 
construção do arco metropolitano. Então, uma obra de 
grande importância para o Estado do Rio de Janeiro.

Pediria, então, que os pares nos ajudassem nes-
sa demanda do Rio de Janeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Entendo que esse é o apelo dos três Senadores 
do Rio de Janeiro.

Não havendo mais quem queira encaminhar, va-
mos à votação.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão, já que ninguém se apre-
sentou para discutir.

Em votação.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 61, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 61, de 2012 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.350, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro), que autoriza o Esta-
do de Minas Gerais a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com a 
Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), 
no valor total de até trezentos milhões de euros.

Cópias do referido parecer estão distribuídas nas 
suas respectivas bancadas.

Esse foi o apelo feito pelos três Senadores de 
Minas Gerais.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Vamos à votação.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra 

ao Senador que assim entender. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, vamos à...
Senador Cássio, quanto à matéria?
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB) – Sr. Presidente, é apenas para registrar que, na 
votação anterior, o meu posicionamento é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Cássio. O seu voto será 
considerado em Ata.

As Senadoras e os Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão. 
Votação.
Os que concordam permaneçam como se en-

contram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 62, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 62, de 2012 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.351, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Aécio Neves), que autoriza o Estado 
do Tocantins a contratar, com a garantia da 
República Federativa do Brasil, operação de 
crédito externo com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no 
valor de até trezentos milhões de dólares dos 

Estados Unidos da América, destinada a finan-
ciar parcialmente o “Projeto de Desenvolvimen-
to Regional Integrado e Sustentável – PDRIS”.

Cópias do referido parecer estão distribuídas nas 
respectivas bancadas.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único.
Para discutir. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Votação.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra... 

(Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, vamos 

para a votação, atendendo o apelo dos três Senadores 
do Estado do Tocantins.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Vamos à votação.
Os que concordam permaneçam como se en-

contram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Dornelles, o seu projeto nós registra-
mos, atendendo ao seu apelo, como Senador do Rio 
de Janeiro, e já foi votado. Se quiser se manifestar terá 
oportunidade, se assim entender.

O SR. JADER BARBALHO (Bloco/PMDB – PA) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pois não, Senador Jader.

O SR. JADER BARBALHO (Bloco/PMDB – PA) 
– Sr. Presidente, gostaria que fosse registrado que, 
na votação nominal anterior, acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Assim será registrado em ata o seu voto.

O SR. JADER BARBALHO (Bloco/PMDB – PA) 
– Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Projeto de Resolução nº 64, a pedido do Sena-
dor Aécio Neves.
Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 64, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 64, de 2012, de iniciativa da Comissão 
de Assuntos Econômicos, que altera a redação 
do art. 2º da Resolução nº 58, de 2012, que 
autoriza o Estado de Minas Gerais a contra-
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tar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Credit Suisse AG, no 
valor de até um bilhão e trezentos milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América, para 
financiar parcialmente o Programa de Rees-
truturação da Dívida CRC-CEMIG.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Esse é um apelo dos três Senadores, também 
entendo eu, de Minas Gerais.

Discussão do projeto, em turno único.
Para discutir, o Senador Aécio pede a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Bem rapidamente, 
Sr. Presidente, agradeço, em primeiro lugar, a V. Exª, 
compreendendo a urgência e a importância desse pro-
jeto de resolução. Agradeço a V. Exª por tê-lo colocado 
em pauta. Na verdade, é uma correção em relação a 
um projeto aprovado há duas semanas por esta Casa.

Trata-se de recursos já negociados com instituição 
financeira internacional, com aval da União. Obviamen-

te, faço este apelo aos Srs. Parlamentares em nome 
dos outros dois Senadores de Minas Gerais, Senador 
Clésio Andrade e Senador Zeze Perrella, e, obviamente, 
em nome também do Governador Antonio Anastasia. 

Era mais para agradecer a V. Exª, em primeiro 
lugar, e ao Plenário, que, tenho certeza, vai permitir 
a Minas fazer os investimentos que precisa fazer, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Encerrada a discussão.

Vamos à votação.
Para encaminhar a votação concedo aos Sena-

dores... (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, vamos 

a voto.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Discussão da redação final.

Alguém quer discutir a redação final? (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, vamos à vo-

tação.
Votação da redação final.
Aqueles que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Sr. Presidente, apenas para registrar o meu voto nas 
votações nominais que aconteceram. O Senador Hum-
berto Costa votou de acordo com a Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Humberto Costa será atendido na 
forma do Regimento e constará em ata.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Item 5:

REQUERIMENTO 899, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
899, de 2012, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando a tramitação conjunta do Pro-
jeto de Lei do Senado 341, de 2012; com os 
Projetos de Lei do Senado 752, de 2011; e 69, 
de 2012, que já se encontram apensados, por 
regularem matéria correlata (prorrogação da 
licença-paternidade).

Votação do requerimento.
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As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

vão ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 900, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
900, de 2012, do Senador Armando Monteiro, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 408, de 2009, que tramita em conjunto 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 1, de 
2009, e 452, de 2011, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(normas para rótulos de produtos alimentícios).

Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-

nômicos e, nos termos do art. 49, I, do Regimento In-
terno, à de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Atendendo agora à solicitação da Senadora 
Ana Amélia.
Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 906, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
906, de 2012, da Senadora Ana Amélia, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 230, de 2012, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle (proibição 
do emprego industrial do sulfidrato de sódio).

São dois requerimentos.
Vamos ao segundo Requerimento.

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 907, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
907, de 2012, da Senadora Ana Amélia, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 230, de 2012, além da Comissão constante 

do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos.

Votação, em globo, dos dois requerimentos da 
Senadora.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Senador Clésio havia feito o pedido para que 
votássemos também a PEC – as PECs, porque há di-
versas PECs – mas, no caso específico, o que V. Exª 
pede... Vou ler o conjunto da proposta de V. Exª.
Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 65, DE 2011

Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 65, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Clésio 
Andrade, que altera o art. 27 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias para criar 
o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em 
Belo Horizonte, Minas Gerais.
Parecer sob nº 1.055, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação para o segundo turno

A pergunta que faço aos Líderes é se entendem 
– aí pergunto o interesse inclusive de V. Exª, Senador 
Clésio – que devemos colocar a matéria em votação no 
dia de hoje; de minha parte, não há nenhum obstáculo.

Consulto o Plenário.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente, apenas para relembrar ao Plenário e aos Srs. 
Líderes que essa matéria já foi discutida e votada em 
primeiro turno, ela retorna depois das sessões regimen-
tais, portanto, é o momento adequado para que possa 
ser aprovada e remetida à Câmara dos Deputados.

Há um esforço, Sr. Presidente, de outros Parla-
mentares, Senadores e Deputados, no sentido de es-
tender essa medida a outros Estados. Essa matéria 
não impede que essa intenção manifesta dos Srs. Se-
nadores e Deputados possa ir adiante. O que achamos 
é o contrário: ela pode estimular que haja, sim, uma 
posição clara do STJ no sentido de estabelecer uma 
cronologia para a implementação dos outros tribunais 
regionais federais.

A proposta do Senador Clésio, que tive a honra 
de relatar, atende à primeira das demandas, a mais ur-
gente, já que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
que seria desmembrado, atende hoje a 13 Estados, 
sendo que praticamente 50% das demandas vêm do 
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Estado de Minas Gerais. Então, não se atende apenas 
ao Estado de Minas: atende-se a outros 12 Estados, 
que obviamente terão seus processos vistos e julga-
dos com uma celeridade muito maior.

Por essa razão, Sr. Presidente, apelo aos Srs. Lí-
deres, já agradecendo o gesto que tiveram quando da 
votação do primeiro turno, para que possamos votar 
essa matéria agora. É uma votação nominal, por isso 
a importância da presença dos Srs. Senadores em 
plenário, em não havendo objeção de nenhum Líder, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Aécio Neves, alguns Senadores entenderam 
que as PECs não seriam votadas. O Senador Clésio faz 
um apelo. De minha parte, não há nenhum problema.

Só quero fazer um apelo aos Senadores e às 
Senadoras que se retiraram do plenário: se puderem, 
voltem para que a gente possa, então, fazer a votação, 
começando com a PEC nº 65, de autoria do Senador 
Clésio Andrade.

O Senador Walter Pinheiro com a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, de nossa parte, 
da parte do Bloco de Apoio ao Governo nesta Casa, 
da parte dos Partidos e, obviamente, da parte do Par-
tido dos Trabalhadores, não há nenhuma objeção em 
votarmos a PEC, até porque já havíamos assumido 
inicialmente com a Bancada de Minas. Até tenho brin-
cado muito com o Senador Clésio por sua forma de 
ser. Não que os outros sejam diferentes, pelo amor 
de Deus, todos são assim. Mas, com o jeito mineiro 
dele de conquistar todos nós, não há como dizer não.

É um assunto de extrema importância, como 
relatou muito bem o Senador Aécio Neves, para, de 
uma vez por todas, a gente adentrar esse debate da 
capilarização do Judiciário no País.

Nessa mesma esteira, o Paraná, o Amazonas 
e a Bahia pleiteiam a reestruturação dessa esfera da 
Justiça para atender os Estados. Nem por isso opta-
mos por aguardar essa votação para que os projetos 
desses Estados possam chegar. Entendemos nós que 
é importante, inclusive, que apreciemos essa matéria. 
Depois, em um momento próprio, adequado, ajusta-
do, apreciaremos essa matéria com extensão para os 
outros Estados.

Contudo, a gente também fez um apelo – e o Se-
nador Clésio sabe disso – ao Presidente da Câmara 
dos Deputados para que aprecie uma matéria de igual 
teor que está tramitando na Câmara dos Deputados e 
que promova uma pequena modificação. A PEC, Se-
nador Paulo Paim, acrescentava – e o Senador Sérgio 
sabe exatamente disso – uma exigência que todos nós 
sabemos que é inviável: aprovar a criação de quatro 

tribunais para que, em 180 dias, o Judiciário os instale 
no Brasil. Isso é impossível. Portanto, essa é a mudan-
ça que a gente tem pleiteado na PEC que tramita na 
Câmara dos Deputados.

Mas, enquanto isso, não vemos nenhum proble-
ma, pelo contrário. Achamos correta a apreciação da 
emenda constitucional que trata dessa matéria, aqui 
e agora, para implantação do tribunal no Estado de 
Minas Gerais.

Portanto, somos plenamente favoráveis para acon-
tecer nesta tarde a apreciação da matéria, no tempo 
em que, inclusive, já solicito a V. Exª que, na sequência 
da Ordem do Dia, possa nos inscrever para que pos-
samos usar o tempo destinado à Liderança do Partido 
dos Trabalhadores, após a Ordem do Dia.

Muito obrigado, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Walter Pinheiro, eu sinto que há diver-
sos Líderes inscritos e percebo que todos vão na linha 
de que votemos a matéria. Para tanto, se os senhores 
concordarem, sem prejuízo de usarem a palavra, que 
eu de imediato abra o painel. Com isso, estaríamos 
colaborando para a aprovação da matéria.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Exatamente. É o que eu solicitaria a V. Exª, que abra 
o painel para que os Srs. Senadores possam se ma-
nifestar, Sr. Presidente. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª concorda, Senador Alvaro Dias? Abro o 
painel, sem prejuízo de os senhores usarem da palavra.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Além 
de concordar com a abertura do painel, uma questão 
de eficiência e de praticidade, eu gostaria de fazer um 
apelo a V. Exª no sentido de que incluísse também na 
Ordem do Dia a Proposta de Emenda à Constituição, de 
autoria do Senador Sérgio Souza, que também cria o 
TRF, o Tribunal Regional Federal no Estado do Paraná.

Então, fazemos esse apelo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 65, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Clésio Andrade.

Em votação.
Vamos abrir o painel, agora, sem prejuízo dos 

oradores.
(Procede-se à votação.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senadora Vanessa Grazziotin com a palavra.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, nós já votamos essa PEC, essa Proposta de 
Emenda à Constituição, em primeiro turno e, agora, 
estamos votando em segundo turno. 

Eu apenas, da mesma forma como fez o Senador 
Alvaro Dias, gostaria de dizer que há um projeto de 
emenda constitucional, de minha autoria, que tramita 
na Casa, que desmembra o TRF nº 1, que é o maior 
de todos, o que tem o maior acúmulo de processos 
pendentes de julgamento, para que seja criado o do 
nosso Estado, o Amazonas, assim como de toda Re-
gião Norte.

Da mesma forma, como estamos tratando, a 
Casa como um todo, o projeto de autoria do Senador 
Clésio, seria importante que, na sequência, pudessem 
vir os outros projetos para cá. Sem dúvida alguma, há 
uma necessidade principalmente em relação à Região 
Norte. Para que V. Exª tenha uma ideia, Sr. Presidente, 
o meu Estado, o Amazonas, é o maior do País, e nós 
não temos um desembargador compondo o TRF 1, o 
que prejudica ainda mais o andamento dos projetos 
da nossa Região.

Então, vou conversar com as Lideranças para 
que possamos dar o mesmo tratamento aos demais 
projetos de emenda constitucional que está recebendo 
o projeto apresentado pelo Senador Clésio e já ante-
cipar que voto a favor do projeto por ele apresentado.

Muito obrigada.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Da minha parte não há nenhum obstáculo desde 
que haja a concordância dos Srs. Líderes. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Sérgio Souza já havia pedido a pa-
lavra há muito tempo.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
apoiar a PEC da criação do Tribunal Regional Fede-
ral de Minas Gerais. Este é um assunto que tem sido 
debatido no Congresso Nacional há mais década, e 
também para requerer a inclusão em pauta, para que 
possamos fazer a primeira discussão ainda hoje da 
PEC que cria o Tribunal Regional Federal do Paraná, 
da mesma forma requerida pelo Senador Alvaro Dias, 
que foi o Relator na Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Se não houver nenhum obstáculo por parte 
dos Líderes, eu não vejo problema nenhum em que a 
gente possa abrir a primeira sessão de discussão na 
tarde de hoje. 

Creio que não haverá obstáculo. 
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Eu 

faço um apelo, Sr. Presidente, então, aos Líderes par-
tidários que, da mesma forma que concordaram com 
a votação da PEC de Minas Gerais, que concordem 
para nós iniciarmos o processo de discussão ainda 
hoje da PEC que cria o TRF do Paraná. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendido. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro para dizer que estamos favoráveis à questão de 
Minas; se também avançarmos na questão do Paraná, 
também estaremos apoiando. 

Aproveitando, eu pediria a minha inscrição como 
Líder pelo PRB depois da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eduardo Lopes como Líder...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para reiterar 
uma solicitação já feita por V. Exª e pelos demais Líde-
res para que os Srs. Senadores possam vir ao plenário. 
Está é uma votação nominal e, obviamente, é aquela 
que terá validade para os efeitos administrativos, Sr. 
Presidente. É preciso que haja um voto nominal dos 
Srs. Senadores nesta matéria, até porque precisamos 
de um quórum qualificado para sua aprovação. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Presidência reforça o seu apelo às Srªs Senadoras 
e aos Srs. Senadores que venham ao plenário. 

Estamos em votação nominal.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 

ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Pedro Taques. 
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente se 
amar Minas e amar o Paraná for pecado, nós todos 
somos pecadores. Agora, a Constituição precisa seja 
respeitada. Eu quero expressar o meu respeito ao Se-
nador Aécio, ao Senador Alvaro, mas a Constituição 
afirma que precisa aqui de um projeto de lei apresen-
tado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Então, se me apresentam, Sr. Presidente – já 
debatemos isso lá na CCJ –, como inconstitucionais 
projetos desta natureza. Porque o Superior Tribunal de 
Justiça tem que se manifestar, não é uma proposta de 
emenda à Constituição que pode criar tribunais. 

Seria possível, por acaso, o Superior Tribunal 
de Justiça apresentar um projeto para criar uma nova 
casa legislativa? Isso não é possível, ofende o art. 2º 
da Constituição.

Eu entendo que o mérito dessa proposta de emen-
da é de altíssima relevância.

Quero cumprimentar o Senador Clésio Andrade, 
o Senador Aécio e o Senador Zeze, de Minas. Nós te-
ríamos que nos reunir com o Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça para que isso fosse debatido.

Essa é a primeira parte.
Sr. Presidente, continuo. 
Nessa esteira, quero também cumprimentar a 

Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso, que no dia 
9 completará 80 anos e cumprimentar o Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, 
Desembargador Rui Ramos.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Pela ordem aqui, Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Para 
contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Para contraditar, Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Falarei 
rapidamente.

Todos nós temos nesta Casa um respeito enor-
me, não apenas pelo Parlamentar, mas também pelo 
eminente jurista Pedro Taques. Eu, mais do que isso, 
tenho por ele um afeto pessoal. Ele sabe disso.

Essa questão da constitucionalidade foi discutida 
e vencida no local adequado, na instância própria, que 
foi a Comissão de Constituição e Justiça. Não tivesse 
essa questão sido lá discutida exaustivamente e ven-
cida – registro aqui, inclusive, que com o voto contrário 
do Senador Pedro Taques –, ela não estaria aqui em 
condições de votar. 

A avaliação majoritária naquela Comissão e que 
nós aqui reiteramos, Sr. Presidente, é a de que essa 
questão está sanada nas Disposições Transitórias e, 

mais do que isso, estamos falando de uma questão 
autorizativa. Essa matéria ainda será discutida na Câ-
mara dos Deputados. Obviamente nós queremos criar, 
com isso, Senador Pedro Taques...

Esta é uma Casa política e, de antemão, eu re-
gistro que não me parece haver um vício de inconsti-
tucionalidade, mas isso poderá levar o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) a efetivamente estabelecer uma 
cronologia para reorganização dos tribunais regionais 
federais. Essas demandas de hoje são as mesmas 
demandas de 10 anos atrás; nesses últimos anos, o 
que ocorreu foi o agravamento da situação desses tri-
bunais e, mais ainda, do Tribunal da 1ª Região, dado 
ele ter tido que receber e atender a demanda de 13 
Estados da Federação.

Acho que estamos abrindo a perspectiva de esta 
matéria, sem qualquer vício de inconstitucionalidade, na 
minha avaliação e na da Comissão de Constituição e 
Justiça desta Casa, para que essa matéria possa levar 
o STJ a estabelecer uma agenda para racionalização 
dos trabalhos dos diversos tribunais regionais federais.

Portanto, eu registro aqui, mais uma vez, o meu 
respeito ao Senador Pedro Taques, mas discordo de 
S. Exª no que diz respeito à questão da constitucio-
nalidade.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
Sr. Presidente, pela ordem. Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Eu quero consultar, com transparência absoluta...

Senador Aécio Neves e Senador Clésio, temos 
47, mas precisamos ter 49 “sim”. Pergunto a V. Exªs 
se mantemos a votação. Mantemos?

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Sr. Presidente, eu gostaria, em nome da Liderança do 
PMDB, de fazer uma convocação a todos os Senado-
res que se encontram em seus gabinetes para que 
compareçam ao plenário do Senado Federal, porque 
estamos em votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Tomás Correia.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o meu orientador jurídico aqui, que eu geralmente 
acompanho, com raríssimas exceções, é o Senador 
Pedro Taques, por todas as suas colocações. Agora, 
no entanto, lamentavelmente, eu não vou seguir a 
orientação do meu grande amigo e jurista Senador 
Pedro Taques.

Na verdade, todo poder emana do povo. O Poder 
legítimo para legislar é o Congresso Nacional. Se fos-
se uma lei ordinária ou uma lei complementar, certa-
mente, seria inconstitucional. Mas, em se tratando de 
matéria constitucional, uma emenda à Constituição, é, 

NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL536



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 59515

portanto, do mesmo grau hierárquico da norma que diz 
que a competência é do Superior Tribunal de Justiça 
ou do Tribunal Superior do Trabalho.

No caso, entendo, com todo respeito ao nobre 
amigo e colega Senador Pedro Taques, que, sendo 
essa matéria uma matéria constitucional, não há que 
se falar em inconstitucionalidade.

Assim, meu voto será “sim”, porque esta também 
é a orientação da nossa Liderança.

Senador Paulo Paim, está na pauta a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 63, de 2011. Se se verificar 
quórum favorável a esta, eu queria que fosse incluída 
essa Proposta de Emenda à Constituição, de autoria 
do Senador Valdir Raupp, que diz o seguinte:

Votação, [já] em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012. 

Esse é o pedido, Sr. Presidente, que faço a V. 
Exª: uma vez verificado o quórum para a proposta que 
já está em votação, que também esta seja submetida 
à votação.

É o requerimento que faço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Flexa Ribeiro, pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador 
Paulo Paim, é apenas para dizer ao nobre Senador 
Pedro Taques.

V. Exª já se posicionou, e todos nós temos o maior 
respeito e admiração por V. Exª, na CCJ, quanto à cons-
titucionalidade das PECs. O STJ já encaminhou. Há 
um projeto tramitando, só que esse projeto não anda, 
criando os TRFs regionais. E nós apenas fizemos as 
PECs para que pudesse ser acelerado. 

Então, dentro daquilo que o STJ encaminhou, nós 
já votamos o de Minas, estamos encaminhando. A Se-
nadora Vanessa fez um apelo, e eu quero aqui reafirmar 
esse apelo ao Senador Jorge Viana, que é o Relator 
da PEC de nossa autoria que cria o Tribunal Regional 
Federal no Pará e um outro Tribunal Regional Federal 
no Amazonas, um com sede em Belém e o outro com 
sede em Manaus, desmembrando o daqui de Brasília. 

Eu pediria ao Senador Jorge Viana, que é o Rela-
tor das duas PECs, que ele pudesse, já na sessão da 
próxima quarta-feira da CCJ, colocar em votação, para 
que, na semana seguinte, com acordo de liderança, nós 
pudéssemos votar em plenário também, de tal forma 

que essas PECs todas pudessem ser encaminhadas 
em conjunto, para facilitar a tramitação.

Era essa a questão de ordem que eu queria le-
vantar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O apelo está feito.

Senador Renan Calheiros, com a palavra.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
fazer um apelo aos Senadores do PMDB que não es-
tão agora aqui no Plenário, mas estão, com certeza, 
em outras dependências da Casa. É muito importante 
a participação de todos neste processo de votação. 
Essa emenda, essa proposta de emenda à Constitui-
ção, subscrita, em primeiro lugar, pelo Senador Clésio, 
é uma emenda muito importante. Nós já discutimos 
muito lá na Comissão de Constituição e Justiça, e é 
muito importante que nós possamos dar quórum com 
as nossas presenças para aprová-la hoje aqui no Se-
nado Federal.

Era esse o apelo, Sr. Presidente, Paulo Paim, 
que eu gostaria de fazer a todos os Senadores da 
Bancada do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência se soma ao apelo de V. Exª. Nós 
tínhamos, na votação anterior, até 70 Senadores em 
Plenário. Faço apelo para que os Senadores retornem 
ao plenário, para votação da matéria. Contra ou a fa-
vor, mas que votem.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
na mesma ordem, da mesma forma como os demais, 
convidar todos os Senadores para virem ao plenário 
porque é uma matéria importante. É tão importante 
que a Bancada de Minas está toda unida, e todos os 
Senadores estão unidos nesta matéria, porque é re-
almente necessário que se repartam esses tribunais, 
e um tribunal tão importante que é o tribunal agora de 
Minas Gerais. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senadora Ana Amélia, pela ordem.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em 
homenagem até a V. Exª, eu gostaria de, se possível, 
incluir na pauta de votações de hoje o Projeto de Lei 
nº 368, que regula o exercício da profissão de histo-
riador e dá outras providências. A autoria do Projeto é 
de V. Exª. Ele já está para ir a plenário.

Queria saudar também o Presidente da Associa-
ção Nacional de Historiadores, Benito Bisso Schmidt, 
que está aqui presente.

537ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



59516 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

Então, se houver condições, seria muito relevante, 
até porque é de sua autoria este Projeto tão relevante.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência, se não houver questionamento 
dos Líderes, colocará em votação o pedido de V. Exª, 
até porque, como sou o autor do Projeto, só o farei se 
houver entendimento de todos os Líderes.

A Presidência continua apelando aos Senadores 
e Senadoras que venham ao plenário porque preci-
samos de 49 votos “sim” nesta Proposta de Emenda 
à Constituição. Lembramos que estamos com 58. Já 
tivemos em torno de 70 Senadores votando no plená-
rio na tarde de hoje.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Aécio Neves, com a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Apenas para, já agradecendo 
mais uma vez, solicitar a V. Exª que aguarde um pou-
co mais. Alguns Srs. Senadores estão a caminho do 
plenário. Não sabiam que haveria, realmente, votação 
de PEC, mas estão se dirigindo ao plenário para que 
não percamos esta oportunidade de dar agilidade ne-
cessária à Justiça federal não apenas em Minas, mas 
em, pelo menos, 13 outros Estados, Sr. Presidente.

Agradeço a V. Exª a paciência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência será tolerante quanto a esta ma-
téria, porque eu mesmo, quando fui consultado aqui 
na Mesa, havia dito que as PECs não seriam votadas 
no dia de hoje. Depois, houve outro entendimento por 
parte dos Líderes, a que, claro, eu me submeti.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Renan Calheiros, pela ordem.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Pela ordem.) – Eu queria dizer da satisfação que nós 
temos de reforçar pedido de votação do projeto de 
autoria da Senadora Ana Amélia, perdão, de V. Exª, 
cujo pedido também está subscrito pela Senadora 
Ana Amélia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – É sinal que a gauchada caminha junto.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sem dúvida. Eu queria somar ao esforço do Parti-
do, ao esforço existente aqui na Casa para que pos-
samos deliberar com relação a esse projeto hoje, se 
possível, hoje.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nós já solicitamos, entendi que há acordo de 
todos os Líderes.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Tem nosso integral apoio, até porque o Rio Grande do 

Sul não vai se separar. Pode até tentar se separar de 
outros lugares, mas internamente jamais.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com certeza.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– A sua decisão, como Presidente, será uma decisão 
imparcial.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Não é em causa própria.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Porque ela é consequência de um pedido insisten-
te aqui da Senadora Ana Amélia, do Senador Walter, 
meu, e do Gim.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
é a primeira vez que eu vejo os três Líderes de bloco 
aqui na frente insistindo para votar um projeto – por 
favor, vamos manter o nível do Rio Grande do Sul – 
de autoria de V. Exª. Então, por favor, vamos ao voto.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Eu agradeço à Senadora Ana Amélia, em nome dos 
historiadores. É um projeto, de fato, relevante. Mas eu 
só o colocarei em votação, como estou na Presidên-
cia, se houvesse, de fato, a unanimidade de todos, se 
não eu não o colocaria em votação. Não é, Senador 
Romero Jucá?

A Presidência pergunta se há algum Senador ou 
Senadora que ainda não votou. (Pausa.)

Para todos os efeitos legais da Casa, esta é a 
votação que vale.

Algum Senador ainda não votou? (Pausa.)
O Senador Cassol já votou? (Pausa.)
Nós vamos aguardar, porque nos informaram que 

a Senadora Maria do Carmo está vindo.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Não, só esta. Não vamos arriscar outra PEC, 
porque seria prejuízo do interessado. Votação nominal 
será só esta.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Informo que não posso votar, senão votaria, 
com certeza, na matéria. 

O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG) 
– Sr. Presidente, o Senador Vital também se encontra 
a caminho, o Senador Vital do Rêgo está chegando. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Vital do Rêgo está vindo. 

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
Sr. Presidente, só um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com a palavra, o Senador Tomás Correia. 

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
Sr. Presidente, V. Exª não registrou o voto, naturalmente 
porque está presidindo, não pode votar. A minha dúvida 
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é, se neste curso, outro Senador o substituísse, se V. 
Exª ficaria liberado para votar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Assim o faria, se pudesse, com a maior boa vonta-
de, mas a minha senha está presa já como Presidente 
em exercício desta sessão e, consequentemente, não 
posso votar. Só poderia votar no caso de empate; se 
isso fosse possível, votaria. Só não vou declarar o voto, 
porque não posso, mas todos sabem que iria acompa-
nhar a maioria. Não é, Senador Clésio?

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado a V. Exª, Sr. Presidente. (Pausa.)

Indago a V. Exª se posso usar a palavra, para 
tratar de outro assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Pode e deve, Senador Tomás Correia, neste momento.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de ler um documento, da tribuna do Senado, sobre o 
idoso. Esta matéria foi publicada, recentemente, em um 
jornal local, o Jornal Aqui, sob o seguinte título: “Velho 
não tem direito a nada”. Esta é a matéria constante do 
jornal, do dia 18/10/2012: 

Motorista enfim consegue ser convocado para 
receber lote da Codhab, mas idade avançada 
o impede de adquirir financiamento.
Assim que se mudou para Brasília com a es-
posa, em 1972, o motorista Eduardo Ferreira 
da Silva, 81 anos, se inscreveu na antiga Shis 
(Sociedade Habitancional de Interesse Social), 
responsável pelo programa habitacional do Go-
verno do Distrito Federal, na época. Cansado 
de pagar aluguel ou morar de favor, sonhava 
com a casa própria desde então. Envelheceu 
na fila à espera de um lote ou da ajuda do 
Governo para comprar um imóvel. Quarenta 
anos depois, foi enfim convocado pela Compa-
nhia de Desenvolvimento Habitacional do DF 
(Codhab). Mas a espera não foi suficiente. Por 
causa da idade avançada, Eduardo não pode 
obter crédito na Caixa Económica Federal, 
instituição que oferece condições especiais 
de financiamento para famílias de baixa renda.
Eduardo receberia um apartamento de dois 
quartos, no Setor Mangueiral, em São Sebas-
tião, no valor de R$ 109 mil. Fez as contas, pa-
garia R$ 700 por mês (não sabe dizer durante 
quantos anos). “Fiquei entusiasmado. Diz ele: 
Pago R$ 300 de condomínio no prédio onde 
moro. Com mais um esforço, conseguiria pagar 
a dívida”, contou. Mas quando foi à Caixa na 
expectativa de assinar o contrato, soube que 
o banco não financia imóveis para quem tem 

mais de 80 anos e seis meses. “Fiquei velho, 
não posso mais financiar. Velho não tem di-
reito a nada. Então, me arrumem um lote no 
cemitério logo, já que estou perto de morrer”, 
reclamou o idoso.
Quando fez a inscrição na Shis, Eduardo ti-
nha 42 anos e se encaixava nos requisitos 
exigidos pelo governo para ser beneficiário do 
programa habitacional. Nesses 40 anos de es-
pera, lembra de ter sido convocado uma vez. 
Arrumou toda a documentação exigida pelo 
Governo do Distrito Federal, ficou esperando 
um retorno, mas nunca mais teve informação 
de como estava o processo dele. “Meus dois 
irmãos também se inscreveram em 1972. Eles 
ganharam casa na QNL, alugaram e depois 
venderam. Já nem moram mais no DF. E eu 
ainda estou esperando.”
Agora, ele não pode mais financiar o imóvel 
pela Caixa porque passou da idade limite es-
tabelecida para ser mutuário da instituição. Se 
quiser comprar o apartamento no Mangueira!, 
tem que pagar os R$ 109 mil à vista, mas alega 
não ter esse dinheiro. “Quando fui convocado, 
peguei R$ 300 emprestado com meu filho para 
pagar as taxas do cartório e entregar toda a 
papelada que pediram. Como vou ter R$ 109 
mil?”, questionou.
Como Eduardo, 8.933 inscritos no Programa 
Morar Bem têm mais de 60 anos e, por lei, 
deveriam ter preferência diante dos demais.
No Distrito Federal, somam-se 375.960 pes-
soas que aguardam ajuda do Governo para 
conquistar a casa própria. Desse total, 32.354 
estão inscritas na Codhab há mais de uma dé-
cada. Um grupo de 11.616 espera há mais de 
18 anos ser chamado. Os números mostram 
ainda que 26.504 pessoas vivem no Distrito 
Federal há mais de 40 anos – outro critério de 
prioridade, conforme as regras do programa 
habitacional.
O Secretário de Habitação, Geraldo Magela, 
afirma que a atual gestão da Secretaria de Ha-
bitação, Regularização e Desenvolvimento Ur-
bano (Sedhab) fez mudanças no programa, que 
deram mais transparência ao sistema. Agora, 
segundo ele, o cadastro é aberto e o inscrito 
sabe a pontuação e quantas pessoas estão 
à frente dele. Além disso, pessoas com mais 
tempo na lista, mais tempo no Distrito Federal 
e com maiores de 60 anos na família ganham 
mais pontos. “Foi isso que permitiu que esse 
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senhor fosse chamado agora. Antes, a pessoa 
ficava lá na fila e era esquecida”, argumentou.
Sobre o caso de Eduardo, o titular da Sedhab 
se comprometeu a procurar outra forma de 
financiamento que possa atendê-lo em outra 
instituição financeira. O Secretário do Idoso 
do Distrito Federal, Ricardo Quirino, garantiu 
que acompanhará o caso.

Sr. Presidente, V. Exa, que é um defensor, já há 
muito tempo fala do idoso, esse cidadão aqui, quando 
se inscreveu no programa de habitação popular, tinha 
40 anos de idade. Hoje, com 80 anos, quando pediu 
emprestado R$300,00 para buscar a documentação 
adequada, chega à Caixa Econômica e não pode fazer 
o financiamento. É um caso a ser examinado, e tantos 
outros que certamente ocorrem por aí. É um profun-
do desrespeito ao idoso neste País, que parece que, 
quando chega à idade de 80 anos, o único lugar onde 
pode comprar um terreno, realmente, é no cemitério, 
conforme ele próprio alega.

Agradeço a V. Exa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senador Tomás Correia, está feito o seu registro, e 
a devida indignação quanto ao tratamento dado. Es-
peramos que esse caso seja visto com muito carinho 
pelo agente responsável.

Senador Mário Couto, com a palavra. 
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero me somar 
às palavras do Senador Tomás e convidar o Senador 
para participar da nossa reunião com a Associação dos 
Idosos, no dia 20. V. Exª está convidado. Nós vamos 
começar uma nova batalha pró-idoso, aqui neste Se-
nado, como fizemos anos atrás. Conseguimos alguns 
êxitos, mas achamos que precisamos de mais. Preci-
samos de mais respeito aos idosos brasileiros. V. Exª 
acaba de mostrar a realidade da vida dos idosos neste 
País. Neste País, os idosos realmente não têm vez. 

A partir do dia 20, nós começaremos a discutir 
uma grande proposta para que se implante ainda este 
ano, aqui dentro deste Senado Federal, e eu convoco 
desde já V. Exª para fazer parte dessa composição de 
Senadores. Já fizemos anteriormente, mas agora vamos 
entrar mais duro, vamos entrar mais forte, vamos entrar 
mais combinados e programados para que consigamos 
o amparo e o respeito que o idoso brasileiro merece. 

Contamos desde já com a sua participação na 
reunião do dia 20.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Prorrogamos a sessão pelo tempo necessário 
para concluir a Ordem do Dia.

Informamos que, além dessa PEC – informam-me 
que há dois Senadores que estão se deslocando para 

cá –, nós vamos votar ainda, a pedido da Senadora 
Ana Amélia, o projeto que regulamenta a profissão de 
historiador. Também vamos fazer a primeira discussão 
da emenda à constituição, conforme solicitação do Se-
nador Sérgio Souza.

A Presidência defere a solicitação do Senador 
João Costa, nos termos regimentais, no momento em 
que ele usou a tribuna.

Já vi que o Senador Magno Malta se encontra 
conosco e me parece que a Senadora Maria do Car-
mo estaria chegando.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – E 
mais dois senhores Senadores. O Senador Lindbergh 
e o Senador Alfredo já estão a caminho do plenário. Já 
que esperamos até aqui, agradeço a V. Exª um pouco 
mais de paciência, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu que peço a compreensão de todos os Sena-
dores, já que sinto que há vontade da ampla maioria 
do Plenário pela aprovação da PEC em voto secreto.

Informo a todos que não teremos mais votação 
nominal depois desta, até para assegurar o direito do 
autor da PEC a possibilidade real da aprovação, já que 
cada PEC precisa de 49 votos.

Teremos votação simbólica do historiador e tam-
bém a discussão, em primeiro turno, da proposta de-
fendida aqui pelo Senador Sérgio Souza.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
Sr. Presidente, só indago a V. Exª se é possível a co-
locação da proposta que falei há pouco, do Senador 
Valdir Raupp, a 63, salvo engano, se seria possível 
votá-la ou se V. Exª acha algum risco. Com o quórum 
que está aí, não sei.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com certeza absoluta, no meu entendimento, olhan-
do o plenário, diversos Senadores vieram para esta 
votação e já se deslocaram. Se botarmos em votação 
outra PEC, a possibilidade de não aprovar é grande. 

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
Concordo com V. Exª também.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Por isso deveríamos adiar qualquer votação de 
outro projeto nominal.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado, Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Eduardo Suplicy com a palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pon-
derei muito a respeito de todos os argumentos aqui, 
inclusive o expresso pelo Senador Pedro Taques, ouvi 
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a assessoria e verifiquei que há aspectos de incons-
titucionalidade. Mas também ouvi as ponderações do 
Senador Aécio Neves no que diz respeito a quais pes-
soas em Minas Gerais serão mais beneficiadas com 
esta Medida e que ainda dependerá de votação na 
Câmara dos Deputados e, certamente, de decisão do 
Superior Tribunal de Justiça.

E levando em conta os argumentos dessa indi-
cação do Senador Aécio Neves, dos Senadores de 
Minas, resolvi votar “sim”, Sr. Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

Quero de público, aqui, agradecer aos Srs. Sena-
dores, em especial, ao Senador Suplicy, que mostra a 
sua flexibilidade e, mais do que isso, a sua generosida-
de, e toca no ponto essencial. Esta Medida, que acre-
ditamos todos nós, a maioria dos membros, Senador 
Suplicy, da Comissão de Constituição e Justiça, não 
traz vício de inconstitucionalidade, mesmo respeitando 
visão contrária de alguns Senadores, busca atender 
exatamente a população mais carente.

O que nós queremos é que haja celeridade nos 
processos que atendem as pequenas causas, na ver-
dade, atendem aos que precisam e que acionam a 
Justiça Federal. 

Hoje, no momento em que ela atende, o Tribu-
nal da 1ª Região, cerca de treze Estados brasileiros, é 
absolutamente lógico que há haja uma reformulação, 
uma reestruturação, uma vez que cerca de 50%, Se-
nador Suplicy, das demandas que chegam ao TRF da 
1ª Região são oriundas de Minas Gerais.

Estamos, portanto, permitindo que as demandas 
das pessoas mais pobres de Minas e desses outros 

três Estados possam ser julgadas com a celeridade 
devida. Portanto, o gesto de V. Exª é a sinalização clara 
de que aqui temos que ter, acima de tudo, sensibilida-
de política e, obviamente, responsabilidade do ponto 
de vista de atendermos o que prevê a Constituição. 

Agradeço também ao Senador Alfredo Nasci-
mento, que chega agora ao plenário para trazer o seu 
voto, e ao Senador Lindbergh. 

SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com a palavra o Senador Zezé Perrella.

O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) – Sr. 
Presidente, eu queria parabenizar também e agradecer 
ao Senador Suplicy pela grandeza e, acima de tudo, 
pela coragem. Minas Gerais agradece.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Vamos encerrar a votação.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, agradeço imensamente, em nome da Ban-
cada mineira, ao Senador Clésio, ao Senador Zeze, a 
presença e a participação dos Srs. Senadores nesta 
votação que, repito, é muito importante para Minas e 
para outros treze Estados brasileiros. Portanto, obvia-
mente, caberá a V. Exª, na hora em que achar oportu-
no, dar por encerrada a votação. independentemente 
do resultado, sou extremamente grato pela presença 
aqui dos Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Consulto o Plenário se algum Senador ou Senadora 
ainda não votou? (Pausa.)

Vamos encerrar a votação.
Peço que seja aberto o painel. (Palmas .)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A emenda foi aprovada. 

Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e NÃO, 6.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº, DE 2012

Altera o art. 27 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para criar o 
Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em 
Belo Horizonte, Minas Gerais, e estabelece 
prazo para o Superior Tribunal de Justiça 
encaminhar ao Congresso Nacional proje-
to de lei dispondo sobre o novo tribunal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 27 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 11:

“Art. 27. .........................................................
§ 11. É criado o Tribunal Regional Federal da 
6ª Região, com sede em Belo Horizonte e 
jurisdição no Estado de Minas Gerais”. (NR)

Art. 2º O Superior Tribunal de Justiça, no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar da data da promulga-
ção desta Emenda Constitucional, encaminhará ao 
Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a 
organização, a estrutura e o funcionamento do novo 

tribunal, bem como sobre a nova configuração e com-
posição da 1ª Região.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Item extrapauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 42, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Sérgio Souza, que cria o Tribunal 
Regional Federal.
Parecer favorável sob o nº 1.144, de 2012 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania. Relator: Senador Alvaro Dias, com 
voto vencido dos Senadores Antonio Carlos 
Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, 
Aloysio Nunes, Ricardo Ferraço, Ana Rita e 
Eduardo Lopes.

A matéria constará da Ordem do Dia durante 
cinco sessões deliberativas, em fase de discussão em 
primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emen-
das assinadas por um terço, no mínimo, da composi-
ção do Senado, nos termos do disposto no art. 358 do 
Regimento Interno.

Em discussão a proposta e as emendas. (Pausa.)
Com a palavra o Senador.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Para discutir, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Para discutir, o Senador Sérgio Souza, primeiro 
signatário da proposta.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, acabamos de assistir aqui 
a aprovação, por 56 votos “sim”, da criação do TRF 
de Minas Gerais.

É na mesma linha a proposta para o Tribunal do 
Paraná. Tanto o Tribunal de Minas Gerais, como o Tri-
bunal da Bahia, como o Tribunal do Amazonas estão 
na PEC 544, da mesma forma como o Tribunal do Pa-
raná. No entanto, a PEC 544 está há quase dez anos 
na Câmara dos Deputados.

Tivemos a notícia, Senadores, de que foi pauta-
da pelo Presidente da Câmara dos Deputados, para 
que seja votada até o final do ano a PEC 544. Mas 
nós não podemos esperar a vontade da Câmara dos 
Deputados ad aeternum.

Por isso, propusemos aqui, no âmbito do Sena-
do Federal, uma PEC individual para criar o Tribunal 
Regional Federal do Paraná, que é um apelo da Or-
dem dos Advogados do Paraná, da Associação dos 
Magistrados Federais do Estado do Paraná, de toda a 
sociedade organizada do Estado do Paraná, inclusive 
já há a sinalização do governo estadual e do governo 
municipal, que cederá o espaço físico para instalar 
esse Tribunal.

E aqui, no âmbito da questão dos aportes neces-
sários, o Senador Walter Pinheiro, quando da votação 
do PPA, já colocou a previsibilidade, colocou R$300 
milhões dentro do PPA para a criação de TRFs. E nós 
também temos oportunidade de promover emendas 
ainda ao Orçamento de 2013, porque está a lei orça-
mentária no Congresso Nacional, para que venhamos 
a aportar recursos, dentro do orçamento da União, para 
a instalação desses tribunais. 

E, por fim, Sr. Presidente, senhoras e senhores, 
o STJ manifestou este ano que não há nenhum obs-
táculo no que diz respeito ao impacto orçamentário 
financeiro, dizendo que cabe, sim, a criação desses 
TRFs, inclusive a criação do Tribunal do Estado do Pa-
raná, que é esse que trazemos à apreciação das Srªs 
e dos Srs. Senadores, através da PEC 42.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– O Senador Sérgio Souza usou a palavra para discutir.
Não havendo mais quem queira discutir, a ma-

téria constará da Ordem do Dias da próxima sessão 
deliberativa, para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 368, DE 2009

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do Recurso nº 1, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 368, de 2009, do Senador Paulo 
Paim, que regula o exercício da profissão de 
Historiador e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 233, de 2010; e 1.018 a 
1.020, de 2012, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Cris-
tovam Buarque, 1º pronunciamento (sobre o 
Projeto): favorável; Relatora: Vanessa Gra-
zziotin, 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 1-Plen): favorável;
– de Constituição, Justiça e Cidadania (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
417, de 2010), Relator: Senador Flexa Ribeiro, 
favorável, ao Projeto e à Emenda nº 1-Plen; e 
– de Educação, Cultura e Esporte (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 416, de 
2010), Relator: Senador Anibal Diniz, favorável, 
ao Projeto e à Emenda nº 1-Plen, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira. 

Em discussão o projeto.
Passamos à discussão do projeto pelo Senador 

Aloysio e, em seguida, à Senadora Ana Amélia, que 
solicitou que o projeto fosse colocado em pauta.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o projeto de lei que está sendo examinado 
pelo Plenário foi aprovado pela Comissão de Educação.

Considero, Sr. Presidente, com todo o respeito, 
que o projeto incorre num profundo equívoco, na me-
dida em que torna privativo daqueles que concluíram 
o curso de História na universidade lecionar em ma-
térias que tratem de história. 

Darei um exemplo a V. Exª dos absurdos que essa 
situação pode criar. Por exemplo, num curso de histó-
ria se faz apelo a um estatístico para tratar de algum 
aspecto sobre a disciplina. Não pode. Por quê? Porque 
o estatístico não é formado em História, logo não pode 
dar curso de história, não pode lecionar num curso de 
história se este projeto for aprovado. Nem graduação 
nem pós-graduação. 

Imagine V. Exª um curso de pós-graduação em 
História. Há o interesse de se ouvir um sociólogo, um 
economista ou um jurista para ministrar um aspecto 
particular daquele curso de pós-graduação. Não pode. 
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Por quê? Porque não são formados em História, logo 
não pode dar aulas em curso de História. Quer dizer, 
é uma coisa completamente absurda, penso eu.

O Evaldo Cabral de Mello talvez não pudesse dar 
aula. Não sei se ele é formado em História. Alberto da 
Costa e Silva, o grande historiador das relações do Bra-
sil com a África, um dos maiores historiadores vivos do 
Brasil, escreveu um livro magnífico: Um Rio Chamado 
Atlântico, que resgata as raízes africanas do Brasil, não 
pode dar aula de história da África. Por quê? Porque 
ele é diplomata. Ele se formou pelo curso do Itamaraty. 

Sr. Presidente, estamos caminhando para a re-
pública corporativa do Brasil. Essa que é a verdade. 
Corporação atrás de corporação exige o seu nichozi-
nho de atividade exclusiva em prejuízo, por exemplo, 
da universalidade do conhecimento.

Foi em virtude dessas considerações que requeri 
que esta matéria fosse examinada pelo Plenário. Não 
se pode engessar a disciplina de História, o ensino de 
História, que é a investigação sobre a evolução das 
sociedades humanas, que têm ser vista sob os mais 
diferentes prismas. Não se pode fazer uma espécie 
de reserva de mercado para que somente os profis-
sionais que passaram pelo curso superior de História 
possam ensinar aos outros, possam pesquisar sobre 
a evolução da história humana.

História é política! História é vida! História é plura-
lismo! Não pode ser objeto de um carimbo profissional! 
Evidentemente que os bons cursos de História conti-
nuarão existindo. Evidentemente que uma sólida for-
mação de historiador é uma coisa preciosa. Entretanto, 
dar exclusividade em atividades de pesquisa e ensino 
de História, seja em graduação, ou pós-graduação, 
para aqueles diplomados nas faculdades de História, 
sinceramente, Sr. Presidente, não é compatível com 
a natureza do objeto, com a natureza desta disciplina, 
deste campo do conhecimento humano.

Por essa razão é que eu voto contra o projeto, 
com todo respeito àqueles que o propuseram.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senadora Ana Amélia, para discutir a matéria.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para dis-
cutir. Sem revisão da oradora.) – Vou me valer, em 
respeito ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, um dos 
talentosos, aplicados, que pauta a sua ação no estrito 
cumprimento dos termos constitucionais... S. Exª fez 
isso em relação ao diploma do jornalista e em outras 
matérias também, mesmo que envolvam colegas do 
Partido dele. Daí o respeito que eu tenho pela coerência 
do Senador Aloysio Nunes Ferreira. Mas vou me valer, 
Senador Paulo Paim, do relatório que foi apresentado, 
e aprovado na CCJ, pelo Senador Flexa Ribeiro, do 
PSDB do Pará, em que ele diz: 

A doutrina constitucional e trabalhista defende 
a não ingerência não excessiva do legislador 
no exercício das profissões. Regras excessivas 
e restrições insensatas acabam beneficiando 
pequenos grupos corporativos que acabam su-
pervalorizando o próprio trabalho em relação ao 
trabalho de igual valor de outros profissionais. 
São consideradas exceções as atividades que 
envolvem a saúde, a segurança e a educação 
dos cidadãos. Nesse caso, a omissão do legisla-
dor pode permitir – pode permitir – que pessoas 
inabilitadas no exercício profissional coloquem 
em risco valores, objetos ou pessoas.

E, é claro, no caso específico, também podemos 
considerar o valor da História.

No caso dos historiadores – diz o relatório es-
crito e aprovado, aprovando a matéria a CCJ o 
Senador Flexa Ribeiro –, é inegável que eles 
exercem um papel relevante na sociedade, com 
impactos culturais e educativos capazes de ense-
jar a presença de normas regulamentadoras do 
exercício profissional. Ademais, a inexistência de 
uma regulamentação pode permitir que o campo 
de atividade desses profissionais seja ocupado 
por pessoas de outras áreas, muitas delas com 
profissões regulamentadas, mas sem as quali-
ficações necessárias para levar a bom termo o 
trabalho com objetos e assuntos históricos.

Acho que essa é uma argumentação suficiente-
mente forte para continuar e aprovar o projeto de sua 
autoria, com o apoio da categoria dos historiadores.

O SR. PRESIDENTE, (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia, lembrando 
que o projeto foi aprovado em todas as comissões, 
inclusive na de Educação.

Pergunto se alguém mais quer discutir a matéria.
Não havendo quem queira discutir, vamos à vo-

tação do projeto, sem prejuízo das emendas.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
Alguém quer encaminhar?
Se ninguém quer encaminhar, vamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram.(Pausa)
Aprovado, contra o voto dos Senadores Aloysio 

Nunes Ferreira e Pedro Taques.
Votação da Emenda nº 1, de Plenário. 
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram.(Pausa)
Aprovada.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE, (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Em discussão a redação final. (Pausa)

Não havendo quem queira discuti-la, em votação. 
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam com a 

redação final permaneçam como se encontram.(Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Encerrada a Ordem do Dia.
É a seguinte a matéria não apreciada e transferida 

para a próxima sessão deliberativa ordinária:

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 63, de 2011, tendo como 
primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, que 
altera a redação do art. 3º da Emenda Constitu-
cional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, para 

ampliar o prazo de adesão ao regime especial de 
precatório até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Voltamos à lista dos oradores.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Senador Paulo Paim, antes de V. Exª passar para os 
próximos oradores...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Que é V. Exª.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Apenas para reafirmar, em nome 
da nossa liderança, do Partido dos Trabalhadores, 
portanto, que todos nós temos a honra de tê-lo como 
membro da nossa Bancada. 

Tive a oportunidade, assim como outros aqui tam-
bém, Wellington e Pimentel, de conviver com V. Exª na 

547ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



59526 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

Câmara dos Deputados como nosso companheiro, 3º Se-
cretário da Mesa, e também de ser recepcionado porque, 
quando cheguei ao Parlamento, V. Exª aqui já se encontrava.

Quero dizer da nossa alegria de poder votar, na 
tarde de hoje, mais um projeto que V. Exª apresenta, 
não no quantitativo – não é esse o motivo do meu 
elogio – mas principalmente nessa proeza de V. Exª 
ir garimpando temas muito importantes e os transfor-
mando para a chamada rota cultural. Tenho um amigo 
meu, Senador Paulo Paim, que costuma dizer sempre 
o seguinte: “Lei até muita gente rasga, cultura é mais 
difícil”, e aqui, neste momento, nós estamos transpor-
tando da cultura para a lei, tirando de uma ação práti-
ca e concreta, de uma aceitação e até já de um pleno 
exercício para o reconhecimento legal.

Portanto, parabenizo V. Exª por mais essa impor-
tante atitude e, claro, os historiadores do Brasil, que 
ganham consideravelmente com isso. Não deixarão 
de fazer o que estão fazendo nem passarão a fazer 
mais do que estão fazendo por conta disso. Creio que 
continuarão fazendo a sua profissão da mesma forma 
como vêm desempenhando hoje.

Compreendo – e aqui é sempre bom a gente re-
alçar isso – o nosso Senador Aloysio Nunes, que nos 
dá grandes contribuições, e essa é uma das grandes 
contribuições que ele acabou de oferecer, quando faz 
a sua crítica a partir de elementos puramente, eu diria, 
consistentes e inerentes, mas compreende exatamente 
a natureza desse projeto. Portanto, é até importante, 
porque enriquece a aprovação de uma matéria dessas 
com os argumentos que eu diria consistentes, apre-
sentados aqui pelo nobre Senador Aloysio Nunes, que 
é um grande companheiro nesta Casa.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência agradece as considerações em 
relação ao nosso trabalho.

Com alegria, passo a palavra à Senadora Ana 
Amélia, que foi quem pediu à Mesa que o projeto do 
historiador fosse colocado em votação.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Quero, Senador Paim, as-
sinar embaixo das referências que o Senador Walter 
Pinheiro fez ao trabalho de V. Exª. 

Segundo, agradeço expressamente a todos os 
líderes, Renan Calheiros, Gim Argello, Walter Pinheiro, 
Francisco Dornelles, Alvaro Dias e Agripino Maia, que 
encaminharam favoravelmente ao acordo de lideranças 
para incluir na pauta essa matéria. Quero agradecer a 
eles publicamente.

Quero, também, registrar, novamente, a presença 
do Presidente da Associação Nacional dos Historiado-

res, Benito Bisso Schmidt, que acompanhou a votação. 
Essa é uma vitória da categoria. Penso que nós estamos, 
a cada dia, cumprindo com o nosso dever nesta Casa. 

Parabéns a V. Exª pela iniciativa. Pude dar uma mo-
desta contribuição a esse projeto, Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Cumprimento V. Exª por ter acatado o apelo feito 
pelos profissionais da área e encaminhado o pedido. V. 
Exª sabia que eu estaria constrangido se tomasse qual-
quer posição sem que ela tivesse vindo do Plenário. E V. 
Exª, no meu entendimento, prestou um grande serviço 
ao País, mais uma vez. Agradeço em nome de todos.

Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, como 
Líder, pelo tempo de 20 minutos.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero aqui continuar tocando em 
um assunto que abordei ontem – óbvio que sob outro 
enfoque – e até um pouquinho mais animado do que 
no dia de ontem. Refiro-me aqui às questões que en-
volvem Pacto Federativo, relação com Estados, Mu-
nicípios, o que nós poderíamos chamar, inclusive, de 
viabilidade para a gestão. 

Por isso, no dia de hoje, tanto a nossa fala quan-
do a intervenção do Senador Sérgio, do Paraná, foram 
muito na linha da propriedade ou do acerto no que diz 
respeito à ampliação das estruturas do Judiciário in-
clusive para o atendimento à sociedade.

Óbvio que isso esbarra em uma questão fun-
damental. Além da autonomia, temos as questões 
orçamentárias. E aí eu volto para essas questões de 
Estados e Municípios, porque a minha preocupação 
aumenta na medida em que vamos chegando ao fim do 
exercício de diversos mandatos nas cidades brasileiras. 

Tivemos eleições e, no dia 31 de dezembro, os 
mandatos em curso se encerram. E vamos ter, a partir 
de 1º de janeiro, uma verdadeira agonia: novos pre-
feitos tendo que responder por coisas do passado e 
prefeitos que saíram tendo deixado – e eu não quero 
usar isso aqui como nenhum tipo de acusação ou de 
responsabilização – dívidas enormes. 

Uma das que mais me preocupam, Senador Paulo 
Paim, é a dívida com servidores públicos. Várias prefeituras 
hoje, no Brasil, enfrentam problemas para honrar com-
promissos, principalmente com o décimo terceiro salário.

Portanto, é fundamental que nós discutamos 
isso. É fundamental que adentremos a seara da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e do pacto federativo. Te-
nho trabalhado nesse tema desde o início deste ano 
e acho que é uma questão que temos de tocar não 
tangenciando, mas profundamente.

E aí quero começar apontando uma outra ques-
tão que não abordei ontem. Refiro-me ao art. 42 da 
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Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí falo muito isso, 
principalmente para os Municípios brasileiros. O art. 
42, meu caro Paulo Paim, da Lei de Responsabilida-
de Fiscal atribui a responsabilidade ou é utilizado para 
cobrar responsabilidade de gestores em uma relação 
entre receita, orçamento e execução.

Como é isso? Os Municípios brasileiros – ou até 
Estados – que, porventura, tenham frustrações de re-
ceitas terminam sendo penalizados quando da execu-
ção orçamentária. Aí nós poderíamos dizer que fez de 
forma equivocada o gestor seu orçamento, planejou 
mal a sua ação ou trabalhou durante a sua gestão de 
forma equivocada, de modo que não conseguiu auferir, 
não conseguiu as receitas para aquele orçamento ou 
superestimou o orçamento? Poderiam ser essas ques-
tões levantadas? Claro que poderiam. Mas aí fica uma 
pergunta, Senador Sérgio: e os Municípios e Estados 
que perderam receitas por fatores alheios a sua vonta-
de ou ao seu planejamento? Como responsabilizá-los? 
Por que responsabilizá-los? Ora, se elementos externos 
provocaram queda na arrecadação – aí vamos usar os 
dois fundos mais importantes: Fundo de Participação 
dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados –, 
queda na arrecadação de impostos que compõem es-
ses fundos, consequentemente queda no repasse para 
os Municípios e para os Estados. E aí? Poder-se-ia cul-
par alguém nessas circunstâncias e dizer que o sujeito 
planejou mal? Como é feito normalmente em qualquer 
orçamento – da União, de Municípios e de Estados. 

Toma-se como base a receita que tem no ano 
anterior para projetar, a partir da economia, a partir de 
fatores, PIB, inflação, o próprio crescimento ou até ati-
vidades econômicas implantadas em cada Município, 
em cada Estado, para que se promova aí a chamada 
expectativa da sua receita. Consequentemente, mon-
tar o seu orçamento, a peça mais importante, a peça 
programa, ou até montar o PPA, que é um programa 
mais extenso, um programa para quatro anos. 

O PPA é verdadeiramente um programa de gover-
no. E aí? O FPM, no meio da gestão, no meio da exe-
cução do orçamento, a receita cai durante a gestão; cai 
sobre a cabeça do gestor o art. 42, portanto, penalizado, 
classificado como alguém que praticou improbidade ad-
ministrativa. Consequentemente, sujeito a sanções. E 
aí? Como é que nós vamos tratar essa questão?

Então, é importante que este ajuste seja feito; é 
importante que essa questão seja analisada por nós. 
Eu não estou tratando aqui do ponto de vista da não 
penalização nem do ponto de resolver o problema dos 
gestores, mas sim de resolver o problema da adminis-
tração. Não é só para a questão da pena aplicada ao 
gestor, mas é para se rever, reformular o planejamento 
para execução em qualquer cidade, em qualquer Es-

tado. É ajustar a execução ao que está acontecendo 
do ponto de vista da receita. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi pensada para 
isso, foi pensada para ajudar o gestor a planejar de 
forma, eu diria, consequente os seus próximos passos.

Eu, desde que cheguei ao Congresso Nacional, te-
nho me dedicado muito a essa matéria do planejamento, 
do orçamento. É algo que sempre provoca na minha atu-
ação parlamentar muito desejo de um conhecimento mais 
profundo, porque entendo que essa é uma peça impor-
tantíssima para o funcionamento das estruturas públicas.

Não é a toa que mesmo a ditadura militar, quando 
fez o seu Decreto 200, chamou de orçamento-progra-
ma. Muita gente chama o orçamento de uma espécie 
de conjunto de cifras, que basta chegar de um lado e 
pôr o valor e de outro o objetivo que se quer alcançar.

Está errado. O orçamento tem que ser pensado 
a partir de toda uma estrutura: o que cobrir, como al-
cançar, como chegar, que serviço prestar, que estru-
tura consolidar para que esse serviço seja prestado. 
Depois disso, é que você quantifica o que deve ser 
feito, como deve ser feito, quando deve ser executado 
e, obviamente, quanto isso deve consumir ou quanto 
isso deve necessitar de investimento dos cofres públi-
cos para consagrar esse programa, e não o contrário; 
chegar lá e pôr dez milhões, vinte, trinta, não sei quan-
to, e depois sair encaixando os projetos como quem 
faz uma equação no caminho de volta.

Eu aprendi na minha formação que o melhor de 
uma equação é você aprender a desenvolvê-la e não 
decorá-la e, muito menos, partir do resultado para 
chegar às partes.

Então, é fundamental que nós façamos isso; daí 
a necessidade de a gente mexer na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, alterar a Lei de Responsabilidade 
Fiscal para ir ao encontro desse desejo de Municípios 
e Estados na utilização de ferramentas que verdadeira-
mente lhe deem as condições para o exercício correto 
da gestão na esfera pública.

Logo, isso também servirá como base para a 
gente discutir aqui os elementos centrais da chamada 
repactuação dessa Federação. E aí há uma necessi-
dade enorme de o Senado assumir o compromisso de 
responder com o FPE. O próprio Fundo de Participação 
dos Municípios tem uma anomalia, que eu, inclusive, 
cheguei a discutir aqui ainda com o Senador Tião Via-
na. Eu, então Deputado Federal, e o então Senador 
Tião Viana, hoje Governador, discutimos nesta Casa 
a forma como um Município perde receita e como um 
Município muda de faixa, aumentando sua arrecadação. 

Ora, para um Município perder receita, meu caro 
Senador Tomás, é simples: basta haver uma migra-
çãozinha de munícipes, principalmente os fronteiriços 
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ou os limítrofes, de um lado para o outro. O cara sai 
de um vilarejo, de uma cidade para outra. Muda ali o 
seu domicílio. Uma pequena quantidade e o Município 
muda de faixa, para baixo.

Mas, para o Município mudar de faixa para cima, ele 
tem que ter uma quantidade imensa de novos habitantes. 
Nós buscamos discutir isso, ou seja, transformando o que 
era uma curva, poderíamos chamar assim, numa relação 
direta, de forma gráfica, nos seus 45 graus, para que nós 
pudéssemos transformar isso numa verdadeira escadi-
nha, criando as condições para que o Município não sofra.

Na Bahia, nós encontramos, por exemplo, quase 
50 Municípios que perderam arrecadação do Fundo de 
Participação dos Municípios por conta desse equívoco.

Então, é fundamental que nós adotemos medi-
das para essa questão. Por outro lado, é fundamental 
também que nós tratemos essa relação de Estados e 
Municípios com a União.

Ora, a União fez, agora, de forma até acertada, 
um grande movimento para liberar as condições fiscais, 
permitindo que Estados possam contrair empréstimos 
junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, 
junto ao Banco Interamericano, junto ao Banco Mundial, 
junto à Caixa Econômica, junto ao Banco do Brasil, às 
instituições de fomento, às instituições financeiras. 

Legal isso. Os Municípios vão poder captar recursos, 
os Estados. Agora mesmo, nós acabamos de aprovar aqui 
créditos para Estados. Nós vamos ter que pagar. Investimen-
to na ponta, Senador Moka, precisa de custeio. Acabou de 
construir hospital, tem que botar médico lá dentro, senão 
não adianta. Esse custeio é o grande problema. Então, a 
União cobre, a União ajuda no investimento.

O que nós estamos pedindo agora é uma compre-
ensão para a gente resolver um problema de caixa para 
que esses Estados possam aplicar esses investimentos 
e, obviamente, esses Estados possam ter condições 
para o custeio das atividades, o custeio dos serviços. 
E, aí, eu me refiro, exatamente, às novas regras para a 
questão das dívidas de Estados e Municípios. Funda-
mental isso. Fundamental para a gente ter e até tratar 
isso nesse novo tempo. Alguém pode dizer assim: “mas 
era normal que a taxa de juros de ontem ou de ante-
ontem fosse uma taxa de 15% num empréstimo a um 
Estado”. Normal, Senador Moka, normalíssimo. Mas 
não é essa taxa de juros, hoje, por exemplo, pratica-
da pela Selic, não é essa taxa de juros que todos nós, 
hoje, cobramos para que o cidadão, para que qualquer 
operação de crédito possa se relacionar.

Então, não é justo que essa taxa de juros seja 
mantida. Não é justo que o prazo que ontem cobria uma 
situação mais – eu não vou dizer – estável, mas, pelo 
menos, menos complicada do que a de hoje. Então, 
não, para a situação de hoje, crise econômica, menos 
recursos, atividade econômica em baixa, nós temos 

problemas. Obviamente, alongar o prazo para esses 
Estados, ele não só entrega ao Estado uma capaci-
dade de desembolso, como ele também devolve aos 
Estados, meu caro Tomás, a possibilidade de fazer 
investimentos locais, para enfrentar essa crise, que é 
mundial. E como é que trata nacionalmente? É fácil. 
Eu quero sempre repetir aqui uma expressão que uso 
costumeiramente nesta Casa: ninguém mora na União, 
ninguém mora no Estado; cidadão mora é no Municí-
pio, Sérgio, onde ele tem lá o CEP, a portinha dele, o 
lugar onde botar os dois pés e, de vez em quando, até 
na horizontal, poder dar o seu cochilo. 

Portanto, é nesse lugar que precisamos ter as 
condições, inclusive, para investimento, para enfren-
tar os problemas da crise, aumentar a capacidade de 
renda, estimular o consumo, fazer a economia girar.

O Município e o Estado ainda são as mais fortes 
fontes para alavancar o desenvolvimento! É nessa li-
nha que quero chamar a atenção.

Um aparte ao Senador Sérgio; depois, ao Sena-
dor Moka e, na sequência, ao Senador Tomás.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Se-
nador Walter Pinheiro, nós temos muito claro que a 
maioria dos Municípios brasileiros não são autossufi-
cientes em arrecadação. São dependentes, primeiro, 
das transferências constitucionais que vão dos Esta-
dos – impostos estaduais, principalmente o ICMS; se-
gundo, dos impostos arrecadados pela União – IPI e 
Imposto de Renda. Essas fontes compõem a base do 
FPM. No entanto, a própria União, nos últimos anos, 
como indutora da economia para garantir a geração 
de emprego e o desenvolvimento em alguns setores 
específicos, vem desonerando, vem tirando IPI. Isso 
vem atrapalhando. A União também tirou, recentemen-
te, a questão da Cide dos combustíveis, que traz um 
prejuízo diretamente aos Municípios. No entanto, nós 
temos que achar soluções, Senador Walter, através do 
desenvolvimento regional. O que podemos fazer? Nós 
temos que levar desenvolvimento aos Municípios mais 
distantes do interior dos nossos Estados. Que lá eles 
possam ter empresas, geração de emprego, renda, um 
comércio mais fortalecido, indústrias. E que não fique 
somente nos grandes centros ou na região litorânea 
brasileira. Nós estamos debatendo, na Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado Federal, uma refor-
mulação para criarmos e mudarmos essa questão do 
desenvolvimento regional. O desenvolvimento regio-
nal tem que se dar não nas macrorregiões, mas, sim, 
dentro dos Estados. No seu Estado, a Bahia, se tra-
tarmos o desenvolvimento regional pegando a Bahia 
como parte do Nordeste, os investimentos vão estar 
onde? Na região litorânea. Na região que mais precisa 
dos incentivos, poucos são aqueles que vão instalar as 
suas empresas no interior da Bahia. E a capilaridade 
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do Governo estadual, às vezes, nem é suficiente para 
incentivar a migração dessas empresas. Então, temos 
que tornar os nossos Municípios autossuficientes e não 
dependentes como estão, reféns do FPM, chegando 
ao final de um mandato agora, em 2014, sem os re-
cursos para pagarem o 13º salário, dependentes sem-
pre de um aporte financeiro da União, que, inclusive, 
está atendendo um apelo da entidade que representa 
os Municípios brasileiros. Muito obrigado pelo aparte.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Correto. Acho que V. Exª toca exatamente nesse tema. 
E até, Senador Sérgio, para termos uma ideia de como, 
no passado... Não quero classificar como erro, mas eu 
diria que o planejamento foi um pouquinho desvirtuado. 

A minha Bahia, citada por V. Exª, tem duas im-
portantes estradas federais no eixo norte-sul: a 101 e a 
116. Todas duas próximas ao litoral. A 101 é a litorânea 
conhecida, mas a 116 também está muito próxima do 
litoral. Para o miolo da Bahia, nós não temos uma norte-
-sul. Depois vou encontrar, Senador Moka, uma estrada 
norte-sul lá no extremo oeste, saindo do norte de Minas, 
chegando até o Piauí, já quase na divisa da Bahia com 
Goiás. No miolão da Bahia, inclusive o território mais 
árido – não se pode chamar aquilo de Semiárido, que 
até chamo muito de sertão produtivo, que são dois terços 
do nosso território –, não tenho nenhuma estrada que 
corte a Bahia de norte a sul. Estamos tentando fazer 
a 122, que corta exatamente no meio, mas não existe. 

Portanto, para fazer isso, para chegar com o de-
senvolvimento regional, para atingir localmente, para 
mudar localmente, temos que promover essas mudan-
ças para que Estados e Municípios ganhem capacidade 
de investimento para esse estímulo local.

Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 

Senador Walter Pinheiro, quero primeiro parabenizar 
V. Exª, Líder da Bancada do PT, pelo pronunciamento 
importante, sem dúvida nenhuma, vindo de V. Exª num 
momento muito oportuno porque é o momento em 
que estamos discutindo o FPE, todas essas questões 
do chamado pacto federativo. Quero dizer que o meu 
Estado do Mato Grosso do Sul paga juros de 15%. É 
um negócio que não dá para a gente entender. Cla-
ro que isso foi negociado, e o Mato Grosso do Sul foi 
um dos primeiros Estados a renegociar. Imagino que 
a Bahia, V. Exª já me disse, está nesse patamar de 
15% também. Mas a verdade é que isso realmente... 
O empréstimo era de R$1 bilhão e pouco. O emprésti-
mo era sabe para quê? Para fazer uma rodovia federal 
no meu Estado, ligando Campo Grande até Corumbá. 
Quer dizer, a rodovia era uma BR, fez-se o emprés-
timo e adquiriu-se essa dívida, nós já pagamos R$5 
bilhões – o Governador esteve com V. Exª –, de uma 
dívida que era de R$1 bilhão, e estamos devendo 

R$7 bilhões. Quer dizer, não tem jeito de pagar isso. 
É um negócio completamente absurdo. Qual é a linha 
de raciocínio do Senador Walter Pinheiro, à qual que-
ro, neste momento, hipotecar apoio e solidariedade? 
Nós temos de alongar o perfil dessa dívida e diminuir 
esses juros. E esse dinheiro que os governos não vão 
ter mais de pagar, que é a diferença dos juros, servirá 
de investimento nos Estados e nos Municípios. Não 
vejo melhor maneira de estimular a economia em to-
dos os Estados brasileiros, porque cada Governador 
terá... Imagine, Paim, se tivéssemos de pagar qualquer 
coisa em torno de 9%, 7% ou 8%, nós, que pagamos 
15%? Esse percentual seria imediatamente revertido 
na forma de investimento. Para terminar, V. Exª disse 
– e eu sempre também digo – que ninguém mora nos 
Estados; as pessoas vivem nos Municípios. E é nos 
Municípios, Senador Walter Pinheiro, que as pessoas 
trabalham; portanto, é onde são gerados os impostos. 
E, de cada R$100,00, a União fica hoje com mais de 
R$60,00. Vamos colocar R$20,00 e tanto para os Es-
tados, e os Municípios pegam a menor fatia, embora 
os impostos sejam todos eles produzidos nas cidades.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador Moka.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Se V. Exª me permite, eu prorrogo a sessão pelo 
tempo necessário para que todos os oradores possam 
usar a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Senador Tomás.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Se-
nador Walter Pinheiro, eu queria só dizer a V. Exª, 
acerca dessa questão dos Municípios brasileiros, que 
eu já fui Prefeito de Porto Velho antes da Constituição 
vigente. E hoje ainda temos a facilidade das emendas 
parlamentares. Isso não era permitido pela Constitui-
ção anterior. Hoje, ainda existe a facilidade de que os 
Deputados façam emenda para os seus Municípios. 
Mas, Senador, o que se discute aqui é a situação dos 
prefeitos. O prefeito está na base. O cidadão vai à 
prefeitura. O cidadão não vai ao Governo do Estado; 
o cidadão não vai à Presidência da República, aos 
Ministérios. O cidadão vai ao gabinete do prefeito re-
clamar da estrada, reclamar do asfalto, reclamar da 
saúde. O prefeito e os vereadores são uma espécie 
de para-choque da sociedade, porque é neles primei-
ro que os problemas chegam. Mas, infelizmente, são 
exatamente essas entidades, as prefeituras, que têm 
a menor participação no bolo tributário nacional. E 
agora nós temos ainda essa situação, que V. Exª tam-
bém citou, dessas isenções tributárias que repercuti-
ram de forma negativa na receita dos Estados e dos 
Municípios. Em meu Estado, o Estado de Rondônia, 
o Governador Confúcio Moura está me passando os 
dados, que revelarei daqui a mais uns dias, mostrando 
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quanto o Estado perdeu em face dessas isenções, que 
foram importantes – a Presidente tomou uma decisão 
importante, não há dúvida, para assegurar emprego, 
para assegurar a manutenção da indústria nacional –, 
mas ocorre que isso refletiu nos pequenos Municípios. 
Nos pequenos Estados mais pobres, foi praticamente 
arrasador. E hoje passamos, em Rondônia, por muitas 
dificuldades. Então, não quero me alongar muito, mas 
queria cumprimentar V. Exª, que faz um pronuncia-
mento muito importante. É uma pena que um discur-
so dessa qualidade seja feito num horário em que já 
está praticamente se encerrando a sessão do Senado 
Federal, e há pouca participação de Senadores. Mas 
ontem, quando V. Exª discursou aqui sobre assunto se-
melhante, vi que Senadores, ex-Governadores, todos 
apartearam V. Exª, no mesmo sentido. Então, queria 
parabenizá-lo pelo pronunciamento que faz e dizer que 
os Municípios e os Estados precisam de um socorro 
imediato, para poderem sanear as suas finanças, se 
não teremos problemas em vários Estados brasileiros e 
na maioria absoluta dos Municípios deste País. Quero 
saudá-lo e cumprimentá-lo pelo pronunciamento que 
faz nesta noite. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador Tomás.

Queria encerrar, meu caro Senador Paulo Paim, 
dizendo aqui duas coisas que julgo fundamentais para 
este momento. A primeira delas é exatamente o desafio. 
Aqui ontem tivemos isto, Senador Tomás: diversos ex-
-Senadores que agora são Governadores e Governa-
dora, diversos Senadores que são ex-Governadores, e, 
portanto, o Senado não pode assistir a este momento 
sem uma ação contundente.

A segunda é exatamente referente ao aspecto da 
participação de lá para cá. Governadores e prefeitos 
não podem assistir a este momento e, efetivamente, 
limitarem-se a um processo de caminhada, só para re-
solver o problema pontualmente, buscando recursos. 
Temos agora que mudar estruturalmente essa questão.

Portanto, fica esse desafio para o Senado Federal, 
à altura do Senado Federal, sem nenhum problema, 
e, principalmente, para este momento decisivo para 
Estados e Municípios.

Era isso que eu tinha a dizer. 
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Se-

nador Walter, permita-me um aparte.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O 

Senador Jayme está pedindo um aparte. 
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Sena-

dor Walter, mesmo concluindo o seu pronunciamento, 
mas eu estava no gabinete me deslocando para aqui. 
Faço questão de fazer uma pequena intervenção na 
fala muito pertinente que V. Exª faz na tarde/noite de 
hoje, pelo fato em relação aos repasses aos Municí-
pios brasileiros, aos Estados. Na verdade, eu sou mu-
nicipalista. Tive a oportunidade ímpar de ser prefeito 

por três mandatos da minha cidade e ser governador 
do meu Estado e sei perfeitamente das dificuldades 
que os Municípios brasileiros estão vivenciando. Par-
ticularmente, tenho uma tese de que nós temos que 
discutir um novo pacto federativo para o nosso País 
e, certamente, com isso, melhorar a performance dos 
investimentos. A maioria absoluta dos Municípios brasi-
leiros está com muita dificuldade, sobretudo neste exato 
momento em que o Governo Federal, através do Poder 
Executivo, abre algumas concessões, até pelo fato de 
aquecer a nossa economia, principalmente na redução 
ou mesmo na isenção de IPI em relação à linha bran-
ca, automóvel, etc., etc. Entretanto, Senador Walter, 
confesso que, quando fui prefeito – o momento é total-
mente diferenciado –, houve um empobrecimento de lá 
para cá na medida em que os Estados e os Municípios 
receberam muita incumbência por parte do Governo 
Federal, todavia, para essas incumbências, não foram 
repassadas, por conseguinte, as verbas para darem 
continuidade naqueles trabalhos que a Federação já 
executava. Assim, neste exato momento, nós temos 
que ver com muito critério, com muita responsabilida-
de – e V. Exª fez um pronunciamento muito oportuno 
–, para melhorarmos os repasses para os Municípios 
brasileiros. Mato Grosso quase é maioria – e aqui está 
o Senador Cidinho Santos, que foi presidente da As-
sociação Mato-Grossense dos Municípios, prefeito por 
três mandatos; o seu irmão agora também foi, por sinal, 
eleito prefeito de consenso e sabe da dificuldade. A 
maioria dos Municípios mato-grossenses não vão fe-
char a conta. Não tem como fechar a conta porque os 
repasses diminuíram. Alguns Estados estão vivendo 
com dificuldade. Vou dar um exemplo para V. Exª: fui 
prefeito, e o meu primeiro mandato foi em 1983, por 
um período de seis anos. Nós contraímos um emprés-
timo de certo programa que havia para pavimentar a 
linha de transporte coletivo. Essa conta já foi paga dez 
vezes, e o Município de Várzea Grande ainda continua 
devendo. Então, é impossível nós continuarmos com 
essa situação, na medida em que os problemas resi-
dem nos Municípios, nas cidades brasileiras, e não 
podemos continuar convivendo com essa dificuldade. 
Os Municípios exauriram toda a sua capacidade de 
investimento, e hoje está difícil até a sobrevivência e 
manutenção dos serviços essenciais, sobretudo nas 
áreas sociais, de que visceralmente dependem as fa-
mílias mais carentes dos nossos Municípios brasilei-
ros. De maneira que quero aqui, nesta oportunidade, 
manifestar, com certeza, o meu apoio às ideias pro-
postas, sobretudo a defesa que V. Exª faz em relação 
à transferência não só do FPE, mas sobretudo do FPM 
para os Municípios brasileiros. Está de parabéns pelo 
pronunciamento que V. Exª faz na tarde/noite de hoje 
aqui na Casa do Senado Federal.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador Jayme.

Estou encerrando, Senador Paulo Paim.
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É por isso que eu acho que ontem até nós tivemos 
uma grande vitória: a Câmara dos Deputados aprovou 
a questão da distribuição dos royalties, que já havia 
sido inclusive aprovada neste Senado – um projeto de 
autoria do Senador Wellington Dias, do PT, com a re-
latoria do Senador Vital do Rêgo. Portanto, agora nos 
resta dar sequência a matérias como essa, e a gente 
ir ajustando as condições, Senador Jayme, para que 
o Município não só resolva o seu problema, mas que 
o Município resolva o problema de cada cidadão, re-
solva o problema da economia. Achar que a gente vai 
resolver nacionalmente tudo, sem começar por lugar 
nenhum, eu tenho a impressão que não dá liga.

Portanto, o apelo que a gente faz é exatamen-
te de que, nesse novo ordenamento, a gente tenha a 
oportunidade de ir contribuindo para que Municípios 
possam ser parte dessa história de reconstrução da 
nossa economia em cada local. E não é só como todo 
mundo costuma sempre dizer, Senador Jayme: “Ah, 
os Municípios brasileiros majoritariamente são da 
agropecuária”, como se fosse um negócio ruim. Não 
dá para ser assim. É para tratar isso considerando o 
papel importante que ela tem, mas por que não pode 
haver outras atividades além dessa? Qual é o proble-
ma? Por que não? Atividades geradoras de renda e 
principalmente de postos de trabalho.

Era isso, Senador Paim, que tinha a declarar aqui 
na noite de hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Walter Pinheiro e Srs. Senadores, eu 
tenho que ler um requerimento que foi encaminhado 
à Mesa pelo Senador Vital do Rêgo, com a presença 
de quatro Senadores em plenário. Antes do próximo 
orador, eu vou ler o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) – 
Exmo Sr. Senador José Sarney, Presidente do 

Senado Federal. 
Sr. Presidente, em 2011 tive a honra de relatar o 

Projeto de Lei do Senado (PLS) no 448/2011, que dispõe 
sobre os royalties e participação especial devidos em 
função da produção de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão 
no mar territorial, na zona econômica exclusiva e na 
plataforma continental, e sobre os royalties devidos 
sob o regime de partilha de produção, instituído pela 
Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010. O Parecer 
concluiu pela apresentação de Substitutivo ao Proje-
to, que foi aprovado pelo Plenário da Casa e enviado 
para a Câmara dos Deputados. Lá, o Projeto de Lei, 
que tomou o nº 2.565, de 2011, foi aprovado e agora 
irá à sanção presidencial.

Ocorre que foi detectada uma imprecisão no 
Substitutivo, que passo a descrever.

O Parecer nº 1.109, de 2011, que instruiu a ma-
téria, apresenta proposta para repartição dos royalties
de 2012 a 2020, consubstanciada na Tabela 1 (fls. 246 
do Processado), a seguir reproduzida. 

A Tabela 1: Proposta do Substitutivo para repartição 
dos royalties consta aqui no documento. Conforme se 
verifica na Tabela, o percentual destinado aos Municípios 
afetados por operações de embarque e desembarque 
de petróleo é de 3%, de 2012 a 2016, e de 2%, a partir 
de 2017. Contudo, os dispositivos que determinam a 
distribuição dos royalties no regime de concessão (arts. 
48 e 49 da Lei nº 9.478, de 1997, na forma do Projeto) 
estabeleceram a participação dos Municípios afetados 
em 3%, sem, contudo, explicitar a redução para 2% a 
partir de 2017, tal como representado na Tabela transcri-
ta, que – repito – consta do Parecer nº 1.109, de 2011. 

Essa redução na distribuição, porém, deve ser 
explicitada para que guarde correspondência com o 
incremento dos percentuais destinados ao Fundo Es-
pecial a ser distribuído a todos os Estados e Municípios 
(que consta nos arts. 49-B e 49-C da Lei nº 9.478, de 
1997, na forma do Projeto). 

Dessa forma, para que o texto reproduza fielmen-
te a decisão adotada em plenário sobre a distribuição 
dos recursos dos royalties sob o regime de concessão, 
que teve fundamento na Tabela 1, constante do refe-
rido Parecer nº 1.109, de 2011, é necessário que seja 
adotada a seguinte redação para a alínea “c” do inciso 
II do art. 48 e para a alínea “c” do inciso II do art. 49 
da Lei 9.478, de 1997, na forma do art. 3º do Projeto:

c) 3% para os Municípios que sejam afetados 
pelas operações de embarque e desembarque 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocar-
bonetos fluidos, na forma e critério estabeleci-
dos pela ANP, até 2016, e 2%, a partir de 2017. 

Sendo assim, tratando-se de redação que dá 
margem à imprecisão do texto, requeiro sua correção 
conforme apresentado acima, nos termos do art. 325, 
III, do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, Senador Vital do Rêgo.
Quadro comparativo da alínea “c” do inciso II do 

art. 48 e da alínea “c” do inciso II do art. 49 da Lei 9.478, 
de 1997, na forma do art. 3º do Projeto.

Redação atual: 3% para os Municípios que sejam 
afetados pelas operações de embarque e desembarque 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbone-
tos fluidos, na forma e critério estabelecido pela ANP;

Redação proposta: 3% para os Municípios que 
sejam afetados pelas operações de embarque e de-
sembarque de petróleo, de gás natural e de outros hi-
drocarbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos 
pela ANP, até 2016, e 2%, a partir de 2017.

É o seguinte o Ofício na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – É esse o ofício.

Com referência ao Expediente lido, a Presidência 
encaminhou ofício à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Ci-
dinho Santos e, em seguida, ao Senador Sérgio Souza.

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicial-
mente, quero registrar que, hoje, se estivesse vivo e 
estivesse aqui no meio de nós, estaria completando 
76 anos de idade um dos Senadores mais brilhantes 
que passou por esta Casa, o Senador de Mato Gros-
so do Sul Ramez Tebet. E aqui está o nosso Coronel 
Coaraci Castilho, que foi seu chefe de gabinete por 
muito e muito tempo.

Então, quero deixar registrado aqui o aniversário 
do nosso querido Senador Ramez Tebet e externar 
a toda a sua família os parabéns e as saudades que 
sentimos desse grande brasileiro que aqui, pelo Sena-
do, passou, inclusive ocupando o cargo de Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Cidinho, permita que eu me some a 
sua lembrança do nosso inesquecível Ramez Tebet, 
que foi Presidente desta Casa. Lembro-me da oportu-

nidade em que eu estava no Sul, em conflito com uma 
lei que estava sendo discutida aqui, da qual ele era o 
Relator. Convidei-o, não é base eleitoral dele, mas ele 
se deslocou ao Rio Grande do Sul, participou de uma 
grande plenária lá na Universidade, só para deixar bem 
claro a todos a minha posição.

Quero de público agradecer, em primeiro lugar, 
a V. Exª e, naturalmente, cumprimentar os familiares 
do nosso querido e sempre Senador Ramez Tebet. Sei 
que lá de cima está nos assistindo, porque acredito 
muito na visão espiritual, e sabe que esta homenagem 
é mais do que justa.

Parabéns a V. Exª.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) – 

Obrigado, Presidente. 
Eu queria aproveitar também o discurso, há pouco, 

do nosso Líder do PT, o Senador querido, Walter Pinhei-
ro, que fez excelente pronunciamento aqui, e lembrar 
aos Senadores presentes, que nos acompanham pela 
TV Senado em seus gabinetes, que no próxima dia 13 
de novembro, a Confederação Nacional dos Municí-
pios estará fazendo, no Auditório Nereu Ramos, aqui 
no Senado Federal, um grande movimento de alerta 
ao Governo Federal em virtude das dificuldades finan-
ceiras por que passam os Municípios e queria pedir 
aos colegas Senadores, às colegas Senadoras que se 
fizessem presentes.
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No mês passado, os Prefeitos estiveram aqui, cer-
ca de oitocentos aproximadamente e somente eu, o Se-
nador Alvaro dias e a Senadora Ana Amélia estivemos 
lá manifestando solidariedade aos nossos Prefeitos. 

Na próxima terça-feira, dia 13, estão sendo es-
perados mais de mil Prefeitos aqui no Senado Federal 
e seria importante a presença dos Parlamentares, do 
apoio de S. Exªs para que esses nossos baluartes que 
trabalham pelo municipalismo brasileiro não venham 
a incorrer no final de mandato e não cumprir a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, em função das dificuldades 
financeiras por que passam no momento.

Sr. Presidente, mais ou menos nessa linha, acabei 
falando sobre o municipalismo, sofre o pacto federativo, 
quero registrar que no dia 24 de outubro, a Presiden-
te Dilma enviou aqui ao Senado a Medida Provisória 
nº 585 – quero ressaltar e elogiar a Presidente Dilma 
e o seu Governo. Essa medida vem compensar um 
pouco as perdas dos Estados e dos Municípios com 
os fundos de exportações. Evidentemente, que esses 
valores aqui enviados são insignificantes em função 
das perdas que os Estados exportadores têm hoje, 
mas são um alento para um final de ano pessimista 
que passam Estados e Municípios, e esses recursos 
poderão ajudar no fechamento do caixa, no pagamen-
to do 13º salário.

Então, eu quero parabenizar a Presidente Dilma 
por ter enviado essa Medida Provisória no valor de 
R$1,950 bilhão, valores propostos para serem dividi-
dos pelos Estados exportadores.

O volume de recursos propostos parece super-
lativo, especialmente quando observado pela ótica do 
cidadão, ou mesmo de inúmeras médias e grandes 
empresas em operação em nosso território. Contudo, 
quando se pensa em um País com as dimensões, a 
população e as carências sociais do Brasil contem-
porâneo, vê-se desde logo que o montante, além de 
modesto, é injusto, como procurarei evidenciar.

Formamos uma federação que comporta 27 Uni-
dades e 5.565 Municípios, abrigando e provendo servi-
ços essenciais para quase 200 milhões de brasileiros.

Nessa linha, e atento aos justos e recorrentes pe-
didos dos prefeitos que estiveram aqui nesse encontro, 
como citei antes, apresentei duas emendas à Medida 
Provisória n° 585 para tentar minimizar aos poucos 
as perdas dos Municípios em função da isenção do 
IPI de produtos como material de construção, da linha 
branca, da linha automotiva. Considero importantes 
essas medidas tomadas pelo Governo Federal para 
impulsionar a economia neste momento difícil, mas 
elas estão prejudicando sobremaneira os Estados e 
os Municípios. 

Como a receita do IPI é partilhada com os demais 
entes federados, consoante mandamento constitucio-
nal, não soa adequado penalizar esses entes em vir-
tude de medidas que mirem objetivos da competência 
estrita do Governo Federal.

Números da Secretaria da Receita Federal, relati-
vos ao período janeiro–agosto de 2012, mostram uma 
queda real na arrecadação do IPI da ordem de 2,97%, 
no comparativo com idêntico período do ano passado. 
Esse percentual corresponde a R$953 milhões, que, 
ajustados para o período de um ano, alcançam o valor 
de R$1,430 bilhão, que são as perdas hoje de Estados 
e Municípios em função da desoneração do IPI dos 
produtos que citei agora há pouco.

Logo, aplicando-se a este último número o per-
centual relativo à parcela distribuída aos Fundos de 
Participação dos Estados e dos Municípios, que é de 
45%, tem-se os R$644 milhões adicionais propostos 
pela emenda que apresentei, perfazendo auxílio finan-
ceiro que atingirá, então, R$2,594 bilhões para serem 
repassados a Estados e Municípios. Uma primeira 
parte, como citei, para compensar as exportações, e 
esses R$644 milhões que seriam para compensar as 
perdas com IPI de Estados e Municípios.

A segunda emenda que apresentei também à MP 
585 contempla, além da compensação pelas perdas 
decorrentes do IPI, ajustes que se impõem em fun-
ção da perda de recursos da CIDE dos combustíveis, 
a chamada Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico. A CIDE combustível foi zerada por iniciativa 
do Governo Federal, implicando prejuízos hoje estima-
dos em R$595 milhões para os Estados e Municípios. 

Essa segunda emenda, Senador Sérgio Souza, 
Senador Tomás, certamente vem ao encontro das ex-
pectativas e das necessidades dos Estados, do Distrito 
Federal e também dos Municípios.

Nossos entes federados, como apontei no início 
desta intervenção, têm enfrentado flagrantes adversi-
dades, que se materializam no rebaixamento da qua-
lidade e na precariedade dos serviços prestados aos 
cidadãos brasileiros.

Entendo que é dever de todos nós e também 
desta Casa Legislativa procurar diminuir as dificulda-
des que atravessam nossas cidades, nossos Estados, 
aprovando essas duas emendas que vêm fazer um 
pouco de justiça com os Municípios brasileiros e tam-
bém com os Estados.

Concedo um aparte ao Senador Sérgio Souza.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Meu 

caro colega Senado Cidinho Santos, também me con-
sidero um municipalista. No Paraná, 399 Municípios, na 
sua grande maioria, diria pelo menos 350 municípios, 
são dependentes das transferências constitucionais, 
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não são autossuficientes. Intervenções como essas na 
política, na maioria das vezes nacional de incentivos 
à economia, normalmente acarretam prejuízo para os 
Municípios. É uma tragédia vermos anualmente, no pe-
ríodo que vai de julho até outubro mais ou menos, que 
é o período das restituições do Imposto de Renda, o 
achatamento da arrecadação dos Municípios, quando 
mal conseguem, algumas vezes, bancar suas despesas 
obrigatórias, nunca sobrando ou sobrando muito pouco 
para os investimentos. Iniciativas como essa de V. Exª 
de propor, inclusive dentro de uma medida provisória 
que trata do assunto, ações que venham privilegiar 
os Municípios são louváveis. Eu gostaria também de 
dizer que aprovação pela Câmara dos Deputados dos 
royalties, da forma como foi aprovado no Senado, é be-
néfico aos Municípios brasileiros e nós não podemos 
fugir desta linha que já adotamos no Senado Federal 
e que vem da Câmara dos Deputados e mantermos 
integralmente esse texto para que possamos ir à Presi-
dente Dilma, conversar com o Governo Federal e pedir 
a sanção deste projeto da redistribuição dos royalties 
brasileiros, em benefício de 100% da população. Pa-
rabéns pelo pronunciamento.

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) – 
Obrigado, Senador Sérgio Souza.

Também, juntamente com V. Exª, para cumpri-
mentar todos os Parlamentares, os Deputados Federais 
pela aprovação, ontem, do Projeto de Lei nº 8.565, de 
2011, na forma original como foi aprovado no Senado, 
que concede aos 27 Estados da Federação e ao Distri-
to Federal e também aos 5.565 Municípios brasileiros 
a partilha dos royalties do petróleo. Esperamos agora, 
como V. Exª disse, a sensibilidade da Presidente Dil-
ma em entender que a aprovação desse projeto, de 
tal forma como foi no Senado e na Câmara, é de total 
importância para todos os brasileiros e reflete a von-
tade do povo, que aqui estamos representando.

E sobre royalties também, Srs. Senadores e Srªs 
Senadoras, hoje a Ministra Ideli Salvatti esteve al-
moçando com o nosso bloco União e Força, aqui no 
Senado, e ela nos questionava e nos consultava da 
viabilidade de uma proposta da Presidente Dilma de 
vincular esses recursos dos royalties para a educação 
nos Municípios ou para alguma atividade na saúde.

Eu, como prefeito por três mandatos de pequeno 
Município, sei das dificuldades dos Municípios. Hoje 
já temos, Senador Paim, várias vinculações. Não é a 
questão da vinculação da receita que vai melhorar ou 
piorar a situação da educação. Hoje, no Município, te-
mos já 25% vinculados para a educação, 20% para a 
saúde, mais 7% para repasse às câmaras municipais, 
mais folha de pagamento, mais contribuição de 1% do 
Pasep. Então, basicamente, hoje, do que se arrecada 

no Município, 90% já estão vinculados, como folha de 
pagamento e todas essas vinculações que coloquei. 
Se nós vinculássemos mais essa oportunidade para 
os Municípios... Tem Município hoje que tem máquina e 
não consegue comprar óleo diesel para fazer a manu-
tenção do dia a dia, para poder tocar a máquina pública.

Então, sou a favor de que os royalties sejam par-
tilhados entre Estados e Municípios, mas sou contra 
essa questão da vinculação dos valores dos royalties
para a educação. Não que seja contra a educação. 
Acho que educação no Brasil vai bem. Os recursos 
estão disponíveis para Estados e Municípios. A saúde, 
também, da mesma forma. Acredito que vincular mais 
essa oportunidade que os Estados e Municípios têm 
de ter um recurso para fazer a manutenção do dia a 
dia ou até de poucos investimentos seria uma injustiça 
para com os Estados e os Municípios.

Concedo um aparte ao Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sena-

dor Cidinho Santos, primeiro, quero parabenizá-lo aqui 
também pelo tema. Veja, eu participei, ontem, da bus-
ca desses entendimentos e confesso que, num dado 
momento, acreditei que era possível ser votado na 
Câmara, inclusive por entendimento com o Rio, com 
o Espírito Santo. Acho que a posição, especialmente 
de parte da Bancada do Rio, impediu que se tivesse 
ali o entendimento. No momento em que não havia o 
entendimento – e a alegação era de que não pode ter 
entendimento, porque nós temos que buscar o melhor 
para os nossos Estados –, esqueceram que os outros 
Deputados Federais, dos outros Estados, também 
querem o melhor para os seus Estados e Municípios. 
Consequência disso foi a aprovação do Projeto do Se-
nado e não o que estava sendo construído por meio do 
Relator Zarattini. Sou autor do Projeto que foi aprova-
do aqui e quero esclarecer quatro coisas que eu acho 
fundamentais. Primeiro, regulamos petróleo em mar. 
Então, nenhum Estado e nenhum Município é produ-
tor de petróleo em mar. Petróleo em mar pertence à 
União, pertence a todos os brasileiros. Segundo, não 
houve nenhuma quebra de contrato. O contrato é feito 
entre a União e as empresas – Petrobras, Shell etc. – 
e nenhuma regra foi quebrada. Quem tem concessão 
continua com concessão, quem paga 10% de royalties
continua pagando 10% de royalties. Terceiro, que é im-
portante, ninguém vai ganhar isso aqui no grito. Aqui é 
o Congresso Nacional, aqui é autônomo. E aí eu quero 
dizer aqui: o Rio de Janeiro, por exemplo, que diz que 
vai quebrar, que não pode mais nem sediar a Copa, 
recebeu em 2011 R$6.993 bilhões, em 2013, pela nova 
regra, vai receber R$6.692 bilhões. Rio e Espírito Santo, 
juntos, vão receber mais de R$13 bilhões no próximo 
ano, Estados e Municípios. Então veja, houve aí uma 
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sensibilidade do Congresso para proteger uma base 
mínima. Agora, há uma distribuição justa para todo o 
Brasil. Qual a coisa que a gente mais defende aqui? O 
fim da concentração. Tiramos, a rigor, e por acordo da 
União, que recebia 30% de royalties e passa a receber 
20%, por acordo, que recebia 50% de participação es-
pecial e passa a receber 46%, por acordo, e distribui 
numa forma correta, ou seja, quanto mais pobre é o 
Município, quanto mais pobre é o Estado, mais peso 
tem ali a sua população. E colocamos – V. Exª colocava 
a preocupação com a educação – que a prioridade é 
aplicar em investimentos, em educação, em saúde, em 
infraestrutura, em segurança, de acordo com a regu-
lamentação feita em cada Município, em cada Estado 
e a própria União. Por quê? Porque sei, como V. Exª 
sabe, que as necessidades são diferenciadas. Quero 
dizer que nós temos de trabalhar sim. Acho que é im-
portante que a bancada de cada Estado... Meu querido 
Sérgio, só para lhe dizer: o projeto não volta mais para 
o Senado. O projeto foi aprovado sem alteração. Estão 
espalhando aí que tem um erro, que a tabela está dan-
do 101%, etc. Havia uma tabela, mas a correção já foi 
feita bem antes pela Mesa do Senado. Então não há 
esse problema. A rigor, não mexemos em nada mais 
da União que fosse por acordo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Wellington Dias, só para que fique cla-
ro para quem está assistindo. Inclusive eu fiz a leitura 
dessa questão, tirando todas as dúvidas sobre o que 
o Senado votou, para que ninguém depois crie obstá-
culos sobre algo que não procede.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Que-
ro aqui apelar. Sei que está meio esvaziado. Estou 
encaminhando para os coordenadores de bancada, 
porque acho importante para os governadores, para 
os coordenadores de bancada, para as câmaras mu-
nicipais que estão nos assistindo, para as assembléias 
legislativas, para os militantes na educação, na saúde, 
na área de segurança. Quantos ficam aqui cobrando 
da gente piso disso, piso daquilo. Agora poderão ter 
um recurso lá no seu Município, lá no seu Estado, en-
fim, para fazer investimentos, para acolher melhor os 
seus servidores. Então, que enviem à Presidente um 
apelo para que seja sancionado o projeto na forma 
apresentada, que é a melhor proposta para o Brasil. 
Na verdade, o que ela tem de novo é isso. São cerca 
de R$9 bilhões que, no próximo ano, vão chegar aos 
rincões do Brasil, em 5.700 Municípios, em 27 unida-
des da federação. E isso vai num crescente. Daqui a 
dez anos, isso vai chegar a algo em torno de R$60 bi-
lhões com essa distribuição. Serão R$60 bilhões para 
os Estados e Municípios e R$40 bilhões da parte da 

União. Era isso. Quero agradecê-lo pelo tempo precio-
so que me concedeu.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Sérgio Souza, antes de V. Exª fazer um apar-
te, só queria lembrar ao plenário – eu não tenho pressa 
nenhuma – que a Câmara está esperando. Havia uma 
sessão do Congresso prevista para as 19 horas. Eles 
estão aguardando. Enquanto não terminarmos aqui, lá 
não pode começar. Peço a todos, dentro do limite, que 
possamos encerrar atendendo aos oradores inscritos 
para depois abrir a sessão do Congresso.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Sr. Pre-
sidente, é bem rapidinho. É só para fazer jus, Senador 
Wellington, ao fato de que V. Exª é o autor do projeto 
que faz essa redistribuição dos royalties. E lamentar 
por não termos resolvido nesse projeto a questão do 
mar territorial do Piauí e do Paraná. É algo que sacri-
fica esses dois Estados. E nós sabemos muito bem 
que não existem linhas geodésicas como estão hoje 
marcadas pelo IBGE. Lamentamos, mas vamos con-
tinuar nessa luta.

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) – 
Obrigado, Senador Sérgio Souza. Parabenizo também 
o Senador Wellington Dias pela iniciativa do projeto 
de lei, que com certeza será muito importante para 
os Estados brasileiros e também para os Municípios.

O nosso Estado do Mato Grosso, no ano de 2013, 
receberá o valor de aproximadamente R$150 milhões, 
que vai aumentar gradativamente até chegar a R$500 
milhões. Isso será importante para o Estado de Mato 
Grosso, para investir em infraestrutura, e para os 141 
Municípios do nosso Estado.

Então quero apenas reiterar o apelo para que no 
dia 13 estejamos apoiando os nossos prefeitos. Em 
2008, Senador Paim, eu era prefeito e o Presidente 
Lula fez uma compensação para os Municípios pela 
perda do IPI. Naquele momento de crise aconteceu 
algo idêntico, e o Presidente Lula fez uma medida 
provisória e compensou, naquele ano, os Estados e 
Municípios pelas perdas de receitas em função dessa 
desoneração.

É isso que os prefeitos vêm buscar na terça feira, 
dia 13, esse apoio do Congresso Nacional, do Senado 
e da Câmara, para sensibilizar a Presidente Dilma da 
importância de restituir os valores perdidos do IPI, da 
CIDE e também com a sanção do projeto dos royalties.

Muito obrigado pela oportunidade e uma boa 
noite a todos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Cidinho Santos, que acaba 
de fazer o seu pronunciamento.

Passo a palavra agora ao Senador Sérgio Souza 
e, em seguida, ao Senador Tomás Correia. Faço, po-
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rém, o apelo que pediram que eu fizesse: se puderem 
ser breves em seus pronunciamentos, o Congresso 
agradece, e não só a Câmara.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
Se V. Exª me permite, só enquanto o Senador Sérgio 
Souza...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pela ordem.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. 

Eu desisto da minha inscrição. Estou inscrito para 
amanhã, e, considerando o tempo, a necessidade, de-
sisto da inscrição de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito obrigado.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu só queria 
fazer uma comunicação muito rapidamente.

É que lá no Município de Machadinho d’Oeste, 
fui informado há pouco pelo Deputado Estadual Neodi 
Carlos, do Estado de Rondônia, está ocorrendo uma 
operação da Força Nacional multando proprietários, 
produtores rurais. É lamentável! 

Estou fazendo agora esta comunicação à Casa 
e depois me pronunciarei sobre o assunto. Mas eu 
queria fazer esse registro e dizer que me solidarizo 
com toda a população do Município de Machadinho 
d’Oeste, lamentando essa operação que, infelizmente, 
vem prejudicar o nosso Município.

Eu preferiria que essa operação da Força Na-
cional ocorresse em São Paulo, onde estão matando 
inúmeras pessoas todos os dias, todas as semanas. 
Eu gostaria que ela se deslocasse para prender ban-
didos que estão matando policiais e cidadãos de bem.

Em Rodônia, em Machadinho d’Oeste, nós não 
precisamos deste tipo de operação que lamentavel-
mente prejudica a imagem do Estado, prejudica a ima-
gem do Município. Fica aqui o meu protesto. Lamento 
e me solidarizo...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco//PT – 
RS) – Mas qual é o motivo da multa? Só para que ficar 
claro para quem está ouvindo.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
A razão é uma operação que ocorre visando verificar 
se tem alguém desmatando, mas o que se informa é 
que pequenos produtores que estão lá, que caçam e 
fazem da caça uma maneira de sobrevivência, outros 
que estão ali roçando os seus pastos... não é desma-
tamento da mata amazônica, mas roçagem de pasto, 
plantação de soja...

Enfim, o Presidente do INCRA esteve lá recen-
temente e eu me comprometi que não teria, Sr. Presi-
dente, essa operação. Lamentavelmente agora o De-

putado Leodir Carlos me informa que esta operação 
está ocorrendo. 

Eu peço a V. Exª que... Desculpe por ter interrom-
pido o nobre Senador, mas desisto da minha inscrição 
e já estou inscrito para amanhã. Assim eu contribuo 
para que possamos encerrar o mais rápido possível esta 
sessão, para termos a sessão do Congresso Nacional.

Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco//PT – 

RS) – Muito bem, Senador Tomás Correia.
Senador Sérgio Souza, sou obrigado a ler esse 

requerimento, com a presença ainda de Senadores 
em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco//PT – 
RS) – Sobre a mesa, os Requerimentos nºs 940 e 
941, de 2012, dos Senadores Inácio Arruda e Flexa Ri-
beiro, solicitando que as datas das Sessões Especiais 
destinadas a comemorar o centenário do nascimento 
do Compositor Luiz Gonzaga e a comemorar os 200 
anos da imigração chinesa no Brasil ocorram nos dias 
3 e 10 de dezembro, respectivamente.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco//PT 

– RS) – 

REQUERIMENTO Nº 941, DE 2012
Em aditamento ao Requerimento nº 726/2012,

requeiro que a Sessão Especial destinada a comemo-
rar os 200 anos da imigração chinesa no Brasil seja 
remarcada para o dia 10 de dezembro do corrente 
ano – conforme li.

Assinam o Senador Flexa Ribeiro e outros Srs. 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco//PT – 
RS) – Senador Sérgio Souza, com a palavra.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, quero cumprimentar o Deputado Amauri 
Teixeira da nossa querida Bahia, lutador também...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Seja bem-vindo ao Senado!

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
... pela criação do TRF – Tribunal Regional Federal, 
coordenador, pela Câmara dos Deputados, da Frente 
Parlamentar pró-PEC 544, que cria os TRFs nos quatro 
Estados: Bahia, Minas, Amazonas e Paraná. 

Sr. Presidente, vou tentar abreviar o meu pronun-
ciamento o máximo possível, mas não posso deixar 
de fazê-lo hoje. Desejo falar sobre as eleições presi-as eleições presi-
denciais dos Estados Unidos da América.
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Sr. Presidente, venho à tribuna nesta noite para 
fazer uma reflexão rápida sobre a forma da eleição 
nos Estados Unidos: mesmo sendo manual, a apura-
ção foi rápida. Por volta das duas e meia da manhã já 
tínhamos um resultado não oficial, mas já tínhamos a 
sinalização da reeleição do Presidente Barack Obama, 
porque havia a estimativa de que ele tinha ultrapassa-
do os 70 votos no Colégio Eleitoral.

Primeiramente cumpre-me apresentar minhas 
saudações ao Presidente reeleito, Barack Obama, 
pela extraordinária vitória no dia de ontem. Aproveito 
também para estender minha felicitação a toda sua 
família pelo sucesso obtido nas eleições.

Mais do que isso, no entanto, expresso minhas 
congratulações à sociedade dos Estados Unidos da 
América, que compareceu às urnas, manifestou suas 
convicções, de forma pacífica e ordeira, e demonstrou, 
assim como nós brasileiros fizemos nas últimas elei-
ções municipais, a grandeza e a beleza da democracia.

De forma respeitosa para com a candidatura 
derrotada, declaro minha satisfação ao presenciar a 
reeleição daquele que considero o melhor candidato 
para conduzir a maior economia do mundo nos pró-
ximos 4 anos.

Melhor, pois, entendo que as principais bandei-
ras defendidas por Barack Obama coadunam-se com 
aquilo que defendo: o incentivo ao multilateralismo na 
governança global e, sobretudo, a promoção do diá-
logo e da paz no Planeta.

Devo reconhecer que nutria grandes expectativas 
pelo primeiro mandato de Obama e pude constatar 
que algumas delas não foram realizadas da forma que 
gostaria, porém, não posso negar que o enfrentamento 
daquela que foi considerada a pior crise económica des-
de 1929 tenha dificultada sobremaneira essa missão.

Agora, que a economia dos Estados Unidos apa-
renta dar sinais de reaquecimento, crescendo, nos 
últimos 3 anos, uma média de 2%, ou pelo menos, 
a taxa de desemprego vem apresentando melhora 
significativa naquele país, é possível almejar maiores 
avanços num segundo mandato de Obama em temas 
como o combate às mudanças climáticas ou mesmo 
a redefinição da governança global. Mais do que isso, 
é possível vislumbrar a evolução do processo de ne-
gociação para a paz no Oriente Médio.

É óbvio que todos são temas que independem 
da vontade única de um Chefe de Estado. Porém, te-
nho a convicção de que as chances de progresso em 
todas essas frentes são muito maiores com a condu-
ção dos Estados Unidos da América pelo Presidente 
Barack Obama.

Como Senador da República Federativa do Bra-
sil, não poderia deixar de manifestar convicção de que 

a reeleição de Obama representa uma vitória para o 
aprofundamento e para a melhora das relações entre 
os Estados Unidos da América e o Brasil.

É importante lembrar que, logo que a Presidente 
Dilma tomou posse, Obama visitou o Brasil e desde 
então foram iniciadas, retomadas ou reforçadas várias 
frentes de cooperação entre os dois países e que todo 
esse processo foi ainda ampliado quando da retribui-
ção da visita feita pela Presidente Dilma Rousseff ao 
Presidente Barack Obama em abril deste ano.

Desde então, temos aprofundado nossa parce-
ria e o encontro mais recente ocorreu no dia 24 de 
outubro, entre a Secretária de Estado Hillary Clinton 
e o nosso Ministro das Relações Exteriores Antonio 
Patriota, quando levaram a cabo a quarta edição do 
Diálogo de Parceria Global Brasil-Estados Unidos, em 
Washington, D.C., capital daquele país.

A Secretária Clinton e o Ministro Patriota enfati-
zaram o papel importante que o Diálogo de Parceria 
Global tem desempenhado para fortalecer a coope-
ração entre nossos dois países e reafirmaram o com-
promisso conjunto de estabelecer a Parceria Brasil-
-Estados Unidos para o século XXI entre governos e 
povos das duas nações. O Diálogo de Parceria Global 
proporciona um fórum por meio do qual nossos países 
trabalham conjuntamente para promover cooperação 
e diálogo num amplo escopo de temas bilaterais, re-
gionais e multilaterais.

Outro motivo de satisfação em relação à vitória 
de Barack Obama, Sr. Presidente, reside na certeza 
da permanência, à frente da Embaixada dos Estados 
Unidos da América em Brasília, do Embaixador Tho-
mas Shannon.

Trata-se de um diplomata que conhece com pro-
priedade a história e a evolução recente do Brasil, que 
conhece a sociedade brasileira e as suas semelhan-
ças com a sociedade norte-americana, e, mais do que 
isso, trata-se de um entusiasta do aprofundamento das 
relações entre Brasil e Estados Unidos da América. 

Penso que o trabalho do Embaixador Shannon 
continuará sendo fundamental para o sucesso do re-
lacionamento que já ocorre de forma expressiva entre 
os setores privados e acadêmicos das duas nações e 
tende a ser ampliado no nível governamental.

O Brasil é um líder regional, uma potência emer-
gente e, assim, deve procurar trabalhar com todas as 
principais economias do mundo. Obviamente, a eco-
nomia mais rica dentre todas merece uma atenção 
especial. 

Os Estados Unidos são, atualmente, nosso se-
gundo parceiro comercial, atrás apenas da China. No 
entanto, há de ressaltar que a pauta de exportações 
do Brasil para os Estados Unidos é muito mais diversi-

561ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



59540 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

ficada e embute maior valor agregado do que àquelas 
que se destinam à China. Isso garante a geração de 
mais emprego aqui no nosso País. 

Basta verificar que, para a China, cerca de 70% 
das exportações brasileiras são commodities, enquan-
to que, para os Estados Unidos, exportamos muito em 
produtos manufaturados.

Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ca-
ros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, as relações entre o Brasil e os Estados Uni-
dos são um fato irreversível e certamente crescente, 
independentemente dos governos desses países. Tan-
to melhor será se houver a cooperação entre os dois 
chefes de Estado. 

Creio que, com a reeleição de Obama, tal situa-
ção ganha muita força, afinal o trabalho já foi iniciado e 
certamente será mantido. Na verdade, Sr. Presidente, 
defendo que seja ampliado e possa produzir resulta-
dos positivos para a economia e para o povo brasileiro 
o quanto antes. 

Venceu o candidato que defende abertamente 
o diálogo, o multilateralismo, a conservação do meio 
ambiente e o não intervencionismo. E isso é melhor 
para o Brasil e para o mundo. 

Espero que, no segundo mandato, o Presidente 
Obama possa avançar ainda mais na sua agenda po-
sitiva e que, juntamente com o Brasil, possa trabalhar 
por um mundo melhor, mais justo, mais seguro, mais 
pacífico e mais sustentável.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria apenas de 
fazer uma reflexão no campo das pesquisas eleitorais.

Como no Brasil, em muitos lugares, as pesqui-
sas erraram, não foi diferente nos Estados Unidos. A 

diferença que dizia ser praticamente mínima, quase 
inexistente, não se evidenciou nas urnas americanas, 
porque pudemos constatar, pelo resultado até agora 
obtido, que 303 votos no colégio eleitoral já foram ob-
tidos pelo Obama e tão somente 206, pelo Romney. 
Isso mostra uma diferença. E ainda há os 29 votos da 
Flórida a serem contados, que tendem a ser para o 
Obama. Isso daria uma diferença de, mais ou menos, 
24 pontos percentuais; em torno de 38% dos votos do 
colégio eleitoral para o Romney e em torno de 62% para 
o Obama. Então, temos que repensar essas questões 
das pesquisas eleitorais também.

Por fim, rendo as minhas homenagens ao povo 
americano, que compareceu maçicamente às urnas, 
exercendo o seu direito de democracia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. Boa a noite a todas as senhoras 

e aos senhores. Vamos, então, para a sessão do Con-
gresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Sérgio Souza, que, como 
havia me dito, usou somente 10 minutos.

Agradeço muito, em nome do Senador Pimen-
tel, Líder do Governo, que veio aqui também fazer o 
apelo, ao Senador Tomás Correia, que abriu mão da 
fala, para que possamos, de imediato, abrir a sessão 
do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição 
que serão lidas.

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– As propostas de emenda à Constituição que acabam 
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes 
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 402, DE 2012

Altera os arts. 5º, 13 e 15 da Lei nº 6.729, 
de 28 de novembro de 1979, para promover 
a concorrência de preços e condições de 
atendimento pós-venda na comercialização 
de veículos automotores de via terrestre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 5º da Lei nº 6.729, de 28 de 

novembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 5º ...........................................................
.......................................................................
§ 2º O concessionário obriga-se à comerciali-
zação de veículos automotores, implementos, 
componentes e máquinas agrícolas, de via 
terrestre, e à prestação de serviços inerentes 
aos mesmos, nas condições estabelecidas no 
contrato de concessão comercial, sendo-lhe 
facultada a prática dessas atividades, direta-
mente ou por intermédio de prepostos, fora de 
sua área demarcada.
............................................................. ” (NR)

Art. 2º O art. 13 da Lei nº 6.729, de 28 de novem-
bro de 1979, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 1º-A e 3º:

“Art. 13 ..........................................................
.......................................................................
§ 1º-A. O concessionário obriga-se a divulgar 
o preço de comercialização do veículo com as 
seguintes informações acrescidas:
I – valor do somatório dos preços das peças 
que compõem o pacote básico de reparo de 
colisão, o qual deve incluir os parachoques 
dianteiro e traseiro, os espelhos retrovisores 
laterais, esquerdo e direito, os faróis principais 
e os auxiliares dianteiros, quando houver, as 
lanternas traseiras e as luzes de direção dian-
teiras e traseiras;
II – volume estimado de litros de combustível 
a ser consumido no período de cinco anos, 

calculado com base no consumo médio misto, 
urbano e rodoviário, para a rodagem de 60.000 
(sessenta mil) quilômetros no período;
III – porcentagem estimada de depreciação no 
valor de venda do veículo após um ano, sen-
do esse fator calculado com base no veículo 
de mesmo modelo, produzido no ano anterior, 
quando houver;
IV – valor do somatório das revisões básicas 
a serem executadas de acordo com o manual 
do proprietário, calculado com base no período 
de 5 (cinco) anos para a rodagem mínima de 
60.000 (sessenta mil) quilômetros no período.
.......................................................................
§ 3º O concessionário não poderá suspender 
os direitos de garantia de veículo outorgado 
ao consumidor no ato da compra com base no 
fato de os reparos terem sido feitos fora da rede 
de concessionários autorizados, caso o defei-
to reclamado no veículo não tenha qualquer 
conexão técnica com o reparo realizado fora 
da rede de concessionários autorizados.” (NR)

Art. 3º O art. 15 da Lei nº 6.729, de 28 de novem-
bro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15 ..........................................................
I – ..................................................................
c) a qualquer comprador que opte pela compra 
por meio de comércio eletrônico. 
.......................................................................
§ 3º Na hipótese da alínea c do inciso I do 
caput deste artigo, deverá o produtor manter 
sítio nacional de vendas na rede mundial de 
computadores e ofertar ao menos quatro mo-
delos de veículo automotor, para venda direta 
por meio de comércio eletrônico, escolhidos ne-
cessariamente entre os de menor consumo de 
combustível em sua gama de produtos.” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação
Há mais de um ano os consumidores brasilei-

ros e seus institutos de proteção vêm denunciando, 
com veemência, os altos preços dos automóveis no 
mercado brasileiro. As estimativas variam, mas não é 
difícil encontrar veículos que são vendidos, no Brasil, 
a preços que equivalem ao dobro, ou mais do que o 
dobro, dos preços cobrados, no exterior, por veículos 
similares ou até superiores.

Essas diferenças gritantes não se restringem à 
comparação de preços entre o Brasil e países desen-
volvidos, como Estados Unidos, Alemanha, França, 
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Japão ou Coreia. De fato, diferenças significativas 
aparecem também na comparação com países emer-
gentes, inclusive da América Latina – México, Chile e 
Argentina, por exemplo.

A repercussão na mídia tem sido forte, e a Comis-
são de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio da Câmara dos Deputados realizou, ainda em 
2011, uma audiência pública específica sobre o tema.

Sem dúvida, trata-se de assunto complexo. No 
entanto, é possível traçar um diagnóstico e identificar 
as razões mais fortes por trás dos altos preços prati-
cados no mercado interno.

Um fator relevante é o aumento dos custos de 
produção, em decorrência da apreciação cambial e 
dos aumentos salariais ocorridos no passado recente 
e que afetaram toda a indústria nacional, e não ape-
nas o setor automotivo. Outro fator é a elevada carga 
tributária praticada no Brasil, incompatível com o nível 
de tributação praticado em outros países.

Finalmente – mas não menos importante –, há 
um déficit de concorrência em toda a cadeia produtiva. 
Esse déficit é agravado pelo alto imposto de importa-
ção, que desestimula e, na prática, impede a entrada 
de veículos e de autopeças fabricados no exterior.

Essa situação de crescente falta de competitivi-
dade da indústria brasileira tem levado o Governo Fe-
deral a adotar políticas de defesa dos produtos nacio-
nais. As consequências são previsíveis: comparados 
aos veículos similares vendidos no exterior – inclusive 
os exportados pelo Brasil – os automóveis vendido no 
país estão se tornando mais caros a cada dia. Para 
contrabalançar, ao menos em parte, os impactos da 
atual política, o Governo Federal vem prorrogando 
sucessivas vezes a vigência das alíquotas reduzidas 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) inci-
dentes sobre veículos automotores.

É nesse contexto que propomos ao Congresso 
a busca de alternativas que beneficiem o consumidor, 
conferindo à produção nacional maior competitividade 
e, portanto, sem prejudicar a indústria. É evidente que 
a apreciação cambial é um aspecto de nosso momen-
to macroeconômico, não sendo possível mudá-la por 
mera decisão do Poder Legislativo. Por sua vez, a car-
ga de impostos deve ser discutida no contexto de uma 
ampla reforma tributária e de uma revisão de nosso 
pacto federativo – talvez as novas normas do Fundo 
de Participação dos Estados, exigidas pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), proporcionem uma base mais 
sólida para discutir esse assunto no futuro próximo.

O caminho que vislumbramos neste momento 
é estimular maior concorrência no mercado, e assim 
baratear o veículo para o consumidor final.

Nesse contexto, a Lei nº 6.729, de 1979, conhe-
cida como “Lei Ferrari”, merece ser rediscutida. Essa 
Lei estabelece um sistema rígido de distribuição de 
veículos automotores, baseado na concessão da ati-
vidade de comercialização a empresas com direito de 
preferência em suas respectivas áreas de atuação.

A concessão, tal como estabelecida na Lei Ferra-
ri, atua no sentido de inibir a entrada de concorrentes. 
Essa restrição não existe, por exemplo, no mercado 
de veículos usados. Não é necessária muita agudeza 
analítica para perceber que o arranjo da Lei Ferrari é 
um empecilho à livre concorrência e confere às con-
cessionárias um privilégio que encarece o carro no 
Brasil – um privilégio que, em outras palavras, custa 
caro ao consumidor.

Tanto isso é verdade, que não existe sistema 
comparável a esse em nenhum outro ramo da indús-
tria – nem nos eletrodomésticos, nem nos produtos 
eletrônicos, nem na indústria da construção civil ou em 
qualquer outro ramo da atividade econômica. Sequer 
a indústria farmacêutica sofre restrições de tamanha 
magnitude à concorrência.

Não parece razoável argumentar que a responsa-
bilidade pela qualidade e pela manutenção do produto 
é maior no mercado de automóveis do que em ramos 
como o da construção civil ou dos produtos farmacêu-
ticos. Não há, portanto, razão para defender a rigidez 
do atual sistema.

Com essa visão, o presente projeto de lei pro-
cura introduzir algumas novidades no mercado de 
automóveis:

– autoriza a venda de veículos novos pelas con-
cessionárias, mesmo fora de sua área demar-
cada (nova redação ao § 2º do art. 5º da Lei);
– autoriza os fabricantes a vender, por comércio 
eletrônico, veículos a qualquer comprador (in-
clusão de alínea c ao inciso I do art. 15 da Lei).

A facilidade para a compra de veículos em qual-
quer parte do país tem como objetivo elevar a con-
corrência entre as concessionárias a novo patamar, 
com benefícios ao consumidor em termos de preços, 
variedade de modelos e condições de entrega e pa-
gamento, entre outros.

Da mesma forma, a permissão para o comércio 
eletrônico de automóveis tende a aumentar as opções 
do consumidor e, portanto, acirrar a concorrência. Vale 
lembrar que o comércio eletrônico já é praticado, com 
grande sucesso, no mundo inteiro.

Nos mais diversos mercados – livros, CDs, eletro-
domésticos, eletrônicos, perfumes, cosméticos, telefo-
nes (inclusive celulares), brinquedos e mesmo roupas 
e comida – o comércio eletrônico tem sido muito útil 
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e bem aceito pela sociedade e pelos consumidores. 
Até acessórios para automóveis e carros usados são 
diariamente transacionados por esta modalidade.

Os benefícios ao consumidor têm se provado ine-
quívocos: maior concorrência, menores custos de dis-
tribuição, queda de preços no varejo. Ao mesmo tempo, 
essa forma inovadora de comercialização não inviabili-
zou o comércio tradicional, que continua prosperando e 
atendendo um mercado substancial – o do cliente que 
precisa e deseja ter o atendimento presencial.

Além disso, e com o mesmo intuito de beneficiar 
os consumidores, este projeto propõe:

– que as concessionárias coloquem à disposição 
do consumidor final, obrigatoriamente, informações 
mínimas acerca do produto que está sendo vendido, 
compreendendo o valor do pacote básico de reparo 
e colisão; a estimativa de consumo de combustível; a 
estimativa de depreciação do valor de revenda do ve-
ículo após um ano de uso; e o valor total das revisões 
básicas a serem realizadas em um período de cinco 
anos (acréscimo de § 1º-A ao art. 13 da Lei);

– que o consumidor seja protegido contra a sus-
pensão da garantia outorgada na ocasião da compra 
do veículo, por alegação de que tenham sido realiza-
dos reparos no veículo fora da rede autorizada, nos 
casos em que os referidos reparos não tenham vínculo 
técnico com o defeito reclamado (acréscimo de § 3º 
ao art. 13 da Lei).

Estamos convictos de que o oferecimento de 
mais informações ajudará o consumidor a melhor ava-
liar suas opções no momento de decidir a compra e 
incentivará as empresas a aperfeiçoarem seus produ-
tos. Além disso, a reafirmação dos direitos de garantia 
abrirá maior espaço para a concorrência e libertará o 
proprietário do veículo das amarras que o prendem ao 
sistema de concessionárias.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos 
dignos Pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 6.729, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1979

Dispõe sobre a concessão comercial entre 
produtores e distribuidores de veículos au-
tomotores de via terrestre.

O Presidente da República , faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 5° São inerentes à concessão: (Redação
dada pela Lei nº 8.132, de 1990)

I – área operacional de responsabilidade do con-
cessionário para o exercício de suas atividades; (Re-
dação dada pela Lei nº 8.132, de 1990)

II – distâncias mínimas entre estabelecimentos 
de concessionários da mesma rede, fixadas segundo 
critérios de potencial de mercado. (Redação dada pela 
Lei nº 8.132, de 1990)

§ 1° A área poderá conter mais de um conces-
sionário da mesma rede. (Redação dada pela Lei nº 
8.132, de 1990)

§ 2° O concessionário obriga-se à comercialização 
de veículos automotores, implementos, componentes e 
máquinas agrícolas, de via terrestre, e à prestação de 
serviços inerentes aos mesmos, nas condições esta-
belecidas no contrato de concessão comercial, sendo-
-lhe defesa a prática dessas atividades, diretamente 
ou por intermédio de prepostos, fora de sua área de-
marcada. (Redação dada pela Lei nº 8.132, de 1990)

§ 3° O consumidor, à sua livre escolha, poderá 
proceder à aquisição dos bens e serviços a que se 
refere esta lei em qualquer concessionário.

§ 4° Em convenção de marca serão fixados os 
critérios e as condições para ressarcimento da conces-
sionária ou serviço autorizado que prestar os serviços 
de manutenção obrigatórios pela garantia do fabrican-
te, vedada qualquer disposição de limite à faculdade 
prevista no parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei 
nº 8.132, de 1990)
....................................................................................

Art. 13. É livre o preço de venda do concessioná-
rio ao consumidor, relativamente aos bens e serviços 
objeto da concessão dela decorrentes. (Redação dada 
pela Lei nº 8.132, de 1990)

1° Os valores do frete, seguro e outros encargos 
variáveis de remessa da mercadoria ao concessionário 
e deste ao respectivo adquirente deverão ser discrimi-
nados, individualmente, nos documentos fiscais perti-
nentes. (Incluído pela Lei nº 8.132, de 1990)

2º Cabe ao concedente fixar o preço de venda 
aos concessionários, preservando sua uniformidade e 
condições de pagamento para toda a rede de distribui-
ção. (Incluído pela Lei nº 8.132, de 1990)
....................................................................................

Art . 15. O concedente poderá efetuar vendas 
diretas de veículos automotores.

I – independentemente da atuação ou pedido de 
concessionário:

a) à Administração Pública, direta ou indireta, ou 
ao Corpo Diplomático;

b) a outros compradores especiais, nos limites 
que forem previamente ajustados com sua rede de 
distribuição;

lI – através da rede de distribuição:
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a) às pessoas indicadas no inciso I, alínea a , 
incumbindo o encaminhamento do pedido a conces-
sionário que tenha esta atribuição;

b) a frotistas de veículos automotores, expressa-
mente caracterizados, cabendo unicamente aos con-
cessionários objetivar vendas desta natureza;

c) a outros compradores especiais, facultada a 
qualquer concessionário a apresentação do pedido.

§ 1º Nas vendas diretas, o concessionário fará jus 
ao valor da contraprestação relativa aos serviços de 
revisão que prestar, na hipótese do inciso I, ou ao valor 

da margem de comercialização correspondente à mer-
cadoria vendida, na hipótese do inciso Il deste artigo.

§ 2º A incidência das vendas diretas através de 
concessionário, sobre a respectiva quota de veículos 
automotores, será estipulada entre o concedente e sua 
rede de distribuição.
....................................................................................

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de 
Assuntos Econômicos, cabendo à última a 
decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 404, DE 2012

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para tornar obrigatório o uso do 
colete inflável de proteção (colete “airbag”) 
por condutores de motocicletas e asse-
melhados, e a Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, para conceder benefícios fiscais 
referentes ao Imposto sobre Produtos In-
dustrializados, ao Imposto de Importação, à 
Contribuição para o PIS/PASEP e à Contri-
buição para o Financiamento da Segurida-
de Social incidentes sobre operações com 
esses produtos, suas partes e acessórios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 54 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54. .........................................................
.......................................................................
III – usando vestuário de proteção, inclusive 
colete inflável de proteção (colete “airbag”), 
conforme regulamentação do CONTRAN.” (NR)

Art. 2º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados e do Imposto de Importação, pelo pe-
ríodo de cinco anos, os coletes infláveis de proteção 
(coletes “airbag”), bem como suas partes e acessórios.

Art. 3º Os arts. 8º e 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 8º ...........................................................
.......................................................................
§ 12. ..............................................................
.......................................................................
XXXV – coletes infláveis de proteção (coletes 
“airbag”), pelo período de cinco anos.” (NR)
“Art. 28. .........................................................
.......................................................................
XXXIII – coletes infláveis de proteção (coletes 
“airbag”), pelo período de cinco anos.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá 
regulamentar o disposto nos incisos IV, X e 
XIII a XXXIII do caput.” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor um ano após a 
sua publicação.

Justificação
É flagrante o aumento do número de motocicle-

tas em circulação no trânsito brasileiro, consequência 
dos congestionamentos das vias, do preço dos com-
bustíveis e da facilidade de crédito para sua aquisição. 
A esses fatos, some-se a utilização da motocicleta no 

mercado formal ou informal de trabalho, especialmen-
te em serviços de tele-entregas de mercadorias e do-
cumentos (“motoboys”) ou transporte de passageiros 
(“mototáxis”). O fato é que as motocicletas estão cada 
vez mais substituindo os automóveis nas vias urbanas.

Em decorrência, o número de acidentes envol-
vendo motociclistas tem alcançado níveis alarman-
tes. O problema toma proporções ainda mais graves 
quando se considera que as lesões decorrentes de 
acidentes com esse tipo de veículo são, em geral, ex-
tremamente sérias.

Uma invenção recente, porém, certamente tem 
condições de proteger os motociclistas de lesões gra-
ves: o colete de proteção “airbag”. Trata-se de um ins-
trumento com características semelhantes às do “air-
bag” utilizado em automóveis, que pode reduzir em até 
75% a ocorrência de lesões e fraturas nos acidentes. 
No interior do colete, há um cartucho de gás CO2, que, 
acionado automaticamente em caso de forte impacto, 
libera instantaneamente o gás, que infla a jaqueta, dei-
xando assim protegidas regiões importantes do corpo 
humano, como o cóccix, a coluna vertebral, as laterais, 
o peito e o pescoço.

Dessa forma, entendemos ser necessário alterar 
o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 1997) 
para tornar obrigatório o uso desses coletes por mo-
tociclistas, nos mesmos moldes da atual exigência 
relativa ao capacete. O motociclista deverá, portanto, 
utilizar esses dois equipamentos de proteção, claramen-
te complementares, o que salvará milhares de vidas.

Uma única ressalva faz-se quanto à obrigatorie-
dade de utilização do colete “airbag” por motociclistas: 
o preço elevado. Esses produtos, hoje, não são fabri-
cados no Brasil e chegam ao mercado em valores que 
desestimulam seu consumo. Em vista desse argumento, 
propomos que, por um período inicial de cinco anos, 
esses equipamentos sejam beneficiados com a redu-
ção de tributos. Nesse sentido, eles serão isentos do 
Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados e as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS) serão zeradas, inclu-
sive na importação.

Posteriormente, espera-se que a produção dos 
coletes seja nacionalizada e seu custo diminua sen-
sivelmente, principalmente considerando-se a produ-
ção em larga escala. O aumento das vendas também 
contribuirá para a redução do valor desse equipamento 
importante para a segurança do motociclista.

Diante das razões expendidas, apelo para meus 
nobres Pares no sentido da aprovação deste projeto 
de lei.

Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República Faço saber que o Con-

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO III
Das Normas Gerais de Circulação e Conduta

Art. 54. Os condutores de motocicletas, motonetas 
e ciclomotores só poderão circular nas vias:

 I – utilizando capacete de segurança, com viseira 
ou óculos protetores;

 II – segurando o guidom com as duas mãos;
 III – usando vestuário de proteção, de acordo 

com as especificações do CONTRAN.

LEI No 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004

Dispõe sobre a Contribuição para os Progra-
mas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público e a Contri-
buição para o Financiamento da Segurida-
de Social incidentes sobre a importação de 
bens e serviços e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO V
Das Alíquotas

 Art. 8o As contribuições serão calculadas me-
diante aplicação, sobre a base de cálculo de que trata 
o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:

 I – 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco cen-
tésimos por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e

 II – 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cen-
to), para a COFINS-Importação.

 § 1o As alíquotas, no caso de importação de pro-
dutos farmacêuticos, classificados nas posições 30.01, 
30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no 
código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 
e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10, 3006.60.00, são de:

 I – 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), 
para o PIS/PASEP-Importação; e

 II – 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cen-
to), para a COFINS-Importação.

 § 2o As alíquotas, no caso de importação de pro-
dutos de perfumaria, de toucador ou de higiene pesso-
al, classificados nas posições 3303.00 a 33.07 e nos 
códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, são de:

 I – 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), 
para o PIS/PASEP-Importação; e

 II – 10,3% (dez inteiros e três décimos por cen-
to), para a COFINS-Importação.

 § 3o Na importação de máquinas e veículos, clas-
sificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Nomenclatura Comum 
do Mercosul – NCM, as alíquotas são de:

 I – 2% (dois por cento), para o PIS/PASEP-Im-
portação; e

 II – 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cen-
to), para a COFINS-Importação.

 § 4o O disposto no § 3o deste artigo, relativamente 
aos produtos classificados no Capítulo 84 da NCM, apli-
ca-se, exclusivamente, aos produtos autopropulsados.

 § 5o Na importação dos produtos classificados nas 
posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câ-
maras-de-ar de borracha), da NCM, as alíquotas são de:

 I – 2% (dois por cento), para o PIS/PASEP-Im-
portação; e

 II – 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cen-
to), para a COFINS-Importação.

 § 6o A importação de embalagens para refrige-
rante e cerveja, referidas no art. 51 da Lei no 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, e de embalagem para 
água fica sujeita à incidência do PIS/PASEP-Importa-
ção e da COFINS-Importação, fixada por unidade de 
produto, às alíquotas previstas naquele artigo, com a 
alteração inserida pelo art. 21 desta Lei.

 § 6o-A A importação das embalagens referidas no 
art. 51 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
fica sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/
Pasep – Importação e da Cofins – Importação nos ter-
mos do § 6o deste artigo, quando realizada por pessoa 
jurídica comercial, independentemente da destinação 
das embalagens. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

 § 7o (Revogado pela Lei nº 11.727, de 2008)
 § 8o A importação de gasolinas e suas correntes, 

exceto de aviação e óleo diesel e suas correntes, gás 
liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás 
natural e querosene de aviação fica sujeita à incidên-
cia da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
fixadas por unidade de volume do produto, às alíquo-
tas previstas no art. 23 desta Lei, independentemente 
de o importador haver optado pelo regime especial de 
apuração e pagamento ali referido.

 § 9o Na importação de autopeças, relacionadas 
nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho de 
2002, exceto quando efetuada pela pessoa jurídica fa-
bricante de máquinas e veículos relacionados no art. 
1o da referida Lei, as alíquotas são de: 
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 I – 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento), 
para o PIS/PASEP-Importação; e

 II – 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cen-
to), para a COFINS-Importação.

 § 10. Na importação de papel imune a impostos 
de que trata o art. 150, inciso VI, alínea d, da Consti-
tuição Federal, ressalvados os referidos no inciso IV 
do § 12 deste artigo, quando destinado à impressão 
de periódicos, as alíquotas são de: (Regulamento)

 I – 0,8% (oito décimos por cento), para a contri-
buição para o PIS/PASEP-Importação; e

 II – 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), 
para a COFINS-Importação.

 § 11. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir 
a 0 (zero) e a restabelecer as alíquotas do PIS/PASEP-
-Importação e da COFINS-Importação, incidentes sobre: 

 I – produtos químicos e farmacêuticos classifi-
cados nos Capítulos 29 e 30 da NCM;

 II – produtos destinados ao uso em hospitais, 
clínicas e consultórios médicos e odontológicos, cam-
panhas de saúde realizadas pelo Poder Público e la-
boratórios de anatomia patológica, citológica ou de 
análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 
30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM. (Redação dada 
pela Lei nº 11.196, de 2005)

 § 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas 
das contribuições, nas hipóteses de importação de: 
(Regulamento)

 I – materiais e equipamentos, inclusive partes, 
peças e componentes, destinados ao emprego na 
construção, conservação, modernização, conversão ou 
reparo de embarcações registradas ou pré-registradas 
no Registro Especial Brasileiro; (Redação dada pela 
Lei nº 11.774, de 2008)

 II – embarcações construídas no Brasil e trans-
feridas por matriz de empresa brasileira de navegação 
para subsidiária integral no exterior, que retornem ao 
registro brasileiro como propriedade da mesma em-
presa nacional de origem;

 III – papel destinado à impressão de jornais, pelo 
prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência desta 
Lei, ou até que a produção nacional atenda 80% (oitenta por 
cento) do consumo interno; (Vide Lei nº 11.727, de 2008)

 IV – papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 
4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão 
de periódicos pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar 
da data de vigência desta Lei ou até que a produção 
nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo 
interno; (Vide Lei nº 11.727, de 2008)

 V – máquinas, equipamentos, aparelhos, ins-
trumentos, suas partes e peças de reposição, e pelí-
culas cinematográficas virgens, sem similar nacional, 

destinados à indústria cinematográfica e audiovisual, 
e de radiodifusão;

 VI – aeronaves, classificadas na posição 88.02 da 
NCM; (Redação dada pela Lei nº 10.925, 2004) (Vigência)

 VII – partes, peças, ferramentais, componentes, 
insumos, fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas, anti-
corrosivos, equipamentos, serviços e matérias-primas 
a serem empregados na manutenção, reparo, revisão, 
conservação, modernização, conversão e industrializa-
ção das aeronaves de que trata o inciso VI deste pa-
rágrafo, de seus motores, suas partes, peças, compo-
nentes, ferramentais e equipamentos; (Redação dada 
pela Lei nº 11.727, de 2008)

 VIII – (Revogado pela Lei nº 11.196, de 2005)
 IX – gás natural destinado ao consumo em uni-

dades termelétricas integrantes do Programa Prioritário 
de Termelétricas – PPT; 

 X – produtos hortícolas e frutas, classificados 
nos Capítulos 7 e 8, e ovos, classificados na posição 
04.07, todos da TIPI; e

 XI – semens e embriões da posição 05.11, da NCM.
 XII – livros, conforme definido no art. 2o da Lei 

no 10.753, de 30 de outubro de 2003. (Redação dada 
pela Lei nº 11.033, 2004)

 XIII – preparações compostas não-alcoólicas, 
classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, des-
tinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídi-
cas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da 
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (Redação 
dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

 XIV – material de emprego militar classificado 
nas posições 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– Tipi; (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008)

 XV – partes, peças, componentes, ferramentais, 
insumos, equipamentos e matérias-primas a serem 
empregados na industrialização, manutenção, moder-
nização e conversão do material de emprego militar de 
que trata o inciso XIV deste parágrafo; (Incluído pela 
Lei nº 11.727, de 2008)

 XVI – gás natural liquefeito – GNL. (Incluído pela 
Lei nº 11.727, de 2008)

 XVIII – produtos classificados na posição 87.13 
da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM; (Inclu-
ído pela Lei nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)

 XIX – artigos e aparelhos ortopédicos ou para 
fraturas classificados no código 90.21.10 da NCM; (In-
cluído pela Lei nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)

 XX – artigos e aparelhos de próteses classifica-
dos no código 90.21.3 da NCM; (Incluído pela Lei nº 
12.058, de 2009) (Produção de efeito)
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 XXI – almofadas antiescaras classificadas nos 
Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM. (Incluído pela Lei 
nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)

XXIII – projetores para exibição cinematográfica, 
classificados no código 9007.2 da NCM, e suas partes 
e acessórios, classificados no código 9007.9 da NCM. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)

XXIV – produtos classificados nos códi-
gos 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, e 
9021.40.00, todos da TIPI, aprovada pelo Decreto nº 
6.006, de 28 de dezembro de 2006; (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 549, de 2011).

XXV – calculadoras equipadas com sintetizador 
de voz classificadas no código 8470.10.00 da TIPI; (In-
cluído pela Medida Provisória nº 549, de 2011).

XXVI – teclados com colmeia classificados no 
código 8471.60.52 da TIPI; (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 549, de 2011).

XXVII – indicadores ou apontadores – mouses
– com entrada para acionador classificados no código 
8471.60.53 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 549, de 2011).

XXVIII – linhas braile classificadas no código 
8471.60.90 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 549, de 2011).

XXIX – digitalizadores de imagens – scanners 
– equipados com sintetizador de voz classificados no 
código 8471.90.14 da TIPI; (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 549, de 2011).

XXX – duplicadores braile classificados no código 
8472.10.00 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 549, de 2011).

XXXI – acionadores de pressão classificados no 
código 8471.60.53 da TIPI; (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 549, de 2011).

XXXII – lupas eletrônicas do tipo utilizado por 
pessoas com deficiência visual classificadas no código 
8525.80.19 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 549, de 2011).

XXXIII – implantes cocleares classificados no 
código 9021.90.19 da TIPI; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 549, de 2011).

XXXIV – próteses oculares classificadas no código 
9021.90.89 da TIPI. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 549, de 2011).

 § 13. O Poder Executivo poderá regulamentar: 
(Redação dada pela Lei nº 12.058, de 2009) (Produ-
ção de efeito)

 I – o disposto no § 10 deste artigo; e
 II – a utilização do benefício da alíquota zero 

de que tratam os incisos I a VII, XVIII a XXI, e XXIV a 
XXXIV do § 12. (Redação dada pela Medida Provisó-
ria nº 549, de 2011).

 § 14. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das 
contribuições incidentes sobre o valor pago, creditado, 
entregue, empregado ou remetido à pessoa física ou 
jurídica residente ou domiciliada no exterior, referente 
a aluguéis e contraprestações de arrendamento mer-
cantil de máquinas e equipamentos, embarcações e 
aeronaves utilizados na atividade da empresa. (Inclu-
ído pela Lei nº 10.925, 2004) (Vigência)

 § 15. Na importação de etano, propano e butano, 
destinados à produção de eteno e propeno, e de nafta 
petroquímica, quando efetuada por centrais petroquí-
micas, as alíquotas são de: (Redação dada pela Lei 
nº 11.488, de 2007)

 I – 1,0% (um por cento), para a Contribuição 
para o Pis/Pasep-Importação; e (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005)

 II – 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por 
cento), para a Cofins-Importação.” (Incluído pela Lei 
nº 11.196, de 2005)

 § 16. Na hipótese da importação de etano, pro-
pano e butano de que trata o § 15 deste artigo, não se 
aplica o disposto no § 8o deste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 11.488, de 2007)

 § 17. O disposto no § 14 deste artigo não se 
aplica aos valores pagos, creditados, entregues, em-
pregados ou remetidos, por fonte situada no País, à 
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
exterior, em decorrência da prestação de serviços de 
frete, afretamento, arrendamento ou aluguel de embar-
cações marítimas ou fluviais destinadas ao transporte 
de pessoas para fins turísticos. (Incluído pela Lei nº 
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

 § 18. O disposto no § 17 deste artigo aplicar-se-
-á também à hipótese de contratação ou utilização da 
embarcação em atividade mista de transporte de cargas 
e de pessoas para fins turísticos, independentemente 
da preponderância da atividade. (Incluído pela Lei nº 
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

 § 19. A importação de álcool, inclusive para fins 
carburantes, fica sujeita à incidência da Contribuição 
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, 
fixadas por unidade de volume do produto, às alíquotas 
de que trata o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, independentemente de o impor-
tador haver optado pelo regime especial de apuração 
e pagamento ali referido. (Incluído pela Lei nº 11.727, 
de 2008). (Produção de efeitos)

 § 20. (Sem eficácia)
 § 21. A alíquota de que trata o inciso II do caput

fica acrescida de 1,5 (um inteiro e cinco décimos) pon-
tos percentuais, na hipótese da importação dos bens 
classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto 
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nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006: (Incluído pela 
Medida Provisória nº 540, de 2011).

 I – nos códigos 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03, 
4818.50.00, 63.01 a 63.05, 6812.91.00, 9404.90.00 e 
nos Capítulos 61 e 62; (Incluído pela Medida Provisó-
ria nº 540, de 2011).

 II – nos códigos 4202.11.00, 4202.21.00, 
4202.31.00, 4202.91.00, 4205.00.00; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 540, de 2011).

 III – nos códigos 6309.00, 64.01 a 64.06; e (In-
cluído pela Medida Provisória nº 540, de 2011).

 IV – nos códigos 94.01 a 94.03. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 540, de 2011).

CAPÍTULO XII
Disposições Gerais

Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas 
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS in-
cidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, 
no mercado interno, de: (Vide Lei nº 11.727, de 2008)
(Vigência)

 I – papel destinado à impressão de jornais, pelo 
prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência 
desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80% 
(oitenta por cento) do consumo interno, na forma a ser 
estabelecida em regulamento do Poder Executivo; (Vide 
Lei nº 11.727, de 2008)

 II – papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 
4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão 
de periódicos pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar 
da data de vigência desta Lei ou até que a produção 
nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo 
interno; (Vide Lei nº 11.727, de 2008)

 III – produtos hortícolas e frutas, classificados 
nos Capítulos 7 e 8, e ovos, classificados na posição 
04.07, todos da TIPI; e

 IV – aeronaves classificadas na posição 88.02 da 
Tipi, suas partes, peças, ferramentais, componentes, 
insumos, fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lu-
brificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas 
a serem empregados na manutenção, conservação, 
modernização, reparo, revisão, conversão e industria-
lização das aeronaves, seus motores, partes, compo-
nentes, ferramentais e equipamentos; (Redação dada 
pela Lei nº 11.727, de 2008)

 V – semens e embriões da posição 05.11 da 
NCM. (Incluído pela Lei nº 10.925, de 2004)

 VI – livros, conforme definido no art. 2o da Lei no

10.753, de 30 de outubro de 2003; (Incluído pela Lei 
nº 11.033, de 2004)

 VII – preparações compostas não alcoólicas, clas-
sificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destina-

das à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas 
industriais dos produtos referidos no art. 49 da Lei no

10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído pela Lei 
nº 11.196, de 2005) (Vide pela Lei nº 11.727, de 2008)

 VIII – veículos novos montados sobre chassis, 
com capacidade para 23 (vinte e três) a 44 (quarenta e 
quatro) pessoas, classificados nos códigos 8702.10.00 
Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02 da Tipi, destinados ao trans-
porte escolar para a educação básica das redes es-
tadual e municipal, que atendam aos dispositivos da 
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de 
Trânsito Brasileiro, quando adquiridos pela União, Es-
tados, Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a 
ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo; 
(Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008)

 IX – embarcações novas, com capacidade para 
20 (vinte) a 35 (trinta e cinco) pessoas, classificadas 
no código 8901.90.00 da Tipi, destinadas ao transpor-
te escolar para a educação básica das redes estadual 
e municipal, quando adquiridas pela União, Estados, 
Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a ser es-
tabelecida em regulamento do Poder Executivo; (Re-
dação dada pela Lei nº 11.727, de 2008)

X – materiais e equipamentos, inclusive partes, 
peças e componentes, destinados ao emprego na 
construção, conservação, modernização, conversão ou 
reparo de embarcações registradas ou pré-registradas 
no Registro Especial Brasileiro; (Incluído pela Lei nº 
11.774, de 2008)

 XI – veículos e carros blindados de combate, 
novos, armados ou não, e suas partes, produzidos no 
Brasil, com peso bruto total até 30 (trinta) toneladas, 
classificados na posição 8710.00.00 da Tipi, destinados 
ao uso das Forças Armadas ou órgãos de segurança 
pública brasileiros, quando adquiridos por órgãos e 
entidades da administração pública direta, na forma 
a ser estabelecida em regulamento; (Incluído pela Lei 
nº 11.727, de 2008)

 XII – material de defesa, classificado nas posi-
ções 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da Tipi, além de partes, 
peças, componentes, ferramentais, insumos, equipa-
mentos e matérias-primas a serem empregados na sua 
industrialização, montagem, manutenção, moderniza-
ção e conversão; (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 

 XIII – equipamentos de controle de produção, 
inclusive medidores de vazão condutivímetros, apa-
relhos para controle, registro, gravação e transmissão 
dos quantitativos medidos, quando adquiridos por 
pessoas jurídicas legalmente obrigadas à sua utiliza-
ção, nos termos e condições fixados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto às suas 
especificações técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.727, 
de 2008) (Produção de efeitos)
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 XIV – produtos classificados na posição 87.13 
da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM. (Incluído 
pela Lei nº 11.774, de 2008)

XV – artigos e aparelhos ortopédicos ou para 
fraturas classificados no código 90.21.10 da NCM; (In-
cluído pela Lei nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)

 XVI – artigos e aparelhos de próteses classifi-
cados no código 90.21.3 da NCM; (Incluído pela Lei 
nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)

 XVII – almofadas antiescaras classificadas nos 
Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM. (Incluído pela Lei 
nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)

 XVIII – bens relacionados em ato do Poder Exe-
cutivo para aplicação nas Unidades Modulares de 
Saúde de que trata o Convênio ICMS no 114, de 11 de 
dezembro de 2009, quando adquiridos por órgãos da 
administração pública direta federal, estadual, distri-
tal e municipal. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)

 XX – serviços de transporte ferroviário em siste-
ma de trens de alta velocidade (TAV), assim entendido 
como a composição utilizada para efetuar a prestação 
do serviço público de transporte ferroviário que con-
siga atingir velocidade igual ou superior a 250 km/h 
(duzentos e cinquenta quilômetros por hora). (Incluído 
pela Lei nº 12.350, de 2010)

XXI – projetores para exibição cinematográfica, 
classificados no código 9007.2 da NCM, e suas partes 
e acessórios, classificados no código 9007.9 da NCM. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)

XXII – produtos classificados nos códi-
gos 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, e 
9021.40.00, todos da TIPI; (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 549, de 2011).

XXIII – calculadoras equipadas com sintetizador 
de voz classificadas no código 8470.10.00 da TIPI; (In-
cluído pela Medida Provisória nº 549, de 2011).

XXIV – teclados com colmeia classificados no 
código 8471.60.52 da TIPI; (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 549, de 2011).

XXV – indicadores ou apontadores – mouses –
com entrada para acionador classificados no código 
8471.60.53 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 549, de 2011).

XXVI – linhas braile classificadas no código 
8471.60.90 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 549, de 2011).

XXVII – digitalizadores de imagens – scanners 
– equipados com sintetizador de voz classificados no 
código 8471.90.14 da TIPI; (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 549, de 2011).

XXVIII – duplicadores braile classificados no có-
digo 8472.10.00 da TIPI; (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 549, de 2011).

XXIX – acionadores de pressão classificados no 
código 8471.60.53 da TIPI; (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 549, de 2011).

XXX – lupas eletrônicas do tipo utilizado por pes-
soas com deficiência visual classificadas no código 
8525.80.19 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 549, de 2011).

XXXI – implantes cocleares classificados no có-
digo 9021.90.19 da TIPI; e (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 549, de 2011).

XXXII – próteses oculares classificadas no código 
9021.90.89 da TIPI. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 549, de 2011).

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá re-
gulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XXXII 
do caput. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
549, de 2011).

(Às Comissões de Assuntos Sociais; de Assuntos 
Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cida-
dania, cabendo à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 405, DE 2012

Altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 
1997, que dispõe sobre a remoção de ór-
gãos, tecidos e partes do corpo humano 
para fins de transplante e tratamento e dá 
outras providências, para instituir a doação 
presumida de órgãos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.434, de 4 de feverei-

ro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Salvo manifestação de vontade em 
contrário, nos termos desta Lei, presume-se 
autorizada a doação post mortem de tecidos, 
órgãos ou partes do corpo humano, para trans-
plantes ou outra finalidade terapêutica.
.......................................................................
§ 6º A pessoa que não desejar dispor de seus 
órgãos, tecidos ou partes do corpo para a do-
ação referida no caput deverá solicitar a gra-
vação da expressão “não doador de órgãos e 
tecidos” em documento público de identidade.
§ 7º A gravação da expressão especificada 
no § 6º deverá ser feita de forma indelével e 
inviolável, pelos órgãos públicos de todo o ter-
ritório nacional responsáveis por emissão de 
documento público de identidade.
§ 8º Havendo dois ou mais documentos legal-
mente válidos com opções diferentes quanto 
à condição de doador ou não da pessoa fale-
cida, prevalecerá a de emissão mais recente.
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§ 9º A doação presumida estabelecida no 
caput não é aplicável para a pessoa que não 
possuir documento público de identidade, ca-
bendo à família, nesse caso, decidir sobre a 
doação ou não dos órgãos, tecidos ou partes 
do corpo do falecido.” NR

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após cento e oi-
tenta dias da data de sua publicação.

Justificação
O Brasil possui o maior programa público de 

transplantes de órgãos do mundo. Em 2011, foram 
realizados 23.397 transplantes – mais que o dobro do 
número de cirurgias realizadas em 2001, quando foram 
realizados 10.428 procedimentos, o que representa um 
crescimento de 124%.

Por outro lado, a lista de espera por um órgão 
ainda é muito grande e tende a crescer. Em grande 
medida, isso decorre da falta de doadores. Os dados 
atuais sobre a atividade transplantadora no País indi-
cam que se chegou a um patamar caracterizado por 
diminuição da velocidade de crescimento do número 
de transplantes de órgãos realizados, em que a ofer-
ta de doadores constitui-se como um fator limitante.

No Brasil, estima-se que haja 10 doadores de 
órgãos em cada grupo de um milhão de habitantes, 
com a expectativa otimista do Ministério da Saúde de 
que esse número chegue a 15, em 2015. Isso é pou-
co, principalmente quando se compara com os resul-
tados apresentados por outros países. Na Espanha, 
por exemplo, que lidera o ranking mundial em termos 
de doações e transplantes de órgãos, há 32 doadores 
para cada um milhão de habitantes.

Após o rápido crescimento observado no número 
de doações de órgãos no período posterior à aprovação à 
Lei nº 9.434, de 1997, a chamada Lei dos Transplantes, as 
estimativas atuais apontam para uma estagnação nesse 
número. Sem desconsiderar que problemas estruturais 
e conjunturais do sistema de saúde podem influenciar a 
atual insuficiência de órgãos disponíveis para transplan-
tes, é de se reconhecer que é preciso adotar medidas 
capazes de promover aumento no número de doações.

Acreditamos que a doação presumida de órgãos 
pode representar uma solução a curto prazo para a 
carência de órgãos, conforme corroboram as experiên-
cias de outros países que a adotaram, como a própria 
Espanha, considerada modelo na área de transplantes. 
Essa medida não é incompatível com o nosso ordena-
mento constitucional nem, tampouco, com a cultura do 
povo brasileiro, que tem a solidariedade como um de 
seus traços mais marcantes.

A doação presumida não obriga ninguém a doar, 
mas, ao contrário, estimula que a discussão sobre o 

tema seja feita, ao requer, de cada cidadão, a tomada 
de decisão, o mais precoce possível, quanto a ser ou 
não um doador de órgãos, uma vez que a omissão 
implica concordância em doar.

Por considerarmos que essa medida tem caráter 
altruísta e está amparada em preceitos éticos e de so-
lidariedade humana, conclamamos os nobres Pares a 
emprestarem o seu apoio à aprovação do projeto de 
lei que ora apresentamos. 

Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997

Dispõe sobre a remoção de órgãos, teci-
dos e partes do corpo humano para fins 
de transplante e tratamento e dá outras 
providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO II
Da Disposição Post Mortem de Tecidos, Órgãos e 

Partes do Corpo Humano Para Fins de Transplante.
Art. 4o A retirada de tecidos, órgãos e partes do 

corpo de pessoas falecidas para transplantes ou ou-
tra finalidade terapêutica, dependerá da autorização 
do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a 
linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau 
inclusive, firmada em documento subscrito por duas 
testemunhas presentes à verificação da morte. (Reda-
ção dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)

Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 
10.211, de 23.3.2001)

§ 1º (Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
§ 2º .(Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
§ 3º (Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
§ 4º (Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
§ 5º .(Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
Brasília,4 de fevereiro de 1997; 176.º da Indepen-

dência e 109.º da República. – FERNANDO HENRI-
QUE CARDOSO – Nelson A. Jobim – Carlos César 
de Albuquerque.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.2.1997

(À Comissão de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designou, como membros titula-
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res, os Deputados Reginaldo Lopes e Vicente Cândido, 
em substituição aos Deputados Jilmar Tatto e Janete 
Rocha Pietá, para integrarem a Comissão Mista des-
tinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 585 
de 2012, conforme o Ofício nº 647, de 2012, da Lide-
rança do Partido dos Trabalhadores - PT, na Câmara 
dos Deputados.

O Ofício foi encaminhado à Comissão Mista para 
ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 647/PT
Brasília, 6 de novembro de 2012

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

para indicar os Deputados Reginaldo Lopes _ PT/MG 
e Vicente Cândido _ PT/SP como membros titulares 
em substituição aos Deputados Jilmar Tatto _ PT/SP e 
Janete Rocha Pietá _ PT/SP, na Comissão Mista que 
vai analisar a MP nº 585/12 que “Dispõe sobre a pres-
tação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios no exercício de 2012, 
com o objetivo de fomentar as exportações do País”.

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Líder 
da Bancada na Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 266/2012-GSRROL
Brasília, 7 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Em cumprimento às normas regulamentares, in-

formo a Vossa Excelência que, em virtude de missão 
política de interesse parlamentar, não me foi possível 
cumprir agenda em Hyderab, Índia, durante a realização 

da COP 11 _ décima-primeira sessão da Conferência 
das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológi-
ca, conforme Requerimento nº 817/2012, aprovado 
em 12-9-2012.

Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência designa o Senador Wilder Morais, 
como membro titular, em substituição ao Senador Jay-
me Campos, para integrar a Comissão Mista Perma-
nente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, conforme 
o Ofício nº 76, de 2012, da Liderança do Democratas 
no Senado Federal.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 76/12-GLDEM
Brasília, 7 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição do 

Senador Jayme Campos pelo Senador Wilder Morais 
para ocupar, como titular, a Comissão Mista Perma-
nente sobre Mudanças Climáticas _ CMMC.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu do Presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o 
Ofício nº 54, de 2012-CN (929/2012-BNDES GP, na 
origem), que encaminha ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de ju-
nho de 2009, e do art. 1º, § 8º, da Lei nº 12.453, de 21 
de julho de 2011, o Relatório Gerencial Trimestral do 
BNDES referente ao terceiro trimestre de 2012.

É o seguinte o Ofício na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria: 

Leitura: 7-11-2012
Até 12/11
prazo para publicação e distribuição dos relató-

rios da matéria;
Até 27/11
prazo para apresentação de relatório;
Até 4/12
prazo para apresentação de emendas; e

Até 11/12
prazo para apresentação, publicação, distribuição 

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

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 8 de novembro do corrente. 

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.359, de 2012,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2012.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o ano de 2012 mal encerrou sua primei-
ra metade e o mundo já anseia por seu término. De 
fato, a crise econômica e financeira mundial tem sido 
o foco das atenções de todo o planeta. A Europa, em 
particular, debruça-se sobre um dos impasses políticos 
e econômicos mais agudos dos últimos tempos, com 
reflexos diretos no ambiente social da região.

Em realidade, desde o início da crise financeira 
de 2007, a zona do euro tem atravessado períodos 
muito tensos de contração e retração de sua econo-
mia. Como se sabe, embora a origem daquela crise 
estivesse vinculada às disfunções identificadas no mer-
cado imobiliário norte-americano, o impacto de suas 
nefastas consequências varreu o mundo.

A onda recessiva norte-americana também che-
gou a invadir a economia brasileira, afastando a im-
pressão inicial de que a crise não seria mais que uma 
simples “marola”. Assim, acabou demandando medi-
das céleres e eficazes para acolchoar nosso parque 
produtivo. Medidas de ordem fiscal e monetária foram 
de imediato introduzidas, de modo a arranjar um am-
biente mais favorável à expansão do consumo interno. 

Retrospectivamente, Sr. Presidente, vale realçar 
que a crise global afetou todas as economias nacionais 
com distintos graus de gravidade. Para o professor e 
economista Luiz Filgueiras, trata-se de um fenômeno 
que, pela sua amplitude, profundidade, gravidade e 
velocidade, só se compara com a devastadora crise 
de 1929. Não de irrelevante consideração, foi a partir 
daí que inúmeros países passaram a ser seduzidos 
pelos fascismos de toda ordem, descambando para a 
eclosão da Segunda Grande Guerra. 

Longe de ser uma crise cíclica do capitalismo mo-
derno, os cálculos de sua superação estão para além 
da adoção de políticas macroeconômicas. Na condição 
de enfermidade crônica, seus sintomas indicam que, 
para a cura de longo prazo, faz-se indispensável uma 
redefinição do padrão de desenvolvimento das forças 
de produção. É hora de se reavaliar a devastadora 

hegemonia econômica e política do capital financeiro, 
conquistada nos anos 70 no plano mundial.

Naquela ocasião – convém recordar – a desvincu-
lação do dólar do padrão ouro propiciou a emergência 
de um processo de reestruturação produtiva. Com a 
intensificação tecnológica, acirrou-se a competição no 
mercado e entre as economias nacionais, culminan-
do na concentração e centralização de capitais. Dis-
so resultou o veloz superdimensionamento da esfera 
financeira, em descompasso com a esfera produtiva. 
Tal instabilidade estrutural do capitalismo tem siste-
micamente provocado rachaduras no modelo globali-
zado da economia moderna, desde o crash da Bolsa 
de Nova Iorque em 1997, até a bolha financeira dos 
Estados Unidos em 2007.

Outro fator que merece ser destacado, Senhor 
Presidente, é a inegável assimetria de poder entre ca-
pital e trabalho, desembocando em um desenfreado 
nível de desemprego mundial. Isso se explica, em larga 
medida, pelo enquadramento das empresas produti-
vas atuais em uma nova lógica financeira e rentista, 
privilegiando os interesses dos acionistas em detri-
mento da acumulação interna e gradual de lucros. A 
contrapartida dessa lógica consistiu na intensificação 
da exploração da força de trabalho na renda nacional, 
ou simplesmente no enxugamento do contingente de 
trabalhadores utilizados.

Ao lado disso, a desregulamentação generali-
zada dos mercados gerou uma expansão inédita de 
interessados em investimentos financeiros, para a 
atenção dos quais o mercado bancário reservou no-
vos e especializado produtos. Prova disso é o alastra-
mento da securitização pelo mercado financeiro, em 
associação à volatilidade da expectativa de ganhos 
e perdas, seja pelo endividamento das famílias, seja 
pelo endividamento do Estado. Nessa condição de 
“garantida prosperidade”, o capital financeiro adquiriu 
poder desmesurado nas economias nacionais, impon-
do seus interesses concentradores sobre os interesses 
elementares das populações.

Sr. Presidente, na percepção dos economistas, o 
ciclo especulativo das instituições financeiras instalou-
-se quando as autoridades norte-americanas decidiram, 
no nascedouro deste século, baixar abruptamente a 
taxa de juros, ampliando a liquidez na economia local. O 
direcionamento de recursos para o mercado mobiliário 
reacendeu a corrida desesperada por imóveis, turbinan-
do os preços em escala estratosférica. Paralelamente, 
registrou-se um crescimento anormal por empréstimos 
hipotecários, onerando os orçamentos familiares com 
endividamentos cada vez mais insuportáveis. 

Acontece, porém, que, em 2007, sinais evidentes 
de fragilização financeira foram detectados, mediante 
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queda nos preços e expansão do índice de inadimplên-
cia nas famílias. Tal explosiva combinação afetou em 
cheio os ativos financeiros, disparando um processo 
deflacionário corrosivo, a ponto de desestabilizar todas 
as operações do mercado bancário, seja nos Estados 
Unidos, seja no resto do mundo.

Pode afirmar-se que, em todas as partes do mun-
do, a reação aos efeitos da crise se processou de ma-
neira muito similar. Em geral, as autoridades fazendá-
rias de todos os países se valeram de políticas fiscais 
e monetárias para contrapor-se ao encolhimento do 
consumo das famílias e dos investimentos das em-
presas. Com a recessão batendo à porta, os governos 
nacionais também utilizaram práticas salvacionistas 
mais tradicionais, recuperando a mal fadada “sociali-
zação dos prejuízos”. Nessa categoria, compete listar 
a estatização de bancos em estado falimentar, a com-
pra de ativos “podres” e a capitalização de instituições 
financeiras em perigo.

Apesar das boas intenções, o resultado des-
sas políticas não tem em geral correspondido às ex-
pectativas calculadas. Não por acaso, todos os paí-
ses desenvolvidos acusaram queda do PIB em 2009, 
acompanhada naturalmente de aumento nas taxas de 
desemprego. Na verdade, a operação de resgate das 
instituições financeiras associada à desaceleração da 
atividade econômica ensejou trajetórias insustentáveis 
de endividamento público. Isso aplicado aos países co-
mercialmente mais frágeis na zona do euro significou 
simplesmente a falência das contas nacionais, como 
foram os casos de Grécia, Irlanda e Portugal. 

Para os especialistas, tamanha discrepância rea-
tiva na Europa decorre, antes de tudo, da diferença de 
competitividade entre os países periféricos e centrais 
no Velho Continente. Trata-se, portanto, de um fenôme-
no estrutural constitutivo da própria União Europeia. A 
liderança alemã, porém, tem entendimento diferente 
do problema, preferindo martelar em cima de políti-
cas que implementem ajustes fiscais rigorosos. Desse 
modo, parecem fazer o jogo do capital financeiro, em 
claro prejuízo às condições de vida das populações 
envolvidas. No fundo, prevalece a visão reducionista, 
segundo a qual a crise decorre de governos e países 
perdulários, que esbanjam consumo acima de suas 
possibilidades.

Em parte, a Alemanha pode até ter sua fatia de 
razão. Mas, obviamente, tal fator isoladamente não 
responde por todo o descalabro financeiro europeu. A 
obsessão cega por um disciplinamento fiscal ortodoxo 
leva a deixar à margem outras deficiências intrínsecas 
ao sistema, como tem sido o caso da hegemonia do 
capital financeiro sobre o capital produtivo. Críticos 
dessa receita ortodoxa têm simpatia por uma saída 

menos dolorosa, por meio do relaxamento da política 
monetária associado a um apoio institucional às eco-
nomias desprovidas de liquidez, com estímulos fiscais.

De todo modo, por detrás dessa discussão mais 
localizada da crise capitalista, vigora uma intrigante 
indiferença em relação a uma abordagem estrutural 
e sistêmica da crise. Ainda prevalece a visão “cosmé-
tica” para uma provável saída, como se tratasse de 
defeito transitório do sistema capitalista. Nada é dito 
sobre a necessidade de se reverter o elevado grau de 
concentração de renda vigente, ou sobre a reestrutu-
ração do funcionamento do sistema financeiro. Tal qual 
um tabu, a ventilação de uma proposta que sugira a 
constituição de instituições reguladoras para o setor é 
logo descartada, quando não sumariamente rejeitada. 

Por isso mesmo, assinala apropriadamente o 
professor Filgueiras, a situação atual sequer confirma 
um diagnóstico de estabilização da crise. Pelo con-
trário, com o agravamento da contabilidade europeia, 
agregada à lentidão na retomada do crescimento nos 
Estados Unidos, tudo sinaliza para um prolongamento 
agonizante e inescrutável dos problemas no sistema 
capitalista. Projeções menos otimistas parecem preva-
lecer no horizonte da maioria dos economistas.

Não obstante, o Brasil tem rigorosamente cum-
prido sua lição de casa, emprestando seu bem-suce-
dido modelo de crescimento para outras economias 
nacionais. Como se sabe, desde 2006, o País assu-
miu uma trajetória ascendente de crescimento, após 
décadas de desenvolvimento medíocre. Com efeito, a 
demanda expressiva da China por recursos naturais 
e commodities agrícolas e minerais turbinou preços e 
quantidades no mercado mundial. Graças à redução 
da vulnerabilidade externa via crescentes superávits 
na balança comercial, a economia brasileira conseguiu 
flexibilizar os eixos anteriormente intocáveis da política 
macroeconômica.

Mesmo assim, nem tudo são flores por aqui. Se, 
de um lado, tal modelo proporcionou expansão irretor-
quível de nossa economia, de outro, denotou um novo 
arranjo entre o Estado e o agronegócio nacional, em 
detrimento da indústria de transformação brasileira. 
Isso se caracteriza pela opção clara de sucessivos 
governos por um perfil produtivo-exportador primário, 
viabilizado por financiamentos pesados das institui-
ções bancárias públicas. Alguns economistas mais 
céticos já chegam a apontar um processo precoce de 
desindustrialização.

Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar as au-
toridades brasileiras pela inteligência governamental 
expressa na lida contra a crise. Todavia, é preciso não 
esquecer os sucessivos gargalos que pontuam o hori-
zonte contemporâneo do sistema capitalista. Em breves 
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palavras, a crise financeira emite sinais de superação, 
embora ainda seja muito delicada a situação de vários 
países, em particular na Europa. Assim, o Brasil terá 
que exaustivamente se desafiar na luta incessante 
contra a ameaça do contágio recessivo. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Sob a proteção de Deus, encerramos os nossos 
trabalhos. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011

Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Valdir Rau-
pp, que altera a redação do art. 3º da Emen-
da Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 
2009, para ampliar o prazo de adesão ao re-
gime especial de precatório até a data de 31 
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 42, de 2012, tendo como primeiro signatá-

rio o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal 
Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 19 minutos.)

Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney
7/11/2012

quarta-feira

11h Cerimônia de assinatura do plano de trabalho 
referente ao acordo de adesão do Senado Federal 
à campanha “Igualdade Racial é pra Valer” e apre-
sentação do resultado da pesquisa “Violência e 
Juventude Negra”

Sala de Audiências

11h30 Recebe os senhores Renato Henry Sant’Anna, 
Presidente da Associação dos Magistrados da Jus-
tiça do Trabalho (ANAMATRA) e Nino Oliveira Toldo, 
Presidente da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (AJUFE)

Sala de Audiências

12h30 Recebe os senhores Carlos Anísio Figuei-
redo, Diretor de Relações Institucionais

Sala de Audiências

16h Ordem do Dia
Plenário

699ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 9 59799

Ata da 207ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 8 de novembro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Vanessa Grazziotin e do Sr. Tomás Correia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e 
encerra-se às 17 horas e 41 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência do Senado Federal re-
cebeu Relatório de Viagem do Senador João Capibe-
ribe, referente ao Requerimento nº 565, de 2012, de 
missão, no qual relata comparecimento à Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel, a Rio+20, ocorrida em junho do corrente ano, na 
cidade do Rio de Janeiro.

É o seguinte o Relatório:

Balanço da Rio+20 

Eu Senador João Capiberibe,
Sou membro do Globe International, organiza-

ção mundial que discute ações legislativas relativas à 
questão ambiental e às mudanças climáticas. De 15 
a 17 de junho, os parlamentares membros da organi-
zação firmaram um documento de intenções que tem 
como principais pontos a redução da pobreza, a jus-
tiça social, o compromisso com o não retrocesso da 
legislação ambiental, a reafirmação das responsabili-
dades comuns, porém diferenciadas entre os países, 
além do financiamento, transferência de tecnologias 
e capacitação para os países em desenvolvimento.

O documento foi entregue ao Secretário-Geral 
da ONU para a Rio+20, Sha Zukang, com o pedido 
de que seja reconhecido como uma contribuição para 
a conferência e para a implementação de suas deci-
sões. Na reunião, também foi estabelecida a “Cúpula 
de Legisladores”, que se reunirá a cada dois anos, no 
Rio de Janeiro, para acompanhar o cumprimento dos 
acordos firmados na Rio+20.

Participei do evento “Amazônia em Debate: Escu-
do das Guianas, desafios e oportunidades”, no auditó-

rio do Parque dos Atletas, onde foi firmado um acordo 
para financiamento de projeto que prevê crescimento 
socioeconômico com manutenção de recursos naturais. 
Discursei na abertura do encontro, falando da experiên-
cia de ter implantado o Programa de Desenvolvimento 
Sustentável no Amapá (PDSA), no período de 1995 a 
2002, quando governei o Estado. Participei, igualmente, 
da Cúpula dos Povos, encontro de ONGs realizado em 
paralelo à Rio+20, no Aterro do Flamengo.

Em 22-6-2012, foi o encerramento da Conferência 
da Organização das Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável, Rio+20, ao lado de outras au-
toridades de diversas partes do mundo, para discutir 
ações e assegurar um comprometimento político pelo 
futuro do planeta.

A Conferência foi um momento significativo, onde 
o papel de liderança exercido pelo Brasil possibilitou 
uma conscientização de que a agenda de desenvolvi-
mento sustentável pode deixar uma herança positiva. 
– Senador João Capiberibe.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Requerimento vai ao Arquivo.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, do Tribunal de 
Contas da União, os Avisos nºs 1.267 e 1.270 a 1.272, 
de 2012, na origem, que se referem, respectivamente, 
às Resoluções nºs 49, 52, 53 e 50, 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 1.267-GP/TCU
Brasília, 5 de novembro de 2012

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

cebimento do Ofício nº 2.072 (SF) de 1º-11-2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
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“Autógrafo da Resolução nº 49/2012 (SF), que “Au-
toriza a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia à Centrais Elétricas S.A. (Eletrobrás), para 
contratar operação de crédito externo junto ao Banco 
Kredistanstalt Für Wiederaufbau (KfW), no valor de até 
45.948.095,72 (quarenta e cinco milhões, novecentos 
e quarenta e oito mil e novecentos e quarenta e oito 
mil e noventa e cinco euros e setenta e dois centavos), 
cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial 
do “Projeto Complexo São Bernardo – Tranche II e 
Trance III”, e a recomendação para que este Tribunal 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recur-
sos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-043.514/2012-0, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Raimundo Carreiro na Pre-
sidência. 
Aviso nº 1.270-GP/TCU

Brasília, 06 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 2.080 (SF) de 1º-11-2012, por 
meio do qual vossa Excelência encaminha ao TCU au-
tógrafo da Resolução nº 52/2012 (SF), que “‘Autoriza o 
Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
no valor de até US$ 450.000.000,00 (quatrocentos e 
cinquenta milhões de dólares norte-americanos)’, e a 
recomendação para que o Tribunal de Contas da União 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recur-
sos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-043.568/2012-2, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Pre-
sidência.
Aviso nº 1.271 – GP/TCU

Brasília, 6 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 2.083 (SF) de 1º-11-2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
autógrafo da Resolução nº 53/2012 (SF), que “Auto-

riza o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com a Cor-
poração Andina de fomento (CAF), no valor de até 
US$120.666.000,00 (cento e vinte milhões e seiscentos 
e sessenta e seis mil dólares norte-americanos) desti-
nada a financiar parcialmente o ‘Projeto de Reforma e 
Adequação do Estádio do Maracanã para a Copa do 
Mundo de 2014’”, e a recomendação para que o Tribu-
nal 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-043.572/2012-0, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Pre-
sidência. 
Aviso nº 1.272/GP/TCU

Brasília, 7 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebi-

mento do Ofício nº 2.074 (SF) de 1º-11-2012, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo 
da Resolução nº 50/2012 (SF), que “Autoriza o Estado 
do Tocantins a contratar com a garantia da Repúbli-
ca Federativa do Brasil, operação de crédito externo, 
com os Bancos Bilbao Viscaya Argentaria S. A., Milan 
Branch (BBVA) e Deutsche Bank S. P. A., no valor de 
até US$ 143.198.162,32 (cento e quarenta e três mi-
lhões, cento e noventa e oito mil, cento e sessenta e 
dois centavos de dólares americanos)’, de principal, 
cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial 
do Projeto de Infraestrutura Rodoviária (Píer)’, e a re-
comendação para que o Tribunal de Contas da União 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recur-
sos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-043.672/2012-4, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Os Avisos nºs 1.267 e 1.270 a 1.272, 
de 2012, foram juntados aos processados das respec-
tivas Resoluções.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 
Deputados, os seguintes Projetos de Lei da Câmara: 
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Projeto de Lei da Câmara nº 106, de 
2012, vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidada-
nia; de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática; e de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

O Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 
2012-Complementar, vai às Comissões de Educa-

ção Cultura e Esporte; de Constituição, Justiça e Ci-

dadania; e de Assuntos Econômicos.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 

Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 540 e 541, de 2012, vão à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão receber 
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, tendo a re-
ferida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar 
sobre as matérias, prorrogável por igual período, nos 
termos do art. 376, III, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projetos de lei do 
Senado que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 406, DE 2012

Confere prioridade aos inquéritos e ações 
penais nos delitos de peculato, concussão, 
corrupção passiva e corrupção ativa como 
crimes hediondos e estabelece regras para 
a obtenção da prova.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurada prioridade em qualquer ins-

tância ou fase recursal na tramitação dos inquéritos, 
processos, execução dos atos e diligências nos quais 
tenham por objetivo a apuração ou instrução proce-
dimental nos crimes peculato, concussão, corrupção 
passiva e corrupção ativa. 

Art. 2º Nos crimes mencionados no artigo ante-
rior, o delegado de polícia e o Ministério Público po-
derão requisitar diretamente o fornecimento de dados 
cadastrais e informações eleitorais, telefônicas e de 
provedores da rede mundial de computadores – Inter-
net, para a elucidação dos crimes tratados nesta lei. 

Art. 3º. As empresas de transporte possibilitarão, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, acesso direto e permanente 
do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia 
aos bancos de dados de reservas e registro de viagens. 

Art. 4º. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel 
manterão, pelo prazo de cinco anos, à disposição das au-
toridades mencionadas no art. 2º, registros de identificação 
dos números dos terminais de origem e de destino das 
ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais.

Art. 5º. Os provedores da rede mundial de compu-
tadores – Internet – manterão, pelo prazo mínimo de 01 
(um) ano, à disposição das autoridades mencionadas no 
art. 2º, os dados de endereçamento eletrônico da origem, 
hora, data e a referência GMT da conexão efetuada por 
meio de rede de equipamentos informáticos ou telemáticos.

Parágrafo único. O prazo a que se refere o ca-
put poderá ser prorrogado por determinação judicial 
fundamentada.

Art. 6º. O juiz, a requerimento do Ministério Pú-
blico ou do assistente de acusação, ou mediante re-
presentação de delegado de polícia, ouvido o Ministé-
rio Público em vinte e quatro horas, havendo indícios 
suficientes, poderá decretar, no curso de inquérito ou 
da ação penal, a apreensão ou o sequestro de bens, 
direitos ou valores do acusado, ou existentes em seu 
nome, objeto dos crimes mencionados nesta Lei. 

§ 1º. Não havendo prejuízo para a produção da 
prova dos fatos e comprovado o interesse público ou 
social, o delegado de polícia poderá representar pela 
utilização dos bens apreendidos, que mediante auto-
rização do juízo competente após ouvido o Ministério 
Público, poderão ser utilizados pela Polícia Judiciária na 
prevenção e repressão aos crimes mencionados nes-
ta lei, exclusivamente no interesse dessas atividades.

§ 2º. Recaindo a autorização sobre veículos, 
embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará ao órgão 
de registro e controle do trânsito, a expedição de cer-
tificado provisório de registro e licenciamento, em fa-
vor da instituição à qual tenha deferido o uso, ficando 
esta livre do pagamento de multas, encargos e tributos 
anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que 
decretar o seu perdimento em favor da União.

§ 3º. Os veículos, embarcações, aeronaves e 
quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, 
utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, 
utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, 
após a sua regular apreensão, desde que servíveis à 
investigação criminal, ficarão sob custódia da Polícia 
Judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas 
na forma de legislação específica.

Art. 7º Em qualquer fase da persecução penal, 
serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos 
em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:

I – captação ambiental de sinais eletromagnéti-
cos, ópticos ou acústicos.

II – acesso a registros de ligações telefônicas, a 
dados cadastrais constantes de bancos de dados pú-
blicos ou privados e a informações eleitorais, comer-
ciais, de concessionárias de serviços públicos e de 
provedores da rede mundial de computadores;

III – interceptação de comunicação telefônica e 
quebra dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos 
termos da legislação específica;

IV – cooperação entre órgãos de polícia judiciária 
federal, distrital e estaduais na busca de provas e informa-
ções de interesse da investigação ou da instrução criminal.

Art. 8º O Juiz poderá, a requerimento das partes, 
conceder o perdão judicial, reduzir em até dois terços 
a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restri-
tiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 
voluntariamente com a investigação e com o processo 
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criminal, desde que dessa colaboração advenha um 
ou mais dos seguintes resultados: 

I – a identificação dos demais coautores e partí-
cipes dos crimes previstos nesta lei 

II – a revelação da estrutura hierárquica e da 
divisão de tarefas dos crimes mencionados nesta lei; 

III – a prevenção de infrações penais; 
IV – a recuperação total ou parcial do produto ou 

do proveito das infrações penais mencionadas nesta lei; 
V – a localização de eventual vítima com a sua 

integridade física preservada. 
§ 1° Em qualquer caso, a concessão do benefi-

cio levará em conta a personalidade do colaborador, 
a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão 
social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. 

§ 2° Considerando a relevância da colaboração 
prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o 
Delegado de Polícia, nos autos do inquérito policial, com 
a concordância do Ministério Público, poderão reque-
rer ou representar ao Juiz pela concessão de perdão 
judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não 
tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, 
no que couber, o art. 28 do Código de Processo Penal. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação
O projeto ora em discussão almeja dar um trata-

mento diferenciado para os principais crimes de cor-
rupção lato sensu que assolam o país.

A Convenção das Nações Unidas contra a Cor-
rupção, adotada pela Assembléia-Geral das Nações 
Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil 
em 9 de dezembro de 2003, também conhecida como 
Convenção de Mérida, orienta os países signatários a 
adotarem medidas de política criminal no sentido de 
coibir práticas de corrupção existentes no país.

Há estudos nos quais se aponta que o Brasil 
chega a perder 2% de seu produto interno bruto com 
a corrupção, sendo este montante superior ao PIB de 
vários estados-membros da federação.

Neste sentido um estudo promovido pela FIESP, pu-
blicado no seu site em 13 de maio de 2010 apontou uma 
estimativa do quanto se perde com corrupção no país:

Custo da corrupção no Brasil chega 
a R$ 69 bi por ano
Segundo levantamento da Fiesp, renda per ca-
pita do País poderia ser de US$ 9 mil, 15,5% 
mais elevada que o nível atual. Um estudo 
realizado pelo Departamento de Competiti-
vidade e Tecnologia (Decomtec) da Fiesp re-
velou os prejuízos econômicos e sociais que 
a corrupção causa ao País. Segundo dados 

de 2008, a pesquisa aponta que o custo 
médio anual da corrupção no Brasil repre-
senta de 1,38% a 2,3% do Produto Interno 
Bruto (PIB), ou seja, gira em torno de R$ R$ 
41,5 bilhões a R$ 69,1 bilhões. No período 
entre 1990 e 2008, a média do PIB per capita 
do País era de US$ 7.954. Contudo, o estudo 
constatou que se o Brasil estivesse entre os 
países menos corruptos este valor subiria para 
US$ 9.184, aumento de 15,5% na média do 
período, equivalente a 1,36% ao ano. Entre
180 países, o Brasil está na 75ª colocação, 
no ranking da corrupção elaborado pela 
Transparência Internacional. Numa escala 
de zero a 10, sendo que números mais altos 
representam países menos corruptos, o Brasil 
tem nota 3,7. A média mundial é 4,03 pontos. 
Nação prejudicada
Além disso, o levantamento também traz simu-
lações de quanto a União poderia investir, em 
diversas áreas econômicas e sociais, caso a 
corrupção fosse menos elevada.
Educação – O número de matriculados na 
rede pública do ensino fundamental saltaria 
de 34,5 milhões para 51 milhões de alunos. 
Um aumento de 47,%, que incluiria mais de 
16 milhões de jovens e crianças. 
Saúde – Nos hospitais públicos do SUS, a 
quantidade de leitos para internação, que hoje 
é de 367.397, poderia crescer 89%, que signifi-
cariam 327.012 leitos a mais para os pacientes. 
Habitação – O número de moradias populares 
cresceria consideravelmente. A perspectiva do 
PAC é atender 3.960.000 de famílias; sem a 
corrupção, outras 2.940.371 poderiam entrar 
nessa meta, ou seja, aumentaria 74,3%. 
Saneamento – A quantidade de domicílios 
atendidos, segundo a estimativa atual do PAC, 
é de 22.500.00. O serviço poderia crescer em 
103,8%, somando mais 23.347.547 casas com 
esgotos. Isso diminuiria os riscos de saúde na 
população e a mortalidade infantil. 
Infraestrutura – Os 2.518 km de ferrovias, 
conforme as metas do PAC, seriam acresci-
dos de 13.230 km, aumento de 525% para 
escoamento de produção. Os portos também 
sentiriam a diferença, os 12 que o País pos-
sui poderiam saltar para 184, um incremento 
de 1537%. Além disso, o montante absorvi-
do pela corrupção poderia ser utilizado para 
a construção de 277 novos aeroportos, um 
crescimento de 1383%.
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Em matéria publicada pelo site www.congres-
soemfoco.com.br reproduzida a partir de matéria do 
jornal “folha de São Paulo”, baseada em estudos da 
Fundação Getulio Vargas afirma-se que no período de 
2002 a 2008 o Brasil perdeu o equivalente ao PIB da 
Bolívia, in verbis:

Corrupção faz Brasil perder uma Bolívia
Pelo menos o valor equivalente à economia da 
Bolívia foi desviado dos cofres do governo fe-
deral em sete anos, de 2002 a 2008. Cálculo 
feito a partir de informações de órgãos pú-
blicos de controle mostra que R$ 40 bilhões 
foram perdidos com a corrupção no período 
– média de R$ 6 bilhões por ano, dinheiro que 
deixou de ser aplicado na provisão de serviços 
públicos. Com esse volume de recursos seria 
possível elevar em 23% o número de famí-
lias beneficiadas pelo Bolsa Família – hoje 
quase 13 milhões. Ou ainda reduzir à metade 
o número de casas sem saneamento – no 
total, cerca de 25 milhões de moradias. [...]
A estimativa, feita pelo economista da Fun-
dação Getulio Vargas Marcos Fernandes da 
Silva, contabiliza apenas os desvios com re-
cursos federais, incluindo os recursos repas-
sados às unidades da federação. Durante seis 
meses, o economista reuniu dados de investi-
gações de CGU (Controladoria-Geral da União), 
Polícia Federal e TCU (Tribunal de Contas da 
União). São resultados de inspeções em gas-
tos e repasses federais para manter serviços 
de saúde, educação e segurança pública, por 
exemplo. Os dados servem de base para in-
quéritos policiais e ações penais, além da co-
brança judicial do dinheiro público desviado.

Ratificando a preocupação acima abordada, em 
recente pesquisa produzida pelo IPEA e reproduzida 
nos sites da agência brasil e correio braziliense, o tema 
da corrupção aparece como o terceiro item mais lem-
brado como principal problema da sociedade brasileira, 
perdendo apenas para a violência e saúde.

Para a população, violência, saúde e cor-
rupção são os problemas do país
Agência Brasil
Publicação: 01/01/2012 17:07 Atualização:
Brasília – A violência, as falhas no sistema 
de saúde e a corrupção, na opinião dos bra-
sileiros, são os três maiores problemas do 
país atualmente, segundo revelou uma pesqui-
sa divulgada no fim de dezembro pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Cerca 
de 3,7 mil pessoas foram entrevistadas. A se-
gurança foi apontada por 23% das pessoas 
ouvidas como o maior problema. Depois 
veio a saúde, com 22,3%, e a corrupção, 
13,7%. Na lista aparecem ainda o desemprego 

(12,4%), a educação (8%), a pobreza (6,1%) 
e as desigualdades (5,8%). [...]
Mas a percepção da população sobre quais 
são os problemas mais graves do país variam 
muito de acordo com a idade, renda e região. 
Os sulistas são os mais preocupados com 
a corrupção. No Norte e no Nordeste, a vio-
lência é apontada como o problema mais 
grave. No Sudeste e no Centro-Oeste, a saú-
de aparece no topo da lista dos maiores pro-
blemas. Também há diferenças na opinião de 
ricos e pobres sobre quais são as questões 
mais urgentes. Nas famílias com renda per ca-
pita mensal até um quarto de um salário míni-
mo, 23,7% avaliam que o acesso à saúde é o 
problema mais grave, seguido pela violência 
(22,6%) e o desemprego (18,4%). [...]
Já entre as pessoas cuja renda familiar per 
capita é superior a cinco salários mínimos, 
27,8% concordam que o problema mais gra-
ve é a corrupção, 26% acham que é a saúde 
e 17,7% acreditam que é a violência. Apenas 
1,7% dos mais ricos acham que a falta de 
emprego é um problema importante no Bra-
sil. “Os principais problemas são a saúde e 
a educação. Acho que se acabasse com a 
corrupção melhoraria e muito também ou-
tras áreas. Porque as verbas são desviadas 
e aí os professores não são valorizados, 
nem os profissionais de saúde”, declarou a 
enfermeira Rita de Cássia, 48 anos.

Por fim, corroborando as análises que demons-
tram as perdas pecuniárias com a corrupção, temos 
ainda num outro viés de abordagem que se preocupar 
com os números inerentes à corrupção na qual tem 
resultado na demissão de servidores públicos, os quais 
demonstram que todos os esforços realizados pelas 
instituições públicas não tem conseguido diminuir a 
quantidade de desligamentos, razões estas que im-
põem que tenhamos um sistema jurídico mais rígido 
no tocante ao tema. 

Neste sentido pode-se observar a matéria publi-
cada pela revista Veja, fulcrada em dados da CGU na 
qual demonstra a evolução do número de servidores 
públicos federais demitidos a bem do serviço público 
por corrupção, abaixo retratada:

terça-feira, 3 de janeiro de 2012
12:24 \ Governo
Recorde de corrupção
Cenário registrado de 2003 até novembro 
de 2011
Marcado pela degola de seis ministros envol-
vidos em irregularidades, 2011 deve entrar 
para história com outra marca quando a 
CGU divulgar o balanço final de servidores 
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expulsos da máquina pública por envolvi-
mento em falcatruas.
O recorde na série histórica, registrada pela 
CGU a partir de 2003, é de 521 servidores 
exonerados em 2010, mas dados atualizados 
em novembro de 2011 já contabilizavam as 
demissões de 514 servidores. Desde 2003, 
quando 262 servidores foram exonerados, o 
número de flagrantes de corrupção, como re-
cebimento de propina, valimento indevido do 
cargo, entre outros, totaliza 3.483 expulsos.

Em pesquisas nas casas legislativas constatou-
-se que há projetos que tratam do tema relativo às or-
ganizações criminosas, da lavagem de dinheiro e ou-
tros correlatos, todavia falta uma tratativa mais eficaz 
quando se fala da corrupção clássica, na qual não se 
enquadra necessariamente em nenhuma das modali-
dades supra elencadas.

Apenas a título ilustrativo, no sentido de demons-
trar a premente necessidade do presente projeto de 
lei no combate à corrupção, verbi gratia é possível ter-
mos dois servidores públicos agindo em comunhão de 
interesses no intuito de extorquir, ocupando funções 
estratégicas dentro da máquina pública, ou ainda um 
só servidor agindo isoladamente, no qual não se en-
quadraria nos conceitos clássicos de uma quadrilha 
ou organização criminosa mas que contribui em muito 
para a crescente escalada de corrupção em nosso país.

Dar um tratamento diferenciado aos crimes de 
peculato, concussão, corrupção ativa e passiva mos-
tra-se mais do que necessário para o combate de tais 
delitos. Da mesma forma que conferir prioridade aos 
inquéritos e processos que tratam do tema e dotar a 
Polícia Judiciária e Ministério Público de ferramentas 
de investigação mais céleres e eficazes para estes 
quatro delitos é fundamental para a redução desta 
mácula em nossa sociedade.

Não se pode esquecer que para a existência de 
um real Estado Democrático de Direito dentro de uma 
visão republicana, faz-se necessário que o Estado 
seja antes de tudo um exemplo de probidade, no qual 
a máquina pública funcione dentro dos parâmetros da 
legalidade estrita.

Continuando a abordagem, temos que cultural-
mente no direito brasileiro sempre houve o cuidado do 
legislador em punir de forma contundente os delitos 
contra a pessoa e o patrimônio individual, influência esta 
do liberalismo clássico, todavia os bens públicos e inte-
resses difusos da sociedade foram postergados a um 
segundo plano, sob a alegação de que tais crimes não 
causavam a repulsa na sociedade nos mesmos moldes 
que os delitos praticados diretamente contra o indivíduo.

Tal paradigma tem mudado ao longo do tempo, 
pois a atual sociedade brasileira não tem mais tolerado 
os desvios públicos, a corrupção existente na adminis-
tração pública e a falta de recursos face a improbidade 
enraizada no poder público.

Portanto, a gravidade de tais condutas já faz parte 
do sentimento nacional. E como diretriz de política criminal 
faz-se necessária a existência de ferramentas de investi-
gação que possibilitem aos responsáveis pela persecução 
penal obter a prova de modo mais célere, lícito e eficaz.

Não há nada mais torpe do que privar centenas 
de crianças da merenda escolar em virtude do desvio 
do recurso público, ou ainda deixar um idoso desvalido 
sem tratamento médico adequado porque a verba des-
tinada à compra de tal medicamento foi surrupiada por 
criminosos existentes no âmago da máquina pública.

Modelo de país avançado é aquele que se com-
bate a corrupção, no qual os recursos provenientes da 
res publica se destinam ao bem comum.

Por essas razões, julgo que essa alteração seja 
premente e rogo os ilustres Pares a apoiá-la.

Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI 
Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Texto compilado
Vigência

Código de Processo Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição 

que Ihe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:

LIVRO I
Do Processo Em Geral

TÍTULO III
Da Ação Penal

Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés 
de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do 
inquérito policial ou de quaisquer peças de informa-
ção, o juiz, no caso de considerar improcedentes as 
razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças 
de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a 
denúncia, designará outro órgão do Ministério Público 
para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamen-
to, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

(À Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática; e de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania; cabendo à última 
a decisão terminativa) 
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser lidos 
serão publicados e remetidos às Comissões compe-
tentes.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO
 Nº 943, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 39 e 40, § 1º, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
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Excelência autorização para ausentar-me do País, com 
ônus para esta Casa, no período de 29 de novembro a 
03 de dezembro de 2012 para participar, na qualidade 
de membro do Grupo Brasileiro do Parlatino e atenden-
do a convite (em anexo) do Presidente do Parlamento 
Latino-Americano Deputado Elías Castilho, da XXVIII 

Assembleia Ordinária do Parlamento Latino-Americano, 
que se realizará na sede da entidade, na cidade do 
Panamá, República do Panamá.

Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional) 
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de 
ser lidos vão à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO
Nº 945, DE 2012

Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) 
nº 91, de 2012, do PLS nº 69, de 2011, do PLS nº 214, 
de 2011, do PLS nº 328, de 2011, do PLS nº 334, de 
2011, do PLS nº 335, de 2011, do PLS nº 364, de 2011, 
do PLS nº 373, de 2011, do PLS nº 618, de 2011, do 
PLS nº 303, de 2010, e do PLS nº 145, de 2005, por 
versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, de novembro de 2012. – Se-
nador José Pimentel.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO
N° 946, DE 2012

Solicita informações ao Excelentíssimo Se-
nhor Ministro de Estado da Saúde sobre os 
valores de investimentos repassados, via 
convênio e fundo a fundo.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas informações, ao Sr. Ministro de Estado da 
Saúde, sobre os valores de investimentos repassados, 
via convênio e fundo a fundo, por este Ministério aos 
Estados e ao Distrito Federal, ano a ano, desde 2008, 
discriminados por Unidade da Federação.

Justificação
A reestruturação do sistema público de saúde por 

meio do desenvolvimento de Redes de Atenção capa-
zes de superar a fragmentação das ações e garantir a 
integralidade da assistência é um desafio. 

Para avançar na consolidação desse novo mode-
lo, é fundamental a estruturação e qualificação dessas 
redes nos três níveis de atenção. Assim, investimen-
tos são necessários para assegurar que serviços de 
saúde de diferentes densidades tecnológicas sejam 
distribuídos nos territórios.

Em Minas Gerais, inúmeros são os esforços fei-
tos nesse sentido. Na atenção primária, o Programa 
Saúde em Casa é responsável pela ampliação e for-

talecimento da Estratégia de Saúde da Família. Desde 
sua criação este programa tem investido na constru-
ção de Unidades Básicas de Saúde e na aquisição de 
veículos para transporte das equipes.

Na atenção secundária, um dos principais garga-
los do SUS, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES/MG) tem feito expressivos investimentos 
para implantação de Centros de Referência Secun-
dária, minimizando vazios assistenciais nas redes de 
saúde da mulher e da criança, saúde de hipertensos 
e diabéticos e na saúde do idoso.

Na atenção terciária, já foram investidos mais de 
R$190 milhões para construção e aquisição de equi-
pamentos de 6 novos hospitais regionais. Além disso, 
há previsão de novo aporte de mais de R$100 milhões 
para construção de outros 5 hospitais regionais nos 
próximos anos.

Outros aportes em despesas de capital também 
têm sido feitos pelo Governo de Minas para qualificação 
da rede como um todo, tanto em pontos de atenção, 
como nos sistemas de apoio e logística. 

Ante o exposto, o presente requerimento objetiva 
obter informações que qualifiquem o debate no Con-
gresso Nacional sobre os investimentos feitos para 
estruturação e consolidação das Redes de Atenção 
à Saúde no Brasil.

Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO
Nº 947, DE 2012

Solicita informações ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado da Saúde sobre 
o Teto Financeiro de Média e Alta Comple-
xidade dos Estados e do Distrito Federal.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas informações, ao Sr. Ministro de Estado da 
Saúde, sobre o valor per capita do Teto Financeiro de 
Média e Alta Complexidade dos Estados e do Distrito 
Federal, ano a ano, desde 2008.

Justificação
A acelerada transição demográfica em curso no 

Brasil tem impacto direto no quadro epidemiológico, que 
passou a ser marcado por uma tripla carga de doen-
ças, que envolve, ao mesmo tempo, uma agenda não 
concluída de condições agudas (infecções, desnutri-
ção, etc); a predominância das doenças crônicas e de 
seus fatores de risco; bem como o forte crescimento da 
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morbimortalidade por causas externas, principalmente 
devido à violência.

Reconhecendo esse cenário, o Estado de Minas 
Gerais passou a priorizar, a partir de 2003, a implan-
tação de redes de atenção à Saúde. Desde então, 
foram investidos mais de R$ 18 bilhões do tesouro 
mineiro para organização das redes, ampliação dos 
leitos, enfim, recursos que reduziram o tempo de es-
pera e aumentaram a qualidade dos serviços presta-
dos à população.

Contudo, esses investimentos não foram acom-
panhados por uma recomposição do Teto de Média e 
Alta Complexidade aplicado ao Estado de Minas Gerais.

Ante o exposto, o presente requerimento obje-
tiva obter informações que qualifiquem o debate no 
Congresso Nacional sobre o financiamento da saúde 
pública no Brasil.

Sala das Sessões, 2012. – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO 
N° 948, DE 2012

Solicita informações ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado da Saúde sobre 
o Teto Financeiro de Média e Alta Comple-
xidade dos Estados e do Distrito Federal, 
para fins de pagamento dos serviços de 
oncologia.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas informações, ao Sr. Ministro de Estado da 
Saúde, sobre o valor do Teto Financeiro de Média e 
Alta Complexidade dos Estados e do Distrito Federal, 
para fins de pagamentos dos serviços de oncologia 
ano a ano, desde 2008.

Justificação
Um aumento expressivo do número de óbitos cau-

sados por câncer, bem como o crescimento do diag-
nóstico de novos casos e tipos da doença vem sendo 
observado nas últimas décadas, tanto no Brasil como 
em Minas Gerais. Estudo aponta que aponta que em 

Minas, o câncer representa 8% do total da carga de 
doenças do estado e 15% da carga de mortalidade.

Tratar este grupo de doenças requer robustos 
investimentos, uma vez que são necessários recur-
sos humanos especializados e equipamentos tecno-
logicamente avançados, de alto custo de aquisição e 
manutenção. Além disso, o tratamento na maior parte 
dos casos é longo, exigindo procedimentos cirúrgicos 
hospitalares e ambulatoriais, como quimioterapia e 
radioterapia. 

Nesse contexto, Minas Gerais tem investido na 
implantação da rede assistencial de alta complexidade 
em oncologia do estado. Entretanto, destaca-se que 
tais investimentos para ampliação do acesso e qua-
lificação da oferta de serviços de saúde no SUS/MG 
não foram acompanhados por uma recomposição do 
Teto de Média e Alta Complexidade. 

Tais investimentos vêm contribuindo para a am-
pliação do acesso aos serviços de saúde, todavia, 
não foram acompanhados de uma revisão do Teto de 
Média e Alta Complexidade, o que tem gerado, ano 
após ano, déficits no financiamento da rede de onco-
logia no estado. 

Para suprir essa falta de recursos e garantir, 
em tempo hábil, uma atenção integral e de qualidade 
no estado, as Deliberações CIB-SUS/MG nº 118/04 
e 404/07, garantiram que a Secretaria de Estado de 
Saúde Minas Gerais (SES/MG) assegure, em caráter 
excepcional e transitório, o pagamento da produção 
extra-teto de Quimio/Radioterapia e cirurgia oncológi-
ca, até a recomposição dos tetos de alta complexidade 
pelo Ministério da Saúde. Desde 2004, até o primeiro 
semestre de 2012, já foram pagos pela SES/MG mais 
de R$130 milhões para ressarcimento da produção 
desses serviços. 

Além disso, análises preliminares apontam que 
a composição do Teto MAC de Minas Gerais neste 
componente, quando comparada a outros estados da 
federação, encontra-se defasada.

Ante o exposto, o presente requerimento objetiva 
obter informações que qualifiquem o debate no Con-
gresso Nacional sobre o financiamento dos serviços 
de oncologia no Brasil.

Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão)
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de 
serem lidos serão despachados à Mesa para decisão.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Senador Cristovam, o senhor quer 
solicitar inscrição?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Srª Presidenta, Senadora Vanessa, peço inscrição 
pela Liderança do PDT.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, V. Exª está inscrito.

Eu também peço minha inscrição para uma co-
municação inadiável.

Iniciando os trabalhos de hoje, dia 8 de novembro, 
quinta-feira, convido a ocupar a tribuna e a fazer uso 
da palavra o Senador Tomás Correia, que fala como 
primeiro orador inscrito. Na sequência, falará pela Li-
derança de seu Partido, o PDT, o Senador Cristovam.

Senador Tomás, V. Exª tem o tempo regimental 
de 10 minutos.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente desta sessão, Senadora Vanessa 
Grazziotin, Senadora pelo Amazonas, é uma honra fa-
lar sob a Presidência de V. Exª, representando as mu-
lheres brasileiras na Presidência do Senado Federal.

Saúdo os Srs. Senadores, o Senador Cristovam 
Buarque, as Srªs Senadoras, os telespectadores da 
TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado, as senho-
ras e os senhores.

Srª Presidente, venho à Casa, nesta data, referir- venho à Casa, nesta data, referir-
-me a um assunto do meu Estado, o Estado de Ron-
dônia, que muito nos preocupa. E, aqui, falo em nome 
de produtores rurais, em nome daqueles que querem 
investir no Estado de Rondônia e estão encontrando 
dificuldades, principalmente em nome daqueles que 
querem investir no setor canavieiro.

É inegável que a questão da sustentabilidade 
já se tornou, nos dias atuais, questão absolutamente 
central na agenda internacional e, particularmente, na 
vida dos países em desenvolvimento.

Se, por um lado, não há mais como contestar 
a necessidade de conservamos as nossas reservas 
ambientais, tal missão somente se tornará possível se 
vier acoplada, de maneira coordenada e planejada, a 
um projeto de desenvolvimento e exploração susten-
tável de nossas inúmeras possibilidades econômicas.

Na nossa Região Amazônica, tal realidade é 
especialmente verdadeira. A preservação do ecossis-
tema é do interesse de todos, ainda mais para o seu 
habitante, que dele tira o sustento. Negar-lhe, portan-
to, a possibilidade concreta de exploração econômi-
ca, mesmo sendo feita com critérios e preocupações 

ambientais, é dar um tiro de misericórdia ao próprio 
bioma ameaçado.

Estabelece-se, dessa forma, Srª Presidente, um 
ambientalismo irresponsável e fadado ao fracasso 
quando impedimentos são impostos aos projetos eco-
nômicos sustentáveis que, justamente, viabilizam a boa 
ocupação do ambiente. Assim acontece com o Decre-
to nº 6.961, de 11 de setembro de 2009, que excluiu 
a Região Amazônica do zoneamento agroecológico 
para o plantio da cana-de-açúcar. Por causa dele, Srª 
Presidente, empreendimentos importantes como a 
destilaria de álcool que estava sendo implantada em 
Cerejeiras, no Estado de Rondônia, está com suas 
obras paralisadas e com suas atividades obstaculiza-
das. Licenciada em 2007 e com um investimento total 
superior a R$18 milhões em recursos próprios, suas 
mais de duas mil mudas de cana estão sendo corta-
das e jogadas fora, todo ano, pela impossibilidade de 
multiplicação. A continuar tal situação, seus 120 fun-
cionários registrados correm sério risco de perderem 
os seus empregos.

Soberana e independente, como reza a boa teoria 
política, e diante das consequências danosas do refe-
rido Decreto, esta Casa se mobilizou e materializou o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 626, de 2011, dis-
pondo sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar 
nos biomas de Cerrado e Campos Gerais situados na 
Amazônia Legal.

O PLS nº 626, meus prezados colegas Senado-
res e Senadoras, de autoria do ilustre Senador do Pará 
Flexa Ribeiro, aprovado recentemente na Comissão de 
Agricultura da Casa, resgata as diretrizes de proteção 
ao meio ambiente e de sua biodiversidade coordenadas 
com a utilização racional dos recursos naturais, ofere-
cendo a possibilidade do desenvolvimento econômico 
e social da região por meio da produção sustentável 
da cana e dos seus derivados energéticos.

Ora, na medida em que somos uma potência 
ambiental e energética, com amplas possibilidades de 
uso e exportação dos chamados biocombustíveis, não 
faz o menor sentido a imposição de barreiras legais e 
burocráticas à sua expansão equilibrada e sustentável, 
seguindo rigorosos critérios de zoneamento.

Rogo, nesse sentido, à consciência e à reflexão 
de V. Exªs, para que se aliem ao projeto do Senador 
Flexa Ribeiro e ajudem a derrotar lobbies externos e 
interesses alienígenas inconfessáveis, que só têm lu-
crado com a situação.

Ao fazê-lo, Srª Presidente, nosso País estará dan-
do prova inequívoca de sua soberania e do seu compro-
misso com o desenvolvimento econômico equilibrado, 
erigido sob parâmetros verdadeiramente sustentáveis.
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Hoje, pela manhã, na Comissão de Agricultura, 
compareceram várias autoridades do Ministério da 
Agricultura, dentre as quais o Diretor-Presidente da 
Embrapa, e indaguei de S. Sª qual a razão para essa 
restrição do cultivo da cana-de-açúcar na Região Ama-
zônica. Disse-me S. Sª que não há, do ponto de vista 
técnico, qualquer limitação quanto a essa questão. É 
apenas uma decisão política, totalmente fora da orien-
tação técnica da própria Embrapa.

Então, vejo eu que não há justificativa plausível 
para o impedimento do cultivo da cana-de-açúcar na 
Região Amazônica, principalmente porque o cultivo da 
cana-de-açúcar não será feito em áreas novas a serem 
desmatadas, será feito em áreas já desmatadas, em 
áreas degradadas. Por isso, não há razão lógica, não 
há razão técnica para se impedir o cultivo da cana-de-
-açúcar na Região Amazônica.

Recebi, em meu gabinete, representantes do 
Município de Cerejeiras e de outros Municípios. Lá foi 
apresentada uma fórmula e um protesto dos produtores 
que querem investir no Estado de Rondônia na área 
da cana-de-açúcar e que estão impedidos de fazê-lo, 
porque não há, por parte do Governo, qualquer investi-
mento, qualquer ajuda, qualquer colaboração, qualquer 
incentivo, qualquer financiamento dos órgãos oficiais. 
Esses incentivos são destinados a outras regiões, 
principalmente às Regiões Sul e Centro-Sul do País.

O Decreto, que é do dia 17 de setembro de 2009, 
aprova o zoneamento agroecológico da cana-de-açú-
car e determina ao Conselho Monetário Nacional o 
estabelecimento de normas para as operações de fi-
nanciamento ao setor sucroalcooleiro, nos termos do 
zoneamento, o que significa dizer que o financiamento, 
por parte dos órgãos oficiais, para o incentivo à pro-
dução de cana-de-açúcar, só ocorre onde não houver 
restrição prevista nesse Decreto.

Agora, imagine V. Exª...
(Interrupção do som.)
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) 

– ...que o Executivo baixa um decreto fazendo esse 
tipo de restrição a uma região que representa (Fora 
do microfone.) dois terços do território nacional, região 
que V. Exª, com muita competência e responsabilidade, 
representa nesta Casa.

Por isso, eu queria deixar aqui este alerta, este 
protesto por essa restrição descabida ao nosso Estado.

O Projeto de Lei do Senado nº 626, de 2011, a 
que me referi há pouco, dispõe sobre o cultivo susten-
tável da cana-de-açúcar em áreas alteradas e nos bio-
mas Cerrado e Campos Gerais situados na Amazônia 
Legal e dá outras providências. O Projeto foi aprovado 
por unanimidade na Comissão de Agricultura do Se-
nado Federal. É um Projeto muito importante e, sem 

dúvida, vai se contrapor ao Decreto nº 6.961, de 17 
de setembro de 2009. Esse Decreto, Srª Presidente, 
infelizmente, vem impedir, vem inibir o desenvolvimento 
da Região Amazônica, notadamente do nosso querido 
Estado de Rondônia. Por isso, fica aqui nossa palavra 
de protesto. Gostaríamos que esse Projeto tivesse 
tramitação rápida, célere, a fim de proteger aqueles 
que querem investir no Estado de Rondônia e em toda 
Região Amazônica.

Agradeço a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – A Mesa é que cumprimenta V. Exª, 
Senador Tomás.

Convido a fazer uso da palavra, como orador 
inscrito pela Liderança do PDT, o Senador Cristovam 
Buarque.

V. Exª, hoje, receberá uma grande homenagem 
da Universidade de Brasília, como aluno emérito. A 
Mesa cumprimenta V. Exª, merecedor que é dessa 
homenagem, Senador Cristovam.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Agradeço a 
dissertação e fico contente que chame de Aluno Emé-
rito, porque é o título que eu dei ao discurso, mas o 
título é Professor Emérito.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PC do B – AM) – Pois é, Professor Emérito. Exata-
mente. Troquei.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Mas faço questão de colocar que Professor Emérito 
só se for um Aluno Emérito, porque a gente tem de 
ser aluno sempre.

Presidenta, Senadora Vanessa, Srªs e Srs. Se-
nadores, nesta Casa, nesta luta, nós temos vitórias 
e derrotas. Eu não falo vitória ou derrota pessoal, eu 
falo vitória ou derrota nas lutas que nós fazemos; mas 
raramente temos derrotas seguidas em pouco tempo. 
Nas últimas 24 horas de ontem e anteontem, duas 
derrotas. Eu posso dizer que pessoalmente as senti e 
creio que também a educação brasileira sentiu. Uma 
menor e que a gente vai resolver, e o próprio Senador 
Tomás vai ajudar a resolver. É um projeto de minha 
autoria – polêmico, é verdade –, mas que considero 
importante, que busca obrigar os responsáveis das 
crianças a irem às escolas onde elas estudam.

Educação é como uma centopeia, cheia de per-
nas. Basta um amigo para educar mais ou desedu-
car, basta um filme a que você assiste, um livro, um 
programa de televisão. São centenas de pernas que 
carregam a educação de uma pessoa, mas há duas 
fundamentais, duas pernas maiores: a escola e a famí-
lia. Só a escola não educa; a família, sozinha, também 
não. Tem de haver um casamento. No Brasil, esse ca-
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samento está rompido, nunca houve. É preciso casar 
família com escola. Às vezes, sabemos disso, Sena-
dora Vanessa, casamento só obrigado, como a gente 
viu, sobretudo, no passado. Tem de haver um proces-
so de obrigação para que as famílias, que no Brasil 
estão desacostumadas, comecem a ter o costume de 
frequentar as aulas. 

Esse meu projeto foi derrotado anteontem na 
Comissão de Educação.

E ontem à tarde, uma derrota muito maior e mais 
grave, a derrota da ideia de se usar 100% dos royal-
ties do petróleo para a educação de base. O PCdoB 
da Senadora Vanessa e o PT votaram 100% para que 
isso fosse aprovado. Devo até lembrar que um projeto 
do Senador Inácio Arruda já previa pelo menos 50% 
para a educação de base. Pois essa ideia foi derrotada.

É preciso dizer que nós, do Senado, Senador 
Davim, temos uma grande parte de culpa, porque o 
que eles aprovaram ontem, negando dinheiro do pré-
-sal para a educação, foi votar a favor de um projeto 
desta Casa, do Senado. Fico à vontade porque o pro-
jeto que saiu daqui foi resultado da derrota – outra –, 
de um projeto de minha autoria, junto com o Senador 
Aloysio Nunes, que previa que o dinheiro dos royalties
iria para um fundo, que ficaria permanente, e a rentabi-
lidade desse fundo iria toda para a educação de base, 
retomando um projeto da legislatura anterior, meu e 
do Senador Tasso Jereissati, que defendia o mesmo. 
Fomos derrotados.

Houve uma votação aqui, dessas votações absur-
das, que se chamam “pela liderança”, em que ninguém 
sabe quem votou, uma votação de acordo de lideran-
ças, que aprovou esse projeto que ontem a Câmara 
ratificou. Se perguntarem como votaram os Senado-
res aqui, a maioria nem sabe como votou. E eu tive de 
ir hoje à Mesa para comprovar que não tive direito a 
voto, mas usei a minha palavra contra aquele projeto. 
Eu e um grupo muito restrito de outros Senadores nos 
manifestamos contra. Ele foi aprovado.

Considero, Senadora Vanessa, e sei que a se-
nhora está de acordo...

(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – ...um desastre para o Brasil. O voto que ontem 
a Câmara deu, eu sinto como se, dois séculos atrás, 
fôssemos independentes, se tivéssemos uma Câma-
ra dos Deputados e um Senado, os parlamentares 
se reunissem para saber o que fazer com o ouro que 
saía das Minas Gerais, as toneladas e toneladas de 
ouro que saíam, eles teriam votado para que a gente 
torrasse aquele ouro, gastando no que quisesse, no 
imediato, ao invés de pegar esse ouro e guardar com 
cuidado, para investir corretamente. O que aconteceu 

200 anos atrás com o Brasil e o ouro foi que o nosso 
ouro foi levado para Portugal, porque éramos colônia, 
e fez Portugal o que o Brasil vai fazer com o petróleo: 
queimar. Portugal pegava o ouro que recebia e man-
dava comprar bugigangas na Inglaterra. E a Inglaterra 
se industrializou graças ao ouro brasileiro. 

É isso que a gente quer fazer com o petróleo, 
gente? É isso que a gente vai fazer com essa dádiva 
que nos surgiu de repente, que é o petróleo? Não pode 
ser isso. E qual é a maneira de fazer esse petróleo ser 
permanente, como nosso ouro poderia ter ficado per-
manente em Portugal? É usá-lo naquilo que significa 
um investimento maior de transformação de um povo, 
que é a educação de suas crianças. Não há outra sa-
ída, a não ser essa. 

Lamentavelmente, nós não conseguimos, mas 
falei ontem mesmo com o Ministro Mercadante e com a 
Ministra Gleisi, dizendo que temos que encontrar uma 
saída para barrar esse projeto, e está nas mãos da 
Presidenta fazer isso, enquanto costuramos um novo 
projeto. E aquele do Senador Aloysio Nunes, com a 
minha participação, está em andamento no Senado. 
Ele não está parado, ele não foi arquivado, como foi o 
outro que apresentei com o Senador Tarso Jereissati. 
Eu espero...

(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Senadora, espero que ainda tenhamos tempo, 
porque, se não, vai ser desperdiçado. E a prova disso 
está nas declarações dos governadores, ontem e hoje. 
O que disseram os governadores, Senador Davim? 
Que se esse dinheiro não for para o Rio de Janeiro, 
serão obrigados a parar estádios, Copa e Olimpíadas. 
Ou seja, ele estava usando isso para Copa e Olimpí-
adas. Ele não disse que ia parar outras coisas, outros 
investimentos, porque a gente sabe para onde está 
indo isso, para cobrir o buraco dos orçamentos.

Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós 
temos de fazer com que esses governadores sejam 
levados a usar os royalties de uma maneira correta.

A proposta que eu apresentei não diferencia 
Estados depositários de petróleo e não depositários, 
mas o Rio sai beneficiado, porque a proposta nossa 
é distribuir os royalties proporcionalmente ao número 
de crianças na escola, e o Rio de Janeiro é o segun-
do Estado com maior número de crianças na escola. 
Não sairia prejudicado. Além disso, a proposta nossa 
mantém, respeitando os acordos até aqui; propõe a 
mudança apenas para o que vier daqui para frente.

Eu espero que tenhamos lucidez – o Poder Exe-
cutivo e nós, do Congresso – para nem precisar ir ao 
Supremo, como já se fala, e encontremos uma saída, 
uma saída que garanta que esse petróleo servirá não 
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só para nós, mas para todo o futuro do Brasil, como nós 
não fomos capazes de fazer dois séculos atrás, porque 
não se tinha conhecimento e porque éramos colônia. 

Hoje, nós temos conhecimento e não somos co-
lônia. Somos irresponsáveis. 

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª e cor-
rige aqui.

Primeiro, quero, mais uma vez, cumprimentá-lo 
pela bela homenagem que receberá hoje. Tive a alegria 
de receber, até com antecedência, o discurso que V. 
Exª fará logo mais, na Universidade de Brasília, quan-
do receberá o título de Professor Emérito.

Parabéns, Senador Cristovam, V. Exª que já foi 
reitor dessa importante instituição pública federal de 
ensino do País, Governador do Distrito Federal e, sem 
dúvida nenhuma, é um dos melhores parlamentares, 
Senadores que tem o Brasil.

Então, eu o cumprimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Permita-me, Srª Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

– Mas a senhora acertou, porque o título do discurso, 
que é como eu me sinto, é Aluno Emérito.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Exatamente. Exatamente por essa 
razão eu me confundi.

Pela ordem, Senador?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de 
compartilhar (Fora do microfone.) com V. Exª o cumpri-
mento ao Prof. Cristovam Buarque, que hoje vai rece-
ber o título – de Aluno Emérito, em seu discurso – de 
Professor Emérito.

Permita só uma homenagem a ele. No final, ele diz: 
Mas, além de minha família e de professores, 
quero agradecer ao grupo que mais fortemente 
me fez um professor: meus alunos e alunas. 
É possível que um professor seja importante 
na construção da cabeça de uma pessoa, mas 
quem faz um professor são seus alunos, porque 
cobram dedicação, fiscalizam sua competência 
e instigam com suas perguntas.
É possível haver aluno sem professor, mas não 
há professor sem aluno. Por isso eu dedico a 
eles esse título. 

Meus parabéns, Professor Cristovam Buarque. 
E parabéns, também, porque hoje à noite V. Exª é um 
dos designados dentre os melhores Senadores pelo 

Congresso em Foco. Nós já sabemos que V. Exª está 
dentre os melhores Senadores, e, quem sabe, seja 
considerado o melhor. Meus parabéns a V. Exª. Esta-
remos juntos na cerimônia.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Pode ser uma indiscrição, mas, na última vez 
em que foram divulgados os votos, o Senador Suplicy 
e eu estávamos empatados, completamente. Ele já 
recebeu informação de que já foi ele o vencedor, por-
que eu não recebi.

Mas eu quero dizer que, para mim...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Eu não recebi.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Eu também não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Só lá é que saberemos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Um mês atrás estávamos empatados.
Eu quero dizer que, se for o senhor, eu vou co-

memorar tanto quanto se for eu próprio.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Muito obrigado.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 

Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Eu concedo a palavra, pela ordem, 
pela importância do momento que vivemos, ao Sena-
dor Tomás.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu ia apartear 
o Senador Cristovam Buarque, mas fui advertido de 
que ele falava pela liderança, por isso não pude fazê-
-lo. Mas eu queria também, em meu nome, saudá-lo 
pela homenagem que recebe, de Professor Emérito, 
porque é uma figura que esta Casa respeita muito.

Eu pessoalmente e o meu Estado temos por V. 
Exª uma grande admiração. E eu queria dizer, Profes-
sor Cristovam Buarque,...

(Soa a campainha.)
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 

...que, com relação ao seu projeto, para o qual V. Exª 
pede a minha modesta colaboração, eu estou inteira-
mente à disposição. Acho inclusive que é um projeto 
muito importante para o País. A minha objeção momen-
tânea é por questões de ordem constitucional, que ob-
viamente serão contornadas. Sem dúvida, vai ser mais 
um projeto de V. Exª em favor da educação brasileira.

Portanto, parabéns a V. Exª. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Obrigado, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu 
também não poderia deixar de me dirigir ao eminente 
Senador Cristovam Buarque, para me somar aos de-
mais nas congratulações, bem merecidas, a V. Exª pelo 
título que receberá hoje, na UnB.

Eu me considero, Senador,...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Eu me 

considero suspeito, porque eu, o senhor sabe muito 
bem, sou admirador...

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Bom...
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Estamos com algum problema no 
som da bancada?

Já estão providenciando, Senador, a resolução 
do problema.

Pois não, pois não. Já marquei o tempo aqui. 
Agora V. Exª pode...

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Bom, 
eu me considero suspeito porque, declaradamente, 
sou fã incondicional da sua trajetória política, da sua 
história de vida e de V. Exª. Não é à toa que o senhor 
me deixou muito honrado, muito orgulhoso por aceitar 
meu convite de prefaciar um livro, uma coletânea de 
pronunciamentos. Fiquei muito orgulhoso e muito feliz. 
Quanto ao projeto, o senhor pode ter a mais absoluta 
certeza de que eu comungo do seu pensamento. Eu 
não acredito em outra força capaz de mudar a história 
de uma nação e de um povo se não for pela educação. 
Eu não acredito. Eu comungo com o seu pensamento, 
eu faço parte desse seu ideal. E o senhor pode contar 
com a minha humilde contribuição...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ...nesta 

cruzada que o senhor faz ao longo da sua vida pública.
Quero também parabenizá-lo por constar o seu 

nome na relação dos melhores Senadores do Con-
gresso em Foco. Modestamente, quero também dizer 
da minha alegria e satisfação pelo meu nome também 
constar e figurar nessa lista do Congresso em Foco. 
Muito me orgulha e deixa feliz estar ladeado por figuras 
de tamanha expressão, como V. Exª, o Exmo Senador 
Eduardo Suplicy e tantos outros companheiros que 
orgulham esta Casa.

Meus parabéns, mais uma vez.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Obrigado, Senador, e quero dizer que escrever 
o prefácio de seu livro não apenas foi um orgulho, mas 

foi um grande prazer que tive ao lê-lo com a finalidade 
de escrever o prefácio. 

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Cumprimentando, mais uma vez, 
o Senador Cristovam, convido para fazer uso da pala-
vra como orador inscrito o Senador Eduardo Suplicy.

O Senador Eduardo Suplicy também vive um 
momento importante: juntamente com o Senador Cris-
tovam, concorre ao Prêmio Congresso em Foco na 
categoria de melhor Senador.

Parabéns a ambos.
Mas gostaria antes, Senador Suplicy, de registrar 

e agradecer a presença dos alunos do ensino médio 
do Colégio Estadual José de Alencar, que fica na ci-
dade de Novo Gama, Estado de Goiás.

Muito obrigada pela visita. Sejam todas e todos 
bem-vindos.

Senador Suplicy, pelo tempo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, quero 
muito agradecer e cumprimentar a Embrapa e o seu 
Presidente, Maurício Antônio Lopes.

Hoje, por iniciativa do Senador Waldemir Moka, 
que presidiu a Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, estiveram lá presentes o Ministro da Agricul-
tura, diversos membros do Ministério da Agricultura 
e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, entre os 
quais o Presidente Maurício Antônio Lopes, da Em-
brapa, na audiência sobre integração de pesquisa e 
integração rural.

Quero agradecer a toda a equipe da Embrapa 
Café – o Diretor Gabriel Bartholo e os pesquisado-Diretor Gabriel Bartholo e os pesquisado-
res Flávia Bessa, Lucas Tadeu, Jamilsen Santos – e 
à Assessora Parlamentar Cynthia Cury, os quais me 
enviaram um estudo muito interessante sobre como o 
Brasil vem se consolidando na sua tradição de grande 
produtor mundial de café, mas, sobretudo, sobre como 
a Emprapa e os órgãos de pesquisa têm contribuído 
para aprimorar a qualidade e a produtividade da ca-
feicultura brasileira.

No mercado mundial, o Brasil é o maior exporta-
dor de café. Ocupa a segunda posição entre os países 
consumidores da bebida.

O Brasil responde por um terço da produção 
mundial de café, o que o coloca como maior produtor 
mundial, posição que detém há mais de 150 anos.

Conforme dados do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, a cafeicultura brasileira é uma 
das mais exigentes do mundo em relação a questões 
sociais e ambientais, havendo uma preocupação em 
garantir a produção de um café sustentável.
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A atividade cafeeira é desenvolvida com base 
em rígidas legislações trabalhistas e ambientais. E, ao 
longo dos anos, mais e mais, tem se exigido de todos 
aqueles responsáveis agrícolas para terem uma rela-
ção mais adequada e com respeito aos direitos traba-
lhistas, bem como às questões ambientais.

São leis que respeitam a biodiversidade e todas 
as pessoas envolvidas na cafeicultura e pune rigoro-
samente qualquer tipo de trabalho escravo e/ou infantil 
nas lavouras. As leis brasileiras estão entre as mais 
rigorosas entre os países produtores de café.

Os produtores brasileiros preservam florestas e 
fauna nativa, controlam a erosão e protegem as fontes 
de água. A busca do equilíbrio ambiental entre flora, 
fauna e o café é uma constante e assegura a preser-
vação de uma das maiores biodiversidades do mundo.

Atualmente, o café é fonte imprescindível de recei-
ta para centenas de Municípios, além de ser o principal 
gerador de postos de trabalho na agropecuária nacio-
nal. Os expressivos desempenhos da exportação e do 
consumo interno de café implicam a sustentabilidade 
econômica do produtor e de sua atividade.

Nosso País deve chegar ao primeiro posto de 
nação consumidora de café nos próximos anos, supe-
rando os Estados Unidos da América. A Associação 
Brasileira da Indústria do Café – ABIC – informa que, 
no Brasil, o consumo per capita em 2001 era de 4,9 
quilos por habitante; em 2012, esse número aumen-
tou para 6,4 quilos por pessoa. Tal número representa 
um consumo de 20 milhões de sacas, o que nos deixa 
apenas a dois milhões de sacas dos Estados Unidos, 
que consomem 22 milhões de sacas.

Pelo levantamento da safra do café, de setem-
bro de 2012, realizado pela Companhia Nacional de 
Abastecimento – Conab, o parque cafeeiro do Brasil é 
de aproximadamente 2,1 milhões de hectares. Quando 
consideramos que cada hectare cria, em média, dois 
empregos diretos e dois indiretos, constatamos que a 
cadeia produtiva do café gera mais de oito milhões de 
empregos diretos e indiretos em nosso País – daí a 
relevância, do ponto de vista econômico e social, da 
cafeicultura.

No tocante à produção, o levantamento feito pela 
Conab, para o mesmo mês de setembro deste ano, 
mostra que, do total de 50,483 milhões de sacas de 
café beneficiadas no País, considerados os tipos ará-
bica e robusta, o Estado de Minas Gerais é o maior 
produtor, com 26,643 milhões de sacas; em segundo 
lugar, vem o Estado do Espírito Santo, com 12,502 
milhões de sacas; em terceiro, o Estado de São Pau-
lo, com 5,214 milhões de sacas; em quarto, o Estado 
da Bahia, com 2,165 milhões; em quinto, o Estado do 
Paraná, com 1,6 milhão de sacas; e, em sexto lugar, 

o Estado de Rondônia, com 1,421 milhão de sacas de 
café. Produzem, ainda, com volume considerável, os 
Estados do Rio de Janeiro, de Goiás, do Mato Grosso 
e do Pará.

Quando o tema é produtividade, vista esta em 
sacas por hectare, o destaque é para o Estado de 
Goiás, com 39,5; no segundo posto está o Estado de 
São Paulo, com 29,77 sacas por hectare; em terceiro, 
o Estado do Espírito Santo, com 27,77; em quarto, o 
Estado de Minas Gerais, com 25,87; e, em quinto lu-
gar, o Estado do Paraná, com 23,48 sacas por hectare.

Não é por acaso que o Brasil é o maior produtor 
mundial de café. Essa sequência de vitórias é o resulta-
do de uma ação coordenada, que tem base em quase 
300 mil produtores de café, trabalhando em sintonia 
com centenas de pesquisadores, técnicos e extensio-
nistas, espalhados pelas principais regiões produtoras 
do País. Esse esforço foi potencializado com a criação, 
há 15 anos, do Consórcio Pesquisa Café, programa de 
pesquisa coordenado pela Embrapa Café, unidade da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Em-
brapa, que é vinculada ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – o Presidente Maurício 
falou hoje justamente sobre as pesquisas desenvol-
vidas pela Embrapa e de sua relevância para a agro-
pecuária brasileira.

O Consórcio Pesquisa Café foi criado por ini-
ciativa de dez instituições ligadas à pesquisa e ao 
café: Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 
– EBDA, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária – Embrapa, a Empresa de Pesquisa Agropecuária 
de Minas Gerais – Epamig, o Instituto Agronômico de 
Campinas – IAC, o Instituto Agronômico do Paraná – 
Iapar, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural – Incaper, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro – 
Pesagro-Rio, a Universidade Federal de Lavras – UFLA 
e Universidade Federal de Viçosa – UFV.

O lema do Consórcio Pesquisa Café, que reúne 
hoje 50 instituições, é a inovação. Ao iongo desses 15 
anos de existência do Consórcio, foram criados cerca 
de mil projetos geradores de conhecimentos básicos, 
de produtos, de processos e de tecnologias para em-
prego direto pelos cafeicultores. Essa expertise tem 
melhorado a qualidade e dobrou a produção de café 
no País, sem que fosse necessário qualquer aumento 
da área cultivada.

As tecnoiogias geradas têm por foco o melhora-
mento de plantas e a biotecnologia para a obtenção 
de cultivos adaptados às diferentes condições climá-
ticas, às técnicas de plantio, à condução da lavoura, à 
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nutrição mineral das plantas, à colheita, à pós-colheita 
e ao manejo sustentável.

O gerente-geral da Embrapa Café, Dr. Gabriel Bar-
tholo, resume o objetivo do Consórcio: “as tecnologias 
desenvolvidas por esse time campeão chamado Con-
sórcio Pesquisa Café visam à sustentabilidade social, 
econômica e ambiental da produção cafeeira no Brasil”.

Dentre as pesquisas realizadas pelo Consórcio, 
posso citar as de melhoramento genético, que propi-
ciaram o desenvolvimento de 36 distintos cultivares 
de café do tipo arábica e conilon, resistentes às prin-
cipais pragas do cafeeiro e com alta produtividade, 
o que melhorou a qualidade dos frutos e o aumento 
significativo da produção.

Outro trabalho de pesquisa de sucesso foi o se-
quenciamento do genoma café, realizado pela Embrapa 
Recursos Genéticos e Biotecnologia, com instituições 
consorciadas, e pela Fundação de Amparo à Pesqui-
sa de São Paulo – Fapesp. Tal pesquisa resultou na 
construção de um banco de dados com mais de 200 
mil sequências de DNA, que permitiu a identificação 
de mais de 30 mil genes responsáveis pelos diversos 
mecanismos fisiológicos de crescimento e desenvol-
vimento do cafeeiro.

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Esse trabalho tem gerado dados que aceleram a 
obtenção de cultivos de melhor qualidade, aroma, sa-
bor e propriedades do grão, agregando qualidade ao 
produto e mais satisfação e saúde para o consumidor.

Na mesma linha de pesquisa e desenvolvimento, 
podem ser citados os processos:

Clonagem ou Biofábricas: técnicas que multipli-
cam in vitro, a partir do tecido de folha, plantas de café 
com resistência à praga e à ferrugem, o que permite 
a multiplicação de plantas híbridas com produtivida-
de elevada;

Estresse hídrico: ação que submete as plantas 
a uma suspensão da irrigação por um período de 72 
dias, visando à melhoria da qualidade dos frutos;

Sistema de Limpeza de Águas Residuárias: uti-
lizado no manejo pós-colheita, para remover os resí-
duos sólidos na água proveniente dos frutos que são 
utilizados na produção de adubos orgânicos, e;

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Geotecnologias: nas quais se destacam o sensoria-
mento remoto e os sistemas de informação geográfica, 
que são utilizados para a análise das relações entre 
os sistemas de produção e o ambiente, incluindo a si-
mulação de prognósticos.

Para não me estender, posso, ainda, citar as tec-
nologias aplicadas da poda programada do Conilon, 
do Alerta Geada e do Café Adensado.

Mesmo com essas tecnologias disponíveis, a 
importância do agronegócio café para o Brasil implica 
permanente pesquisa, desenvolvimento e inovação 
científica e tecnológica. Por tudo, avalio que o trabalho 
do Consórcio Pesquisa Café e da Embrapa é impres-
cindível para manter as diretrizes da pesquisa cafeei-
ra no País e para a integração dos diversos atores na 
busca constante pelo melhoramento da qualidade, da 
sustentabilidade e da competitividade do café brasileiro 
no mercado nacional e internacional.

Assim, congratulo-me com todos os atores – 
produtores, instituições de pesquisa e pesquisadores 
– que trabalham para manter o Brasil campeão da ca-
feicultura: o maior produtor, o maior exportador e, em 
breve, o maior consumidor de café do mundo. A torcida 
brasileira agradece.

Sr. Presidente, pensei aqui em dizer se essa seria 
ou não a maior safra brasileira, mas os produtores de 
café ficaram preocupados. Porque, se eu disser isso 
– e pode ter acontecido –, daí não quero causar uma 
redução do café no mercado internacional.

Então, vamos agora, só para que todos se sintam 
estimulados a tomar café, oferecer um café que o Zezi-
nho nos trouxe, para comemorar o bom café brasileiro.

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Quero dizer, Sr. Presidente, que tive um tataravô, 
Antônio Carlos, que se mudou de Ouro Preto para 
Santos; daí, lá, meu bisavô, Luiz Suplicy iniciou o es-
critório Suplicy de corretagem de café. Depois, meu 
pai, seu irmão Luiz e, depois os primos, Luiz Suplicy 
Hafers, Luiz Suplicy, meu irmão Paulo. Ademais, meu 
avô Andrea Matarazzo também foi cafeicultor. Então, 
desde menino, eu tenho convivência com o café, mas 
quero aqui estimular a todos – Senadora Vanessa 
também – a tomar o bom café que nos serve, aqui no 
Senado, o Zezinho.

Meus cumprimentos aos cafeicultores. Ressalto a 
importância da pesquisa realizada pela Embrapa Café.

Meus parabéns a todos que ali trabalham.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, a 
Srª Vanessa Grazziotin, Suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Tomás Correia.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Concedo a palavra à Senadora Vanes-
sa Grazziotin, mas pediria licença para ler, antes de 
S. Exª começar o seu pronunciamento, as seguintes 
comunicações:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Deputado 
Arthur Oliveira Maia, como membro titular, em subs-
tituição ao Deputado Ronaldo Benedet, para integrar 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Me-
dida Provisória n° 577 de 2012, conforme o Ofício n° 
1.096, de 2012, da Liderança do PMDB, na Câmara 
dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of/GAB/I/Nº 1.096
Brasília, 8 de novembro 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 577/2012, que dispõe 
sobre a extinção das concessões de serviço público 
de energia elétrica e a prestação temporária do ser-
viço, sobre a intervenção para adequação do serviço 
público de energia elétrica, e dá outras providências, 
em substituição ao Deputado Ronaldo Benedet.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração.

Deputado – Henrique Eduardo Alves, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa, como mem-A Presidência designa, como mem-
bro titular, o Deputado João Dado, em substituição ao 
Deputado André Figueiredo, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
n° 585, de 2012, conforme o Ofício n° 446, de 2012,
da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 446/2012 Lid PDT
Brasília, 7 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº1/2002 

do Congresso Nacional, indico em substituição ao 
Deputado André Figueiredo PDT/CE, na condição de 
membro titular da Comissão Mista destinada a apre-
ciar a Medida Provisória nº 585/2012, o Deputado João 
Dado PDT/SP.

Atenciosamente, – Deputado Ângelo Agnolin, 
Líder do PDT em exercício.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra a Senadora Vanessa 
Grazziotin pelo prazo regimental.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada, Presidente Senador To-
más, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros 
e companheiras,

Eu dou sequência hoje, Sr. Presidente, a um 
conjunto de pronunciamentos que faço a respeito da 
necessidade de estabelecermos no País um novo pac-
to federativo. E hoje quero falar especialmente sobre 
o projeto de lei complementar que estipula uma nova 
forma de distribuição de recursos federais para as uni-
dades federadas do nosso País, ou seja, me refiro à 
nova Lei do FPE.

E, no início deste ano de 2012, Sr. Presidente, o 
Colégio de Líderes decidiu por considerar a votação 
da matéria, até diante de uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal, como prioritária. E, hoje, nós já esta-
mos no dia 8 de novembro, portanto, o penúltimo mês 
do ano de 2012, mas, até agora, não votamos ainda 
esse projeto de lei complementar, o que nos preocupa 
a todos, Sr. Presidente. 

Infelizmente, a boa disposição de nossos líderes 
não logrou ser convertida em ação. E, repito, eis que 
nos encontramos muito próximo do final do ano e nem 
sequer analisamos uma matéria que precisa ser votada 
pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Eu aqui 
repito: dia 31 de dezembro foi o prazo, o limite estabe-
lecido pelo Supremo Tribunal Federal para a votação da 
nova lei complementar que regulamenta a distribuição 
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. 

Eu considero essa decisão do Supremo Tribunal 
Federal não como uma intromissão no Poder Legislati-
vo. Pelo contrário, Sr. Presidente, desde 1988, quando 
foi escrita e promulgada, a Constituição da República, 
a Constituição do País estabeleceu um prazo para 
que uma nova lei complementar fosse aprovada pelo 
Congresso Nacional, estipulando novas regras para a 
distribuição desses recursos, que são tão importantes 
para os Estados brasileiros. Em decorrência, novas 
regras para o FPM, que é o Fundo de Participação 
dos Municípios. 

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
eu espero que, mesmo com o curto espaço de tempo 
que nós temos, a gente possa apreciar, nesses últimos 
meses do ano de 2012, o projeto ou os projetos de lei 
complementar que têm como objetivo exatamente a 
mudança das regras. 

Tramitam nesta Casa, no Senado Federal, as se-
guintes matérias que tratam sobre o assunto, Sr. Pre-
sidente: o Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011; 
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nº 289, também de 2011; 744; 761, de 2011, todos; e 
os Projetos de Lei do Senado nºs 35, 89, 100 e 114, 
de 2012. Todos são projetos de lei complementar que 
buscam dar uma solução para essa questão relativa 
ao Fundo de Participação dos Estados.

O Projeto de Lei do Senado, Sr. Presidente, nº 
192, de 2011, ao qual os demais estão apensados, é 
um Projeto de minha autoria. Apenas reapresentei, 
quando cheguei nesta Casa, no ano de 2011, um pro-
jeto que já havia apresentado na Câmara dos Depu-
tados. E gostaria de ressaltar os principais pontos do 
Projeto e das propostas que apresentei a esta Casa, 
unicamente com o fito de alimentar os debates sobre 
a questão, a fim de que possamos chegar a uma so-
lução negociada, ainda que o tema, Sr. Presidente, 
seja espinhoso. 

Em meu Projeto, levo em consideração os di-
ferentes interesses e graus de desenvolvimento dos 
entes federados, consciente de que o ganho de uma 
unidade federada implicará, necessariamente, a per-
da de outra. E a consciência que todos temos que ter 
é a de que esse conflito de interesses exige de nossa 
parte um alto grau de compreensão e, até mesmo, de 
desprendimento da parte de todos nós. 

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – O meu Projeto adota, como critérios de rateio 
para atender ao mandamento constitucional, a razão 
inversa da renda per capita e do Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) dos mais diferentes Estados 
brasileiros, e, para minimizar variações bruscas de 
cotas, a razão direta entre os Estados mais populosos. 

Além disso, o Projeto incorpora um critério como 
forma de compensar minimamente as unidades federa-
das que cederam parte de seus territórios para reser-
vas ambientais ou de terras indígenas. E aí, Senador, 
que é do vizinho Estado de Rondônia, também um 
Estado amazônico, o Estado de V. Exª ganhará muito 
com isso, porque está na hora de colocarmos, nessa 
questão tributária brasileira, o elemento ambiental. 
Dessa forma, permiti-se que os Estados que possuam 
grandes áreas de reserva ambiental possam ser mais 
bem remunerados por isso também. Ou seja, meu Pro-
jeto, basicamente, divide o Fundo de Participação dos 
Estados em quatro reservas: a primeira destina 80% 
dos recursos às unidades federadas de renda per ca-
pita inferior à média nacional.

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – A segunda aplica 10% dos recursos nos Esta-
dos com renda per capita superior à média nacional. A 
terceira prevê a distribuição de 8% dos recursos para 
as cinco unidades federadas mais populosas do Brasil. 

E, por fim, a quarta reserva destina 2% do montante 
do Fundo de Participação dos Estados para unidades 
com área de reserva ambiental ou terras indígenas 
devidamente demarcadas.

O Projeto – peço a V. Exª apenas uns dois minutos 
a mais para concluir – estabelece revisões decenais, ou 
seja, na mesma periodicidade dos censos demográficos 
para que os coeficientes adotados possam refletir, na 
distribuição de recursos, as mudanças socioeconômi-
cas e as posições relativas de cada unidade federada. 

Essa é uma contribuição que procurei fazer sobre 
o assunto, por meio do Projeto de Lei Complementar 
que apresentei. Contudo, a ênfase deste meu pro-
nunciamento não está nas virtudes específicas que 
possam conter a propositura por mim apresentada e, 
sim, no fato de que é necessário enfatizar a absoluta 
necessidade de não deixarmos passar a oportunidade 
que ora se nos apresenta e analisarmos essa matéria, 
que é muito importante para o Brasil, Sr. Presidente.

Aqui, quero, primeiro, solicitar que V. Exªdê como 
lido na íntegra o meu pronunciamento e fazer um apelo 
aos Líderes e às Bancadas de todos os Estados para 
que possamos fazer uma reflexão e iniciar um debate 
sobre a matéria. Penso que, na semana que vem, pos-
sivelmente, os dois Senadores Relatores da matéria, 
Senador Benedito de Lira e Senador Walter Pinheiro, 
deverão apresentar ao Plenário um substitutivo, um re-
latório em comum acordo, para que possamos analisar 
e, enfim, votar essa matéria, e corrigir uma série de 
distorções que a injusta distribuição do Fundo de Par-
ticipação dos Estados cria hoje na realidade brasileira.

Muito obrigada, Sr Presidente. Obrigada, Srªs e 
Srs. Senadores.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do B – 
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no início deste ano 
de 2012, o Colégio de Líderes deste Senado Federal 
decidiu que o problema relativo ao Fundo de Partici-
pação dos Estados (FPE) – do qual todos estamos 
plenamente cientes – seria tratado com prioridade, 
de modo a ser encontrada uma solução ainda no pri-
meiro semestre.

Infelizmente, a boa disposição de nossos líderes 
não logrou ser convertida em ação, e eis que nos en-
contramos muito próximos do fim do ano sem que o 
assunto tenha sido devidamente encaminhado. Como 
todos sabemos, 31 de dezembro é a data limite que o 
Supremo Tribunal Federal estipulou para a aprovação de 
uma Lei Complementar que regulamente a distribuição 
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados.
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É urgente, portanto, que esta Casa Legislativa 
faça sua parte e encaminhe à Câmara dos Deputados 
um Projeto de Lei Complementar consistente com o 
objetivo básico do FPE, qual seja, o de contribuir para 
reduzir os desequilíbrios regionais, em especial no que 
tange ao reequilíbrio da capacidade fiscal dos entes 
da Federação.

Tramitam em conjunto neste Senado Federal as 
seguintes matérias: PLS 192/2011; PLS 289/2011; PLS 
744/2011; PLS 761/2011; PLS 35/2012; PLS 89/2012; 
PLS 100/2012 e PLS 114/2012 (todas elas complemen-
tares); que buscam dar solução ao imbróglio relacio-
nado ao Fundo de Participação dos Estados.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
o PLS n– 192/2011 é de minha autoria, e eu gostaria 
de ressaltar seus principais pontos, unicamente com 
o fito de alimentar os debates sobre a questão, a fim 
de que possamos chegar a uma solução negociada, 
ainda que o tema seja espinhoso.

Em meu Projeto, Sr. Presidente, levei em conta 
os diferentes interesses e graus de desenvolvimento 
dos entes federados, consciente de que o ganho de 
uma unidade federada implicará necessariamente a 
perda de outra. Esse conflito de interesses exige um 
alto grau de compreensão e até mesmo de despren-
dimento dos legisladores e da classe política.

Meu projeto adota como critérios de rateio, para 
atender ao mandamento constitucional, a razão inversa 
da renda per capita e do índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH); e, para minimizar variações bruscas 
de cotas, a razão direta entre os Estados mais popu-
losos. Além disso, incorpora um critério como forma 
de compensar minimamente as unidades federadas 
que cederam parte de seus territórios para reservas 
ambientais ou terras indígenas.

Basicamente, meu projeto divide o Fundo de Par-
ticipação dos Estados em quatro reservas. A primeira 
delas destina 80% dos recursos às unidades federa-
das de renda per capita inferior à média nacional; a 
segunda aplica 10% dos recursos nos Estados com 
renda per capita superior à média nacional; a terceira 
prevê a distribuição de 8% dos recursos para as cinco 
unidades federadas mais populosas, entre aquelas com 
renda per capita abaixo da média nacional; e, finalmen-
te, a quarta reserva destina 2% do montante do Fundo 
para as unidades com áreas de reserva ambiental ou 
terras indígenas.

O Projeto estabelece revisões decenais – mesma 
periodicidade dos censos demográficos -, para que os 
coeficientes adotados possam refletir, na distribuição 
dos recursos, as mudanças socioeconômicas e as po-
sições relativas de cada unidade federada.

Essa é a contribuição que procurei trazer ao as-
sunto por meio do Projeto de Lei Complementar que 
apresentei, Senhor Presidente. Contudo, a ênfase deste 
meu pronunciamento não está nas virtudes específicas 
da minha proposição. O que é necessário enfatizar é 
a absoluta necessidade de não deixarmos passar a 
oportunidade que ora se nos apresenta.

O que ocorre é que, via de regra, alterações no 
sistema tributário brasileiro e nos critérios de partilha 
de recursos entre membros da federação são corri-
queiramente adiadas por falta de consenso. Desse 
modo, a determinação do STF de que seja aprovada 
uma nova Lei Complementar regulamentando o FPE 
nos abre uma janela de oportunidade que não pode-
mos negligenciar, Sr. Presidente.

Nesse sentido, Nobres Colegas, faço o apelo de 
que não mais procrastinemos em relação a esse assun-
to que carece de solução definitiva há duas décadas. 
Não teremos desculpa a dar à sociedade se deixarmos 
passar mais esta oportunidade. Não é razoável nem 
justificável a alternativa de negociarmos mais tempo 
junto ao Supremo.

O que é imprescindível é que primeiramente o 
Senado Federal, e, em seguida, a Câmara dos Depu-
tados analisem e discutam os critérios de repartição 
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Federal e finalmente dêem uma solução a 
essa questão crucial para a vida de boa parte do povo 
brasileiro, especialmente nos Estados com níveis de 
desenvolvimento mais baixos.

Era o que eu tinha a dizer,
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. PMDB – 

RO) – Obrigado a V. Exª, Senadora Grazziotin. V. Exª 
será atendida na forma regimental.

Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto 
Costa, do PT de Pernambuco, pelo prazo de 10 minu-
tos. Após S. Exª, será o Senador Armando Monteiro, 
pela Liderança do PTB, Bloco União e Força.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes 
da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, tive 
a honra de participar ontem da reunião ordinária do 
Conselho Nacional de Saúde, no Ministério da Saúde, 
quando discutimos uma iniciativa que considero extre-
mamente relevante para a modernização do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Tive a oportunidade de deba-
ter a proposta de Lei de Responsabilidade Sanitária 
com os conselheiros.

A responsabilidade sanitária está prevista no Pro-
jeto de Lei do Senado nº 174, de 2011, de nossa auto-
ria. Nos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
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projeto propõe a criação de um instrumento legal que 
estabeleça obrigações e defina responsabilidades para 
os gestores, nas esferas federal, estadual e municipal.

A proposição também abrange os três entes 
federados envolvidos na gestão da saúde pública do 
País – desde os chefes do Poder Executivo (prefeitos, 
governadores e Presidente da República), até os titu-
lares dos órgãos de direção do sistema de saúde (se-
cretários municipais, estaduais e Ministro da Saúde).

A definição dessas obrigações e responsabilida-
des permite um melhor controle – social, inclusive – das 
decisões tomadas pelos gestores. Por isso, o projeto 
cria mecanismos que asseguram a transparência na 
execução e fiscalização das políticas públicas de saúde.

Sabemos da importância de assegurarmos mais 
recursos para o SUS atender às demandas crescen-
tes da população brasileira, mas sabemos ainda da 
relevância de melhorar os mecanismos de controle de 
gastos, com redução dos desvios e desperdícios que, 
infelizmente, ainda existem no SUS. Estamos falando 
do maior sistema público universal de saúde do mundo, 
que possui também desafios de grandes proporções.

Quando fui Ministro da Saúde, no Governo Lula, 
tive a oportunidade de iniciar essa discussão e, à época, 
criamos um grupo de trabalho para debater e estabe-
lecer algumas medidas prioritárias. Naquele momento, 
porém, não foi possível concretizar a implementação de 
algo semelhante à Lei de Responsabilidade Sanitária. 
Porém, ao assumir o mandato nesta Casa, apresentei o 
PLS nº 174, protocolado em abril de 2011, que hoje se 
encontra na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O Governo Federal tem adotado várias medidas 
de controle de gastos. Temos que aqui parabenizar as 
diversas iniciativas tomadas pelo Ministro Alexandre 
Padilha. Entre elas a edição do Decreto nº 7.507, de 
2011, determinando que as prefeituras administrem 
recursos de saúde por meio de contas específicas e 
somente por meios rastreáveis.

Outra iniciativa do Ministério da Saúde foi a am-
pliação do controle sobre o Cadastro Nacional de Es-
tabelecimentos de Saúde, coibindo o cadastramento 
de profissionais com mais de dois cargos ou empregos 
públicos, com horários incompatíveis.

Para aprimorar a gestão e otimizar o uso de re-
cursos do SUS, o Ministério adotou medidas como a 
compra centralizada de produtos estratégicos, a ne-
gociação direta com fornecedores e implantação de 
bancos de preços internacionais. Com isso, houve uma 
economia de R$1,7 bilhão nos gastos com medicamen-
tos e insumos em 2011, na comparação com 2010.

Esses são apenas alguns exemplos de medidas 
importantes do Governo Federal para evitar o desper-
dício e o desvio de recursos públicos na área da saúde. 

Mas ainda precisamos de uma política mais abrangen-
te, que defina procedimentos de ajuste de conduta em 
situações de não cumprimento das obrigações e res-
ponsabilidades e que possa também estabelecer puni-
ções administrativas e criminais para casos de gestão 
fraudulenta. Essa lacuna é preenchida pela proposta 
de Lei de Responsabilidade Sanitária.

É preciso considerar, ainda, que hoje os casos 
de má gestão, muitas vezes, são enfrentados com a 
suspensão da transferência de recursos do Ministério 
da Saúde para Estados e Municípios, até que a com-
provação da regularidade do gasto possa se fazer. 
Além de não punir o mau gestor, esse tipo de medida 
termina por prejudicar a execução das políticas de 
saúde pública e, indiretamente, os usuários do SUS.

A Lei de Responsabilidade Sanitária prevê penas 
para os gestores que vão desde sanções administra-
tivas, passando por multas, prisão e a consequente 
perda de cargo público. Mas ela não tem apenas ca-
ráter punitivo. O projeto dá a possibilidade de os entes 
federativos que não cumprem suas obrigações forma-
lizarem um Termo de Ajuste de Conduta Sanitária, que 
estamos denominando de TACS. Esse termo pode ser 
firmado para corrigir rumos e rotinas de gestão, exceto 
se houver desfalque ou desvio de dinheiro público, bens 
ou valores públicos. Assim se preserva o atendimento 
ao cidadão e à cidadã.

Hoje, esses termos de ajuste de conduta existem, 
mas não têm o respaldo legal que a Lei de Responsa-
bilidade Sanitária trará, fortalecendo esse instrumento. 
E isso é algo relevante a ser dito.

A lei ainda tem papel importante ao dar base 
legal aos pactos entre gestores, hoje instituídos por 
meio de portarias do Governo Federal e que não têm 
a força de contratos jurídicos. Assim se permitirá um 
melhor acompanhamento e fiscalização por parte dos 
Conselhos de Saúde, pelos órgãos de controle e pela 
sociedade.

Essa é uma grande novidade introduzida pela 
lei, que confere uma maior legitimidade ao SUS. Os 
acordos de saúde pública terão valor jurídico, e o ci-
dadão poderá acionar judicialmente o gestor que não 
os fizer cumprir.

Dessa forma, acredito que a Lei de Responsa-
bilidade Sanitária trará grandes avanços para o siste-
ma de saúde pública do Brasil. É por isso que peço o 
apoio de todos os Senadores e Senadoras para que 
possamos aprovar essa matéria no Senado Federal.

Tenho certeza de que poderemos atender com 
maior qualidade as demandas da população e tornar 
o SUS mais eficiente, em benefício de todos os brasi-
leiros e brasileiras.
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Gostaria de agradecer a forma com que o proje-
to foi recepcionado pelo Conselho Nacional de Saúde 
e o interesse manifestado pelo projeto, com inúmeras 
sugestões e avaliações que contribuem para o seu 
aprimoramento.

Tive a oportunidade de já conversar com o Se-
nador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, para que ele possa, o mais 
brevemente possível, designar um relator para essa 
matéria, de modo a podermos aprová-la na CCJ ainda 
neste ano, a fim de que, no ano que vem, na Comis-
são de Assuntos Sociais, possamos fazer um ampla 
discussão sobre essa proposta, inclusive realizando 
audiências públicas para ouvir todos aqueles atores da 
área da saúde – Secretários Estaduais, Municipais, o 
Ministério, entidades vinculadas às ações na área da 
saúde – para que, assim, possamos aprimorar essa 
proposta, aprová-la naquela Comissão de forma ter-
minativa e fazer com que vá à Câmara dos Deputados.

Sem dúvida, uma proposta como essa não tem 
o objetivo de ser mais uma lei para puir gestores, mas 
o de dar uma uniformidade à aplicação das políticas 
nacionais de saúde, garantindo, inclusive, que todos os 
gestores possam ser cobrados pelo não cumprimento 
daquilo que é acertado, de forma consensual em mui-
tas destas instâncias – as comissões bipartites, a co-
missão tripartite – e que passarão, a partir de então...

(Soa a campainha.) 
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Pergunto a V. Exª se posso conceder um aparte ao 
Senador Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Pois não, fique à vontade.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Pois não.

O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Muito obri-
gado, Senador Humberto Costa. Serei breve. Eu quero 
manifestar meu posicionamento. Eu conheço a matéria, 
já tive a iniciativa e a curiosidade de ler seu projeto. 
Acho de meritória relevância sua proposta; acho que 
é um instrumento importante e necessário; acredito 
que vai se fortalecer, sim, essa busca incessante de 
todos nós que defendemos o SUS, que defendemos a 
saúde pública. Esse instrumento será importante para 
que a gente consiga oferecer à sociedade brasileira 
uma saúde pública digna, otimizando os recursos da 
saúde. Eu quero também parabenizar o Ministério da 
Saúde, na pessoa do Ministro Alexandre Padilha, que 
tem sido muito zeloso na administração dos recursos, 
cuidadoso e criterioso com os programas do Ministério 
da Saúde; tem observado todas as medidas possíveis 
para coibir o mau uso dos recursos da saúde. Enfim, 
acho que com essa intenção do Ministério da Saúde, 

essa posição e essa prática, somadas a esse novo ins-
trumento proposto por V. Exª, tenho absoluta certeza 
de que a gente terá uma saúde melhor. Agora, espe-
ramos celeridade na CCJ e esperamos que, ao chegar 
na CAS, na nossa comissão, não tenho dúvida, lá será 
dada celeridade, realizaremos audiências públicas, e V. 
Exª, seguramente, colherá opiniões das mais diversas, 
de forma a dar uma formatação definitiva e melhorada 
a esse projeto que é fantástico. Meus parabéns!

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/ PT – PE) – 
Agradeço o aparte de V. Exª, como sempre trazendo 
contribuições importantes para o debate sobre a saú-
de pública no Brasil.

Quero concluir a minha fala dizendo que a nossa 
intenção é exatamente contribuir para que o Sistema 
Único de Saúde tenha maior legitimidade junto à popu-
lação, junto ao Congresso, junto ao próprio Governo, 
para que possamos, assim, enfrentar o grave problema 
estrutural, que é o da carência de recursos. 

Há um mito no Brasil de que temos muitos recur-
sos para a saúde e que eles são gastos de forma ina-
dequada. Sabemos que a coisa não é bem assim; mas 
é importante que tenhamos instrumentos fundamentais 
para garantir cada vez maior controle e transparência 
até para que possamos ter, da parte do Governo e da 
sociedade, por exemplo, a mesma preocupação que 
há com a área da educação.

Anteontem vimos ser aprovado na Câmara o 
novo desenho de distribuição de royalties do petróleo, 
da partilha. Era uma posição do Governo, claramente 
assumida, a de que todos os recursos dos royalties de-
veriam ser destinados à educação para atingir aquela 
proposição do PNE de 10% do PIB para a área edu-
cacional; e, ainda, o argumento do Ministro da Edu-
cação de que 50% dos rendimentos do Fundo Social, 
que será criado com os recursos do pré-sal, sejam 
destinados à educação. Ora, e a área da saúde? Por 
que não entra nesse debate, nessa discussão? Exata-
mente porque esses mitos existem, falta legitimidade 
ao sistema junto à população.

A meu ver, ações como essas podem nos dar um 
pouco mais de credibilidade até para que possamos 
pedir mais da sociedade para garantir um bom sistema 
de saúde no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Humberto Costa.

Concedo a palavra ao nobre Líder do PTB, pelo 
Bloco União e Força, Senador Armando Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o Nordeste brasileiro en-
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frenta uma das piores estiagens dos últimos 40 anos. 
A situação é extremamente grave, com a consolidação 
de um cenário de perda de culturas e rebanhos e – o 
que é pior – a ausência de água para o abastecimento 
das populações rurais e até mesmo urbanas.

No meu Estado de Pernambuco, 122 Municípios, 
ou seja, cerca de dois terços do total, estão em estado 
de emergência. Um milhão e duzentos mil pernambu-
canos sofrem, de forma direta, os efeitos dessa estia-
gem. Em janeiro de 2013, a perspectiva é de que os 
reservatórios do Sertão de Pernambuco caiam a 18%, 
ou seja, menos de 20% de sua capacidade. Na região 
Agreste, esse volume deve cair mais ainda.

Os prejuízos econômicos são extremamente sig-
nificativos, gerando, portanto, perdas de produção, de 
renda, e afetando, de forma direta, o nível de emprego.

A perda do rebanho deverá alcançar, Senador 
Humberto Costa, segundo estimativas, 800 mil cabe-
ças do total do nosso rebanho de ovinos, caprinos e 
bovinos, que representa algo como 6 milhões de ca-
beças. E o que preocupa é que isso tudo afeta os pe-
quenos e médios produtores e os criadores, que são, 
evidentemente, os mais atingidos, e que formaram 
esses plantéis ao logo de mais de 20 anos.

A produção leiteira está sendo, também, muito 
afetada. Segundo estimativas da Adagro – Agência de 
Defesa e Fiscalização Agropecuária, a redução na pro-
dução do leite no Agreste de Pernambuco, que envolve 
diretamente cerca de 10 Municípios produtores, é da 
ordem de 40%. Neste ano, a nossa produção vai se 
situar um pouco acima de um milhão de litros de leite 
diários, quando já alcançamos, num período recente, 
uma produção próxima de 2,5 milhões de litros de lei-
te por dia. O resultado mais dramático dessa queda é 
o aumento do desemprego, que atinge, nessa área, 
diretamente, quase 20 mil trabalhadores.

Já na produção agrícola, especialmente as cultu-
ras de subsistência, de milho, quase 350 mil hectares 
já foram atingidos, e os prejuízos se elevam a quase 
meio bilhão de reais, de forma direta.

Sr. Presidente, também é verdadeiro que, ao 
longo deste ano, medidas emergenciais dos governos 
federal e estadual têm sido adotadas como forma de 
mitigar os efeitos dessa longa estiagem.

No âmbito estadual, destacamos o programa Cha-
péu de Palha Estiagem, iniciativa inédita em todo o Nor-
deste. Com orçamento de R$60 milhões, o programa con-
siste na complementação de renda no valor de R$280,00 
para os produtores vinculados ao programa Garantia Safra 
e, também, para os que estão incluídos no programa do 
Governo Federal, o Bolsa Estiagem, totalizando quase 
200 mil beneficiários diretos desses programas.

Com apoio do Governo Federal, o Estado tem 
atuado na infraestrutura hídrica,...

(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 

–...com a construção e recuperação de barragens, 
açudes, poços artesianos e cisternas; na assistência 
aos rebanhos, com transporte e distribuição de milho 
e cana-de-açúcar para ração animal, e na assistência 
direta à população, com a operação de mais de 1,4 
mil carros-pipa.

O Governo Federal, em boa hora, anunciou a 
prorrogação por mais dois meses do Bolsa Estiagem 
e a extensão, até fevereiro de 2013, da venda de milho 
a um preço mais baixo, através da Conab, para dar su-
porte aos pequenos criadores. Uma saca de 60 quilos, 
que custa R$50,00, será repassada a um preço entre 
R$18,00 a R$12,00, a depender do porte do criador.

Além disso, a Presidente Dilma autorizou o Exér-
cito brasileiro a contratar mais 900 carros-pipa, que 
irão juntar-se aos 4 mil que já estão em operação em 
todo o Nordeste e parte de Minas Gerais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é certo 
que a rede de políticas sociais e de transferências, 
tais como o Bolsa Família, os benefícios de prestação 
continuada da assistência social, as aposentadorias 
rurais, combinada ao crescimento do salário mínimo, 
proporciona ao Nordeste, hoje, condições sociais e de 
renda mais favoráveis para enfrentar os efeitos de um 
fenômeno climático recorrente como esse.

Entretanto, também é certo que um longo perí-
odo de estiagem gera prejuízos e danos econômicos 
irreparáveis. 

No nosso gabinete, esta semana, recebi deze-
nas de prefeitos reclamando a ampliação das medidas 
emergenciais já tomadas e também cobrando soluções 
de caráter mais estruturante e duradouro.

(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 

– Assim, reconhecendo a gravidade do problema é que, 
amanhã, a Presidente Dilma e os governadores do 
Nordeste estarão reunidos em Salvador, aproveitando 
o encontro da Sudene, para discutir o aprofundamento 
e a ampliação das ações emergenciais e estruturais 
que devem ser encetadas na região.

Considero que algumas medidas são fundamen-
tais, tais como a ampliação da distribuição de água 
potável, o destravamento das linhas de crédito para 
os pequenos agricultores e o fornecimento de ração 
animal, sobretudo com esse programa de venda subsi-
diada do milho, no intuito de evitar perdas ainda maio-
res dos nossos rebanhos.

Na linha das ações mais estruturantes, de médio 
e longo prazos, é preciso acelerar as obras de transpo-
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sição do São Francisco, construir barragens e cisternas 
e viabilizar a implantação de um sistema de adutoras.

(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – 

PE) – Neste momento, para Pernambuco, é crucial 
priorizar as obras da Adutora do Pajeú, situada numa 
região vulnerável, castigada pela estiagem, como os 
sertões do Pajeú e do Moxotó. A expectativa é de que, 
com a conclusão da obra, sejam beneficiados cerca de 
340 mil pessoas, em mais de 20 Municípios na região. 

Situação crítica vive também a região do Agreste, 
em razão, meu caro Senador Humberto Costa, como 
bem conhece V. Exª, da maior densidade populacional 
dessa região. O Agreste tem menor capacidade inclusive 
de acumulação nos seus reservatórios do que o Ser-
tão. Assim, num período longo de estiagem como este, 
a região fica em condições extremamente fragilizadas.

Temos também de acelerar a implantação da adu-
tora do Agreste. O empreendimento irá universalizar 
o abastecimento de água para mais de dois milhões 
de habitantes, em 70 Municípios, como já me referi, e 
muitos com grande densidade populacional.

(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 

– A água a ser transportada pela adutora será prove-gua a ser transportada pela adutora será prove-
niente do Ramal do Agreste, que é a derivação do Eixo 
Leste da transposição do Rio São Francisco. Com in-om in-
vestimentos previstos de mais de R$1,5 bilhão, será um 
dos mais importantes sistemas integrados do mundo.

São também essenciais para Pernambuco: a 
ampliação da capacidade da Adutora do Oeste e a in-
terligação das Barragens de Algodões e Tamboril ao 
sistema adutor de Ouricuri.

Os projetos existentes são viáveis e podem ofe-
recer à população a segurança hídrica tão necessária 
para garantir o acesso da população à oferta adequa-
da de água para o consumo e para o desenvolvimento 
das atividades econômicas, especialmente a agrope-
cuária. Por sua importância, inclusive como política de 
desenvolvimento regional e de integração espacial, os 
investimentos de infraestrutura hídrica não podem ser 
adiados e, portanto, não podem ficar sujeitos a con-
tingenciamentos orçamentários, que vêm evitando a 
continuidade ou alongando o cronograma de obras 
que são tão importantes.

Devemos, ainda, atuar para encurtar a distância 
entre a elaboração dos projetos e a sua efetiva con-
secução. Entraves burocráticos não podem dificultar 
a liberação dos recursos orçamentários e das linhas 
de crédito, tão necessários e que poderão, portanto, 
ainda, evitar danos maiores.

Por exemplo, informações da Superintendência 
do Banco do Nordeste atestam a existência de uma 

demanda fortemente represada, sobretudo no aten-
dimento aos agricultores familiares pelos recursos da 
linha emergencial do Fundo Constitucional de Finan-
ciamento, o FNE. Já foram liberados quase 80% dos 
recursos inicialmente disponibilizados.

(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 

– Além disso, é preciso implantar um programa auda-Além disso, é preciso implantar um programa auda-Além disso, é preciso implantar um programa auda-
cioso de qualificação técnica e profissional, melhorar as 
técnicas de irrigação e inovação na agropecuária, inclu-
sive com o apoio e o suporte fundamentais da Embrapa.

As compras governamentais também se consti-
tuem num poderoso instrumento que poderá ser utilizado 
e ampliado. Nesses casos, temos o exemplo da Conab, 
com o Governo de Pernambuco, na compra de ovinos e 
caprinos de pequenos criadores para abastecer escolas, 
creches, asilos e outras entidades sociais. Enfim, esses 
temas não podem ser desconsiderados nessa agenda.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para con-
cluir, creio que é o momento de reunirmos forças, União 
e Estados, para acelerar a liberação de recursos, am-
pliar a assistência creditícia e poder efetivamente fazer 
deslanchar os investimentos para ampliar a infraestru-
tura hídrica, que serão prioritários e fundamentais não 
apenas para o enfrentamento desse quadro emergen-
cial, mas sobretudo para estabelecermos uma infraes-
trutura capaz de permitir melhor convivência com esse 
fenômeno tristemente recorrente na nossa Região.

Era esse o nosso pronunciamento.
Agradeço ao Presidente a tolerância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Parabéns, Senador Armando Monteiro, 
pelo pronunciamento que faz.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Há, na mesa, requerimentos a serem 
lidos e submetidos à votação.

O Senador Aloysio Nunes Ferreira apresentou 
o Requerimento nº 904, de 2012, por meio do qual 
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no 
período de 13 a 26 de novembro de 2012, para integrar 
a delegação que representará o Senado Federal em 
viagem à China, atendendo a convite do Embaixador 
da República Popular da China no Brasil.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável, oferecido à matéria pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Em votação o Requerimento nº 904, 
de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PDMB – RO) – O Senador Jarbas Vasconcelos apre-
sentou o Requerimento nº 905, de 2012, por meio 
do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento 

Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da 
Casa de 15 a 26 de novembro de 2012, a fim de integrar 
delegação em viagem à República Popular da China.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável oferecido à matéria pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Em votação o Requerimento nº 905, 
de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – O Senador Casildo Maldaner apre-
sentou o Requerimento nº 911, de 2012, por meio 
do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento 

Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da 
Casa, de 15 a 26 de novembro de 2012, para integrar 
Missão parlamentar à República Popular da China.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável, oferecido à matéria pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o Parecer:

767ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 9 59867NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL768



59868 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/PMDB 
– RO) – Em votação o Requerimento nº 911, de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/PMDB 

– RO) – A Senadora Vanessa Grazziotin apresentou o 
Requerimento nº 932, de 2012, por meio do qual soli-
cita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, seja considerada como licença autorizada 

sua ausência dos trabalhos da Casa no período de 14 
a 26 de novembro de 2012, quando estará participando 
de Missão parlamentar à República Popular da China.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável, oferecido à matéria pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Em votação o Requerimento nº 932, 
de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – O Senador Flexa Ribeiro apresentou 
o Requerimento nº 886, de 2012, por meio do qual 
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa, no 

período de 15 a 26 de novembro de 2012, para che-
fiar Delegação que representará o Senado Federal em 
viagem à China, atendendo a convite do Embaixador 
da República Popular da China no Brasil.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável, oferecido à matéria pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Em votação o Requerimento nº 886, 
de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – O Senador Cícero Lucena apresentou 
o Requerimento nº 893, de 2012, por meio do qual 
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa, no 

período de 15 a 26 de novembro de 2012, para inte-
grar Delegação que representará o Senado Federal em 
viagem à China, atendendo a convite do Embaixador 
da República Popular da China no Brasil.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável, oferecido à matéria pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Em votação o Requerimento n° 893, 
de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Por fim, o Senador Lobão Filho apre- Senador Lobão Filho apre-
sentou o Requerimento n° 921, de 2012, por meio 
do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da 

Casa, para ausentar-se do País, no período de 14 a 26 
de novembro de 2012, para, atendendo a convite do 
Embaixador da República Popular da China no Brasil, 
participar da Delegação em viagem à China.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável, oferecido à matéria pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Em votação o Requerimento n° 921, 
de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Voltando à lista de oradores, concedo 
a palavra ao nobre Senador Paulo Davim, pelo prazo 
regimental de 10 minutos.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ontem, 
a Comissão de Educação realizou uma audiência 
pública, de iniciativa do Senador Cyro Miranda, para 
discutirmos, para debatermos o PLS nº 217/2004, que 
dispõe sobre o exame de proficiência para médicos. Ali 
estiveram presentes o Conselho Federal de Medicina 
(CFM); a Federação Nacional dos Médicos (Fenam); a 
Associação Médica Brasileira (AMB); o Conselho Re-
gional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), 
que já tem experiência, há alguns anos, na realização 
de exames de proficiência, um exame voluntário; e al-
guns Senadores.

O objetivo daquele PLS é impedir a proliferação 
de escolas médicas, impedir a formação de médicos 
com baixa qualidade técnica e intelectual e proteger 
a sociedade contra profissionais mal formados, que 
venham a exercer essa profissão e que tragam algum 
tipo de prejuízo à sociedade brasileira.

O Brasil vive, nos últimos anos, uma proliferação 
sem critérios de escolas médicas. Para se ter uma 
ideia, o Brasil é o segundo país do mundo em núme-
ro de faculdades de Medicina. Nós só perdemos para 
a Índia. O Brasil tem 187 faculdades de Medicina, e a 
Índia, 257. Portanto, nós somos o segundo do mundo. 
Aí cabe uma indagação: se escolas médicas resolves-
sem problemas da saúde pública, seguramente o Brasil 
teria um excelente sistema de saúde pública, porque 
nós somos vice-campeões mundiais em número de es-
colas médicas. E não é bem por aí. Não é proliferando 
escolas médicas que nós vamos resolver o problema 
da saúde pública no Brasil. Não vai ser proliferando 
escolas médicas que a gente poderá garantir uma boa 
assistência ao cidadão e à cidadã.

Eu tenho dito reiteradas vezes aqui, da tribuna 
do Senado, o meu pensamento e a minha posição a 
respeito de alguns problemas na área de saúde. Mas 
a gente tem de reconhecer que o ensino médico atra-
vessa alguns problemas. Primeiro, há projetos pedagó-
gicos inadequados, há corpos docentes insuficientes 
e sem qualificação. Isso é fato. Há, na maioria dessas 

faculdades, na esmagadora maioria dessas escolas 
médicas que se proliferam aceleradamente, a toque 
de caixa, ausência de hospitais escolas ou campos de 
ensino conveniados, e, quando as escolas os têm, eles 
são sucateados, não atendem à condição de hospitais 
escolas, não atendem como campo de aprendizado e 
de estágio.

Essas escolas médicas, sobretudo as escolas 
privadas, apresentam turmas com grande número de 
alunos, e, comprovadamente, o rendimento e o apren-
dizado são comprometidos. Falta estrutura básica, 
como biblioteca, equipamentos e outros instrumen-
tos do aprendizado médico. Não há também garantia 
nessas escolas de vagas na residência médica para 
os formados. E, por último, Sr. Presidente, a avaliação 
dessas escolas é absolutamente insuficiente: nelas, 
praticamente há uma aprovação automática.

Com isso, o que está acontecendo no Brasil? O 
número de médicos mal formados ou com formação 
deficiente está aumentando. Para se ter uma ideia, o 
Conselho Regional de Medicina de São Paulo apon-
ta um dado assustador, dizendo que, nos últimos dez 
anos, houve um aumento de 202% nos processos 
ético-profissionais. Cerca de 50% desses processos 
estão relacionados à má prática médica. Tudo bem! 
Isso é fato.

O exame do Cremesp, aquele exame que o Con-
selho Regional de Medicina de São Paulo realiza de 
forma voluntária, apresentou um dado que foi expos-
to, ontem, na audiência pública, pelo Presidente do 
Cremesp ou o seu representante: a reprovação dos 
alunos no exame de proficiência realizado pelo Conse-
lho de Medicina de São Paulo está em torno de 40%. 
No ano de 2011, esse índice foi de 46%; portanto, no 
ano passado, foram 46% de reprovação. E o que fi-
cou demonstrado com esse exame do Cremesp é a 
forma persistente de deficiências no ensino médico, 
um desempenho ruim nas áreas básicas da Medicina. 
Os participantes erram casos comuns, casos triviais 
e rotineiros na prática médica, e isso é preocupante. 
Entretanto, há quase uma unanimidade nas institui-
ções médicas brasileiras com o exame de avaliação 
da qualidade do profissional médico que as escolas 
estão colocando no mercado.

Sinto-me muito à vontade, sinto-me muito até con-
fortável em participar de uma corporação como essa, 
porque dificilmente se encontra um segmento que se 
preocupa em avaliar a qualidade dos seus pares, e o 
Conselho Federal de Medicina e os demais conselhos, 
a Associação Médica Brasileira e a Federação Nacio-
nal dos Médicos estão verdadeiramente preocupados 
com a qualidade dos médicos que as escolas médicas 
estão colocando no mercado de trabalho. Na verdade, 
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essa preocupação não é com o médico, é com a so-
ciedade. Há uma preocupação no sentido de proteger 
a sociedade do mau profissional.

Entretanto, Sr. Presidente, nós estamos conscien-
tes da necessidade de uma avaliação. Agora, antes de 
avaliar, precisamos definir quais são os atributos espe-
rados do profissional médico, quais são as diretrizes e 
critérios para a avaliação desses atributos, quais são 
os instrumentos adequados para a avaliação, as aná-
lises e suas consequências e o segmento seguinte, 
os passos seguintes.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Todos 

nós compreendemos o que se exige de um profissio-
nal médico. O médico tem de ter uma vasta bagagem 
teórica, mas precisa também ter a capacidade de trans-
formar o conhecimento teórico em ações práticas, até 
porque o curso médico não é um curso teórico, é um 
curso eminentemente prático.

Mais do que isso, vamos supor que haja um pro-
fissional com um bom e vasto conteúdo teórico, que 
tenha a capacidade de transformar o seu conteúdo 
teórico em atividades práticas, que seja um profissio-
nal preocupado com a sua constante e continuada 
capacitação. Mas só isso é o suficiente para avaliação 
do profissional médico? Não. A gente precisa avaliar 
também o comportamento desse profissional, a pos-
tura ética desse profissional. A gente precisa avaliar a 
postura e o comportamento do estudante de Medici-
na, porque esse comportamento do estudante será o 
comportamento do futuro médico.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – E a gen-

te precisa saber o seguinte: será que uma avaliação 
no final do curso é o suficiente para dizer quem é bom 
médico e quem é mau médico? É claro que não! Não 
vai ser uma prova teórica que vai dizer se o cidadão 
ou a cidadã será um bom profissional médico. Não! 
Ele pode ter uma imensa capacidade de armazenar 
conhecimentos teóricos e praticamente uma inexisten-
te capacidade de transformar o seu saber teórico em 
prática. Ele pode não ter habilidades manuais e não ter 
talento e vocação para lidar com o indivíduo doente.

Portanto, nós defendemos que essa avaliação 
seja continuada do 1º ano ao 6º ano. Que se consi-
dere o desempenho teórico, o desempenho prático, 
mas também que se avalie o comportamento daquele 
estudante, a sua postura ética, o seu comportamento 
profissional, a sua capacidade de liderança, a inicia-
tiva desse estudante que, posteriormente, será um 
profissional médico.

Então, precisamos estabelecer quais são os pa-
râmetros que serão necessários para avaliar esse 

profissional médico. E depois? Quais serão os passos 
seguintes se por acaso o profissional for dado como 
insuficiente para exercer a atividade médica? Como 
será a recuperação desse profissional? Será que vamos 
simplesmente tomar-lhe a carteira médica, a carteira 
profissional, e cancelar a sua inscrição no Conselho 
Regional de Medicina?

Precisamos discutir os passos seguintes, o pro-
cesso de recuperação. Daí acharmos mais plausível 
a avaliação continuada do 1º ano ao 6º ano, porque, 
se o estudante apresentar algum tipo de debilidade no 
1º ano, será fácil corrigir aquele módulo, sem acumu-
lar para fazer uma avaliação única no final do curso 
de formação.

O que é fato, Sr. Presidente, é que há essa com-
preensão das entidades médicas. Nós estamos preo-
cupados, sim, com a qualidade dos profissionais que 
estão chegando ao mercado, mas também estamos 
preocupados com a capacitação continuada ou com 
a atualização desse profissional, porque não basta 
receber o grau de médico e fazer a prova de título de 
especialista para, depois, se acomodar na zona de 
conforto e não correr atrás das novas informações, das 
novas descobertas científicas que o mundo inteiro está 
apresentando praticamente todos os dias.

Então, há a necessidade de se debater – é o que 
está sendo feito pelo Relator, o Senador Cyro Miranda 
– como será feita essa avaliação e, mais do que isso, 
como será feita a recuperação, quais são os critérios 
e os parâmetros de avaliação e também a garantia de 
que haverá um processo de capacitação continuada 
para esses profissionais.

Dei como sugestão...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Ao Se-

nador Cyro Miranda, ofereci a sugestão de que ele in-
troduzisse a obrigatoriedade, no currículo médico, na 
grade curricular, da disciplina de Deontologia Médica, 
disciplina que ensinará aos futuros médicos o Código 
de Ética Médica e a postura desse profissional nas 
mais variadas situações.

Portanto, quero fazer o registro dessa audiência 
pública, que foi bastante concorrida e prestigiada pe-
las entidades médicas nacionais, e elogiar a iniciativa 
do Senador Cyro Miranda, que está sendo bastante 
criterioso e responsável na avaliação dessa matéria.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Obrigado, Senador Paulo Davim pelo 
pronunciamento que faz.

Nos termos do art.17, §1º, concedo a palavra ao 
nobre Senador Paulo Paim.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-
dente, eu queria ver se era possível eu falar depois da 
Ordem do Dia. Por isso, vim já mais tarde ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Vou passar à Ordem do Dia, Senador 
Paulo Paim, e, em seguida, V. Exª usará a palavra. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não chegou à Mesa informações sobre acordo 

de lideranças para a deliberação da pauta da presente 
sessão. Dessa forma, a Presidência transfere a pauta 
de hoje para a próxima sessão deliberativa.

Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas 

e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

ORDEM DO DIA

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011
Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Valdir Rau-
pp, que altera a redação do art. 3º da Emen-
da Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 
2009, para ampliar o prazo de adesão ao re-
gime especial de precatório até a data de 31 
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012
Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 42, de 2012, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal 
Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Nos termos do art. 17, §1º, concedo 
a palavra ao nobre Senador Paulo Paim, pelo prazo 
de 20 minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Tomás Correia, Srª Senadora Ana 
Amélia, Sr. Senador Garibaldi Alves, primeiro, Sena-
dora Ana Amélia, aproveitando sua presença em ple-
nário, quero cumprimentá-la, porque não pense que 
é fácil aprovar projeto meu aqui neste plenário. Não é, 
não é. Se eu tivesse pedido, não teria sido aprovado. 
Casualmente, eu estava na Presidência, e V. Exª, num 
gesto nobre, principalmente com os alunos de História 
– regulamentamos, com isso, a profissão de historia-
dor –, pediu que eu colocasse em votação o projeto de 
minha autoria. Respondi a V. Exª que, como eu estava 
presidindo, ficava numa situação constrangedora, e V. 
Exª disse: “Não se preocupe, que falo com todos os 
líderes”. Realmente, falou com todos os líderes, e o 
projeto foi aprovado, por unanimidade. 

Então, quero, de público, cumprimentar V. Exª pelo 
gesto, não só com este Senador, mas, principalmen-
te, com os alunos que fazem a sua faculdade e terão, 
agora, de forma definitiva, regulamentada a profissão 
de historiador. E acredito que, juntos, dialogando com 
o Presidente Marco Maia, há a condição, inclusive, de, 
também na Câmara, o projeto ser aprovado. Então, 
meus cumprimentos a V. Exª. 

Senador Tomás Correia, quero fazer, hoje, dois 
registros. O primeiro V. Exª já sabe o que é. Porque, 
desde que voltei da campanha, me comprometi a vir 
todo dia à tribuna e falar da história do fator previdenci-
ário. Até porque, durante a campanha, acho que todos 
nós fomos cobrados por alguns temas que estão em 
debate no Congresso. A maior cobrança que recebi foi 
exatamente na questão do reajuste dos aposentados 
e o fim do fator previdenciário. 

Por isso, tenho vindo à tribuna todos os dias, e 
o farei até o Natal, pedindo que o Congresso vote. E 
por que o Congresso? Estou me referindo às duas Ca-
sas. O Presidente da Câmara, Deputado Marco Maia, 
disse que colocará em votação entre os dias 21 e 22, 
mas, uma vez votado lá, como sei que será feito um 
substitutivo em relação ao meu projeto aqui aprovado, 
ele volta para o Senado, e o Senado não há de vacilar. 
Estou convencido de que o Senado, nesse período, 
há de votar aqui a versão que virá da Câmara, que já 
é um avanço, que é a fórmula 85/95, que, sem som-
bra de dúvida, vai garantir pelo menos ao trabalhador 
do Regime Geral a possibilidade de se aposentar da 
mesma forma que é assegurada ao servidor público: 
a mulher se aposentaria com 55 anos de idade e 30 
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de contribuição; o homem, com 60/59, 35/36 de con-
tribuição. Hoje, com o fator, só com 67 anos de idade 
é que eles têm direito à aposentadoria integral. Criou-
-se uma expectativa muito grande na população. As 
pessoas não encaminharam o pedido na certeza de 
que Câmara e Senado votariam. 

Eu quero, aqui, nesta hora, Senador Lindbergh, 
homenagear o Presidente Lula, porque ele sempre dis-
se: “Paim, o projeto é exatamente o da sua autoria do 
Senado. Na Câmara, não tem acordo, mas, se vocês 
construírem uma alternativa, eu banco, eu sanciono”. 
E o Presidente Lula tinha aceitado já a fórmula 85/95, 
mas houve uma divergência no movimento sindical e aí 
não foi aprovado. Se dependesse do Presidente Lula, já 
não haveria mais o fator previdenciário, e essa fórmula 
agora, que ele já alertou na época que era possível, 
a Câmara deverá aprovar, e nós, tenho certeza, apro-
varemos aqui, e a Presidenta Dilma há de sancionar.

E claro que estou ainda na expectativa de que 
haja o reajuste real para os aposentados. Eles têm um 
congresso na Bahia neste fim de semana. O Presidente 
Warley fez o convite para que Senadores e Deputados 
lá estivessem. Eu não poderei estar, e avisei que não 
estarei, porque, a exemplo de V. Exª, Senadora Ana 
Amélia, estarei lá na Feira do Livro. V. Exª no sábado e 
eu no domingo. No sábado, é o lançamento da revista, 
que está muito boa, já tive acesso a ela; e, no domingo, 
faço o lançamento de um livro sobre os trabalhos da 
Comissão de Direitos Humanos. Por isso neste ano não 
estarei no congresso dos aposentados. Mas sei que lá 
eles vão se organizar, farão uma grande mobilização, 
para ver se ainda este ano o Congresso aprova o que 
nós aprovamos aqui, que é uma política de valoriza-
ção dos benefícios ou acompanhando o crescimento 
da massa salarial, que é medida que vem no Fundo 
de Garantia e via contribuições do empregado para a 
Previdência, que é semelhante ao que é dado hoje ao 
salário mínimo, que é a inflação mais PIB.

Quero fazer, primeiro, o registro sobre a Feira 
do Livro, Sr. Presidente, dentro do tempo que V. Exª 
me concedeu, já que a Ordem do Dia já passou dos 
20 minutos.

No próximo dia 11, a partir das 15 horas, estarei 
no pavilhão central da 58ª Feira do Livro de Porto Ale-
gre, diga-se de passagem, a maior da América Latina, 
autografando o livro Para além do que os olhos veem,
volume I. A obra é editada pelo Senado, tem 235 pági-
nas e distribuição gratuita. É um relato das atividades 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa do ano de 2011, já que do ano de 2012, quando 
concluo os meus dois anos, lançarei em fevereiro ou 
em março. E aí tem todo o trabalho acumulado que vai 
ainda até dezembro e, quem sabe, até lá possamos 

dizer no livro que o fator já foi liquidado – vejam que 
eu voltei ao fator.

O que é o livro? Para além do que os olhos veem,
como eu escrevo na contracapa, é uma bela e fasci-
nante viagem a um tema universal. O livro convida o 
leitor a adentrar o terreno fértil e valoroso dos direitos 
humanos, a viajar por experiências compartilhadas du-
rante as audiências públicas da CDH no ano de 2011. 
Em março, repito, vamos publicar o de 2012, sob a 
nossa presidência.

Foi, Sr. Presidente, uma vivência esplêndida. Para 
além do que os olhos veem deseja retratar os legítimos 
anseios do povo na busca dos seus direitos.

Espero que façamos um momento bonito, como 
tenho feito todos os anos. Em torno de mil pessoas 
vão para a fila para receber o livro e, naturalmente, 
aí vai o abraço, vai o carinho, vai o beijo carinhoso e 
respeitoso e vai o autógrafo em cada uma das obras 
que o cidadão recebe.

Então, aproveito este momento para convidar 
o povo gaúcho, porque estarei lá novamente, como 
faço todos os anos, entregando um livro em que falo 
do mundo real, ali não há ficção. Falo no livro o que 
disseram os quilombolas; eu falo no livro o que dis-
seram os índios aqui, na Comissão; eu falo no livro o 
que disseram, Senadora Ana Amélia, os agricultores 
que receberam um título de propriedade e, depois, se 
viram num momento de impasse, de conflito. Nós fi-
zemos uma audiência – V. Exª também fez –, no Rio 
Grande do Sul, num conflito semelhante a este, ouvin-
do ambas as partes.

No livro, eu relato o que o movimento sindical 
está pensando deste momento da conjuntura nacio-
nal. Relato o que os empresários estão pensando. O 
livro é um livro real. Claro que a forma de escrever, até 
porque tenho uma veia pequena, muito pequenina, e 
metida a escrever poesia, vai numa linha romanceada, 
mais poética, mas falando da realidade dos fatos do 
dia a dia do povo brasileiro.

Então, aproveito este momento para fazer dois 
convites, permita-me, Senadora Ana Amélia. V. Exª 
lança o livro amanhã a que horas?

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS. Fora do mi-
crofone.) – Às 3h da tarde.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Às 3h 
da tarde, a Senadora Ana Amélia lança uma revista 
muito interessante sobre a questão das motocicletas, 
os acidentes, e nós lançaremos, então, no domingo, 
exatamente às 3h da tarde lá na nossa querida Feira 
do Livro.

Mas quero, também, destacar, Sr. Presidente, 
que hoje, a partir da 21h, estaremos no Unique Palace 
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participando da premiação dos melhores Parlamenta-
res do ano, uma promoção do Congresso em Foco.

O prêmio Congresso em Foco aconteceu em 
duas etapas: na primeira, os jornalistas que cobrem o 
Congresso escolheram livremente aqueles que, na sua 
opinião, mais se destacaram no exercício da atividade 
legislativa, de um modo geral e em categorias espe-
ciais. O processo de coleta de voto dos jornalistas foi 
realizado em conjunto com o Sindicato dos Jornalistas 
do DF. Neste ano, 186 jornalistas participaram da esco-
lha. Na segunda fase, os finalistas foram submetidos à 
votação dos leitores pela Internet, que definem a posi-
ção final de cada um no prêmio Congresso em Foco.

Sr. Presidente, é uma honra ter sido indicado em 
três categorias. Não sabemos o lugar, somente hoje à 
noite é que vamos saber.

Fui indicado para estar entre os melhores par-
lamentares, depois fui indicado como parlamentar na 
defesa da previdência e dos servidores – para mim, 
é em defesa da previdência e dos trabalhadores – e 
também defesa dos consumidores.

O prêmio Congresso em Foco 2012 tem o pa-
trocínio da Ambev, da Petrobras e da Souza Cruz; o 
apoio da Associação Nacional dos Peritos Criminais 
Federais, da Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil, da Associação Nacional dos Registradores 
das Pessoas Naturais, da Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal, da Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a 
Anfip – com a qual tenho uma relação muito próxima 
– e do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agro-
pecuários – Anffa Sindical.

Também apoiam o projeto a Federação Brasileira 
de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a As-
sociação Nacional dos Defensores Públicos Federais, 
a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental, a Associação Nacio-
nal dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anama-
tra, a Associação Nacional dos Advogados da União, 
o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda 
Nacional, a União dos Auditores Federais de Controle 
Externo e a agência de comunicação In Press Oficina.

A iniciativa tem, ainda, o apoio institucional do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF e da 
agência Radioweb. E também da Fábrica de Ideias e 
da ONG carioca A Voz do Cidadão, que mantém pro-
grama de mesmo nome na rede CBN de rádio.

Eu dou este destaque, Sr. Presidente, porque 
entendo que o Congresso em Foco cumpre um papel 
de incentivo para que cada Deputado, cada Senador, 
no desenvolvimento dos seus trabalhos na Casa, aqui 
no Congresso, o faça sempre na linha da construção e 
do bem coletivo – como na frase que eu sempre uso: 

aqueles homens e mulheres que fazem o bem, não 
interessando a quem.

Estaremos lá hoje à noite. Tenho certeza de que 
será um belo momento da democracia.

Sr. Presidente, quero saudar também, aqui, a 
Federação Nacional das Associações de Caminhonei-
ros e Transportadores – Fenacat, pela bela iniciativa 
de fazer um manifesto eletrônico de apoio a um pro-
jeto de nossa autoria, o Projeto de Lei 356, de 2012, 
que regulamenta as Associações de Caminhoneiros e 
Transportadores. O objetivo é reunir grande quantida-
de de assinaturas eletrônicas em apoio a esse nosso 
projeto. Posteriormente, esse manifesto será entregue 
a todos os Senadores.

Diz a Fenacat:
Esta Federação [pelo manifesto] vem solicitar 
a você, caminhoneiro, transportador, ou conhe-
cedor desse problema, o apoio para a regula-
mentação do funcionamento das associações 
de caminhoneiros e transportadores, único meio 
viável para que possamos continuar trabalhan-
do de forma segura, sem correr os riscos que 
obrigatoriamente temos que suportar por falta 
de segurança [nos pontos de paradas] nas es-
tradas e [principalmente] nos grandes centros...

Sr. Presidente, o PLS 356, de 2012, está tramitan-
do na CCJ, aguardando, como sempre, designação de 
relator. Problema: inúmeros projetos estão lá e o relator 
não é indicado – e não é de hoje. Já tentei e mandei um 
ofício para lá dizendo que vários processos – mais de 
uma dezena – não têm relator e faz um longo período. 
Não foi indicado relator... Eu venho ao plenário e aqui 
faço um apelo para que haja a indicação de relatores 
de projetos tão importantes, no meu entendimento, 
para todo o povo brasileiro, como o é, por exemplo, a 
própria lei que regulamenta o direito de greve.

Por fim, Sr. Presidente, ao encerrar esta minha 
fala no dia de hoje, eu, mais uma vez, me dirijo aos 
aposentados e pensionistas, porque a abertura do Con-
gresso, lá na Bahia, será amanhã pela manhã. Digo 
a eles que tenham certeza de que, a partir do dia 19 
– essa é a agenda que eles estão organizando –, eu 
estarei com eles, seja aqui no Senado, seja lá na Câ-
mara, seja visitando Ministros, na busca definitiva de 
que o Projeto do Fator Previdenciário seja aprovado 
de uma vez por todas.

Percebo que estamos recebendo uma delegação. 
Se V. Exª quiser cumprimentar a delegação, eu aguar-
do aqui da tribuna, com muita honra.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Interrompo V. Exª, Senador Paulo Paim, 
para ouvir a palavra do Senador Eduardo Suplicy, que 
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quer apresentar a honrosa delegação que se apresen-
ta. Tem a palavra V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, Senador Tomás Correia, querido Senador 
Paulo Paim, o Presidente José Sarney pediu-me que 
aqui, em nome da Presidência do Senado, desse as 
boas-vindas ao Speaker, Presidente da Assembleia 
Nacional do Sudão, Ahmed Ibrahem EL-Tahir, que
está aqui, acompanhado do Sr. Bilal Osman Bilal, Vice
Chairman of de Committee, da Assembleia Nacional 
também.

Acompanha-os o Embaixador Abd Elghani Elnaim 
Awad Elkarim, que é Embaixador do Sudão no Brasil; 
o Sr. Elzubeir Ahmed Elhassan, membro da Assem-
bleia Nacional, e demais membros da Delegação do 
Sudão que está aqui.

Eles participaram ontem da cerimônia de aber-
tura, com a Presidenta Dilma Rousseff, em que Sua 
Excelência falou para todos os delegados internacio-
nais do encontro que a ONU está promovendo sobre 
o combate à corrupção. A Presidenta Dilma Rousseff 
fez um pronunciamento de excelente qualidade.

Então, aqui queremos dar as boas-vindas à De-
legação do Sudão. Sabemos que tem havido um bom 
diálogo com o Governo brasileiro, com o Senado Fe-
deral brasileiro.

Welcome to Brazil and to the brazilian Senate.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo 
Suplicy.

Dou as boas-vindas à Delegação do Sudão aqui 
presente. Fiquem à vontade.

No momento, está falando o Senador Paulo Paim, 
do Rio Grande do Sul, uma ilustre personalidade do 
nosso Parlamento. Os senhores terão a oportunidade 
de ouvi-lo.

Devolvo a V. Exª o tempo que foi interrompido, 
Senador Paulo Paim.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Permita-me apenas acrescentar os meus cumpri-
mentos ao Senador Paulo Paim, porque hoje também 
foi convidado para estar ali na cerimônia em que o 
Congresso em Foco designará, pelo levantamento 
de todos os jornalistas que cobrem o Congresso e de 
todos os internautas, aqueles Senadores e membros 
da Câmara dos Deputados que mais têm se distingui-
do, em diversas áreas. E V. Exª, Senador Paulo Paim, 
em muitas áreas, está dentre aqueles que mais têm 
se destacado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Junto com 
V. Exª. Estaremos juntos lá no palanque.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
E, por méritos muito especiais. 

Inclusive, quero transmitir, Embaixador, que o Se-
nador Paulo Paim, com respeito aos direitos, à questão 
da igualdade entre as pessoas de todas as raças, de 
todos os credos, está entre as pessoas que mais têm 
batalhado. Como também pelos direitos dos trabalha-
dores, dos aposentados. O Senador Paulo Paim é um 
dos que mais têm trazido sucesso em suas proposições 
e, por isso, é tão bem considerado, em todo o Brasil.

Muito obrigado.
Parabéns a V. Exª!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito bem, 

Senador Suplicy. Só queria cumprimentar...
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Restituo o tempo a V. Exª, para que 
possa concluir.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Três mi-
nutos eu tinha. Restituindo os três, está bom, se V. Exª 
assim entender.

Cumprimento a delegação do Sudão, que, no 
momento, visita a Casa.

A nossa atuação aqui, na linha dos direitos huma-
nos, eu sei que é algo que nos identifica. Tenho muita 
alegria de dizer que a luta dos direitos humanos não 
tem fronteira, é uma luta internacional. Nós combate-
mos, com muita alma, com muito coração, com muita 
vontade, todo tipo de preconceito. Somos daqueles 
que entendem que a capacidade de um homem não 
se mede pela cor da pele, ou pela sua religião, ou pela 
sua origem, ou pela sua etnia; mede-se pela forma de 
agir, pela sua conduta, pela sua história e pela sua 
vida. Sejam muito bem-vindos.

Eu não sei exatamente qual é a posição de vo-
cês. Não levem isso como uma quebra de decoro ou 
de protocolo, mas eu confesso a vocês, pela cor da 
minha pele, que eu fiquei muito, muito feliz, com a vi-
tória de Barack Obama. Bati palma, dancei, cantei. En-
tendo que foi um momento belíssimo da democracia. 
E aquele dado de que 91% da população do mundo 
torciam por Barack Obama só fez com que o meu co-
ração se enchesse de alegria, na perspectiva, não só 
por ele ser negro, mas por ser um homem que vai na 
linha da luta dos direitos humanos.

Mas, enfim, eu quero homenagear vocês e não 
o Barack Obama.

Eu queria, se me permitissem, que nós todos dés-
semos uma grande salva de palmas para a Delegação 
do Sudão, e aí encerro meu pronunciamento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Agradeço a presença da delegação 
do Sudão, que aqui se faz presente.

Concedo a palavra, pela Liderança do PMDB, ao 
Senador Sérgio Souza.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Nobre Senador, V. Exª me permite?

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) 
– Pois não, Senador Lindbergh, com a anuência do 
Presidente.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra, o Senador Lindbergh 
Farias, para uma questão de ordem.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu quero fazer uma breve questão 
de ordem a V. Exª.

Sr. Presidente, nos termos do art. 404 do Regi-
mento Interno desta Casa, eu gostaria de formular uma 
questão de ordem à Mesa, com o propósito de pedir 
esclarecimentos a V. Exª sobre o Ofício 397, de 2012, 
de autoria do Senador Vital do Rêgo, apresentado e 
lido na sessão de ontem.

A questão de ordem recai sobre o equívoco no 
fundamento do Ofício: a existência de mero erro ma-
terial no texto do PLS nº 448, de 2011, aprovado pelo 
Senado Federal e enviado para análise da Câmara 
dos Deputados.

O Ofício baseia-se no inciso III do art. 325 do 
Regimento Interno do Senado Federal, segundo o 
qual, ao reconhecer erro material do texto aprovado, 
cuja correção não importe em alteração do sentido da 
matéria, o Presidente do Senado simplesmente oficia 
à Presidência da Câmara, dando, posteriormente, ci-
ência do ocorrido a este Plenário.

Ocorre, Sr. Presidente, que não houve propria-
mente erro material devido a lapso manifesto ou erro 
gráfico. Houve, sim, alteração do conteúdo do projeto 
de lei deliberado por esta Casa e apreciado e aprova-
do na Câmara dos Deputados.

Com a devida vênia, não procede a alegação do 
Senador Vital do Rêgo de que se trata de mero erro 
material, pois os valores corretos são deduzidos do 
parecer ao PLS nº 448, de 2011, aprovado pelo Se-
nado Federal.

O texto é muito claro. O texto está aqui e fala 
de 3% para os Municípios que sejam afetados pelas 
operações de embarque e desembarque de petróleo. 

A Câmara dos Deputados não votou o parecer 
do Senado Federal, votou o texto. Além disso, Sr. Pre-
sidente – e concluo a minha questão de ordem –, o 
Regimento Interno desta Casa é claro quanto ao pro-
cedimento a ser adotado em caso de equívoco que 
importe em alteração do sentido do projeto. No caso, 
estou falando do art. 325, inciso I:

Art. 325. ........................................................

.......................................................................
I – (...) o Presidente encaminhará a matéria 
à comissão competente para que proponha o 
modo de corrigir o erro, sendo a proposta exa-
minada pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania antes de submetida ao Plenário.

Portanto, eu encerro a minha questão de ordem.
Esta Casa deveria ter corrigido o erro antes de 

enviar o projeto à Câmara dos Deputados. Ao fazê-lo 
agora, sem respeitar o procedimento nos incisos I e II 
do art. 325, está fazendo-o em afronta ao Regimento 
Interno. A deliberação da Câmara não convalida erro 
regimental cometido por esta Casa, Sr. Presidente.

Faço este questionamento a V. Exª no intuito 
de dar legitimidade às deliberações procedidas pelo 
Congresso Nacional, uma vez que tal erro pode levar 
à anulação da norma jurídica gerada por este órgão le-
gislativo, causando graves prejuízos à população e aos 
órgãos e entidades públicos que seriam beneficiados.

Esta é a questão de ordem que submeto à de-
cisão de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sr. Senador Lindbergh Farias, a Mesa 
encaminha ao Presidente José Sarney a questão de 
ordem levantada por V. Exª. Certamente, na próxima 
sessão, S. Exª comunicará ao Plenário a decisão to-
mada sobre a questão de ordem neste momento le-
vantada por V. Exª.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – Eu 
agradeço e espero aqui, na próxima sessão, que esta 
questão de ordem seja respondida pela Presidência.

Eu já tinha falado antes, Sr. Presidente, que esse 
projeto que foi aprovado aqui no Senado Federal tem 
vários equívocos. O primeiro – não quero me alongar, 
Senador Sérgio Souza –: por superestimar as expec-
tativas de produção de petróleo, colocaram R$79 bi-
lhões a previsão de arrecadação em 2020, quando o 
Plano de Negócio da Petrobras falava em 59%, e hoje 
estão falando em 54%.

Mas o mais grave é que, no projeto que foi apro-
vado na Câmara, Senador Suplicy, Senador Casildo, 
há erros grosseiros. Ao fazer a soma, em vez de dar 
100%, dá 101%. Isso não é um erro formal, é um erro 
de conteúdo, porque tiveram que mexer nas alíquotas 
dos Municípios que têm ações afetadas por operações 
de embarque e desembarque.

Então, eu fico no aguardo da decisão do Presiden-
te José Sarney. Mas eu tenho certeza de que o melhor 
caminho é o Senado Federal levar o tema à Comissão 
de Constituição e Justiça e começar um procedimento 
para corrigir esse erro. Esse projeto não pode seguir 
dessa forma à sanção da Presidência da República.

Muito obrigado a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Agradeço a V. Exª e, como eu disse, o 
assunto será encaminhado à Mesa do Senado através 
da Presidência do Presidente José Sarney, para que 
posteriormente possa comunicar ao Plenário a decisão 
tomada sobre a questão de ordem levantada por V. Exª. 

Muito obrigado a V. Exª
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza, 

pela Liderança do PMDB, restituindo o tempo de 20 
minutos a V. Exª.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr. Presidente, Senador Tomás Correia. Cumprimento 
também os visitantes nessa tarde de hoje, a delegação 
do Sudão juntamente com o Presidente da Assembleia 
Geral do Sudão. 

Faço também um cumprimento especial ao ex-
-Governador do Paraná, Orlando Pessuti, que tem 
trabalhado muito em favor do Paraná e do Brasil, hoje 
Conselheiro do BNDES, que visita o Senado Federal 
na tarde de hoje. Já tivemos uma conversa, uma audi-
ência, Senadora Ana Amélia, com o Vice-Presidente, 
Michel Temer, com o nosso colega Presidente Nacional 
do PMDB, Senador Valdir Raupp, e ainda hoje vamos 
fazer mais umas duas reuniões para tratar de assun-
tos do nosso PMDB do Paraná e também de assuntos 
que interessam ao nosso Estado.

Mas, Sr. Presidente, eu venho à tribuna no dia 
de hoje para fazer uma reflexão sobre a criação dos 
Tribunais Regionais Federais. Inicio lamentando que 
a Ordem do Dia tenha sido iniciada antes do horário 
normal, porque eu cheguei aqui exatamente no horá-
rio e faria uma questão de ordem para que fosse feita 
a segunda discussão da PEC nº 42, que cria o TRF 
do Paraná. Não foi possível, porque a Ordem do Dia 
já havia sido encerrada, mas fica aqui o meu manifes-
to de que situações como essa trazem um prejuízo à 
continuidade do processo de votação desta PEC.

Mas, ontem, Sr. Presidente, aqui no Plenário do 
Senado Federal, foi aprovada a PEC nº 65/2011, de 
autoria do Senador Clésio Andrade, que cria o Tribunal 
Regional Federal do Estado de Minas Gerais. Também 
ontem se realizou, Senador Aloysio, a primeira discus-
são da PEC nº 42/2012, que cria o Tribunal Regional 
Federal do Paraná. Essa PEC, que começou a sua vo-
tação, tende a reconhecer que temos uma deficiência, 
no Brasil, de TRFs. 

Nós temos cinco Tribunais Regionais Federais no 
Brasil, com uma deficiência, com uma carência levada 
à população, que não encontra a agilidade necessá-
ria nos Tribunais Regionais Federais, especialmente 
aqui, no de Brasília, que é o TRF1, onde adormecem, 
por anos e anos, dezenas de milhares de processos, 

principalmente aqueles que tratam de aposentadoria, 
a maior necessidade do cidadão brasileiro que labora, 
que trabalha a vida toda e que, quando chega o mo-
mento de ter o gozo do seu direito a um pecúlio que 
deveria ser restituído por suas contribuições durante 
a vida, não consegue isso, diretamente pelo órgão ad-
ministrativo, e vai ao Judiciário. 

O Judiciário é a Justiça Federal, é o Tribunal Re-
gional Federal, a Justiça de segunda instância, em que 
os processos pairam, ficam por anos e anos. E quem 
perde? Perde o cidadão brasileiro.

Então, Sr. Presidente, trata-se, na verdade, de 
um assunto que tramita, há mais 10 anos, no Con-
gresso Nacional.

Em 2001, aqui, no Senado Federal, foi dada en-
trada em uma Proposta de Emenda à Constituição, a 
de nº 29, de autoria do então Senador Arlindo Porto, 
do Estado de Minas Gerais, com o propósito de criar 
quatro Tribunais Regionais Federais. Em 2001, onze 
anos atrás! Naquele momento, já havia uma deficiên-
cia gigantesca. Imaginem hoje, quando as demandas 
são muito mais levadas ao crivo do Judiciário. Quatro 
Tribunais: no Estado do Paraná, no Estado da Bahia, 
no Estado de Minas Gerais e no Estado do Amazonas.

A PEC nº 29, de 2001, foi aprovada em 22 de 
maio de 2002 e enviada à Câmara dos Deputados logo 
em seguida. Ou seja, faz 10 anos que está na Câmara 
dos Deputados.

Na Câmara, a matéria recebeu o número 544, de 
2002. A PEC nº 544 já tramitou nas comissões da Câ-
mara dos Deputados e aguarda tão somente, há muito 
tempo, sua inclusão na Ordem do Dia, para ser votada.

Desde que cheguei ao Senado Federal em mea-
dos do ano passado, venho trabalhando para a apro-
vação dessa matéria, juntamente com o auxílio dos 
meus assessores e, em especial, do Marcos Stamm, 
advogado do Estado do Paraná, que luta por essa 
questão junto comigo.

Criamos, no âmbito do Congresso Nacional, uma 
frente parlamentar mista, com Senadores e Deputa-
dos. Fizemos várias reuniões, inclusive um ato público 
neste ano para apresentação de um estudo de impacto 
orçamentário-financeiro, encaminhado pelo então Pre-
sidente do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ari 
Pargendler, que demonstra, em seu ofício de encami-
nhamento e em seu relatório, a viabilidade do pleito.

O final do ofício do Presidente Pargendler diz: 
Do ponto de vista orçamentário e financeiro, a 
criação dos TRF’s, utilizando-se a metodologia 
legal (§ 1º do art. 20 da Lei de Responsabilida-
de Fiscal, combinado com a Resolução CNJ 
nº 26, de 2006) está em conformidade com 
o § 1º do art. 17 da Lei de Responsabilidade 
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Fiscal, uma vez que a margem de expansão 
fixada no Anexo II 1.2 da LDO de 2012 (onde 
constam R$17,6 bilhões) [Esses são os recur-
sos da Justiça Federal] comporta as despesas 
projetadas (...). 

Disse o então Presidente do STJ que os recur-
sos aportados no orçamento do Judiciário comportam 
as despesas da criação dos nossos quatro Tribunais 
Regionais Federais. 

“(...) comporta as despesas projetadas com um 
impacto anual de R$272 milhões para a criação des-
ses tribunais.”

Fica claro, portanto, Sr. Presidente, que o próprio 
Poder Judiciário já manifestou, por ofício, ao Congresso 
Nacional, no mês de junho de 2012, dizendo que há 
uma adequação e que cabe dentro do orçamento do 
Poder Judiciário a criação desses tribunais regionais 
federais, previstos na PEC nº 544.

Além disso, Sr. Presidente, liderados pelo Sena-
dor Walter Pinheiro, colocamos uma emenda no Plano 
Plurianual de 2012/2015 de pouco mais de R$300 mi-
lhões, para garantir o aporte financeiro para a criação 
desses tribunais.

Os Estados sedes do Paraná, de Minas Gerais, 
da Bahia e do Amazonas, por meio dos Governadores 
e Prefeitos das suas capitais, já manifestaram formal-
mente a adesão a esse projeto, inclusive colocando à 
disposição imóveis para a instalação desses tribunais.

O problema é que a Mesa da Câmara dos De-
putados tão somente agora, nesta semana, incluiu na 
pauta. Segundo informações trazidas pelo coordenador 
da Câmara dos Deputados à Frente Parlamentar Pró 
PEC nº 544, Deputado Amauri Teixeira, essa PEC será 
votada na semana que vem. No entanto, isso já nos foi 
dito outras vezes, mas estaremos lá, na semana que 
vem, juntamente à Mesa da Câmara dos Deputados 
para reforçar essa necessidade e cobrar o compromis-
so assumido pelo Deputado Marco Maia da votação 
desta PEC na semana que vem. Nós sabemos que há 
todo um processo e um prazo necessário, mas preci-
samos iniciar a votação.

Aqui, no Senado Federal, recentemente, apro-
vamos a PEC nº 65, que cria o Tribunal de Minas e 
também começamos a discussão da PEC nº 42, de 
minha autoria, que teve sua primeira sessão ontem, 
aqui no plenário do Senado Federal.

Espero, Sr. Presidente, que possamos dar a mes-
ma celeridade conferida à PEC de Minas Gerais, aqui 
no Plenário do Senado Federal, à PEC nº 42, que cria 
o Tribunal do Paraná.

Os TRFs, Tribunais Regionais Federais, Sr. Pre-
sidente, têm como base julgar processos de nature-
za federal. Oitenta por cento, como já disse, desses 

processos que tramitam, advêm do previdenciário, ou 
seja, da aposentadoria do cidadão. Por exemplo, qual-
quer cidadão que teve seu direito ou a sua postulação 
de aposentadoria negada na instância administrativa 
recorre à Justiça Federal. Mantida a decisão em pri-
meiro grau, ele tem que recorrer ao segundo grau, e o 
segundo grau é o Tribunal Regional Federal.

A depender do local em que vive, Sr. Presidente – 
o seu Estado, por exemplo, o Estado de Rondônia –, o 
interessado tem que vir a Brasília. Imaginem o cidadão 
que depende da sua aposentadoria, tem que pagar o 
traslado do seu advogado, os honorários do seu advo-
gado para sair do interior do Estado do Amazonas, do 
Estado de Rondônia, na divisa com a Bolívia, para vir a 
Brasília sustentar, perante o Tribunal Regional Federal, 
a sua causa, que é a garantia da aposentadoria. Olhem 
o tamanho da distância disso. O quanto que não custa 
e que inviabiliza os recursos em segundo grau. Ele é 
desestimulado, inclusive, a recorrer, porque o recurso 
pode sair mais caro, ou pode ser que ele não tenha 
condições para manter esse recurso.

Sr. Presidente, é certo que o processo é eletrônico, 
o seu protocolo, vem até aqui, mas, se o seu advogado, 
de fato, precisar fazer uma sustentação, distribuir um 
memorial, conversar com um desembargador, ele tem 
que se deslocar de qualquer campo da Região Norte 
até a Capital Federal para fazer isso. 

No caso do Estado do Paraná, sair lá de Foz de 
Iguaçu, de Umuarama, da divisa com São Paulo e ir 
até a cidade de Porto Alegre, enquanto seria muito 
mais fácil sair de Londrina, de Maringá e ir até Curitiba, 
onde há vôos periódicos, ônibus e com poucas horas 
você chega e consegue fazer essa sustentação; e lá 
também há as sedes do TRT, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná, o advogado já vai e faz mais do que 
somente a causa previdenciária, barateando o custo, 
infinitamente, mas também levando o desenvolvimento 
para essas capitais, porque receberão mais serviços 
e haverá lá uma estrutura toda em favor da população 
daquele Estado.

Sr. Presidente, o custo para um advogado sair de 
um Estado que não possui TRF e ficar dois dias para 
distribuir o memorial, para fazer uma sustentação oral 
ou para cuidar de um processo in loco, certamente, 
ficaria além do valor médio da aposentadoria de um 
cidadão. No caso de uma aposentadoria de salário 
mínimo, o cidadão gastaria quase um ano para pagar 
somente a viagem e a estada desse advogado. 

Nosso pleito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, meu caro amigo, Governador Pessuti, é que 
se instalem os Tribunais Regionais Federais lá nosso 
Estado, Orlando Pessuti, o Paraná; que se instalem 
também no Estado de Minas Gerais, que hoje per-
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tence a Brasília; no Estado da Bahia e no Estado do 
Amazonas, ali aglomerando mais alguns Estados do 
Norte; no caso do Paraná, vem junto o Estado de San-
ta Catarina, Senador Casildo Maldaner e o Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

É essa proposta que está na PEC 544.
Há estudos que mostram que, se parassem de 

entrar processos hoje no Tribunal Regional da 1ª Re-
gião, aqui em Brasília – na região em que está a Bahia, 
Minas Gerais, todo o Norte do Brasil –, seriam pelo 
menos 10 anos, 10 anos, se parassem hoje de entrar 
processos novos aqui no TRF1, seriam necessários 
10 anos para que os desembargadores deste Tribunal 
julgassem essas pilhas de processos que entopem os 
corredores do TRF1.

Recentemente, acho que há menos de 1 ano, 
tomou posse um amigo como Desembargador aqui 
no TRF1: Néviton Guedes, que advém do Ministério 
Público. Ele recebeu 20 mil processos no dia seguin-
te à sua posse em seu gabinete. Quanto tempo não 
vai ser necessário para ele julgar só esses processos 
que já estavam lá?

Um desembargador tem o compromisso, inclusive 
imposto pelo CNJ, de dar celeridade ao julgamento dos 
processos. Mas ele precisa de estrutura: nós precisa-
mos criar mais tribunais. E é isso que eu venho, hoje, 
sustentar aqui na tribuna do Senado Federal. 

Há necessidade, Sr. Presidente, de darmos a ce-
leridade necessária para a criação desses tribunais. 
Se nós já temos uma PEC que tramitou no Senado 
Federal, que está na mesa da Câmara dos Deputa-
dos, vamos votar esta. Mesmo que seja com a emenda 
necessária, retirando a obrigatoriedade de instalação 
em 6 meses, dando fôlego ao Governo Federal para 
a instalação. Mesmo que seja pela tramitação dessas 
PECs daqui do Senado Federal, nºs 65 e 42; agora a 
nº 65 vai à Câmara dos Deputados, e a nº 42 come-
ça o seu processo de votação. A nº 42 é a que cria o 
Tribunal do Paraná. Mas que façamos alguma coisa.

Hoje, há cinco Tribunais Regionais Federais. Um 
tribunal no Sul; um no Centro-Oeste, que é aqui em 
Brasília; no Sudeste, há um tribunal no Estado de São 
Paulo e um tribunal no Estado do Rio de Janeiro, que 
compreende também a seção judiciária do Estado do 
Espírito Santo; e um tribunal no Nordeste. Há neces-
sidade de criarmos pelo menos mais quatro Tribunais 
Regionais Federais para descentralizar a aplicação da 
Justiça e para dar a celeridade necessária àqueles que 
buscam a Justiça, principalmente, no que diz respeito 
às pessoas menos abastadas na busca pelos seus 
direitos, como é o caso das aposentadorias. 

Espero que no dia 20 de novembro próximo, pos-
samos aprovar em primeiro turno a PEC nº 42, que 

cria o Tribunal Regional Federal do Paraná. Mas, ainda, 
prefiro, como já disse, a aprovação pela Câmara dos 
Deputados da PEC nº 544, que cria os quatro Tribunais 
Regionais Federais. 

Então, Sr. Presidente, é o apelo que eu faço, não 
só às Srªs e aos Srs. Senadores, mas também às De-
putadas e aos Deputados, para que possamos votar a 
PEC nº 544, na Câmara dos Deputados, e votar, aqui 
também, a PEC nº 42, que cria o Tribunal Regional 
Federal do Paraná.

Sr. Presidente, esse é o apelo que faço, no dia 
de hoje, registrando a necessidade de nós darmos ao 
cidadão brasileiro, principalmente nessas regiões aqui 
citadas, maior acesso à Justiça. 

Agradeço a todos, desejando uma boa tarde e 
uma boa semana a cada um de vocês.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Sérgio Souza, pelo 
pronunciamento que fez.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Pela ordem, concedo a palavra ao Se-
nador Randolfe Rodrigues. Tem a palavra V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem.) – Solicito a V. Exª a minha inscrição, pela 
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade, na lista 
de oradores do dia de hoje. Eu lhe agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – V. Exª está inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Mesa esclarece ao Plenário que, às 
15h51, o único orador inscrito presente demonstrou 
interesse em falar apenas após a Ordem do Dia. Neste 
caso, passou-se à Ordem do Dia imediatamente e, não 
tendo informação de acordo da Liderança para votação 
de qualquer matéria, a Mesa abriu e encerrou a Ordem 
do Dia e concedeu a palavra ao orador inscrito, que, 
no caso, foi o Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Desse modo, concedo a palavra, pelo 
prazo de 20 minutos, ao nobre Senador Casildo Mal-
daner. Após S. Exª, falará o Senador Randolfe Rodri-
gues. Tem a palavra V. Exª.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pode declinar quem será o próximo para ir se 
preparando. Pode, sem dúvida alguma.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Senador Randolfe Rodrigues, pela 
Liderança do PSOL, alternado com V. Exª, que fala como 
orador inscrito, já que antes falou o Senador Sérgio 
Souza, pela Liderança do PMDB. Tem a palavra V. Exª.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Nobre Senador Tomás Correia, que preside 
esta sessão, e caros colegas, eu serei breve, apenas 
vou fazer alguns comentários sobre a ideia da unifi-
cação do ICMS, do encontro que houve com os go-
vernadores e representantes de governadores com o 
Ministro Mantega, ontem, aqui em Brasília. 

Eu vou discorrer sobre alguns assentamentos que 
realizei, em função dessa circunstância. Sem dúvida 
alguma, a ideia da unificação, de evitar a guerra fiscal 
entre os Estados é salutar, não há dúvida nenhuma.

Mas, se analisarmos mais profundamente, ouvin-
do alguns Secretários de Fazenda, alguns governado-
res, embora o Governo prometa a compensação para 
chegar nisso dentro de 4 ou 8 anos, de certo modo 
ela cria uma circunstância que, unificando o ICMS, por 
exemplo, no Brasil, entre os Estados, vamos oferecer 
um tratamento igualitário entre os desiguais. Queiramos 
ou não, não há outro instrumento para tentar aquecer a 
economia de Estados ou regiões que tenham IDH dife-
rentes. De certo modo isso fica manietado nas mãos... 
Se se vai tratar igualmente todo mundo, os desiguais 
com o mesmo tratamento, unificando? 

Não vejo como investidores internacionais, ou 
mesmo dentro do País, se estabelecerão em regiões 
em que a logística já favorece; não só a logística das 
empresas, o transporte, a produção, mas também do 
consumo. Se não houver um incentivo de descentrali-
zar o desenvolvimento, não vai levar porque tem uma 
logística mais cara, o consumo depois terá de percorrer 
outras regiões, porque o pessoal não vai morar lá para 
consumir. Quer dizer, nós vamos ter uma concentra-
ção de logística, e aí fica uma coisa meio complicada.

O Governo acena com compensação. Muito bem, 
a compensação porque esses Estados que vão perder 
com isso, quando não vão ter incentivos, ou mesmo 
perdendo, vão ter a compensação. A compensação é 
conhecida. O pessoal não crê muito nisso. Nós conhe-
cemos a Lei Kandir há tempo. Há tempo é conhecida 
a Lei Kandir, da compensação.

O nosso Estado, por exemplo, Santa Catarina, que 
é exportador por excelência, isso vem há anos, com 
prejuízos enormes à exportação. Daí vem a compensa-
ção, trabalha e não recebe, mas manda para exportar, 
para fomentar, para o Governo Federal ter o equilíbrio 
da balança, mas a compensação para o Estado vem 
a conta-gotas, e olha lá, viu. Tem que implorar com 
chapéu na mão, para largar um pouquinho, não tem 
como programar o orçamento, não tem como se decidir. 

Então, trago algumas considerações. A guerra 
fiscal ninguém quer. Nós temos que cuidar disso. O Go-
verno Federal, por exemplo, quer que se faça isso, ele 

tira aqui, tira ali, ele retém 20% do IPI, ele retém 20% 
para o seu, retém também dos Estados, dos Municípios, 
que é o Fundo de Participação, do FPM e também do 
FPE. Ele retira dos Estados e dos Municípios aquela 
cota, que fica concentrada e faz a seu bel-prazer. Ele 
joga onde quer. Ele tem essa liberdade e fica a crité-
rio do Governo Federal. Como se usa na gíria, quem 
“beija melhor a mão”, tem um privilégio de buscar um 
quinhão, mas não há política mais ou menos uniforme, 
não há uma isonomia no tratamento dessas questões. 

Daí depende de marcar, de pedir, de ver se tem 
o privilégio ou não tem para anunciar a boa nova e faz 
quorum e traz comissões, reúne muita gente. Olha, 
gasta-se só em função disso e daquilo. É uma loucu-
ra para conseguir algum valor na base da imploração, 
acaba sendo essa verba extra que vai por uma espécie 
de favor, de tantas idas e vindas, acaba sendo caro 
isso. Acaba sendo caro isso. Não se tem como realizar 
uma política estruturada. Ela é difícil, não é fácil! Acho 
que nós temos que acabar com esse sistema. Eu acho 
que tem que descentralizar, é um parâmetro.

Isso aí está determinado e vamos respeitar. Eu 
acho que o Estado, com as suas assembleias, eles têm 
tribunais de contas e têm que decidir o que é melhor 
para a sua região. Os Municípios têm que ter a sua 
independência, de analisar e pensar também para não 
estar...Olha, é uma loucura de vindas, e vindas, audiên-
cias, manda papel, vem, vamos analisar se dá, vamos 
ver se até o fim do ano e aí fica aquela expectativa. 

Olha, torna-se caro. Torna-se caro, mas acho 
que não é fácil isso, não. Não é fácil isso, não! Antes 
de fazer as colocações que tenho apontadas aqui, a 
essência é essa. Eu vejo que a Senadora Ana Amélia 
deseja fazer uma manifestação e, antes de prosseguir, 
ouço V. Exª.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Bem rapi-
damente, Senador Casildo, até porque estou disfônica 
ainda. Mas para elogiar a pauta que V. Exª traz ao Ple-
nário do Senado. Essa é a Federação esfacelada, na 
palavra do Presidente da Comissão de Notáveis que 
examinou o Pacto Federativo por iniciativa do nosso 
Presidente, José Sarney, Nelson Jobim. Federação 
esfacelada. E gostei muito de ouvir de V. Exª que não 
se pode aplicar uma regra igual, no caso o ICMS, em 
Estados desiguais. Todos nós não queremos guerra 
fiscal, mas não se pode fazer uma mudança tão radi-
cal quanto essa que está sendo feita. Mais ainda, V. 
Exª diz muito bem, prefeitos e governadores tem que 
deixar de vir de chapéu na mão pedir esmola, eu diria, 
ao governo central. Parece que nós estamos vivendo 
a época de D. João VI, em que era assim. O rei rece-
bia as benesses e as visitas, ele era o concessionário 
dos benefícios. Mas a época é outra, e nós temos que 
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valorizar os municípios, descentralizar, empoderar a 
municipalidade, porque é no Município que as pessoas 
moram, é onde elas vivem. Então, essa situação está 
cada vez mais... Em vez de corrigir a distorção da Fe-
deração esfacelada, ela está apenas, com essa me-
dida, agravando, porque a dependência vai continuar 
maior. E, só para concluir, com a medida que o Governo 
trouxe para a questão da energia elétrica, a companhia 
do meu Estado, segundo o secretário Beto Albuquer-
que, vai perder 600 milhões, e a arrecadação de ICM 
no Estado será de 500 milhões a menos, anualmente. 
Então, dá para ver que há outras medidas colaterais 
que também vão impactar a receita dos Estados. Cum-
primentos mais uma vez, Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Eu recolho o aparte de V. Exª, Senadora Ana 
Amélia. Sei que a voz está afônica, mas é que V. Exª 
também é uma das primeiras a chegar, assim que 
clareia o dia, aqui no Senado, uma das últimas a sair. 
Tem que ponderar um pouco, aconselho a moderar 
um pouco e recuperar-se, porque é muito importante 
para o Senado e para o Brasil, sem dúvida alguma. 
Mas recolho o aparte de V. Exª.

As ponderações são nessa linha, essa é a preo-
cupação, Sr. Presidente, caros colegas. Isso foi ontem 
ainda, eu falo aqui. O Governo deu mais um importante 
passo, não há dúvida, no sentido de tentar fazer essa 
reforma fatiada. Ele quer buscar caminhos. E a ques-
tão do ICMS, reduzir, unificar em 4% no Brasil. De um 
certo modo, se isso imperar dessa forma, os Estados 
perdem o princípio federativo, o direito de fazer análise. 

Perde um pouco hoje, mas traz a empresa, in-
veste em seu Estado, vai produzir, com isso vai gerar 
produto. Além de gerar produto, vai gerar emprego, é 
a política estipulada, e, além do emprego, como é o 
produto, sobre o produto, na circulação, vão incidir os 
impostos, e ele vai acabar tendo resultados. E faz-se 
a descentralização. Essa é a política do incentivo, é 
um instrumento de cada Estado da Federação, é um 
princípio constitucional que é inserido a ele. Ele tem 
que pensar em fazer um incentivo para ver se vai com-
pensar, não pode fazer alguma coisa que já existe. Se 
ele vai fazer o que já existe, vai concorrer com aqueles 
que já estão localizados. E aí vai criar concorrência, 
vai prejudicar os que já estão estabelecidos. Mas, às 
vezes, num tipo de produto em que ele pode trazer, 
gerar – o seu Estado tem a matéria-prima–, ele pode 
industrializar, pode trazer investidores e, com isso, 
pode desenvolver uma região que possa ter até um 
IDH baixo. Se ele não tiver o instrumento que hoje 
constitucionalmente é conferido aos Estados, se ele 
não puder fazer esse tipo de política, quem é que vai 

a um lugar que tem o IDH mais baixo, que tenha a 
questão logística diferenciada? 

Pegue o exemplo da grande Campinas, em São 
Paulo. Ainda ontem um amigo me dizia: “Isso aqui está 
virando o quinto PIB nacional” – Campinas. Quem é que 
vai deixar de ir à fronteira com a Argentina, no oeste 
do meu Estado, onde ainda falta o negócio do gás, na 
divisa do Brasil com a Bolívia, onde falta estrada de 
ferro, que é uma grande luta que se tem, que se faz, 
de vir dos centros produtores para trazer os grãos e 
desenvolver o gás também, e entrar também para o 
Rio Grande do Sul, para aquela região mais ocidental 
do Brasil, quer dizer, aquecer aquela região? Quem é 
que vai deixar de optar entre a grande Campinas, por 
exemplo, que tem uma logística extraordinária – de-
pende do setor –, desenvolver ali – para consumir ali 
também é um grande mercado, e a logística favorece 
– para ir lá não sei aonde, para depois industrializar lá, 
perdendo dinheiro? A empresa vai botar do dinheiro 
dela para depois locomover, para trazer para vender 
no centro consumidor? Não vai fazer, não. Tem que 
motivar, levar o desenvolvimento para as pessoas irem 
morar lá, descentralizar. E um modelo desse vale para 
o Brasil. Esse negócio de centralizar o Brasil... Ocupar 
o Brasil racionalmente no seu desenvolvimento, har-
moniosamente, até para evitar o êxodo – até para evi-
tar o êxodo! Isso vale para a educação, para a saúde 
e na questão da indústria. Isto vale fomentar tem que 
ter incentivos, se não vamos fazer um país desequi-
librado. E a responsabilidade disso os seus Estados 
têm os instrumentos. Agora, se unificar, sem ter ou-
tros meios. E o Governo Federal como já detém 20% 
de tudo que arrecada, está nas mãos dele, retém dos 
Estados e Municípios, do próprio IPI, assim por diante. 
Se depender de algum favor para ir buscar, vir aqui, 
para levar, para tentar aquecer um projeto nessa linha, 
é muito difícil, não é fácil!

Acho que não é uma política moderna, não é 
algo eficiente que temos que implantar no Brasil hoje. 
O Governo Federal tem que ficar como regulador das 
questões nacionais e claro que os Estados cuidar para 
que não haja uma guerra desleal e para isso tem que 
ter normas, mas tem que ser algo balizado. 

A proposta obviamente causa uma justificada 
polêmica, como digo aqui. Quero até citar o que diz o 
jornalista Gustavo Patu, da Folha de S.Paulo, na edi-
ção de hoje: “O ICMS é o tributo mais complexo do 
mais complexo sistema tributário do mundo” Não há 
dúvida. O imposto é arrecadado pelos Estados e pelo 
Distrito Federal, o que implica em 27 legislações dife-
rentes – não há dúvida – que, de forma geral, variam 
de acordo com os incentivos, de acordo com as cir-
cunstâncias. Além disso, o tributo é cobrado tanto no 
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Estado fabricado quanto no consumidor, depois que 
gerar a mercadoria.

A proposta do governo é de unificar as alíquotas 
interestaduais, fixando-as em 4%, paulatinamente, ao 
longo de oito anos.

Para compensar as perdas, propõe criar um fun-
do de desenvolvimento regional, propõe a questão da 
compensação. Quanto à compensação, o pessoal fica 
com a pulga atrás da orelha. Como será feita, porque 
a Lei Kandir já vem há anos e só o meu Estado tem 
alguma dezenas de milhões de reais de crédito de 
compensação da Lei Kandir, isso depois de muitas idas 
e vindas, marca, pede, suplica, para ir a conta gotas. 
Não se tem como organizar e isso não é só no meu 
Estado, com certeza nos outros também.

Além disso, a proposta inclui também a criação 
de um fundo de compensação...Já falei. 

Apesar de a proposta merecer nosso reconhe-
cimento, especialmente em fazer caminhar uma re-
forma que se arrasta há 20 anos ou mais de 20 anos, 
ela tem que ter uma discussão séria. É uma pauta do 
federalismo brasileiro.

Ao mexer com tributos como o ICMS, a exemplo 
do que ocorreu em abril, com a aprovação da Reso-
lução nº 72 por exemplo, o governo diminui a margem 
de manobra dos Estados, preservando a sua própria. 
Diminui dos Estados mas a dele não mexe no meu!

Promove reformas importantes, mas com o cha-
péu alheio – como diz o outro – mantendo a depen-
dência de Estados e municípios e aprofundando a já 
excessiva concentração da arrecadação tributária. 

E aí, como já falei, ele trata os desiguais igual-
mente. É muito difícil tratar os desiguais igualmente. 
Não tem como.

Ao retirarmos incentivos concedidos, além de lan-
çarmos o País em uma onda de insegurança jurídica, 
como será feita a motivaçao de desenvolvimento de 
regiões economicamente deprimidas, com baixo IDH, 
como já comentei?

Não podemos tratar igualmente os desiguais, tam-
bém fiz esse comentário. Obviamente, não defendemos 
a manutenção da guerra. Não, pelo contrário, porque o 
conceito popular reza, sabiamente, que numa guerra 
não há vencedores ou vencidos – todos são derrota-
dos. Numa guerra, eu sei, nessas circunstâncias tem 
que haver limites. Agora, não pode unificar sem ter o 
direito de pensar em descentralizar o Brasil e aquecer 
algumas regiões deprimidas. Se os Estados não têm 
algum direito de mexer, fica uma espécie de um súdito 
do Governo Federal, dependendo de alguma benesse 
ou outra. Mas tem nada concreto, não pode decidir, 
não pode orçar. Fica manietado. 

A situação ideal seria que todos os Estados ti-
vessem as mesmas condições de desenvolvimento 
e atração de investimento privado. Mas essa é uma 
situação irrealista, impossível de se concretizar, até 
mesmo pelas diferenças geográficas.

As leis econômicas indicam o caminho do inves-
timento privado: instalar-se em lugares onde o custo 
de produção seja menor – especialmente pelos fato-
res logísticos – e o mercado consumidor seja maior. 
Assim, mantemos uma perversa concentração em re-
giões já consolidadas – ainda falei há pouco, dei até 
exemplos –, relegando os outros à estagnação e até 
à depressão econômica.

Os mecanismos de compensação, historicamen-
te, não têm se mostrado efetivos. Fundos de desen-
volvimento regional mostram eficácia duvidosa; os de 
compensação, igualmente deixam muito a desejar.

Está aqui escrito, coloquei no papel. O exemplo 
clássico é o da Lei Kandir. Santa Catarina, já disse, é 
um exemplo.

Para que não provoquemos danos e prejuízos 
ainda maiores, não podemos tomar decisões preci-
pitadas, muito menos aceitar soluções forçadas. O 
exemplo da tramitação...

(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 

– ... da Resolução 72, nesta Casa – estou concluindo, 
Sr. Presidente –, onde alguns entes foram atropelados, 
não pode se repetir.

A discussão acerca da revisão das normas tribu-
tárias e do fim da guerra fiscal é das mais relevantes 
para o desenvolvimento do nosso País.

Está na base fundamental do crescimento de 
longo prazo, juntamente com investimento em infra-
estrutura. Mas não pode correr apartada do âmbito de 
um novo Pacto Federativo, que garanta benefícios e 
oportunidades para todos, sob pena de aprofundarmos 
ainda mais o fosso de desigualdade que secularmente 
impera em nosso País.

São essas, Sr. Presidente e nobres Colegas, al-
gumas considerações que trago sobre o encontro ha-
vido ontem entre governadores e representantes dos 
Estados com S. Exª, o Ministro da Fazenda, para tratar 
da unificação do ICMS no Brasil, sobre essa questão.

Muito obrigado, Sr. Presidente e caros Colegas.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Agradeço ao Senador Casildo Malda-
ner pelo pronunciamento que faz, abordando diversos 
assuntos de interesse da Nação. Cumprimento V. Exª 
pelo belíssimo discurso.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Francisco Dornelles.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para que eu 
possa ler um ofício dirigido ao Presidente José Sarney, 
vou encaminhar a V. Exª:

Senhor Presidente, reiterando o maior respeito, 
consideração e amizade que tenho por Vossa 
Excelência, venho reportar-me ao encaminha-
mento dado ao Ofício n° 397 [...] endereçado 
pelo eminente, meu caro amigo, Senador Vital 
do Rêgo a essa Presidência, no último dia 7[...].
Inicialmente, pondero a Vossa Excelência que, 
diversamente do que informa o ilustre Senador 
Vital do Rêgo, a alteração que Sua Excelência 
pretende seja efetivada no texto do Projeto de 
Lei n° 448, de 2011, não é apenas uma corre-
ção de mera imprecisão redacional.
É alteração que afeta substancialmente o mé-
rito do Projeto, que modifica o cerne da ma-
téria, vale dizer, a distribuição percentual dos 
royalties entre os entes da Federação, as en-
tidades e os órgãos que a eles concorrem, 
questão que provocou e provoca as maiores 
discussões [...].
Nos termos da modificação que propõe o ilus-
tre Senador Vital do Rêgo, os Municípios [...] 
afetados pelas operações de embarque e de-
sembarque [...] teriam reduzida a parcela do 
valor dos royalties a que têm direito de 3% 
(três por cento) para 2% (dois por cento), a 
partir do ano de 2017, o que implica significa-
tiva perda de um terço do valor efetivamente 
aprovado nesta Casa e também na Câmara 
dos Deputados...
Portanto, nesse caso não cabe a aplicação do 
inciso III, do art. 325, do Regimento Interno do 
Senado Federal .
Com efeito, como diz o texto desse dispositivo 
regimental, ele deve ser aplicado quando está 
se tratando de inexatidão material, devida a 
lapso manifesto ou erro gráfico, cuja correção 
não importe alteração do sentido da matéria.

Ora, a alteração proposta pelo ilustre Sena-
dor Vital do Rêgo vai em sentido exatamente 
oposto do que trata o inciso III, do art. 325, 
do Regimento do Senado Interno do Federal, 
pois, conforme já acima referido, importa al-
teração do sentido da matéria, na realidade, 
importa alteração do cerne, do ponto central 
do sentido da matéria da hipótese prevista no 
inciso II do mesmo art. 325.
Na verdade, conforme acima referido, no caso 
que estamos analisando deve ser aplicado 
não o inciso III, mas o inciso II (c/c o inciso I),
do art. 325. 
Diz o inciso II, do art. 325: nas hipóteses do 
inciso I (isto é, em se tratando de contradição, 
incoerência, prejudicialidade ou equívoco que 
importe em alteração do sentido do projeto), 
quando a matéria tenha sido encaminhada 
à sanção ou à Câmara, o Presidente, após 
manifestação do Plenário, comunicará o fato 
ao Presidente da República ou à Câmara, re-
metendo novos autógrafos, ser for o caso, ou 
solicitando a retificação do texto, mediante 
republicação da lei. 
Sublinhamos que a necessidade de manifes-
tação do Plenário, conforme requer o texto 
regimental, implica exatamente que qualquer 
proposta de alteração que envolva modifica-
ção de sentido do projeto deve ser analisada 
e aprovada pelo conjunto dos Senadores.
Dessa forma, a título exclusivamente de con-
tribuição, venho solicitar a V. Exª que seja exa-
minada a possibilidade e a conveniência da 
revisão do procedimento adotado no caso de 
que tratamos, com a aplicação do inciso II [...] 
do art. 325, pelas razões que aqui expuse-
mos, inclusive para que não seja judicializado 
problema que pode e deve ser resolvido pelo 
próprio Poder Legislativo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sr. Senador Francisco Dornelles, a Mesa 
encaminha ao Presidente José Sarney o expediente 
que V. Exª acaba de ler. E ele, certamente, comunica-
rá ao Plenário a decisão tomada sobre essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra o nobre Senador Ran-
dolfe Rodrigues, do Amapá, Líder do PSOL. 

Tem a palavra V. Exª pelo prazo regimental de 
20 minutos.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Eu queria, Sr. Presidente, continuar na linha aqui 
inaugurada no debate pelo Senador Casildo Maldaner. 

Na semana passada, tivemos a entrega do rela-
tório da chamada Comissão de Notáveis que foi res-
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ponsável por estabelecer os critérios... Foi responsável 
primeiro por um debate sobre o nosso pacto federativo 
e sobre os diferentes matizes desse pacto federativo, 
notadamente, dentre os vários temas do ICMS, um que 
interessa particularmente aos Estados amazônidas: o 
tema do Fundo de Participação dos Estados.

Eu queria, Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
destacar esse trabalho da Comissão de Notáveis, en-
tregue no último dia 22 de outubro, que se debruçou 
sobre temas que nós estamos tratando aqui na tribuna. 
Ainda há pouco, o Senador Casildo assim o fez e foi 
aparteado pela querida amiga Senadora Ana Amélia.

Essa Comissão tratou primeiro dessa questão 
da guerra fiscal, do ICMS da origem e do ICMS do 
destino. Essa Comissão de Notáveis tratou também 
dos critérios do rateio do Fundo de Participação dos 
Estados. Também cuidou da receita e dos critérios 
de distribuição das riquezas de petróleo e gás e das 
riquezas do pré-sal, os chamados royalties. Por fim, 
também tratou das regras sobre as dívidas de Esta-
dos e Municípios, temas que, eu diria, mobilizam esta 
Legislatura do Congresso Nacional, temas candentes 
desta Legislatura do Congresso Nacional.

Essa Comissão realizou um trabalho que, de 
fato, impressiona. Resultaram dessa Comissão três 
propostas de emendas constitucionais, quatro projetos 
de leis complementares, além de duas outras propos-
tas infraconstitucionais de alteração do Código Penal 
e das alíquotas do ICMS.

Eu queria ressaltar que realmente a formação da 
Comissão justifica a sua denominação de “notáveis”. 
Na verdade, juntaram-se nessa Comissão alguns dos 
melhores nomes do Direito Tributário, tributaristas, 
pessoas do Direito brasileiro e da economia brasileira.

Dessa Comissão, presidida pelo ilustre Ministro 
Nelson Jobim, fizeram parte o talento de Bernard Appy, 
Fernando Rezende, Ives Gandra Martins, João Paulo 
dos Reis Velloso, Luís Roberto Barroso, Manoel Feli-
pe do Rêgo Brandão, Marco Aurélio Marrafon, Michal 
Gartenkraut, Paulo de Barros Carvalho e Sérgio Prado. 

A todos esses membros da Comissão que ela-
borou esse substancial trabalho rendo as minhas ho-
menagens e peço permissão para apresentar aqui, 
em relação ao tema do FPE, algumas divergências. 

Eu quero, antes de entrar nessas divergências, 
destacar os princípios que essa comissão adotou, no 
meu entender, princípios que foram adotados correta-
mente, uma vez que partiu o estudo dessa Comissão 
do mais elevado espírito republicano.

Essa Comissão diz na sua justificação que parte, 
primeiro, da apreciação conjunta para que eventuais 
perdas dos Estados possam ser mitigadas com outros 

ganhos. Princípio corretíssimo. É daí que tem que se 
partir uma nova repactuação da federação.

Segundo, de medidas implantadas mediante ins-
trumentos normativos. Óbvio, mas é necessário afirmar 
que as medidas e a repactuação da federação têm que 
ser apreciadas pelo Parlamento nacional, por este Par-
lamento bicameral, com a Casa revisora, o Senado, e 
a Casa iniciadora, a Câmara Federal.

Terceiro, adotar sempre regimes de transição para 
evitar solavancos abruptos entre os entes federados, 
princípio adequado para não termos nenhuma ruptura 
do pacto federativo.

Quarto princípio, critérios voltados para a descon-
centração das receitas públicas em favor das entidades 
federativas com menor capacidade fiscal. 

Correto também o quarto princípio adotado pela 
Comissão. Permitam-me somente dizer que o quarto 
princípio não teve coerência com as propostas de nova 
pactuação da partilha do Fundo de Participação dos 
Estados, como vou detalhar a seguir.

O quinto princípio da Comissão foi orientado para 
prevenir litígios fiscais entre entidade federativas – tema 
que foi tratado ainda há pouco pelo Senador Casildo, 
aqui da tribuna –, para evitar a chamada guerra fiscal.

Ou seja, sem discordância dos princípios elencados 
pela chamada Comissão de Notáveis, só reitero que o 
quarto princípio sobre “critérios voltados para a descon-
centração das receitas públicas em favor das entidades 
federativas com menor capacidade fiscal”, este critério, 
este princípio, embora apontado, embora adotado, embora 
indicado como tema do trabalho da Comissão, não me 
parece que esteve presente, concretamente, no trabalho 
de nova partilha do Fundo de Participação dos Estados.

Se não vejamos, Sr. Presidente. A Constituição 
estabelece, no seu art. 3º, que um dos objetivos da 
República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza, a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e as 
desigualdades regionais. Ou seja, a Constituição estabe-
lece que um dos objetivos da nossa República é reduzir 
as desigualdades regionais. O instrumento econômico 
para isso, o instrumento econômico do pacto federati-
vo é o Fundo de Participação dos Estados. É por isso 
que a Constituição remete a ele novamente, no art. 56, 
dizendo como será composto o Fundo de Participação 
dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios.

No Título VII da Constituição, que versa sobre 
a Ordem Econômica e Financeira, claramente, no 
art. 170, está reafirmado o princípio da nossa ordem 
econômica e financeira, um dos princípios basilares 
do nosso pacto federativo, qual seja, a redução das 
desigualdades regionais e das desigualdades sociais.

Então veja, Sr. Presidente, a Constituição, por três 
vezes, estabelece que um dos princípios do nosso teci-
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do federativo, da formação do nosso pacto federativo, 
é a redução das desigualdades regionais. Assim está 
como objetivo da República Federativa do Brasil, no 
art. 3º, assim está quando conceitua o Fundo de Par-
ticipação dos Estados, no art. 179, assim está como 
um dos objetivos da Ordem Econômica e Financeira, 
no art. 170 da Constituição. 

Portanto, é em decorrência do que está na Cons-
tituição que, em 2010, o egrégio Supremo Tribunal Fe-
deral, por unanimidade, decidiu que a atual partilha do 
Fundo de Participação dos Estados é inconstitucional e 
que caberia a nós, ao Congresso Nacional brasileiro, no 
prazo que finda agora, em 31 de dezembro deste ano, 
apresentar uma nova lei que substituísse a Lei Com-
plementar nº 62, de 1989, apresentando uma nova fór-
mula de partilha do Fundo de Participação dos Estados.

Então, Sr. Presidente, em que pese o belo resultado 
e minha concordância com os princípios do trabalho feito 
pela chamada Comissão de Notáveis – e não discuto a 
qualidade da Comissão, a correção dos princípios, como 
já disse, que a nortearam –, eu quero lamentar que, em 
especial no tocante ao FPE, a Comissão não tenha lo-
grado êxito em seus objetivos. E me parece mais, que 
os princípios por ela preconizados nem sequer foram 
cumpridos nas propostas de nova partilha do FPE. 

Afirmo isso porque a nova proposta de lei com-
plementar sucessora da Lei Complementar nº 62, de 
1989, que foi declarada inconstitucional pelo Supre-
mo Tribunal Federal, perpetua os mesmos erros, os 
mesmos defeitos da Lei Complementar nº 62, que, no 
meu entender, é uma verdadeira fraude à federação, 
porque acaba beneficiando três ou quatro Estados, 
não faz justiça federativa e é incoerente com o próprio 
texto da Constituição da República, que estabelece os 
princípios norteadores do Fundo de Participação dos 
Estados. Isso porque o novo PLC acentua as distor-
ções de repartição do FPE, continua penalizando os 
Estados periféricos do Brasil e, se for aprovado o PLC 
como foi proposto pela Comissão de Notáveis, no meu 
entender, isso poderá causar um dano irrecuperável 
para Estados que dependem, em aproximadamente 
70% de suas receitas, dos repasses do FPE. 

Eu sei que há um contra-argumento que diz que 
o princípio de uma federação é que o ente federado se 
autossustente. Bom, se esse fosse o princípio funda-
dor de uma federação, a mais tradicional e conhecida 
federação que temos no Planeta, os Estados Unidos 
da América, nem sequer teria surgido. 

Uma federação é baseada no princípio de associa-
ção e cooperação entre os membros, entre os Estados-
-membros. Uma federação existe em função disto: da 
cooperação de Estados, repito, que se associam, abrindo 
mão de sua soberania, mas mantendo a sua autonomia. 

No meu entender, o principal mote do Fundo de 
Participação dos Estados assegurado na Constituição 
é o de promover o equilíbrio socioeconômico entre os 
Estados. Esse é um princípio decisivo para que o Brasil 
caminhe para perder a pecha de País das desigualdades. 
Apesar de, nos últimos anos, termos avançado para nos 
situar entre as cinco nações mais ricas do mundo, nós 
não conseguimos superar a gritante disparidade social 
que concentra ainda, em nosso País, nas mãos dos 10% 
mais ricos, nada mais, nada menos do que 44,5% da 
renda nacional. Os 10% mais pobres do nosso País – é 
sempre bom lembrar este número – ficam com apenas 
1,1% do bolo das riquezas geradas no Brasil, segundo 
o Censo 2010. Eu repito: embora essa imoral desigual-
dade esteja sendo reduzida, o ritmo ainda é tímido, as 
medidas ainda são paliativas. Para de fato reduzirmos 
essa drástica desigualdade, nós teríamos que realizar 
um sério debate sobre o nosso pacto federativo, nota-
damente sobre a atual partilha do FPE. 

O FPE deve existir para minimizar, além dessa fa-
ceta, uma outra faceta espúria da distribuição de renda 
no Brasil, que é a concentração absurda de riquezas 
no centro-sul, resultado não só do nosso desenvolvi-
mento histórico, mas de uma política que concentrou 
o desenvolvimento nacional nessas regiões.

Essas regiões concentram hoje 72% do produto 
interno bruto brasileiro. E isso corresponde a apenas 
16%. Setenta e dois por cento do PIB estão concentra-
dos em apenas 16% do território nacional. Acreditem, 
isso é uma ameaça ao pacto federativo. Claramente, 
há uma direta relação entre desigualdade interpesso-
al de renda e disparidade inter-regional de riqueza. E 
essa disparidade se faz sentir, em especial, nos Esta-
dos mais pobres da Federação.

Então, quero voltar à análise da proposta da 
Comissão.

A Comissão de Notáveis, para apresentar nova 
fórmula de partilha do FPE, se baseou em dois critérios. 
O primeiro critério, minha querida Senadora Ana Amélia, 
reproduz o volume real de recursos que foi distribuído 
em 2012, o que é salutar para impedir injustiças, para 
manter o equilíbrio federativo e para assegurar uma 
transição que não rompa o tecido federativo. Mas se 
ficar só nisso será indesejável, porque perpetua as dis-
torções existentes na atual fórmula de partilha do FPE.

E veja: se ficar só nisso, não existe nenhuma base 
real que justifique o porquê de cada um dos Estados 
perceber os atuais percentuais congelados pela Lei 
Complementar nº 62, de 1989. Porque eu quero voltar 
a esse tema aqui. 

O que ocorre é que a Lei Complementar nº 62, de 
1989, estabeleceu, em 1989, a atual fórmula de partilha do 
FPE e, lá, em 1989, está e está congelado, não se muda. 
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Ora, em 1989, o Estado mais industrializado do 
País, meu querido Senador Casildo Maldaner, é São 
Paulo, mas o meu Estado do Amapá e o de Roraima 
podem se tornar Estados industrializados. É injusto 
com o conjunto da Federação o cálculo e a fórmula de 
1989 se perpetuarem, assim como é injusto a partilha 
atual do FPE concentrar 7% dos percentuais do FPE 
que vão ser distribuídos para todo o Brasil em uma Uni-
dade da Federação apenas. É injusto, é inadequado, 
e foi por isso, por esse congelamento da fórmula de 
partilha, que a atual fórmula de partilha foi declarada 
inconstitucional pelo Congresso Nacional. 

Então, a Comissão, lamentavelmente, primeiro, 
reproduz o primeiro dispositivo que é a manutenção 
da atual partilha, ou seja, a manutenção da partilha 
como ela está hoje e que foi declarada pelo Supremo 
inconstitucional. Ora, será que, se essa fórmula atu-
al foi declarada inconstitucional pelo Supremo e ela 
continuar a ser aprovada aqui por nós, ela não será 
declarada inconstitucional novamente? 

O segundo critério da proposta incide sobre o 
montante que exceder ao estabelecido no primeiro, ou 
seja, de manutenção nos valores reais auferidos por 
cada Estado em 2012. Nesse caso, então, a distribuição 
perceberá percentuais em relação direta à população 
do Estado em relação inversa ao PIB per capita de cada 
Unidade da Federação. A justificativa da Comissão aí – 
permita-me – não está adequada para os notáveis que 
da Comissão fazem parte, porque a Comissão enaltece, 
na sua justificativa, a simplicidade estatística do cálcu-
lo, só que o cálculo, a fórmula de partilha do FPE, não 
pode ser baseado no critério da simplicidade estatística, 
deve ser baseado nos critérios objetivos da pactuação 
da Federação. E repito: um princípio de uma Federação 
é a cooperação entre os entes federados. E repito ainda: 
o texto, a justificativa remete aos critérios estabelecidos 
no Código Tributário Nacional da década de 1960, que, 
no meu entender, se encontra totalmente desatualiza-
do, anacrônico e inadequado para o estabelecimento 
de uma fórmula de partilha do FPE.

Por fim, estabelece o critério de população para 
distribuição do FPE. Isso é claramente contra a Cons-
tituição. O que a Constituição fala não é “Estado mais 
populoso recebe partilha maior”. O que a Constituição 
fala é que um dos objetivos da República Federativa do 
Brasil é o combate às desigualdades regionais. Então, 
são incoerentes com o próprio texto da Constituição 
Federal os critérios aqui apontados.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
V. Exª me permite?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Ouço, com muito prazer, S. Exª, meu querido amigo, 
o Senador Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Olha, eu me sinto mais feliz um pouco hoje à tarde em 
ver V. Exª, embora jovem, já um professor constitucio-
nalista, universitário, que vem buscando os princípios 
básicos da nossa própria Constituição, pregando essa 
tese da descentralização, a tese do que é, na verda-
de, um verdadeiro Pacto Federativo. Fico feliz em ver 
V. Exª brilhando, falando ao Brasil dentro daquela tese 
de, para o Brasil não ficar concentrado, o Pacto mes-
mo é nós procurarmos não fazer um tratamento igual 
aos iguais. Não é possível. Os desiguais merecem ser 
contemplados, merecem ser respeitados, para que te-
nhamos alguma coisa harmoniosa, a sustentabilidade 
do desenvolvimento, para que possamos dizer que o 
Brasil, nosso País, sente-se bem. Onde nós estejamos, 
sentimo-nos orgulhosos. O desenvolvimento é harmô-
nico, não é centralizado. Não estamos dependendo de 
favores, de súplicas, de benesses para ver se é possível 
ou não. Quer dizer, nós temos condições de nos autor-
reger e de dar essa sustentabilidade. Fico feliz em ouvir 
V. Exª tratar desse tema. Se pegar do norte do Brasil, do 
Estado de V. Exª, que vem lá da Amazônia, até nós, do 
extremo sul, se nós aqui, no Senado, que representa-
mos os Estados, pensarmos nessa linha, vamos ter que 
encontrar um caminho que seja o melhor na atualidade. 
Cumprimentos a V. Exª, Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Os cumprimentos são meus, Senador Casildo. Na 
verdade, o tema do Pacto Federativo foi introduzido e 
tratado aqui, nesta tribuna, primeiramente, por V. Exª, 
também comentando o trabalho da Comissão de No-
táveis em relação à partilha do ICMS, que foi um dos 
trabalhos produzidos por essa Comissão. 

Permita-me, se o tema do ICMS merece um de-
bate mais aprofundado, – V. Exª já o tratou aqui da 
tribuna – quero reiterar que, no tema relativo ao FPE, 
o trabalho da Comissão, permita-me o termo, foi equi-
vocado, está inadequado. 

Veja bem, incorporando o aparte de V. Exª, Se-
nador Casildo Maldaner, quero reiterar que o Supremo 
Tribunal Federal, em fevereiro de 2010, estipulou para 
31 de dezembro o prazo fatal para sanarmos a afronta 
à Constituição. Quero reiterar o que o Supremo lá deci-
diu. O Supremo disse que a Lei Complementar nº 62, 
de 1989, era inconstitucional pelo seguinte: primeiro, 
porque mantinha congelada a maior parte do FPE, os 
critérios eram estanques, os critérios não eram dinâ-
micos; segundo, não estabelecia, ou, pelo menos, defi-
nia de forma insuficiente os critérios de repartição que 
conduzam de fato a produzir o que a Constituição fala. 

Repito: a letra da Constituição é que o objetivo do 
FPE é promover o equilíbrio socioeconômico entre os 
Estados-membros da Federação Brasileira. Pois bem, 
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os dois erros apontados pelo Supremo em 2010, Sr. 
Presidente, estão mantidos no Projeto de Lei Comple-
mentar do FPE, resultado do trabalho que vai ser ana-
lisado agora pelas comissões do Congresso Nacional. 
Os dois erros estão mantidos e agravam a distorção. 

Ora, repito, a letra da Constituição diz que o ob-
jetivo do FPE é promover o equilíbrio socioeconômico 
dos Estados. Então, onde é que se encaixa o critério 
de população maior ou menor de um Estado para 
definição da partilha do FPE? População maior ou 
menor aprofunda o desequilíbrio regional, aprofunda 
a diferença, a distorção entre os Estados, aprofunda 
a desigualdade dentro da Federação, acumula ainda 
mais a concentração do Produto Interno Bruto em de-
terminadas regiões do País. 

A este Senado, Sr. Presidente, a este Congresso 
foi concedida uma tarefa histórica, à nossa legislatura foi 
concedida uma tarefa histórica: a tarefa de repactuar a Fe-
deração, de começar a pagar a dívida social da enorme 
desigualdade inter-regional e interpessoal de renda no País.

Nós não podemos nos apequenar diante dessa 
missão.

(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 

Já concluo, Sr. Presidente, neste um minuto que resta.
Se nós mantivermos o status quo atual, nós es-

taremos envergonhando a missão para a qual fomos 
designados aqui.

Fico feliz porque, ontem, foi aprovado o reque-
rimento do Senador Ricardo Ferraço. O projeto da 
Comissão de Notáveis vai passar pela Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo, pela Comissão 
de Assuntos Econômicos e irá à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

Eu acredito que, lamentavelmente, nós não vamos 
cumprir o prazo de 31 de dezembro. Aliás, se for para 
cumprir nesse formato, é melhor até perder o prazo e 
deixar – aí é lamentável, porque nós vamos renunciar 
o papel que era nosso e entregá-lo ao Supremo Tribu-
nal Federal – para resolver, a partir de 1º de janeiro de 
2013, qual é a nova fórmula de pactuação de partilha 
do Fundo de Participação dos Estados.

Por outro lado, também não é aceitável fazer às 
pressas, em um mês, o que nós não conseguimos fa-
zer em 23 meses, designados pelo Supremo Tribunal 
Federal, distorcendo mais a Federação e ampliando 
ainda mais as desigualdades.

Que Deus nos ilumine nos debates que vamos travar 
nas comissões e que saia uma solução que não apro-
funde a desigualdade regional existente em nosso País.

Agradeço a condescendência e a tolerância, Sr. 
Presidente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Randolfe Rodrigues 
pelo pronunciamento que faz nesta tarde.

Concedo a palavra à nobre Senadora por Goi-
ás, Senadora Lúcia Vânia, pelo prazo regimental de 
20 minutos.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encontra-se, nesta 
Casa, a Medida Provisória nº 581, deste ano, que, na 
sua amplitude, trata de temas ligados ao financiamento 
de projetos de investimentos.

Em primeiro lugar, destaca-se o marco legal e 
operacional do Fundo de Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste (FDCO), com o objetivo de estabelecer as 
condições de funcionamento deste que é um dos ins-
trumentos fundamentais da ação da Sudeco.

Em seguida, a proposição trata do marco legal 
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste.

O terceiro tema abordado nessa medida provisó-
ria trata de autorização à União para conceder crédito 
à Caixa Económica Federal e ao Banco do Brasil. O 
aporte será feito por meio da concessão de crédito, para 
evitar o risco desses bancos ficarem desequilibrados 
em relação aos limites prudenciais estabelecidos por 
normativas do Conselho Monetário Nacional.

Entendo que o instrumento da Medida Provisó-
ria deva ser usado sempre dentro dos limites estabe-
lecidos pela Constituição: relevância e urgência dos 
temas tratados. Neste caso, a urgência e relevância 
estão caracterizadas pelo tratamento das políticas pú-
blicas de financiamento de projetos de investimento e 
porque são reforçadas as políticas de fortalecimento 
de desenvolvimento regional.

Há que se considerar que a proposição ocorre no 
contexto de uma crise internacional que assola princi-
palmente a Europa, com reflexos no restante do mundo, 
e o desempenho insatisfatório da economia nacional, 
cujos índices de crescimento estão se colocando entre 
os mais baixos da América Latina.

Além das pesquisas internas, a Comissão Eco-
nômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), no 
relatório intitulado “Estudo Econômico da América 
Latina e do Caribe”, divulgado em outubro último, in-
dicam que a economia brasileira vai crescer apenas 
1,6% neste ano, a segunda pior taxa dos países da 
América Latina, à frente apenas do Paraguai.

A Comissão Mista Temporária certamente proce-
derá a uma discussão em profundidade de todos os 
detalhes, levando esta Casa a cumprir o seu papel de 
aperfeiçoar as proposições que aqui chegam.
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Hoje, especificamente, quero externar a minha 
preocupação quanto às proposições que, no meu en-
tendimento, promovem uma desconstrução da Sudeco.

Nos artigos 1º e 2º da Medida Provisória, propõe-
-se aprimorar o marco legal e operacional do FDCO. Na 
realidade, o Executivo está promovendo o preenchimen-
to do vazio normativo derivado do veto a dispositivos 
aprovados pelo Congresso Nacional, apostos por oca-
sião da sanção da Lei Complementar nº 129, de 2009.

Os três dispositivos vetados diziam respeito aos 
mesmos aspectos operacionais que as normas ago-
ra editadas procuram substituir, ou seja: credenciar 
os agentes executores, analisar e deliberar sobre os 
investimentos e apreciar os projetos de investimento.

Tratava-se de um modelo de gestão dos instru-
mentos de promoção do desenvolvimento regional 
descentralizado regionalmente. Agora, em decorrência 
da Medida Provisória, essas atribuições passam a ser 
objeto de atos do Poder Executivo como parte de um 
modelo centralizador da gestão pública.

Observa-se que o efeito prático da modificação 
prevista no art. 1º será retirar do Conselho Deliberativo 
da Sudeco o controle sobre o FDCO, criado como ins-
trumento de implementação das prioridades do Plano 
de Desenvolvimento Regional, sob a responsabilidade 
da Sudeco e de seu Conselho Deliberativo. Tal como 
agora estabelecido, o FDCO passará a ser um ativo 
financeiro de seus agentes operadores, à semelhan-
ça das demais agências, com o agravante de que a 
Sudeco não tem o seu banco regional.

Feita a análise quanto ao art. 1º, cabe comentar 
o previsto no art. 2º, o qual tem a seguinte redação:

Art. 2º A participação do FDCO em projetos 
de investimento será realizada conforme o dis-
posto no regulamento aprovado pelo Conselho 
Deliberativo do Fundo.

Com a mencionada Lei Complementar nº 129, de 
2009, o Centro-Oeste passou a contar com aparato legal 
para a aglutinação dos recursos políticos e institucio-
nais para a promoção do desenvolvimento da região.

Além dos instrumentos de ação, foi prevista, como 
instância de decisão, o Conselho Deliberativo do De-
senvolvimento do Centro-Oeste, integrado pelos go-
vernadores da região, pelos Ministros de Estado da 
Fazenda, da Integração Nacional e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; por representantes dos Municí-
pios de sua área de atuação; por representantes da 
classe empresarial, da classe dos trabalhadores e de 
organizações não-governamentais, com atuação na 
Região Centro-Oeste; pelo Superintendente da Sude-
co; e pelo Presidente da instituição financeira federal 
administradora do FCO.

Assim, cabe propor um ajuste na redação do art. 
2º da Medida Provisória, pois o fortalecimento da Su-
deco e de suas instâncias de decisão deveria ser um 
objetivo da política de integração nacional.

Em síntese, considerando que não existe o indica-
do “Conselho Deliberativo do Fundo” e, sim, o “Conse-
lho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste”, 
caberia um pequeno ajuste na iniciativa do Poder Exe-
cutivo, dando-se uma nova redação ao art. 2º.

A Política Nacional de Desenvolvimento Regio-
nal (PNDR) deve servir de marco de referência à ela-
boração do Plano Regional de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste e ao estabelecimento de suas priorida-
des, mas não pode haver uma ligação direta da Plano 
Nacional de Desenvolvimento Regional ao funciona-
mento do FDCO, pois cabe ao Plano Regional a mis-
são de adequar as premissas do Plano Nacional de 
Desenvolvimento Regional à realidade, oportunidades 
e circunstâncias próprias do Centro-Oeste.

Percebem os senhores que a minha preocupação, 
nas observações feitas, é a de preservar a autonomia 
das instâncias dos colegiados e de planejamento liga-
das a cada região.

Voltarei a esta tribuna para continuar a análise 
da Medida Provisória nº 581, com sugestões para 
eventuais adequações ao texto da Lei Complementar 
nº 129, de 8 de janeiro de 2009, que instituiu a Supe-
rintendência do Centro-Oeste (Sudeco), cuja relatoria 
tive o prazer de fazer aqui nesta Casa.

Portanto, Sr. Presidente, é com satisfação que 
hoje venho a esta tribuna para analisar essa medida 
provisória, que, sem dúvida nenhuma, é muito impor-
tante para a Região Centro-Oeste e muito importante 
para o desenvolvimento regional.

É sabido que a Região Centro-Oeste é hoje uma 
região solução; portanto, essa política de desenvolvi-
mento regional terá que observar o desenvolvimento 
daquela região e se adequar às necessidades que temos 
ali como desafios. Por exemplo, a nossa infraestrutura 
ainda é precária, principalmente na área de estradas de 
rodagem e ferrovias e na questão da energia elétrica. 

Portanto, Sr. Presidente, essa medida provisória 
será motivo de preocupação para todos os Parlamen-
tares da Região Centro-Oeste e, portanto, nós have-
remos de fazer análise dessa medida durante esse 
perído, até que possamos, com sua votação, devolver 
ao Centro-Oeste um instrumento que poderá alavancar, 
cada vez mais, o seu desenvolvimento.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Obrigado, Senadora Lúcia Vânia, pelo 
pronunciamento que faz.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência recebeu o Aviso nº 69, 
de 2012 (nº 120/2012, na origem), do Banco Central 
do Brasil, que encaminha, em atendimento ao disposto 
na Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emis-

sões do real referente ao terceiro trimestre de 2012, as 
razões delas determinantes e a posição das reservas 
internacionais a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Aviso nº 69, de 2012, vai à Comis-
são de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência recebeu o Aviso nº 70, 
de 2012 (nº 412/2012, na origem), do Ministro de Es-

tado da Fazenda, que encaminha o relatório sobre as 
emissões de títulos da República, no período de 1º de 
julho a 30 de setembro de 2012, nos termos do art. 
4º da Resolução nº 20, de 2004, do Senado Federal.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Aviso nº 70, de 2012, vai à Comis-
são de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 
132, de 6 de novembro de 2012, do Ministro de Es-
tado dos Transportes, em resposta ao Requerimento
nº 480, de 2012, de informações, de autoria do Sena-
dor Aécio Neves.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – A Presidência recebeu o Aviso nº 73, 
de 2012 (nº 1.410/2012, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 
2.961, de 2012, bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que o fundamentam, referente à auditoria opera-
cional nas ações de defesa sanitária animal e vegetal 
executadas na fronteira brasileira (TC 026.155/2011-7).

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A matéria vai à Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
172, de 5 de novembro de 2012, do Advogado-Geral 
da União, em resposta ao Requerimento nº 710, de 
2012, de informações, de iniciativa da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Comissão requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:

Of. INT.SGVPRE Nº 77/2012
Brasília, 7 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Sª as providências necessárias 

para justificar a minha ausência nas votações nomi-
nais ocorridas nesta data no plenário desta Casa em 
horário vespertino, em conformidade com os termos 
do art. 43, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal. Tal ausência foi ocasionada pela necessidade 
de submeter-me a tratamento de saúde emergencial 
causado por mal súbito, conforme laudo comprobató-
rio em anexo.

Na oportunidade, renovo meus votos de elevada 
estima e consideração, e crescente sucesso no desem-
penho de suas atribuições.

Atenciosamente, – Senador Waldemir Moka 2º
Vice-Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Esgotada a lista de oradores.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Srª Senadora Angela Portela enviou 
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do dis-
posto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores,a 
partir de 2013, duas prefeituras de Roraima passarão a 
integrar o grupo das 636 cidades e capitais brasileiras 
que serão administradas por petistas. 

Em Roraima, José de Arimateia da Silva Viana, 
eleito com 73,89%, vai administrar Alto Alegre, cidade 
localizada no Noroeste do Estado. Eliésio Cavalcante 

de Lima, reeleito com 52% dos votos, será o quarto 
prefeito petista de Uiramutã, município situado na trí-
plice fronteira com a República Guiana e Venezuela.

São estas peculiaridades do processo eleitoral 
de 2012, que meu Estado protagoniza, que eu desta-
co, com muito orgulho e satisfação. Tendo 46% de sua 
base territorial demarcada em terras indígenas, Rorai-
ma tem a maior proporção de população indígena do 
país: são 12% em todo o Estado.

Em Alto Alegre, situado a 95 quilômetros de Boa 
Vista, o prefeito terá de resolver problemas análogos 
aos de outros municípios do país, com parcos recur-
sos e muitos sacrifícios. Mas vale destacar que este 
município está localizado na Terra Indígena dos pri-
meiros povos do mundo, os Yanomami. No Brasil, a 
população Yanomami chega a mais de 19 mil pesso-
as, que estão divididas em 228 comunidades. E, parte 
destas comunidades, compõe a população de 16.448 
alto alegrenses.

Os Yanomami são pessoas que ainda hoje lu-
tam não somente pela manutenção de suas tradições 
e culturas, mas, sobretudo, para ter acesso a direitos 
básicos, entre eles, o de atendimento adequado à saú-
de, à educação e à cidadania. 

Na semana passada, por exemplo, quando da 
passagem dos anos da homologação da Terra Indígena 
Yanomami, este povo cobrou de autoridades federais, 
estrutura mais adequada para o atendimento de saúde 
à área indígena, mais medicamentos e mais equipes, 
melhor educação e proteção de suas terras. 

Com relação à saúde, eles reclamam do sofri-
mento que enfrentam quando da remoção de seus 
parentes doentes para Boa Vista, nossa capital. A fal-
ta de medicamentos dentro das comunidades eleva 
o volume de remoções de índios enfermos que são 
levados para a Casa de Cura, em Boa Vista. 

Dados oficiais são de que somente nos primeiros 
meses deste ano, foram 580 remoções de índios, prin-
cipalmente crianças, que foram acometidos por gripe, 
malária, tuberculose e pneumonia. Bem recentemente, 
os Yanomami também cobraram da Secretaria Espe-
cial de Saúde Indígena (Sesai) medicamentos para 
tratamento destas doenças. 

O Brasil, sabemos, é um dos poucos países que 
tem um modelo diferenciado de saúde indígena. A 
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos In-
dígenas assegura aos índios, acesso integral à saúde, 
contemplando especificidades étnicas e culturais. Para 
isso, conta em sua estrutura com 34 Distritos Sanitá-
rios Especiais Indígenas (DSEI), inclusive em Roraima. 

Em Uiramutã, onde o PT vai administrar pela 
quarta vez consecutiva, a eleição deste ano nos en-
che de orgulho, também porque os eleitos, Eliésio e 
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Ernestina, protagonizam um fato inédito: os dois são 
indígenas. Pertencem ao povo macuxi, que habita a 
região das Guianas, entre as cabeceiras dos rios Bran-
co e Rupununi, território atualmente partilhado entre 
o Brasil e a Guiana.

Criado em 1995, o município de Uiramutã tem 
uma população que é quase totalmente constituída 
de índios. São 8.375 habitantes, conforme estimativas 
de 2010, a maioria (86,4%), residente na área rural.

Situada no extremo norte do país e abrigando 
grandes reservas indígenas e um Parque Nacional, 
Uiramutã sedia o 6º Pelotão Especial de Fronteira do 
Exército Brasileiro. Sob a administração do PT, este mu-
nicípio já melhorou muito as condições infraestruturais, 
de saúde, educação, transportes, comunicação e ou-
tras questões socioculturais da vida dos irmãos índios. 

Mas o prefeito reeleito e a sua vice, terão o de-
safio de administrar lutando por muito mais: concluir 
obras e projetos da gestão que termina e avançar em 
busca de outras conquistas, junto ao governo federal. 

Algumas das construções a serem concluídas 
são os pequenos açudes que irão garantir a implanta-
ção da piscicultura, para a criação de peixes que vão 
melhorar a alimentação da população. Outra conclu-
são é obra da creche pública, que vai beneficiar 120 
crianças de zero a três anos. Esta creche é fruto de 
emendas que conseguimos colocar no Plano de Ações 
Articuladas (PAR).

Em Uiramutã, graças à informatização e mo-
dernização dos serviços de saúde, mais de 50% da 
população já estão cadastros no Cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS). É, em linhas gerais, um modo 
petista de administrar que os companheiros indígenas 
estão implantando na cidade e que os uiramutenses 
aprovaram. 

Para o Parlamento, o PT elegeu sete petistas para 
atuar nos parlamentos de Alto Alegre, Amajari, Uira-
mutã, Caroebe, Mucajaí e Rorainópolis. Juntos, estes 
vereadores obtiveram 1.989 votos. São seis homens e 
uma mulher, Secilita, que é índia, pertencente ao povo 
Ingaricó. São eles: Fábio Costa e Attfield (Alto Alegre); 
Neblina (Amajari); Secilita (Uiramutã), Waguinho (Caro-
ebe), Irmão Tiba (Mucajai) e Bida Reis (Rorainópolis).

Como podemos dizer, saímos deste processo 
eleitoral muito fortalecidos, e passamos a ter uma re-
presentação mais forte no cenário político local, espe-
cialmente, nos maiores colégios eleitorais.

Era o que tinha a falar hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Declaro encerrada a presente ses-
são, convocando para amanhã a sessão no horário 
regimental.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Está encerrada a presente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 41 minutos.) 
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Ata da 208ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 9 de Novembro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Srs. Tomás Correia e Romero Jucá

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 8 minutos e 
encerra-se às 11 horas e 18 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Há oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido. 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 951, DE 2012
Senhor Presidente,
Com fundamento nos termos do artigo 40 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
Excelência licença para representar esta Casa, em mis-
são no exterior, na primeira reunião do Mecanismo de 
Estados Membros (MSM) para controle e prevenção de 
medicamentos falsificados (SSFFC), que se realizará 
entre os dias 19 e 21 de novembro do ano corrente, 
na cidade de Buenos Aires, Argentina.

Comunico ainda, nos termos do artigo 39, que 
me ausentarei do País neste mesmo período.

Sala das Sessões, novembro de 2012. – Senador 
Humberto Costa.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional)

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido 
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que será lido. 
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 952, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 13, combinado com 

o art. 40, ambos do Regimento Interno do Senado 

Federal, licença dos trabalhos da Casa no dia 12 de 
novembro de 2012, com ônus para a Casa, para de-
sempenho de missão de representação em Salvador 
– BA, conforme Requerimento nº 219, de 2012, opor-
tunidade em que estarei participando de audiência pú-
blica da CPI do TRÁFICO DE PESSOAS, criada pelo 
Requerimento nº 226, de 2011.

Nestes termos,
Aguarda deferimento.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 2012. – 

Senador Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
248 e 249, de 2012, do Presidente da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, encaminhando, respec-
tivamente, os Avisos: 

– Nº 1.254/2012, na origem, do Tribunal de 
Contas da União, acompanhado de cópia do 
Acórdão nº 2.679, de 2012, bem como dos res-
pectivos Relatório e Voto que o fundamentam, 
referente à auditoria operacional realizada nas 
ações de vigilância e fiscalização no trânsito 
internacional de produtos agropecuários (TC 
008.768/2012-9); e 
– Nº 1.270/2012, na origem, do Tribunal de 
Contas da União, acompanhado de cópia do 
Acórdão nº 2.689, de 2012, bem como dos res-
pectivos Relatório e Proposta de Deliberação 
que o fundamentam, referente ao monitora-
mento das determinações e recomendações 
dirigidas a diversos órgãos e entidades do 
Governo Federal envolvidos com a operacio-
nalização do Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar – Pronaf (TC 
013.603/2012-4).
São os seguintes os Avisos
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AVISO Nº 71, DE 2012

Aviso nº 1254-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 3 de outubro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-

cesso nº TC 008.768/2012-9, pelo Plenário desta Corte 

na Sessão Ordinária de 3/10/2012, acompanhado do 

Relatório e do voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.
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AVISO Nº 72, DE 2012

Aviso nº 1270-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 3 de outubro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 

TC 013.603/2012-4, pelo Plenário desta Corte na Ses-

são Ordinária de 3/10/2012, acompanhado do Relató-

rio e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.

Atenciosamente, – Augusto  Nardes, Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Os Avisos nºs 1.254  e 1.270, de 2012,
foram autuados como Avisos nºs 71 e 72, de 2012,
respectivamente, e retornam à Comissão de Agricul-
tura e Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.367, DE 2012

Da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, sobre o Aviso nº 37, de 2011, que 
encaminha cópias de Acórdãos proferidos 
pelo Tribunal de Contas da União, referen-
tes à execução de convênios firmados pelo 
Instituto de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA no Estado de Tocantins,

Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy

I – Relatório
Vem a esta Comissão o aviso em epígrafe, que 

encaminha cópia dos Acórdãos nºs 552 e 2.594 – TCU 
– Plenário, proferidos em sessão de 2 de março de 2011 
e de 28 de setembro de 2011, respectivamente, acer-
ca de auditoria realizada em convênios firmados pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) no Estado de Tocantins.

A auditoria decorreu de representação autuada 
pela Secretaria de Controle Externo do TCU no Tocan-
tins (Secex/TO) acerca de indícios de irregularidades 
na execução de convênios entre o INCRA e diversas 
entidades localizadas naquele Estado que objetivavam 
a prestação de assistência técnica para assentados do 
programa de reforma agrária.

A representação originou-se de reclamação re-
cebida pela Ouvidoria do TCU e de posteriores junta-
das de documentos aos autos, inclusive oriundos do 
Ministério Público do TCU.

A Secex/TO realizou diligência e inspeção na 
entidade e promoveu a audiência dos gestores, Srs. 
José Cardoso e José Roberto Ribeiro Forzani, ex-
-superintendente e atual superintendente regional do 
INCRA/TO, respectivamente.

A auditoria restringiu-se à apuração dos serviços 
prestados a cargo do Programa de Assessoria Técnica, 
Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES), criado 
em 2003, com o objetivo de prestar apoio às famílias 
assentadas nos projetos de assentamentos da reforma 
agrária, criados ou reconhecidos pelo INCRA.

Foram doze os convênios e contratos de parce-
ria firmados para a execução do ATES que constam 
da apreciação da auditoria, abrangendo o período de 
2004 a 2011. Tais convênios, envolvendo a expressi-
va soma de R$ 29,5 milhões, foram firmados com as 
seguintes entidades:

A Secex/TO constatou as seguintes irregularida-
des nesses convênios:

1. deficiência na fiscalização a cargo do In-
cra/TO nos convênios nºs 517.720, 517.722, 
517.729 e 517.732, causada por número in-
suficiente de técnicos para a execução dos 
serviços e por inércia da entidade para exigir 
o fiel cumprimento dos objetos conveniados;
2. convênio nº 517.729, que contém cláusula 
impondo a subcontratação de entidade para 
a execução total dos serviços de ATES, com 
indicação nominal da subcontratada e da for-
ma de contratação;
3. celebração de convênio para execução de 
atividades inerentes às categorias funcionais 
abrangidas pelo plano de cargos do Incra;
4. celebração de Termo de Parceria com enti-
dade que não atendia aos requisitos básicos 
para a prestação dos serviços de ATES;
5. celebração de convênio com entidade priva-
da, sem a prevalência de interesses comuns 
e coincidentes, caracterizando a contrapres-
tação de serviços;
6. metas do cronograma de execução insufi-
cientemente descritas;
7. inexistência de análises detalhadas de custo 
do objeto conveniado; e
8. inexecução do objeto dos convênios.

As questões levantadas pela equipe da Sedex/
TO demonstram falhas gritantes no controle das ati-
vidades contempladas com os recursos dos referidos 
convênios, fato esse já objeto de apreciação em outros 
processos do TCU. Não obstante, conclui não haver 
comprovação da ocorrência de danos ao erário.
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O TCU encaminhou esses Acórdãos, acompa-
nhados dos respectivos Relatório e Voto que os fun-
damentam, ao Senado Federal para que tomasse co-
nhecimento, seguindo o procedimento que vem sendo 
adotado por aquela Corte de Contas de enviar cópia 
de suas decisões a esta Casa.

II – Análise
As irregularidades arroladas constam do supraci-

tado Acórdão nº 552/2011 – TCU – Plenário, proferido 
nos autos do processo TC 024.516/2007-0, relatado 
pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. O 
Acórdão reflete o posicionamento dos Ministros do 
TCU, reunidos em sessão do Plenário em 2 de mar-
ço de 2011. Entre as decisões nele constantes, cabe 
destacar:

1. conhecer da representação, com fundamen-
to no art. 237, inciso VI, e parágrafo único, do 
Regimento Interno do TCU, para, no mérito, 
considerá-la parcialmente procedente,
2. acolher as razões de justificativa do Sr. José 
Roberto Ribeiro Forzani, superintendente Re-
gional do Incra/TO;
3. rejeitar parcialmente as razões de justifica-
tiva do Sr. José Cardoso, ex-superintendente 
Regional do Incra/TO;

4. determinar à Secex/TO que:
4.1. promova, com fundamento no art. 276, § 2º, 

do Regimento Interno, a oitiva prévia da Superinten-
dência Regional do Incra no Estado de Tocantins, para 
que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 
a partir da notificação, sobre as ocorrências aponta-
das no Relatório;

4.2. promova, com fundamento no art. 276, § 2º, 
do Regimento Interno, a oitiva das entidades conve-
niadas, para que, querendo, apresentem, no prazo de 
5 (cinco) dias, contados a partir da notificação, suas 
razões sobre as ocorrências motivadoras da oitiva pré-
via contida no subitem 4.1 anterior;

5. determinar ao Incra/TO que, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contadas a partir da notificação, 
informe a este Tribunal o resultado do exame ou do 

reexame das prestações de contas dos convênios e 
termo de parceira listados, e, caso necessário, instau-
re as devidas tomadas de contas especial, conforme 
disposto no art. 28 e seguintes da IN STN nº 1, de 15 
de janeiro de 1997, então vigente;

6. aplicar ao Sr. José Cardoso a multa prevista 
no art. 58, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho 
de 1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o 
recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesou-
ro Nacional, atualizada monetariamente, na forma da 
legislação em vigor.

Em síntese, o Acórdão determina que as irregu-
laridades apontadas no Relatório sejam sanadas pelo 
INCRA/TO e entidades conveniadas, aplica multa de 
R$ 5.000,00 ao Sr. José Cardoso, ex-superintendente 
regional do órgão, dentre outras providências. A deci-
são do Plenário, neste momento processual, deixou 
de acolher a proposta de formação de processos de 
tomada de contas especial para a apuração das irre-
gularidades constatadas, em virtude de que não res-
tou devidamente comprovada a ocorrência de danos 
ao erário.

Posteriormente, o Acórdão nº 2.594/2011 do TCU, 
proferido em sessão de 28 de setembro de 2011, de-
cidiu sobrestar os autos do processo, até o adimple-
mento das 24 parcelas da multa imputada ao Sr. José 
Cardoso, conforme requerido pelo responsável.

Para concluir a análise, não tendo sido compro-
vado dano ao erário, cabe a esta Comissão, nos ter-
mos regimentais, tão somente tomar conhecimento 
das informações prestadas pelo TCU e deliberar pelo 
seu arquivamento.

III – Voto

Tendo em conta o exposto, uma vez que esta 
Comissão tomou conhecimento dos Acórdãos nº 552 
e nº 2.594, ambos de 2011, do TCU, votamos pelo ar-
quivamento do Aviso nº 37, de 2011.

Sala da Comissão, 1º de novembro de 2012. – 
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
1.367, de 2012, da Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária, concluindo pelo arquivamento do Aviso 
nº 37, de 2011.

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha a matéria ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no 
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-

ção, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 
504, de 2011, do Senador Humberto Costa, que altera 
o parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção), para estabelecer o número máximo de alunos por 
turma na pré-escola e no ensino fundamental e médio.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeceria se puder 
me inscrever para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª está 
inscrito como orador normal. V. Exª quer usar a palavra 
nessa condição?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, aguardarei o momento. Qual seria a ordem?

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – V. Exa é o próximo orador. Já é a sua 
vez. Se desejar falar agora, eu passo a palavra a V. 
Exª. Caso contrário, eu passo a palavra ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que também está inscrito. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Então, eu vou aguardar o Senador Mozarildo Caval-
canti, para eu falar, em seguida, como orador, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Perfeito.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
em substituição ao Senador Eduardo Suplicy. V. Exa

tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Tomás Correia, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, a Amazônia e a faixa de 
fronteira representam dois terços do Território Nacional.

Infelizmente, essa região não tem merecido – 
como, aliás, deveria merecer, já que é um ditame cons-
titucional que uma das finalidades da República é, jus-
tamente, eliminar desigualdades regionais – a atenção 
que deveria merecer. Porque, até quando ela é tratada 
igualmente às outras regiões, há um descumprimento 
do ditame constitucional, pois não há como eliminar 
desigualdades tratando igualmente os desiguais.

Em função disso, além de outras várias iniciativas, 
eu trabalhei como Presidente da Subcomissão Perma-
nente da Amazônia para elaborar um anteprojeto de 
lei que representasse outro marco – e na verdade é 
assim que se está chamando o projeto –, instituindo 
uma política nacional de desenvolvimento e defesa da 
Amazônia e da faixa de fronteira.

Muitas vezes, olha-se para a Amazônia ou para a 
faixa de fronteira só sob o viés da defesa, o que é mui-
to importante. Realmente, é muito importante. Porém, 
a defesa também é feita de maneira precária. V. Exa,
que é também de um Estado, ex-território, fronteiriço, 
sabe que, apesar da boa vontade, do esforço, seja do 
Exército, seja da Aeronáutica ou da Marinha, não há 
sequer contingente suficiente para fazer, realmente, 
uma vigilância segura das nossas fronteiras.

É verdade que a Presidente Dilma baixou recen-
temente um decreto instituindo um plano de defesa 
que visa efetivamente a dar melhor atuação às Forças 
Armadas em sinergia, quer dizer, em sintonia com as 
forças de segurança estaduais.

Agora, se olharmos para as Forças Armadas, para 
a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal e 
até para as polícias estaduais, seja a militar ou a civil, 
nós vemos o quê? Uma precariedade total.

E vimos nessas audiências, Senador Tomás, que 
realmente elas não se comunicavam entre si. Espera-
-se que, depois desse plano da Presidente Dilma, elas 
passem a ter uma sintonia fina no âmbito da inteligên-
cia, da operação, etc.

Mas só isso também não resolve. É necessário 
que se dê ao cidadão e à cidadã que moram nessas 
regiões, tanto da faixa de fronteira quanto da Amazônia, 
condições para que vivam melhor, que tenham uma 
assistência melhor à saúde, à educação, ao emprego, 
à moradia, à infraestrutura, para poderem locomover-
-se adequadamente. E há um pensamento de que a 
Amazônia tem rio para todo lado e que, portanto, a 
forma de se locomover é através da via fluvial. E isso 
é um equívoco, porque a maioria dos Municípios não 
está à beira dos rios, às margens dos rios.

Então, ontem, a Comissão de Relações Exteriores 
aprovou o regime de urgência para esse projeto que 
está na mesa e que espero que o Presidente Sarney 
coloque em votação em plenário na próxima semana, 
para que possamos, de fato, dar um passo consistente 
no sentido de ter uma política nacional de fronteiras.

Nós aprovamos aqui, há poucos dias, um projeto 
de lei de iniciativa do Deputado Marco Maia, que é do 
Rio Grande do Sul, portanto de uma região que tem 
faixa de fronteira, delicada por sinal, autorizando a 
criação de free shops nas cidades chamadas gêmeas. 
Existe lá no seu Estado, no meu Estado há duas, que 
são Pacaraima e Bonfim, que fazem fronteira com a 
Guiana e com a Venezuela, e de fato é um paradoxo.

O Governo brasileiro, notadamente a área da 
Fazenda, a Receita Federal, eram contrários a isso. 
Ora, do lado de lá da Venezuela e da Guiana existem 
zonas francas.

Então, o que acontece?
A população de Roraima vai gastar o seu dinheiro 

do lado de lá, porque pode comprar da alimentação, 
passando pelo material de higiene, passando por eletro-
eletrônicos, enfim. Há até uma quota, é verdade, só que 
se compra dentro dessa quota várias vezes por mês.

Então, na verdade, é preciso que busquemos, 
pelo menos, uma igualdade com essas cidades-gê-
meas, permitindo que, do lado brasileiro, passem a 
existir esses free shops, que são lojas francas – não é 
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um regime de zona franca, mas, pelo menos, haverá, 
assim como nos aeroportos, duty-frees, os free shops
nas cidades-gêmeas.

Fui o Relator na Comissão de Relações Exterio-
res, a Senadora Ana Amélia foi Relatora na Comissão 
de Assuntos Econômicos. Veja bem, um Senador de 
uma fronteira norte, do extremo norte, lá do nosso Ca-
buraí, e uma Senadora do extremo sul, lá do Estado 
onde está o extremo sul, que é o Chuí.

Mais um passo dado. Agora, é preciso que sejam 
realmente dados outros passos. É preciso que o Gover-
no Federal priorize, por exemplo, que as universidades 
federais desses Estados possam ter melhor atenção. 
Até é um paradoxo, por exemplo, que um funcionário 
público, que exerce uma mesma função – aliás, já que 
falei no professor – um professor da UnB ou da USP 
ganhe a mesma coisa que um professor em Roraima 
ou em Rondônia.

Agora, veja a diferença do custo de vida, as difi-
culdades que têm esses professores naquelas regiões. 
Então, é preciso que haja um estímulo até para esses 
25 milhões de brasileiros que estão na Amazônia e 
mais aqueles que estão na faixa de fronteira, que não 
são da Amazônia, que são do Centro-Oeste, do Sul 
e do Sudeste.

Portanto, entendo que é preciso avançar mais.
E, nesse sentido, Senador Tomás, aprovamos aqui 

no Senado já há alguns anos – para ser mais exato, 
em 2006 – um projeto de minha autoria que autoriza o 
Poder Executivo a criar um colégio militar em Roraima. 
E, aí, o Senador Tião Viana, que hoje é Governador 
do Acre – na época, era Senador – acrescentou um 
colégio militar lá em Rio Branco. Ora, nada mais justo. 
Estamos falando do extremo norte, lá em Roraima, e 
do extremo oeste, lá no Acre. Ora, se é importante ter 
o militar naquela região, um grande estímulo é que 
quem deseje ser militar comece lá na Amazônia mesmo.

O que acontece hoje é que os militares, pelo seu 
espírito cívico, vão do Sul e do Sudeste para Roraima, 
para o Acre, para Rondônia, enfim, e passam lá 2 anos, 
4 anos e são removidos para outros lugares. Mas eles 
vão, inclusive, aprender sobre a Amazônia, porque eles 
não são da Amazônia, em sua grande maioria.

Então, entendo que é um passo importante essa 
criação. A Câmara tinha dado, através da Comissão de 
Constituição e Justiça, parecer contrário, dizendo que 
é inconstitucional o projeto autorizativo. É um projeto 
inofensivo, porque, quando o Parlamento autoriza a Pre-
sidente a fazer alguma coisa, ela o faz quando puder; 
isto é, faz quando tiver disponibilidade orçamentária, 
faz quando houver conveniência para a Administração.

E, no caso específico dos colégios militares – ago-
ra foi votado e derrubado o parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça e vai ao plenário para votação 
–, eu queria apelar aos Deputados, tanto da Região 
Norte, da região de fronteira, como a todos os parla-
mentares, para que aprovem esse projeto, porque será 
mais uma instituição pública federal de ensino que vai 
colaborar com um Estado sofrido, de uma região como é 
a nossa lá, da Amazônia e do meu Estado de Roraima.

Na verdade – eu não entendo –, nós já tínhamos 
dois antecedentes, leis minhas, inclusive. Eu fui o autor 
da lei autorizativa que criou a Universidade Federal, 
como fui o autor da lei autorizativa que criou a Escola 
Técnica Federal, que hoje já evoluiu para um Cefet e 
hoje já é um instituto federal, que tem, inclusive, cur-
sos superiores.

Então, na verdade, nós precisamos – e é nesse 
sentido que eu tenho a esperança de que o meu Esta-
do, dentro em breve, vá fazer uma revolução através da 
educação, porque, se considerarmos a população de 
Roraima e considerarmos o número de pessoas que 
estão cursando ou que já concluíram o curso superior 
em Roraima, nós temos a melhor proporção entre gra-
duandos e graduados de todo o Brasil.

Mas isso é muito importante para um Estado como 
o meu, porque, realmente, só para dar um exemplo: 
na Universidade Federal de Roraima, que já formou 
treze turmas do curso de Medicina, antes, os médicos, 
inclusive eu, tinham de sair de Roraima para estudar, 
e muitos não voltaram.

Então, é muito importante que agora se formem 
em Roraima pessoas do Brasil todo. A tendência é a 
de que, com o passar dos anos, a maioria fique em 
Roraima. Com isso, portanto, haverá uma correlação 
boa de médicos. Hoje, já existem pouco mais de 500 
médicos para uma população que não chega a 500 
mil. Portanto, estamos dentro do recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde: um médico para mil 
habitantes. Porém, como de resto no Brasil, o que 
acontece é que os médicos não têm estímulo para ir 
para o interior, seja porque o salário não compensa, 
seja porque não há hospital, seja porque o hospital é 
precaríssimo, e aí o médico vai trabalhar em um lugar 
sem condições adequadas de prestar um bom servi-
ço à população.

Então, quero dizer que tenho confiança de que 
conseguiremos isso, porque a Presidente Dilma já si-
nalizou nesse rumo, tanto ao instituir o Plano Nacional 
de Defesa, quanto ao sancionar a lei dos free shops.
Espero que, em breve, após ser aprovada aqui e na 
Câmara a Política Nacional da Amazônia e da Faixa 
de Fronteira, ela sancione a matéria, porque, assim, 
estabeleceremos uma política permanente, uma polí-
tica de Estado, não apenas uma política de governo. É 
lógico que cada governo poderá ter uma peculiaridade 
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na execução dessa política, mas essa política estará 
definida por lei. Então, acho que esse é o chamado 
remédio, de fato, curativo, pois, até aqui, houve palia-
tivos para a Amazônia.

Lembro-me, quando eu estudava em Belém, de 
que existia a Superintendência do Plano de Valoriza-
ção Econômica da Amazônia – SPVEA, que, depois, foi 
transformada em Sudam. Como não havia uma política 
adequada, havia uma concentração dos recursos da 
Sudam nos Estados grandes da Amazônia, e pouco 
era destinado aos Estados pequenos da Amazônia.

Eu repito: o maior equívoco que se pode cometer, 
até em descumprimento da Constituição, é tratar igual-
mente os desiguais. Converso muito com pessoas de 
diversas áreas, da educação, da saúde, da segurança. 
Ora, uma regra que vale, por exemplo, para o Rio de 
Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais, para os 
Estados do Sul e do Sudeste, que são mais desenvol-
vidos, nem sempre é adequada, por exemplo, para a 
Região Amazônica, nem sempre é adequada para a 
Região Norte, especificamente, ou para o Nordeste. 
Então, não é que deve haver uma lei para cada Região, 
mas deve haver uma lei geral nacional que especifi-
que, nos seus artigos e parágrafos, as condições de 
aplicabilidade às regiões mais pobres, de forma que a 
gente cumpra esse ditame constitucional.

Eu me lembro, Senador Tomás Correia, de que, 
quando fui constituinte, uma das minhas principais 
bandeiras era transformar Roraima de Território em 
Estado. Aquele modelo de Território Federal, que no 
início foi muito bom, já existia há 45 anos, há quase 
meio século. E o que nós vivemos? V. Exª também vi-
veu isso também em Rondônia. Um governador que 
ia para lá nomeado... Um deles, inclusive, deu uma 
entrevista em que perguntaram: o senhor já conhecia 
Roraima? Ele disse: “Uma vez, passei aqui de avião, 
indo para a Venezuela, e fiz um pouso rápido no ae-
roporto”. Esse era o critério.

Então, ao conseguirmos passar Roraima para 
Estado, demos um passo grande no sentido de dar 
cidadania às pessoas que moram em Roraima, por-
que, agora elegem, Governador, elegem 3 Senadores, 
elegem 8 Deputados Federais, o que nos coloca numa 
situação mais representativa no Congresso Nacional. 
Ao mesmo tempo, lá há órgãos como o Tribunal de 
Contas do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério 
Público. Portanto, o Governador deixa de ser aquele im-
perador da época dos Territórios Federais. Nada havia. 
Até o Ministério Público e os juízes eram de Brasília, 
do Distrito Federal e Territórios. O Tribunal de Brasília 
é que regia as situações nos Territórios. Imaginem a 
distância e o tempo!

Eu mesmo sofri perseguição de um desses Go-
vernadores. Eu ganhei lá, e ele recorreu para cá. Eu, 
como médico, interrompia, de vez em quando, minhas 
atividades, para vir me defender aqui, no Tribunal. Ter-
minei ganhando, mas veja o paradoxo, a distorção de 
haver um Tribunal de Justiça no Distrito Federal, que 
era do Distrito Federal e Territórios, e a parte do Tri-
bunal Eleitoral ficava em Manaus. Quer dizer, se você 
tinha qualquer problema eleitoral, você tinha de recor-
rer a Manaus, porque o Tribunal Regional Eleitoral do 
Amazonas é que regia também o Território de Roraima.

Eu lembro que, numa eleição, foi designado um 
juiz eleitoral para lá que, chegando lá, desapareceu, 
foi para a fazenda de uma pessoa que ele conhecia. 
No dia da eleição, a gente não tinha a quem reclamar, 
porque não tinha sequer como fazer um recurso, entrar 
com uma ação, porque o juiz não estava encontrável.

Então, quanto a essas distorções, há muito tempo, 
desde quando me elegi a primeira vez, em 1982, mas 
mais intensamente quando fui constituinte e, agora, 
como Senador, venho tentando tomar medidas assim, 
medidas que sejam permanentes, porque essas coisas 
paliativas, com emenda aqui, com remenda acolá, não 
mudam a realidade, para que as futuras gerações ou 
mesmo as gerações atuais tenham condições de viver 
melhor, de realmente desenvolver-se, de contar com 
um mercado de trabalho adequado.

O nosso Estado precisa realmente de muitas coi-
sas neste momento, mas acho que é prioritário que, 
no nível federal, seja aprovada essa lei, que será uma 
lei federal, estabelecendo, portanto, a Política Nacio-
nal de Desenvolvimento e Defesa da Amazônia e da 
Faixa de Fronteira.

Quero apelar à Mesa do Senado que ponha 
essa matéria em votação, se possível, na semana 
que vem, ao mesmo tempo em que apelo à Mesa da 
Câmara para que vote, já que está na pauta, a criação 
dos colégios militares em Roraima e também no Acre. 
Aliás, espero que o Governador Tião Viana, que foi o 
Relator do projeto aqui, também faça a solicitação ao 
Presidente Marco Maia, de forma que possa ser esse 
projeto aprovado. Se o colégio vai ser instalado no ano 
que vem ou em 2014, essa é uma questão realmen-
te orçamentária. Tenho a certeza de que, se isso for 
aprovado, as emendas dos parlamentares dessas re-
giões já vão priorizar a construção e o funcionamento 
desses dois colégios.

Ao mesmo tempo, quero pedir também a V. Exª 
que seja autorizada a transcrição de uma matéria pu-
blicada, por sinal, na Agência Senado que fala sobre 
essa questão da Política Nacional para a Amazônia e 
para a Faixa de Fronteira.

921ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 60181

Também reitero que vou falar com o Presidente 
Sarney, no início da semana que vem, e pedir o apoio, 
inclusive, dos companheiros da Amazônia e da faixa de 
fronteira, para que possamos, de fato, votar esse projeto 
que considero fundamental para o futuro da Amazônia.

Entendo que – está aí o Senador Paulo Davim, 
que também é médico – não adianta ficar tratando coi-
sas sintomáticas. Temos de adotar medidas que sejam, 
de fato, curativas e que possam permitir o bom anda-
mento dessas unidades da Federação, até em respeito 
à Constituição Federal, que manda que a República 
elimine as desigualdades regionais.

Agradeço a V. Exª.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º, 
do Regimento Interno.)

POLÍTICA NACIONAL PARA AMAZÔNIA E FAIXA 
DE FRONTEIRA EM DISCUSSÃO NO SENADO 

Paola Lima
Aguarda emendas na Mesa do Senado projeto 

de lei que institui a Política Nacional de Defesa e de 
Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira 
(PLS 380/2012). De iniciativa da Subcomissão Perma-
nente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, ligada à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE), a proposta foi aprovada na comissão e aguar-
da encaminhamento para tramitação. O presidente da 
subcomissão e um dos responsáveis pelo projeto, se-
nador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), espera que a 
proposta siga diretamente para votação em Plenário.

A Política Nacional de Defesa e de Desenvol-
vimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira tem o 
propósito de ser uma política norteadora para ações e 
projetos na região, que hoje são implantados de forma 
desconexa pelos governos municipais, estaduais e fe-
deral. O projeto é resultado do trabalho de quase três 
anos da subcomissão que, nesse período, realizou mais 
de 30 audiências públicas, ouvindo representantes das 
três esferas de governos, instituições universitárias e 
de pesquisa e as Forças Armadas.

– Nossa intenção é criar uma política permanen-
te de desenvolvimento da região, uma política de Es-
tado, que permaneça válida em qualquer governo, e 
que integre todas as ações voltadas àquela área, hoje 
dispersas entre ministérios e secretarias – explicou 
Mozarildo, ressaltando que a região representa cerca 
de dois terços do território brasileiro.

Pela proposta, são contempladas com a política 
guarda-chuva a região da Amazônia Legal, que abrange 

os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondô-
nia, Amapá e Mato Grosso, norte de Tocantins e Goiás 
e oeste do Maranhão, e a faixa de até 150 quilômtros 
ao longo das fronteiras terrestres.

Entre as diretrizes da Política Nacional de Defe-
sa e de Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de 
Fronteira encontram-se a integração com os demais 
países da América da Sul, a integração das Forças 
Armadas com os órgãos de inteligência e segurança 
nacional na região de fronteira, a regularização fundiá-
ria, a promoção da ciência e da tecnologia de inovação 
na Amazônia Legal e o estímulo ao cooperativismo.

Já seus objetivos são de, entre outras coisas, pro-
mover o crescimento econômico por meio do desenvol-
vimento sustentável na região; promover a redução das 
desigualdades regionais; estimular a instalação de infra-
estrutura de transporte, energia e saneamento; comba-
ter organizações criminosas que atuam nas fronteiras; 
consolidar o monitoramento e vigilância das fronteiras 
e contribuir para implantação de políticas públicas de 
educação, saúde, habitação, turismo e produção rural.
Combate às desigualdades

Mozarildo esclareceu que a ideia de uma política 
específica para região tenta reduzir as desigualdades 
em comparação ao resto do país. Ele assinalou que
o Brasil continua sendo um país essencialmente lito-
râneo, onde recebem mais atenção do poder público 
e da iniciativa privada as cidades do Sudeste e do 
Nordeste à beira-mar. Além disso, o projeto reforça a 
segurança e a fiscalização na faixa de fronteira, onde 
hoje é possível identificar a ação de criminosos, trafi-
cantes de drogas e mesmo de pessoas.

Como exemplo de ações que podem ser incorpora-
das à Política Nacional de Defesa e de Desenvolvimento 
da Amazônia e da Faixa de Fronteira, o senador citou 
projeto recém-aprovado no Congresso Nacional, trans-
formado na Lei 12.723/2012, que permite a instalação 
de lojas francas (free shops) em cidades de fronteiras 
limítrofes de cidades estrangeiras. A lei resolveu uma 
questão enfrentada pelas chamadas cidades-gêmeas 
– aquelas que ficam em fronteira seca, sem divisão 
clara de onde uma termina e começa a outra – onde a 
população, os turistas e empresários preferem a cida-
de do país vizinho para negócios, compras e diversão.

O texto do PLS 380/2012 cria também instrumen-
tos específicos para a política como o plano estratégico 
de fronteiras, programas de desenvolvimento regional, 
cooperação internacional, programas de concessão de 
crédito por instituições financeiras públicas e privadas 
e os fundos constitucionais de financiamento do Centro 
Oeste (FCO) e do Norte (FNO).

Agência Senado
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Mozarido Cavalcanti. 
O seu requerimento será atendido na forma regimental.

Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy, pelo 
prazo de 20 minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Tomás Correia, Senadores 
Mozarildo Cavalcanti e Paulo Davim, quero aqui regis-
trar, até porque fiquei muito honrado, o prêmio Congres-
so em Foco, que foi anunciado e distribuído ontem à 
noite. Inúmeros colegas do Congresso Nacional foram 
também laureados.

Eu gostaria, inclusive, de citar que esse proce-
dimento refere-se à maneira como, primeiro, todos os 
186 jornalistas que cobrem os trabalhos do Congresso 
Nacional apontam quais são os melhores Senadores e 
Deputados Federais por diversos tipos de qualificação 
e, também, em termos gerais. Em seguida, os inter-
nautas são convidados a indicar aqueles que, na sua 
avaliação, procederam da melhor forma possível, com 
respeito às diversas categorias.

Há 7 anos o Congresso em Foco faz esse tipo 
de levantamento. Felizmente, eu tenho sido escolhido 
ao longo dos 7 anos, todas as vezes, para estar entre 
aqueles considerados os melhores dentre os indicados 
tanto pelos jornalistas como pelos internautas.

Eu gostaria de citar os que foram laureados na 
noite de ontem: Defesa da Inovação Tecnológica, Se-Defesa da Inovação Tecnológica, Se-
nador Cristovam Buarque, e incluído pelos internautas, 
Randolfe Rodrigues; Defesa da Previdência Social e 
dos Servidores Públicos, Paulo Paim, e incluído pe-
los internautas, o Deputado Vicentinho; Combate ao 
Crime Organizado, Senador Randolfe Rodrigues, e 
incluído na lista pelos internautas, Luiz Couto; Defesa 
da Saúde, Senador Humberto Costa, incluído na lista 
pelos internautas, Jean Wyllys; Defesa da Segurança 
Jurídica e da Cidadania, Randolfe Rodrigues, incluí-
do na lista pelos internautas, Jean Wyllys; Defesa do 
Desenvolvimento Econômico, Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, incluído na lista pelos internautas, Randolfe 
Rodrigues; Defesa dos Consumidores, Senador Pau-
lo Paim, incluído na lista pelos internautas, Randolfe 
Rodrigues; Defesa da Democracia, Senador Eduardo 
Suplicy – tive a honra de ter sido indicado como o que 
melhor defendeu a democracia –, incluído na lista pe-
los internautas, o Deputado Jean Wyllys; Parlamentar 
de Futuro, Senador Randolfe Rodrigues, incluído na 
lista pelos internautas, Fernando Francischini. Laure-
ado como melhor Deputado, Deputado Jean Wyllys, 
incluído na lista pelos internautas, Arnaldo Faria de Sá. 
Na categoria Melhor Senador em Termos Gerais, inclu-
ído na lista pelos internautas, o Senador Alvaro Dias.

Considerado o melhor Senador na categoria ge-
ral, tive a honra de ter sido indicado, tendo também 
Cristovam Buarque, Jean Wyllys e Chico Alencar sido 
contemplados e indicados como melhores, assim como 
o Senador Randolfe Rodrigues e a Deputada Luiza 
Erundina, que também estiveram entre os três melhores.

Quero aqui cumprimentar a todos e também o 
Diretor do Congresso em Foco, Sylvio Costa, pela bo-
nita festa realizada ontem.

Randolfe foi o premiado que mais vezes subiu ao 
palco da cerimônia, comandada pelo ator Murilo Grossi 
e pelo diretor do site, Sylvio Costa. Além de ter ficado 
entre os três melhores no Senado, o representante 
do Amapá foi homenageado por ter sido escolhido 
pelos jornalistas que participaram da primeira fase de 
votação como o melhor Senador do ano. Na Câmara, 
o preferido dos jornalistas foi Chico Alencar. Recém-
-operado do coração, ele não pôde comparecer, mas 
a sua carta de agradecimento foi lida por seu colega 
Deputado Ivan Valente.

Randolfe Rodrigues também foi apontado na 
votação da Internet como principal destaque como 
Parlamentar do Futuro e ainda outros destaques, tal 
como eu próprio já aqui assinalei. 

Avalio que o prêmio que o Congresso em Foco 
organiza todo ano constitui um estímulo e uma forma 
de a população acompanhar bem o nosso trabalho e, 
sobretudo, também constitui uma forma de seguir de 
perto e de modo permanente as atividades do Legisla-
tivo. O objetivo do prêmio Congresso em Foco é fisca-
lizar e acompanhar tanto para dar puxões de orelhas 
na maioria daqueles que, às vezes, decepcionam na 
arena legislativa, mas também para valorizar o trabalho 
de quem sabe honrar o voto que recebeu nas urnas.

Gostaria aqui de assinalar que o prêmio Congres-
so em Foco tem o patrocínio da Ambev, da Petrobras, 
da Souza Cruz, o apoio da Associação Nacional dos 
Peritos Criminais Federais, da Associação dos Notá-
rios e Registradores do Brasil, da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais, da Associa-
ção Nacional dos Delegados da Polícia Federal, da 
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, do Sindicato Nacional dos Fiscais 
Federais Agropecuários. 

E apoiam o projeto a Federação Brasileira de As-
sociações Fiscais de Tributos Federais, a Associação 
Nacional dos Defensores Públicos Federais, a Associa-
ção Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas 
e Gestão Governamental, a Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho, a Associação Na-
cional dos Advogados da União, o Sindicato Nacional 
dos Procuradores da Fazenda Nacional, a União dos 
Auditores Federais do Controle Externo e a agência 
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de comunicações In Press Oficina. E tem o apoio do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Fe-
deral, da Agência Radioweb – que transmitiu ao vivo 
–, da Fábrica de Ideias e da ONG carioca A Voz do 
Cidadão, que também mantém programa de mesmo 
nome na Rede CBN de Rádio.

Quero agradecer a todos os mais de 200 mil 
internautas, segundo me informou o Diretor Sylvio 
Costa, que participaram da votação no Brasil inteiro. 
Sinto-me honrado por ter sido escolhido o melhor Se-
nador neste ano de 2012 e quero aqui transmitir que 
isso constitui um estímulo para continuar trabalhando 
da melhor forma possível.

Gostaria de cumprimentar o Senador Cristovam 
Buarque, que, em 2011, foi considerado o melhor Se-
nador e praticamente chegou empatado comigo como 
o melhor Senador de 2012. V. Exª foi agraciado tam-
bém em outras categorias, conforme aqui já assinalei. 
Portanto, trata-se de uma forma de confraternização 
entre todos nós e de nos estimular a realizar, cada vez 
mais e responsavelmente, o nosso trabalho.

Senador Cristovam Buarque, se V. Exª desejar...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu 

gostaria, Senador, sobre esse assunto, de parabeni-
zar o Congresso em Foco, que consegue trazer para 
a opinião pública a dimensão de que existem pesso-
as aqui dentro lutando e se manifestando. Mas, mais 
que isso, para dizer ao senhor que ser segundo seu 
vale mais para mim que ser primeiro, dependendo de 
outros com quem eu concorra. Nós aqui acompanha-
mos, pari passu, todo dia, como evoluíam as votações, 
e dava para perceber que o senhor ia passar, em al-
gum momento, a votação que eu estava tendo. E isso, 
em nenhum momento, me deixou nem um pouquinho, 
vamos dizer, triste, chateado ou abatido, porque era o 
seu nome que estava chegando em primeiro lugar. E 
isso eu digo, mas tenho certeza de que todo mundo 
neste Brasil que esteve assistindo e que sabe que o 
senhor chegou em primeiro lugar é porque realmente 
o senhor merecia isso. Eu parabenizo o Congresso em 
Foco e os eleitores internautas por terem colocado o 
senhor como o melhor Senador de 2012. Parabéns! É 
uma honra ser seu segundo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. V. Exª 
tem se constituído num estímulo para mim e para todos 
nós, pela seriedade do seu trabalho, pela forma com 
que se dedica aos temas da democracia, da educação 
e do desenvolvimento socioeconômico, de tal maneira 
que, efetivamente, as boas oportunidades de educa-
ção estejam presentes para todo e qualquer brasileiro 
e brasileira. V. Exª tem sido um campeão, um estímulo 
e um exemplo para todos nós.

Muito obrigado e meus parabéns, novamente, a 
todos que colaboraram para essa cerimônia e festa 
que o Congresso em Foco realizou.

Inclusive, quero cumprimentar o Deputado Tiriri-
ca, que ali participou de uma forma muito interessan-
te, com uma manifestação cultural da qual, inclusive, 
acabei fazendo parte. O Senador Paulo Davim estava 
presente e pôde também testemunhar, assim como o 
Senador Cristovam Buarque.

Parabéns a todos os Senadores que foram in-
dicados.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, §2º, do Re-
gimento Interno.)

SUPLICY E JEAN WYLLYS, 
OS MELHORES DE 2012

O troféu principal do Prêmio Congresso em Foco está 
em novas mãos. Pela primeira vez, o senador petista 
e o deputado do Psol são eleitos pelos internautas os 
melhores parlamentares do ano

Um é paulista, 71 anos, pós-doutor em Economia, 
descendente de uma tradicional família de origem italia-
na, integra a base de apoio ao governo Dilma Rousseff 
e tem duas décadas de mandato no Senado. O outro 
é baiano, 38 anos, jornalista e mestre em Letras e Lin-
guística, representa o Rio de Janeiro por um partido 
de oposição, milita no movimento gay e está há menos 
de dois na Câmara. Donos de trajetórias pessoais e 
políticas tão distintas, eles são os parlamentares que, 
na avaliação dos internautas, melhor representaram a 
população no Congresso este ano: o senador Eduardo 
Suplicy (PT-SP) e o deputado Jean Wyllys (Psol-RJ).

Suplicy e Jean foram os grandes vencedores da 
sétima edição do Prêmio Congresso em Foco, nas duas 
categorias gerais – melhor senador e melhor deputado. 
Depois de dois anos, o troféu principal do prêmio mais 
importante da política brasileira está em novas mãos. 
O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) e o deputado 
Chico Alencar (Psol-RJ) haviam feito dobradinha nas 
duas últimas edições da premiação. Cristovam, aliás, 
havia sido o mais votado pelos internautas nos últimos 
três anos. Desta vez, no entanto, depois de liderarem 
boa parte da votação, os dois parlamentares termina-
ram na segunda colocação.
Defesa dos Consumidores

Paulo Paim (PT-RS)
Incluído na lista pelos internautas:
Randolfe Rodrigues
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Defesa do Desenvolvimento Econômico
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
Incluído na lista pelos internautas:
Randolfe Rodrigues

Defesa da Segurança Jurídica e da Cidadania
Randolfe Rodrigues (Psol-AP)
Incluído na lista pelos internautas:
Jean Wyllys

Defesa da Saúde
Humberto Costa (PT-PE)
Incluído na lista pelos internautas:
Jean Wyllys

Combate ao Crime Organizado
Randolfe Rodrigues (Psol-AP)
Incluído na lista pelos internautas:
Luiz Couto (PT-PB), deputado

Defesa da Previdência Social e dos Servidores 
Públicos

Paulo Paim (PT-RS)
Incluído na lista pelos internautas:
Vicentinho (PT-SP), deputado

Defesa da Inovação Tecnológica
Cristovam Buarque (PDT-DF)
Incluído na lista pelos internautas:
Randolfe Rodrigues

Destaques
Randolfe foi o premiado que mais vezes subiu 

ao palco da cerimônia, comandada pelo ator Murilo 
Grossi e pelo diretor do site, o jornalista Sylvio Costa. 
Além de ter ficado entre os três melhores no Senado, 
o representante do Amapá foi homenageado por ter 
sido escolhido pelos jornalistas que participaram da 
primeira fase de votação como o melhor senador do 
ano. Na Câmara, o preferido dos jornalistas foi Chico 
Alencar. Recém-operado do coração, ele não pode 
comparecer, mas enviou carta de agradecimento lida 
por seu colega Ivan Valente (Psol-SP).

O senador do Amapá também foi apontado, na 
votação da internet, como principal destaque em três 
categorias especiais – Parlamentar de Futuro,

Assim como Suplicy e Cristovam, no Senado, 
e Jean e Chico Alencar, na Câmara, também foram 
contemplados com troféus feitos pela escultora Suza-
na Gouveia o senador Randolfe Rodrigues (Psol-AP) 
e a deputada Luiza Erundina (PSB-SP), que termina-
ram na terceira colocação em suas respectivas Casas.

Ao todo, 51 parlamentares foram premiados na 
cerimônia realizada ontem (8) à noite no Unique Palace, 
em Brasília.Os demais receberam placas e certificados, 
atestando o bom desempenho parlamentar, na avalia-
ção dos jornalistas e do público. Após a cerimônia de 

apresentação, os convidados acompanharam o show 
da banda brasiliense Móveis Coloniais de Acaju. Um 
dos destaques da noite foi a canja dada por Suplicy e 
pelo deputado Tiririca (PR-SP), que cantaram juntos 
num inesperado dueto durante o show musical (em 
instantes, mais informações sobre o assunto).

Pela primeira vez, os internautas puderam acres-
centar um nome, em cada uma das 11 categorias do 
prêmio, à lista dos melhores parlamentares elabora-
da pelos 186 jornalistas que participaram da primeira 
fase de votação.
Veja quem foram os mais votados pelos internau-
tas em cada categoria: 

Categorias gerais:
Melhor senador

Eduardo Suplicy (PT-SP)
Incluído na lista pelos internautas:
Alvaro Dias (PSDB-PR)

Melhor deputado
Jean Wyllys (Psol-RJ)
Incluído na lista pelos internautas:
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP)
Categorias especiais:

Parlamentar de Futuro
Randolfe Rodrigues (Psol-AP), senador
Incluído na lista pelos internautas:
Fernando Francischini (PEN-PR), deputado

Defesa da Democracia
Eduardo Suplicy (PT-SP), senador
Incluído na lista pelos internautas:
Jean Wyllys

Combate ao Crime Organizado, Defesa da Segu-
rança Jurídica e da Cidadania. O senador também foi 
incluído pelos internautas na relação dos destaques 
de outras quatro categorias: Defesa dos Consumido-
res, Defesa do Desenvolvimento Econômico, Defesa 
da Saúde e Defesa da Inovação Tecnológica.

Além da possibilidade de inclusão de nomes à 
lista dos jornalistas, esta edição do prêmio teve outra 
novidade. Pela primeira vez, foram excluídos da vota-
ção os parlamentares que respondem a acusações 
criminais (inquéritos ou ações penais) no Supremo 
Tribunal Federal (STF), a processo nos conselhos de 
ética da Câmara ou do Senado ou alvos de denúncias 
de violação aos direitos humanos.

O evento foi transmitido ao vivo pela Rádioweb, 
maior agência de rádio do país.
O prêmio

Em sua sétima edição, o Prêmio Congresso em 
Foco tem como objetivo estimular o cidadão eleitor a 
seguir de perto, e de modo permanente, as atividades 
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do Legislativo. A ideia é fiscalizar e acompanhar tanto 
para dar puxões de orelhas na maioria que nos decep-
ciona na arena legislativa, mas também para valorizar 
quem sabe honrar o voto que recebeu nas urnas.

O Prêmio Congresso em Foco 2012 tem o pa-
trocínio da Ambev, da Petrobras e da Souza Cruz, e 
o apoio da Associação Nacional dos Peritos Crimi-
nais Federais (APCF), da Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil (Anoreg/BR), da Associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Ar-
penBrasil), da Associação Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal (ADPF), da Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) 
e do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agrope-
cuários (Anffa Sindical).

Também apoiam o projeto a Federação Brasileira 
de Associações Fiscais de Tributos Estaduais (Febra-
fite), a Associação Nacional dos Defensores Públicos 
Federais (Anadef), a Associação Nacional dos Espe-
cialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
(Anesp), a Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra), a Associação Nacional 
dos Advogados da União (Anauni), o Sindicato Nacio-
nal dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz) 
e a União dos Auditores Federais de Controle Externo 
(Auditar) e a agência de comunicação Inpress Oficina.

SUPLICY É O GRANDE DESTAQUE 
NA DEFESA DA DEMOCRACIA

Senador paulista foi o primeiro colocado na catego-
ria do Prêmio Congresso em Foco patrocinada pela 
APCF. Jean Wyllys entra como destaque indicado pe-
los internautas

por Edson Sardinha 
O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) foi o parla-

mentar que mais se destacou na Defesa da Democracia 
em 2012, na opinião dos internautas. Essa categoria do 
Prêmio Congresso em Foco é patrocinada pela Asso-
ciação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF).

Indicado pelos jornalistas, Suplicy foi o mais 
votado na internet. Logo atrás dele ficaram os tam-
bém senadores Randolfe Rodrigues (Psol-AP), Pedro 
Simon (PMDB-RS) e Pedro Taques (PDT-MT) e o de-
putado Miro Teixeira (PDT-RJ).

Pela primeira vez, os internautas também pude-
ram acrescentar um nome à lista dos jornalistas em 
cada categoria. Na Defesa da Democracia, o indicado 
pelos internautas foi o deputado Jean Wyllys (Psol-RJ).
Suplicy

Paulistano, 71 anos, Eduardo Suplicy exerce o 
terceiro mandato no Senado. É professor universitá-
rio, economista e administrador de empresas. Tem 

pós-doutorado em Economia pela Universidade de 
Stanford, nos Estados Unidos. Foi deputado estadual 
e federal antes de se tornar o primeiro senador eleito 
pelo PT em 1990.

Tem como principal bandeira política a expansão 
do Programa Renda Básica de Cidadania, previsto em 
lei de sua autoria. Na crise do mensalão, em 2005, 
apoiou a criação da CPI dos Correios. Recebeu o Prê-
mio Congresso em Foco em todas as suas edições.
O prêmio

Em sua sétima edição, o Prêmio Congresso em 
Foco tem como objetivo estimular o cidadão eleitor a 
seguir de perto, e de modo permanente, as atividades 
do Legislativo. A ideia é fiscalizar e acompanhar tanto 
para dar puxões de orelhas na maioria que nos decep-
ciona na arena legislativa, mas também para valorizar 
quem sabe honrar o voto que recebeu nas urnas.

O Prêmio Congresso em Foco 2012 tem o pa-
trocínio da Ambev, da Petrobras e da Souza Cruz, e 
o apoio da Associação Nacional dos Peritos Crimi-
nais Federais (APCF), da Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil (Anoreg/BR), da Associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Ar-
penBrasil), da Associação Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal (ADPF), da Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) 
e do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agrope-
cuários (Anffa Sindical).

Também apoiam o projeto a Federação Brasileira 
de Associações Fiscais de Tributos Estaduais (Febra-
fite), a Associação Nacional dos Defensores Públicos 
Federais (Anadef), a Associação Nacional dos Espe-
cialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
(Anesp), a Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra), a Associação Nacional 
dos Advogados da União (Anauni), o Sindicato Nacio-
nal dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz) 
e a União dos Auditores Federais de Controle Externo 
(Auditar) e a agência de comunicação Inpress Oficina.

A iniciativa tem ainda o apoio institucional do Sin-
dicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, 
da Agência Radioweb, da Fábrica de Ideias e da ONG 
carioca A Voz do Cidadão, que mantém programa de 
mesmo nome na Rede CBN de Rádio.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. 
Parabéns pela escolha de V. Exª como Senador do 
ano de 2012!

Com a palavra, o nobre Senador Paulo Davim, 
pelo prazo de 20 minutos.

Tem a palavra V. Exª.
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, os que me 
assistem na TV Senado e que me ouvem pela Rádio 
Senado, começaria minhas palavras, na manhã desta 
sexta-feira, parabenizando o Senador Eduardo Suplicy 
pela escolha feita ontem na solenidade promovida pelo 
Congresso em Foco como melhor Senador em 2012 
e o Senador Cristovam Buarque, que foi o segundo 
colocado e que ganhou também em outras categorias.

Quero externar também minha felicidade e alegria 
em ter sido indicado pelos jornalistas que cobrem o 
Senado Federal, os 186 jornalistas, na categoria de-
fesa da saúde.

Meu nome figurou com outros ilustres parlamen-
tares, da mesma forma comprometidos com a saúde, 
como, por exemplo, o Senador Humberto Costa, que foi 
escolhido pelos internautas como o que mais apresen-
tou propostas, que teve melhor desempenho na defesa 
da saúde; como Jandira Feghali e o Deputado Perondi.

Enfim, figurar nessa lista seleta de cinco mem-
bros, de cinco parlamentares, para mim foi uma hon-
ra incomensurável. Fiquei extremamente feliz por ter 
sido lembrado por esse grupo de jornalistas que cobre 
o Congresso Nacional. E levo para o meu Estado o 
certificado que recebi ontem à noite com muito orgu-
lho e com muita alegria, sendo um estímulo adicional 
para continuar nessa luta incansável e incessante na 
defesa de uma saúde pública justa, digna, universal 
e resolutiva.

Para mim, foi um reconhecimento que me deixou 
muito feliz e muito estimulado para continuar na luta em 
defesa dos nossos ideais. Seguramente, um dia conse-
guiremos construir a saúde pública dos nossos sonhos.

Quero parabenizar todos os parlamentares cita-
dos, mas principalmente os que foram escolhidos nas 
respectivas categorias. Também quero parabenizar o 
jornalista Sílvio Costa, diretor e fundador do Congres-
so em Foco, pela organização da solenidade no dia 
de ontem, bastante concorrida, bastante prestigiada, 
bastante organizada, que realmente dá a dimensão 
da seriedade do Congresso em Foco.

No entanto, Sr. Presidente, também gostaria de 
tecer alguns comentários sobre o Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automo-
tores de Vias Terrestres, o DPVAT, que foi criado pela 
Lei nº 6.194, de 1994, e modificado pela Lei nº 11.482, 
de 2007, que alterava a tabela de Imposto de Renda.

Essa Lei se originou da Medida Provisória nº 340, 
de 2006. E voltou a ser modificada pela Lei nº 11.945, 
de 2009, que alterou a legislação tributária federal. Essa 
lei se originou da Medida Provisória nº 451, de 2008.

A Lei nº 11.482, de 2007, e a Lei nº 11.945, de 
2009, alteraram, como eu disse há pouco, a tabela 
do Imposto de Renda. Como estamos acostumados 
a testemunhar aqui, as medidas provisórias recebem 
algumas emendas que destoam do seu arcabouço 
original, e foi o que aconteceu com DPVAT.

O art. 3º da Lei nº 6.194, de 1974, originalmente, 
especificava as indenizações da seguinte forma: 40 
vezes o salário mínimo por morte; o valor atualizado 
seria R$24.880,00.

Estabelecia também o prêmio de 40 vezes o sa-
lário mínimo por invalidez permanente e até 8 vezes 
o maior salário mínimo para reembolso de despesas 
médicas.

Como se vê, o valor da indenização era atualiza-
do de acordo com o salário mínimo.

A Lei nº 11.482, de 2007, alterou o art. 3º, re-
vogando a paridade com o valor do salário mínimo e 
estabelecendo um valor fixo, em real, para as inde-
nizações desde 2007, sendo R$13,5 mil em caso de 
morte; R$13,5 mil em caso de invalidez permanente 
e R$2,7 mil para o reembolso de despesas médicas.

Vejam que houve uma modificação do que era 
pago, estabelecido na Lei nº 6.194, de 1974, com a 
mudança acontecendo na Lei nº 11.402, de 2007. Exis-
tia um valor para indenização tendo como parâmetro 
o salário mínimo, e a Lei de 2007 estabeleceu o valor 
fixo em R$13.500,00.

Pois bem, como se não bastasse, Sr. Presidente, 
a Lei nº 11.945, de 2009, no art. 30, diz o seguinte:

§3o O CNSP [Conselho Nacional de Seguros 
Privados] estabelecerá anualmente o valor 
correspondente ao custo da emissão e da 
cobrança da apólice ou do bilhete do Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais causados por 
veículos automotores de vias terrestres.

Ou seja, o Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados evocou para si essa responsabilidade de esta-
belecer o reajuste anual. Pois bem, aqui, na prática, 
a Lei autoriza o CNSP a majorar o valor do Seguro 
Obrigatório anualmente.

Pois bem, o que é que causou essa mudança 
na Lei? O tamanho da frota de veículos automotores 
do Brasil, no ano de 2011, de acordo com dados do 
Denatran, e fazendo um cálculo de arrecadação de 
acordo com o Seguro DPVAT, foi o seguinte: são 40 
milhões de automóveis no Brasil em 2011 (dados do 
Denatran), num DPVAT de R$101,16. Isso perfaz um 
total de R$4.049.434.000; 2.000.029 caminhões, a um 
DPVAT de R$105,68. Dá R$24 milhões. Ônibus... Enfim, 
motocicletas, 18 milhões; carros utilitários, 7 milhões, 
perfazendo um total de 70 milhões de veículos no Bra-
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sil, e uma arrecadação, Sr. Presidente – pasme V. Exa

–, só de DPVAT, de R$10.325.758.000. Só do Seguro 
Obrigatório DPVAT!

Pois bem, vamos à frente. O Decreto Federal no

2.867/88 dispõe sobre a repartição dos recursos arre-
cadados com o Seguro Obrigatório do DPVAT. Portanto, 
dos R$10.325.758.000, em 2011, 45% foram para o 
Fundo Nacional de Saúde; 5% para o Departamento 
Nacional de Trânsito; e 50% para as seguradoras. Ou 
seja, as seguradoras tiveram R$5,162 bilhões, em 
2011, de arrecadação.

Não para por aí. Vamos às indenizações. No ano 
passado, 2011, foram registradas 58 mil mortes, 239 
mil invalidezes, 68 mil pagos por despesas médico-
-hospitalares. O montante utilizado para indenização 
desses R$5,162 bilhões foi de R$2,287 bilhões. O que 
sobrou de lucro para as seguradoras foram R$2,875 
bilhões. Então, é uma atividade que tem um lucro de 
quase R$3 bilhões por ano.

Qual era o grande problema que está sendo moti-
vo de um projeto de lei de minha autoria, Sr. Presidente?

Como falei há pouco, o Conselho Nacional de Se-
guros Privados estabelece os reajustes anuais no que 
é pago no Seguro Obrigatório, mas as indenizações 
estão congeladas, desde 2005, no valor de R$13,5 mil. 
Ou seja, a Lei concedeu o direito ao CNSP – Conse-
lho Nacional de Seguros Privados, a Lei nº 11.945, de 
estabelecer os reajustes na cobrança das apólices do 
Seguro Obrigatório de danos pessoais. Entretanto, as 
indenizações não estão, digamos assim, indexadas a 
nada. Por isso, esses valores estão congelados em 
R$13,5 mil. Nós estamos apresentando um projeto de 
lei, alterando a Lei nº 11.945, de 2009, estabelecendo 
um indexador nos valores dessas indenizações.

Não é justo que a emissão das apólices e do bi-
lhete do Seguro Obrigatório sofram reajustes e que o 
pagamento das indenizações fiquem congelados. Tem 
que haver certa paridade. Aí é onde reside esse lucro 
astronômico das seguradoras, ou melhor, da segura-
dora que trabalha com o DPVAT, o Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos Automoto-
res de Vias Terrestres. Nós precisamos corrigir essa 
distorção. Esses valores não correspondem aos gastos 
que os acidentados eventualmente necessitem de fazer 
frente. Então, está sendo objeto de um projeto de lei 
de nossa autoria a fixação de indexadores para man-
ter esses valores pagos atualizados ou, pelo menos, 
para diminuir essa defasagem que nós vemos até hoje.

O outro problema também, Sr. Presidente, é uma 
queixa recorrente dos IMLs. O exame para atender o 
DPVAT nada tem haver com a finalidade e as atribuições 
do IML. Isso é uma perícia estranha a essa instituição. 
Trata-se apenas de um trabalho braçal, cansativo, sem 

interesse médico-legal e, por isso, desestimulante. E 
pelo seu volume prejudica o IML no cumprimento de 
seu importante papel na elucidação das infrações pe-
nais, razão da sua existência.

A perícia para atender o DPVAT deveria ser re-
gulamentada como atribuição da perícia médica remu-
nerada pelas seguradoras, que têm faturamento anu-
al fabuloso. Enquanto isso não ocorre, há sugestões 
cabíveis para dirimir dúvidas e resolver este problema 
que aflige a atividade do IML – Instituto Médico-Legal 
do Brasil.

Para concluir, Sr. Presidente. No último Congres-
so de Medicina Legal ocorrido em Fortaleza, uma das 
maiores autoridades em Medicina Legal neste País, o 
Dr. Chu En Lay, propõe claramente que haja mudan-
ça na Lei do DPVAT, para que as indenizações por 
danos pessoais sofridos na lesão de trânsito tenham 
como base o laudo médico da lesão corporal elabo-
rado pelo IML e que são requisitados, rotineiramente, 
pelas autoridades policiais. Isso porque o que acon-
tece é o seguinte: se existe um acidente do trânsito, o 
médico legista faz o exame de corpo de delito e emite 
um laudo médico-legal. Mas o laudo exigido pelas se-
guradoras é outro. Isso sobrecarrega os profissionais 
da Medicina Legal, sobrecarrega os IMLs, quando, na 
verdade, não é uma prerrogativa, não é uma finalidade 
precípua dos IMLs esse tipo de trabalho. Poderá até 
ser feito, desde que haja respeito aos laudos emitidos 
pelos Institutos Médico-Legais do Brasil, e que as se-
guradoras, se precisarem de um exame mais detalhado 
ou complementar, contratem esse serviço por peritos 
capacitados em atenderem às suas necessidades e não 
sobrecarreguem os Institutos Médico-Legais do Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, eram essas as minhas 
considerações na manhã de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Paulo Davim.

Concedo a palavra ao nobre Senador Cristovam 
Buarque, pelo prazo de 20 minutos, pedindo escusas 
por ter invertido, involuntariamente, a ordem de ora-
dores inscritos.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Bom dia a cada uma e a cada um! 

Senador Tomás, que preside a sessão; Srs. Se-
nadores, Srªs Senadoras; Senador Tomás, o senhor 
tem sido um dos que mais comparecem aqui, mais 
assiste às falas e deve ter percebido que eu, em geral, 
falo mais como Senador da República, representando 
o Distrito Federal , do que um Senador concentrado 
nos temas locais do Distrito Federal.

Mas chegam certos momentos em que tenho que 
assumir, sim, a minha responsabilidade de representante 
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do povo do Distrito Federal e falar de Brasília, até porque 
o Senador da República tem que saber, lembrar e cuidar 
que o Distrito Federal é a capital de todos os brasilei-
ros. Falar de Brasília é falar um pouco do Brasil inteiro.

E é sobre o Distrito Federal que eu quero falar, 
é sobre a capital do Brasil que quero falar, é sobre o 
sistema de limpeza e o sistema de transparência públi-
ca que quero falar, fazendo 15 perguntas ao Governo 
do Distrito Federal. As últimas que fiz, assinadas, em 
documento, por mim e pelo Senador Rodrigo Rollem-
berg, um mês e meio depois, não mereceram a menor 
consideração do Governador do Distrito Federal. Eram 
algumas considerações, consultas sobre um acordo que 
ele está fazendo, que nos parece – e a toda a população 
brasiliense – absolutamente injustificável: contratar uma 
empresa de Cingapura para pensar o futuro do Distrito 
Federal, desprezando a competência de brasileiros de 
todas as partes e de brasilienses, depois de 50 anos 
que já estamos aqui; e não só isso, mas desprezando 
a transparência, porque ninguém sabe a razão de uma 
empresa de Cingapura, por que esta empresa, e nem 
mesmo o que ela vai fazer exatamente.

Mas hoje é o outro projeto que nos preocupa, 
e talvez até mais, porque não diz respeito pensar o 
futuro que o Governo irresponsável pode contratar e 
depois rasgar o documento e não atrapalhar a nossa 
vida. Claro que ficaria a pergunta de quem gastou e 
quem ganhou com isso, mas hoje é algo que diz res-
peito ao dia a dia. 

O Governo do Distrito Federal está pensando 
em substituir o sistema atual de limpeza urbana, um 
sistema histórico que Brasília tem, através do Serviço 
de Limpeza Urbana do Distrito Federal, uma empresa 
que é da idade do Distrito Federal e que combina o 
seu trabalho com parcerias público-privadas com en-
tidades, com grupos, com empresas que fazem ser-
viços específicos.

Pois bem, o Governo está se propondo a subs-
tituir tudo isso por uma empresa, mas não é uma em-
presa para fazer isso ou aquilo; é uma empresa para 
fazer da varrição ao tratamento dos resíduos sólidos. 
Isso não vai dar certo. E não vai dar certo ao custo de 
R$13 bilhões, porque se trata de um convênio, de um 
acordo por 30 anos. Por 30 anos o Governo do Dis-
trito Federal ficará amarrado a uma empresa, e todo 
o sistema de limpeza urbana das cidades do Distrito 
Federal ficará ligado às mãos de uma única empresa. 

Em 30 anos, empresas quebram. Imaginem se 
esse acordo tivesse sido feito, 10 anos ou 5 anos atrás, 
com a Delta, por 30 anos. As empresas sofrem proble-
mas de continuidade. 

Vamos deixar a limpeza da Capital do Brasil nas 
mãos de uma empresa por 30 anos, cuidando da var-

rição, daquele pequeno gari até os mais importantes 
sistemas de usinas de tratamento? E o Governador 
não explica, não responde. 

Por isso, eu quero fazer aqui, de público, para o 
Brasil as perguntas que estão fazendo ao Governa-
dor e que ele precisa e tem a obrigação de responder. 

A primeira é por que, até agora, não foram di-
vulgados ou disponibilizados os estudos de viabilida-
de técnica e econômica, nem os anexos do edital do 
contrato, e por que não constam das minutas do edital 
e do contrato informações relevantes, como, por exem-
plo, o próprio valor estimado para o contrato. Por que 
é que isso não está sendo feito?

Eu tive acesso, por meios que não foram de uma 
publicização, mas porque, como ex-governador, como 
Senador, tenho acesso a certas pessoas. Foi preci-
so usar uma forma de conseguir – eu não vou dizer 
espuriamente, porque isso nem deveria ser e eu não 
acredito que seja um segredo. Foi preciso usar o co-
nhecimento de técnicos que trabalharam comigo no 
governo, nessa área de limpeza, na área de sanea-
mento, para ter essas informações. Inclusive, elabo-
raram para mim um documento que serve de base a 
este meu discurso – sobretudo o Dr. Montenegro, que 
foi o grande Presidente da Companhia de Água e Es-
goto de Brasília no meu governo. 

A segunda pergunta leva em conta o fato de que 
o sítio da Secretaria de Governo do Distrito Federal 
vem implantando um centro administrativo sob a mo-
dalidade de PPP – Parceria Público-Privada. Está sen-
do feito. E, além dessa iniciativa, outros projetos tam-
bém são feitos, de consultoria público-privada, como 
o Centro de Gestão Integrada no Hospital do Gama e 
outras unidades. 

Ora, eu sou um dos grandes defensores das 
PPPs. Como Governador, tenho o orgulho de ter sido 
o pioneiro na realização de parcerias público-privadas.

Mas a Lei nº 11.079, de 2004, que institui nor-
mas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada, no âmbito da administração pública, 
estabelece, no seu artigo 28:

A União não poderá conceder garantia ou re-
alizar transferência voluntária aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios se a soma das 
despesas de caráter continuado derivadas 
do conjunto das parcerias já contratadas por 
esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 
cinco por cento da receita corrente líquida do 
exercício ou se as despesas anuais dos con-
tratos vigentes nos dez anos subsequentes ex-
cederem a cinco por cento da receita corrente 
líquida projetada para os respectivos exercícios.
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Aí vem a pergunta: O Governo do Distrito Fede-
ral já deu publicidade à modelagem do conjunto de 
parcerias público-privadas que pretende implementar, 
de modo a demonstrar que não vai exceder os limites 
prudenciais estabelecidos pela Lei Federal?

Onde estão essas análises de que essa parce-
ria não vai exigir mais de 5% da receita? Porque, se 
exigir mais, é fora da lei. Além disso, é arriscadíssi-
mo, porque compromete o serviço com o serviço que 
poderá ser descontinuado. Quantas vezes o Governo 
não tem que intervir em empresas? Nós vamos correr 
o risco de começar e depois ter de intervir, depois de 
pagar os custos?

Uma terceira pergunta, Senador: quais são os 
custos anuais com os serviços operacionais tercei-
rizados que atualmente são contratados em três lo-
tes pelo Sistema de Limpeza Urbana, para executar 
varrição, limpeza de logradouros e vias públicas com 
remoção de entulhos e objetos volumosos, coleta con-
vencional, transbordo e transporte em carretas e mais 
um lote específico para a operação do chamado lixão 
da Estrutural? Pergunto também: em quanto tempo 
o Governo do Distrito Federal (GDF) espera que os 
custos anuais sejam reduzidos? Não é mais provável 
que tenha que haver um substancial aumento da taxa 
de limpeza urbana no Distrito Federal?

Ou seja, nas análises que não foram apresenta-
das, não está incluído o que provavelmente vai aconte-
cer: o aumento da taxa de limpeza urbana. O morador 
de Brasília terá provavelmente, a não ser que mostrem 
um estudo convincente de que isso não vai acontecer, 
e não estão fazendo, que aumentar a sua contribuição 
à limpeza, para repassar a uma empresa privada ao 
longo de 30 anos, quase todo o tempo da história do 
nosso Distrito Federal.

E pergunto ainda sobre esse assunto: como pode 
ser considerado sustentável um empreendimento no 
qual, pela modelagem econômica financeira que se co-
nhece, a concessionária apresenta prejuízo nos últimos 
9 anos de um contrato de 30 anos de duração? Pelo 
que analisamos, se é fato aquilo a que temos acesso 
como o possível contrato, durante alguns anos, a em-
presa vai ter prejuízo. Quem vai manter isso? Como 
é possível? Está dentro dos cálculos de período de 
investimento para amadurecer o empreendimento? 
Outra pergunta: por que não realizar licitações para 
contratos de apenas 5 anos, pelo menos na varrição, 
na coleta convencional ou na coleta seletiva? E volto 
a falar nisso depois. Por que 30 anos e por que tudo 
isso, por que R$13 bilhões, ao longo de todo o tempo?

Outro ponto: os estudos de viabilidade técnica e 
econômica, na versão a que tive acesso, examinam 
dois cenários. No cenário 1, os serviços de varrição 

manual foram incluídos no objeto do contrato de par-
ceria público-privada, e, no cenário 2, esses serviços 
ficariam de fora. Quais as justificativas que fizeram 
com que, no cenário 1, fosse adotada uma minuta de 
edital e, na minuta de contrato, fosse colocada uma 
situação diferente? Por que tenho um cenário 1, que 
foi usado, e não há a razão, a justificativa de não ficar 
com o cenário 2? 

Outra: os investimentos orçados no cenário 1 são 
estimados em R$770 milhões. Esse valor é apenas 
6,6% do valor estimado para o contrato de 30 anos. 
Isso nos faz pensar que o financiamento dos investi-
mentos por intermédio de um concessionário privado 
não é, ou pode não ser, a principal razão para mono-
polizar os serviços de limpeza no DF. Aqui, levanta-
-se uma suspeita, e quero levantar aqui a suspeita: é 
possível que por trás dessa intenção haja outros in-
teresses, e quando falo outros interesses pode ser o 
uso de recursos de uma forma não correta, seja legal, 
seja legitimamente.

E não é um pouquinho de dinheiro. Estamos ven-
do um senhor dono de uma empresa de publicidade 
condenado a 40 anos porque desviou alguns milhões 
de recursos de umas áreas para outras. Aqui, estou 
falando de bilhões. Não vai ter calendário que chegue 
para decidir a tal da dosimetria, se se constatar que, 
por trás de tudo isso, existe a manipulação indecorosa 
de recursos públicos.

Por isso, eu faço a pergunta: qual será a princi-
pal razão para a iniciativa da PPP? Que nos conven-
ça. E fala aqui uma pessoa absolutamente favorável à 
PPP. Cheguei, durante a campanha que fiz pelo atual 
Governador, a dizer, por exemplo, Senador Tomás – o 
que é uma coisa muito polêmica –, que o cuidado de 
crianças não pode ser feito, sobretudo, e nem totalmen-
te, por creches estatais. Nós precisamos de creches 
públicas. Eu tenho sido, talvez, o primeiro a defender 
que estatal não é sinônimo de público, nem público é 
sinônimo de estatal. Há atividades estatais que não 
servem ao público, e há atividades particulares que 
servem ao público.

Mas qual é a razão para justificar a PPP? Outra 
pergunta é uma coisa muito simples. Esse programa 
tem, entre os itens a serem financiados pelo BID, obras 
e instalações que o serão também na PPP. E aí vem a 
pergunta: por que o compromisso do BNDES, através 
do seu fundo social, de financiar gratuitamente insta-
lações de triagem de resíduos sólidos no DF, não está 
sendo levado em consideração na PPP? Se a gente 
já tem condições de ter recursos do BNDES, gratui-
tamente, por que a gente vai atrás de outro banco?

Outra pergunta, lembrando um acordo, um con-
trato feito com os eleitores pelo atual Governador, 
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quando candidato. Ele disse – vou ler, Senador: “treze 
propostas de Agnelo para um saneamento de qualida-
de para todos”. Ele diz lá: 

(...)reestruturar os prestadores públicos e me-
lhorar a qualidade do serviço, valorizando os 
funcionários de carreira, promovendo a capa-
cidade técnica e gerencial, reduzindo os car-
gos em comissão e realizando os concursos 
públicos necessários, relacionar-se de modo 
democrático com os sindicatos e os fundos de 
pensão dos trabalhadores. 

Ora, isso não vale para o sistema de limpeza ur-
bana? Ora, o sistema estatal de limpeza urbana não 
está considerado nesse compromisso dele com os 
servidores do Distrito Federal? Ora, ele vai se compro-
meter a cuidar bem dos funcionários de carreira e vai 
fazer o que com os servidores do sistema de limpeza 
urbana? E pergunto mais: o que já foi feito e o que 
será feito para reestruturar e capacitar institucional-
mente o sistema de limpeza urbana? Vai fechar? Vai 
privatizar? Vai entregar na bandeja para essa empresa 
que for escolhida? O Governador precisa responder 
isso, não apenas pela falta de transparência e, por-
tanto, as desconfianças que isso gera, mas também 
pelo compromisso que teve com os trabalhadores do 
Distrito Federal.

Décima: Os estudos de viabilidade técnica e eco-
nômico financeira, na versão a que tive acesso, inclui 
a previsão de tratamento e disposição final de todos 
os resíduos sólidos do serviço de saúde gerados no 
Distrito Federal, o que incluiria, portanto, aqueles ge-
rados nas clínicas, hospitais e ambulatórios privados. 
Minha pergunta: é assim mesmo? Ou seja, o Distrito 
Federal vai se responsabilizar por um encargo que é 
privado? O hospital privado pode descuidar-se com-
pletamente do lixo que as suas atividades provocam, e 
o Governo, por intermédio dessa empresa, vai chegar 
lá e cuidar direitinho, e a gente pagando? Se isso for 
feito, os hospitais particulares vão reduzir seus custos 
e, portanto, reduzir suas cobranças ou vão aumentar 
seus lucros? Tinha de estar isso no estudo desse porte 
de bilhões de reais!

Outra proposta do Governador Agnelo, quando 
candidato, no trabalho Treze Propostas para um Sane-
amento de Qualidade para Todos, ele diz: “Implantar 
programas de coleta seletiva em todas as cidades do 
DF; assegurar a reciclagem; capacitar e contratar as 
cooperativas de catadores para trabalharem, em con-
dições dignas, na seleção dos materiais coletados.”

Minha pergunta: Como fica a contratação, pelo 
Governo do Distrito Federal, das cooperativas e asso-
ciações de catadores de material reciclado com essa 

PPP? Nós levamos anos para organizar os trabalhado-
res que selecionam lixo, que prestam grande serviço 
ao meio ambiente, que obtêm uma renda para suas 
famílias. Nós levamos muitos anos para organizá-los 
em cooperativas. Ele vai desfazer isso em um passe 
de mágica? Ele vai jogar no lixo essas cooperativas? 
Vai jogar no lixo a organização de milhares de traba-
lhadores que sobrevivem dessa coleta ou a empresa 
vai contratá-los como servidores? Por que não fala? 
Por que não diz? Por que se rasga o compromisso que 
assumiu em campanha? 

Outra pergunta – estou terminando em breve, 
Senador. entre os objetivos principais dessa PPP, cons-
tante do Aviso de Consulta e Audiência Pública, encon-
tram-se a desoneração do Governo do Distrito Federal 
não somente da execução direta do serviço de limpeza 
urbana, como também de parcela ou da totalidade de 
seus custos, a otimização econômica da prestação de 
serviços, com a consequente redução ou eliminação 
do déficit gerado por seu movimento, o envolvimento 
da iniciativa privada na execução de tais serviços e 
no provimento dos investimentos necessários à sua 
modernização. 

Eu pergunto: como o Governo do Distrito Federal 
pretende se desonerar, parcial ou totalmente, como ele 
diz, dos custos do serviço de limpeza urbana? A limpeza 
vai ser feita por caridade de uma empresa para com a 
Capital do Brasil? A concessionária não será remune-
rada pelos serviços que prestar e pelos investimentos 
que realizar? Claro que tem de ser paga e remunerada. 
Não tem a menor razão essa ideia esdrúxula anterior, 
de que o Governo do Distrito Federal ficará isento do 
custo. Nós pagamos os nossos impostos, o Gover-
no usa o imposto, que pagamos para que as nossas 
quadras sejam limpas. Vai haver um pagamento. E por 
que assume que não vai pagar nada? Essa não é uma 
parceria administrativa, onde todos os custos serão do 
Poder Público? E mais o lucro da empresa? Claro que 
sim. Onde está dito que isso vai custar menos do que 
o serviço que é feito hoje? Isso leva a uma pergunta: 
o envolvimento da iniciativa privada pode ser dado 
como justificativa para a organização de um serviço 
público essencial? 

Ninguém é contra Parceria Público-Privada, mas 
ela tem de estar de acordo com o interesse público, e 
a remuneração da empresa tem de ser feita para que, 
no final, contando o que o Governo paga à empresa 
e o serviço que a empresa paga, o público se benefi-
cie. Que certeza a gente tem nisso com um valor tão 
alto de custo?

Sr. Presidente, ainda pergunto: por que, no estu-
do de viabilidade técnica, na versão a que tive acesso, 
não há qualquer informação sobre metas evolutivas no 
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tempo de coleta seletiva, de reciclagem de resíduos 
sólidos, secos, com postagem dos resíduos biodegra-
dáveis? Ao longo de 30 anos, vai evoluir muito o sis-
tema de coleta, de transporte e de tratamento de lixo. 
Isso evolui a cada ano, e o documento não prevê isso. 
Há, de fato, prioridade nessa modelagem para a cole-
ta seletiva, reciclagem e a compostagem de resíduos 
sólidos? Porque esse estudo não menciona o apro-
veitamento energético do biogás nos futuros aterros 
sanitários do Distrito Federal, aproveitamento que já 
vem sendo feito na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas 
Gerais e em São Paulo, por exemplo.

A grande inovação, daqui para frente, é transfor-
mar lixo em luxo; o lixo em energia, por exemplo. E isso 
é possível. Por que um contrato dessa monta, por 30 
anos, não prevê, não diz como será feito esse aprovei-
tamento do lixo para geração de energia?

Quero lembrar, também, quase para concluir, que 
o gestor das PPPs – Parcerias Público-Privadas de-
clarou, em uma reunião, que essa PPP não vai incluir 
incineração de resíduos sólidos. Eu pergunto, portanto: 
o Governo Federal pode assegurar a veracidade dessa 
afirmação, ou foi uma leviandade desse senhor? Se 
assegura, ele insere uma cláusula num eventual con-
trato de concessão administrativa, vedando qualquer 
aditivo que inclua incineração de resíduos sólidos, que 
não seja parcela contaminada dos resíduos dos servi-
ços de saúde, entre os serviços públicos contratados? 
Como não vai incinerar, se é uma parte do tratamento 
do lixo, não a totalidade do tratamento? Nós temos o 
tratamento do lixão, nós temos o tratamento por incine-
ração, nós temos o aproveitamento da transformação 
em energia, obviamente, depois de se fazer a coleta 
seletiva. Por que não se coloca a incineração? Não vai 
haver nada que se precise incinerar? Nada? Tudo vai 
ser aproveitado? Ainda não chegamos a esse ponto 
na tecnologia.

Finalmente, eu quero dizer, Sr. Presidente, como 
pergunta, ainda, que essa PPP, com os compromissos 
estratégicos de longo prazo que incorpora, não deve 
ser levada à frente, se não estiver prevista num plano 
discutido ampla e democraticamente com a população 
e os demais setores interessados do Distrito Federal. 
É a vida dos moradores do Distrito Federal que está 
envolvida nisso. É a vida, é o funcionamento da Capital 
de todos os brasileiros que está envolvida nisso. Não 
é possível que, da cabeça de um Governador, sem 
nem ao menos consultar o sistema de limpeza urbana 
e nem, ao menos – dizem – consultar a Secretaria de 
Meio Ambiente... a Secretaria de Meio Ambiente não 
ser consultada num projeto dessa monta, desse cus-
to, dessa duração de 30 anos, para fazer um serviço 
tão amplo, Senador Jucá, desde a varrição até o trata-

mento do lixo? A população não vai participar? Vai ficar 
limitada ao discurso de um Senador numa sexta-feira 
pela manhã? O Governador tem de dar explicação. 

Por isso, mesmo que ele não tenha respondido ao 
documento anterior – assustador, a meu ver –, sobre o 
injustificável acordo com Cingapura, eu vou transformar 
isso que aqui falei em um documento oficial e enviar 
ao Governador o mais brevemente possível.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para falar, 
rompendo, até, uma certa tradição que eu tenho, de 
falar de Brasília como parte do Brasil. Mas, como Se-
nador do Distrito Federal, quando preciso, tenho de 
zelar pelos interesses desta cidade, porque, como é a 
Capital de todos os brasileiros, tudo que aqui se passa 
repercute no País inteiro.

Muito obrigado, Sr. Senador. 
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Obrigado a V. Exª, Senador Cristovam 
Buarque.

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá, pela Liderança do PMDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, todos os que nos acompanham 
pela TV Senado, pela Rádio Senado e toda a população 
do nosso querido País, em especial do Estado de Ro-
raima, eu venho hoje à tribuna, um dia mais tranquilo, 
para fazer três registros: dois com efeito nacional e um 
que diz respeito ao meu Estado, Roraima.

Primeiro, eu gostaria de registrar a importância 
das palavras do Ministro Mendes Ribeiro na Comis-
são de Agricultura, ontem presidida pelo Senador Wal-
demir Moka, sobre a necessidade, a importância e a 
perspectiva do Governo de remontar um serviço de 
assistência técnica rural para os produtores do Brasil.

Na verdade, o que nós tivemos no passado – e 
fui, à época, governador de Roraima – era a Embrater, 
o sistema brasileiro de extensão rural. No Estado, nós 
tínhamos a Emater, que era exatamente a empresa 
estadual de assistência técnica rural.

A Embrater foi extinta; as EMATERs, que também 
faziam parte da rede, foram extintas; porém, quando eu 
fui governador, ao extinguirem a Emater, eu criei uma 
fundação chamada Fader, exatamente para dar con-
tinuidade à promoção da extensão rural e assistência 
técnica aos agricultores de Roraima. E considero isso 
fundamental, haja vista que, no Estado de Roraima, 
por exemplo, mais de 90% das propriedades são pe-
quenas, de agricultores familiares, que, em tese, não 
têm assistência técnica.

Portanto, muito felizes as palavras do Ministro 
Mendes Ribeiro e a perspectiva do Governo de implan-
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tar essa estrutura, que vai fazer com que a assistên-
cia técnica possa chegar ao pequeno agricultor rural.

Nós temos que produzir, hoje, Presidente, Se-
nador Tomás Correia, com tecnologia. Nós temos que 
ter ações de ponta para ter produtividade, para obter 
ganhos, para alcançar preço internacional. E, sem dú-
vida nenhuma, a assistência técnica, a tecnologia, as 
novas sementes, tudo isso é fundamental.

Eu recebi ontem o Presidente da Embrapa, tra-
tando exatamente da questão do reforço, em termos 
de recursos, para a Embrapa no Orçamento de 2013. 
Eu, como Relator-Geral, externei ao Presidente da 
Embrapa a prioridade que darei às questões da Em-
brapa pelo reconhecimento da excelência, do trabalho, 
da competência e da importância da Embrapa para 
o País no que diz respeito às novas tecnologias, aos 
novos sistemas de plantio, às novas sementes, enfim, 
a tudo aquilo que faz com que a produção no Brasil 
tenha batido recorde em cima de recorde.

Mas nós temos, de um lado, a Embrapa criando 
esses mecanismos. É importante, de outro lado, haver 
a assistência técnica. O Incra já trabalha, em algumas 
áreas, contratando assistência técnica privada, mas 
é importante que haja uma estrutura pública fazendo 
com que a assistência técnica rural possa chegar até 
o produtor, principalmente o pequeno produtor, aquele 
que precisa mais.

No caso do Estado de Roraima, já está na Assem-
bleia Legislativa uma lei criando a Empresa Estadual de 
Assistência Técnica. Mas é importante que o sistema 
seja capitaneado, seja conduzido por uma empresa 
nacional, que possa efetivamente aportar qualidade, 
recursos, tecnologia, ensinamentos, formação, consoli-
dando essa rede de assistência técnica no nosso País.

Outro registro que eu gostaria de fazer diz res-
peito, Senador Tomás, a um pronunciamento de V. Exª 
na data de ontem, publicado no Jornal do Senado. E
gostaria de referenciá-lo, dizendo da importância das 
palavras de V. Exª, que foram exatamente no sentido 
de criticar a exclusão da plantação de cana-de-açúcar 
em determinadas áreas da Amazônia.

V. Exª lembrou bem que os Estados da Amazô-
nia, inclusive, fizeram levantamentos, estudos socio-
econômicos, georreferenciamentos, análises de solo, 
enfim, um estudo profundo das possibilidades de pro-
dução em cada tipo de bioma, em cada tipo de área, 
em cada situação. E é importante que esses estudos 
sejam levados em conta.

Existem áreas no Estado de Rondônia, existem 
áreas no Estado de Roraima que podem receber o 
plantio da cana. São áreas, por exemplo, no caso do 
Estado de Roraima, de cerrado; não são áreas de 
mata. Então, na verdade, por decreto, se proibiu, em 

toda a Amazônia, a plantação da cana-de-açúcar, 
sem, contudo, levar em conta as peculiaridades prin-
cipalmente do Estado de Roraima, de Rondônia e do 
Estado do Amapá.

Então, é importante que nós possamos discutir 
com o Governo para que essa questão seja revista, 
que seja levado em conta o zoneamento agroecoló-
gico dos Estados. Se foi feito todo um estudo técnico, 
se foram gastos recursos, se a questão foi discutida 
com cientistas, com técnicos e se se verificou a pos-
sibilidade de se plantar determinado tipo de cultura 
em determinada área, um decreto genérico não pode 
proibir esse tipo de ação.

Então, eu quero, realmente, aplaudir as palavras 
de V. Exª, reafirmar aqui, também, a minha posição e 
solicitar ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do 
Meio Ambiente que abram esse debate. É importante 
discutir com os Governos Estaduais, com os cientis-
tas, com o INPA, com a própria Embrapa, enfim, com 
todos os segmentos que tratam da questão da produ-
ção no País a forma de se fazer justiça de modo a uti-
lizar áreas na Amazônia para gerar desenvolvimento, 
recurso e progresso.

Nós não queremos desmatar; nós queremos 
preservar a Amazônia. Nós somos amazônidas; nós 
sabemos da riqueza que nós temos, agora, a melhor 
forma de preservar a mata em pé é produzir riquezas 
alternativas que possam, efetivamente, dar ganho e dar 
sustento à população para que não haja exatamente a 
depredação da mata, a derrubada de madeira, a ven-
da ilegal, tudo isso que a gente quer evitar. Então, eu 
queria saudar as palavras de V. Exª e também registrar 
a minha posição favorável à reabertura desse debate 
e dessa discussão.

E, por fim, gostaria de registrar que, na data de 
ontem, nós tivemos, na companhia do Governador 
José de Anchieta, vários encontros muito importantes 
para o futuro de Roraima. Pela manhã, nós estivemos 
com o Ministro Márcio Zimmermann, atual Ministro 
das Minas e Energia, já que o Ministro Lobão está de 
licença, e discutimos a federalização da companhia de 
energia elétrica de Roraima. Dentro de no máximo 15 
dias, o acordo para a federalização da CERR deverá 
ser assinado entre o Governo do Estado e o Governo 
Federal. Da mesma forma, será assinado também o 
acordo para a federalização da empresa do Amapá.

Assim, as duas empresas, que precisavam ter 
encaminhamento e solução – a CERR, de Roraima, 
e a CEA, do Amapá –, tiveram esse encaminhamento 
positivo, inclusive com a posição decisiva da Presi-
denta Dilma, que entende que tanto Roraima quanto 
o Amapá precisam desse aporte, desse apoio, dessa 
intervenção, dessa participação do Governo Federal 
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para prestar um bom serviço à população e resolver 
os problemas de investimento.

Então, estivemos com o Ministro Márcio Zim-
mermann, resolvendo essa questão, com o acom-
panhamento direto da Presidenta Dilma Rousseff, a 
quem quero agradecer de público aqui, em nome do 
Governador, em nome da Bancada de Roraima, em 
nome dos servidores da CERR e em nome da popu-
lação do Estado, que vai ganhar com essa ação do 
Governo Federal.

Estivemos também com o Ministro Fernando 
Bezerra discutindo a implantação, a continuidade e a 
definição de recursos no PAC para o Projeto de Irri-
gação Passarão: único projeto de irrigação do Norte 
do Brasil, com mil hectares irrigados, que será conti-
nuado em Boa Vista. Portanto, o Ministro Fernando 
Bezerra foi parceiro, aportou recursos, enquadrou no 
PAC, junto com a Ministra Miriam Belchior, junto com 
o Ministério do Planejamento. E nós teremos a licita-
ção e a continuidade, em 2013, dessa obra importante 
para produzir alimentos no nosso Estado. Então, com 
o Ministro Fernando Bezerra nós tratamos dos R$41 
milhões para o Projeto de Irrigação Passarão, que, 
assim, terá continuidade.

À tarde, também estivemos com a Ministra Izabella 
Teixeira, exatamente tratando da questão do licencia-
mento para a construção dos acostamentos da BR-174, 
que está em obras. O Governo Federal está investindo 
recursos na recuperação da BR-174. Contudo, havia 
um problema no licenciamento e na autorização das 
obras de acostamento por conta de um passivo am-
biental que existe do DNIT para com o Ibama. Como 
isso estava fazendo com que as obras pudessem ser 
paralisadas, a Presidenta Dilma e a Ministra Izabella 
Teixeira, prontamente determinaram uma solução: está 
pactuado que, na próxima semana, o Ibama e o DNIT 
assinem um termo de ajustamento de conduta e um 
termo de compromisso, ajustando esse trabalho de 
pactuação da solução do passivo ambiental para que 
a obra possa ser continuada.

Portanto, ontem, nós tivemos três grandes en-
caminhamentos de questões aqui, acompanhando 
o Governador José Anchieta, que foram exatamente 
a questão da federalização da CERR, a questão da 
construção dos acostamentos da BR-174 e o enca-
minhamento da obra do Passarão, importante projeto 
de Irrigação. Então, como foi um dia promissor, um dia 
importante para o nosso Estado, eu queria, de público, 
aqui agradecer aos Ministros e ao Governo Federal o 
apoio ao Estado de Roraima.

Eram essas as colocações que eu gostaria de 
fazer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Agradeço a V. Exª, Senador Romero 
Jucá.

Indago a V. Exª, Senador, se V. Exª tem disponi-
bilidade de tempo para presidir a sessão por um mi-
nuto. (Pausa.)

O Sr. Tomás Correia deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com a palavra o Senador Tomás Correia, do 
Estado de Rondônia.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Romero Jucá, Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores e telespectadores da TV Senado, 
agradeço a V. Exª pela palavra que proferiu há pouco 
com relação à questão do plantio da cana-de-açúcar 
na Região Norte, no bioma Amazônia.

Na verdade, é uma decisão um pouco discrimi-
natória. Eu não concordo – e V. Exª também se pro-
nunciou muito bem: não há base técnica alguma para 
essa restrição. Eu próprio perguntei ao Presidente da 
Embrapa ontem, na Comissão de Agricultura, e ele 
disse que realmente não há base técnica para essa 
restrição.

Eu até quero aproveitar para sugerir – e devo 
fazer o requerimento na Comissão de Agricultura, da 
qual tenho a honra de ser membro –, até utilizando 
a sugestão de V. Exª, um debate; que se convoquem 
para uma audiência pública os órgãos envolvidos para 
debatermos essa questão e, quem sabe, encontrarmos 
uma forma de voltarem esses Estados da Região Norte 
a produzir cana-de-açúcar, como é o caso dos Estados 
de Rondônia, do Acre, do Amazonas, de Roraima, do 
Pará e do Amapá.

Há aqui um projeto de lei do Senador Flexa Ribei-
ro, tratando desse assunto também, que a Comissão 
de Agricultura aprovou, de sorte que nós queríamos 
discutir isso, debater e voltar a produzir. Assim, teremos 
a oportunidade de crescer e nos desenvolver.

Nós também temos o direito a isso, não é?
Nós estamos aqui discutindo no Brasil, agora, o 

chamado pacto federativo, uma discussão longa. E veja 
V. Exª como esse é um assunto importante.

Por quê?
Porque isso também tem a ver com o pacto fede-

rativo. Veja V. Exª que um decreto, um ato administrativo 
interfere lá em Rondônia, no Amapá, em Roraima, na-
quilo que devemos nós produzir. Então, é uma questão 
a ser discutida também no pacto federativo, assim como 
as isenções tributárias, outro assunto também que re-

NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL934



60194 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

percute nas receitas dos Estados, e tantos temas que 
certamente são importantes ao debate dessa questão.

A criação de Municípios – nós estamos aqui dis-
cutindo esse assunto. O Estado de V. Exª, Roraima, 
também deve ter necessidade de criar Municípios. Nós 
estamos aqui a depender de uma lei federal estabe-
lecendo regras.

Os Estados, antes, tinham autonomia para es-
tabelecer regras para criar seus Municípios. Hoje, 
queremos deixar isso com a União. Acho que tem de 
voltar para os Estados. É o Estado que sabe o que 
deve fazer para legislar em matéria de criação de seus 
próprios Municípios.

Então, Sr. Presidente, eu queria também dizer 
que recebi ontem, aqui, o ex-Deputado Ezequiel Nei-
va, do Município de Cerejeiras, que reclamava essa 
restrição ao plantio de cana-de-açúcar. Também recebi 
ligação do Prefeito de Cerejeiras, Kleber, que também 
reclamou, porque lá há investimento já pronto de R$18 
milhões, de empresas que querem investir, mas que 
não têm apoio, não têm como fazer mais; com as res-
trições, ficam impedidas de atuar.

Mas eu queria, Sr. Presidente, apenas ler uma 
correspondência que recebi do jurista René Ariel Dotti, 
Professor Titular de Direito Penal; detentor da Medalha 
de Mérito Legislativo, Câmara dos Deputados; corre-
dator dos anteprojetos que se converteram na Lei nº 
7.209, de 1984 (Parte Geral do Código Penal), na Lei 
nº 7.210, de 1984 (Lei de Execução Penal); membro da 
Sociedade Mexicana de Criminologia; Vice-Presidente 
e membro do Comitê Científico da Associação Interna-
cional de Direito Penal, em Paris; advogado militante e 
membro da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ele me encaminhou a correspondência que pas-
so a ler:

Excelentíssimo Senhor Senador TOMÁS COR-
REIA
Inicialmente, agradeço a cortesia de atendi-
mento com a qual fui distinguido quando o 
colega Doutor Guilherme Octávio Batocchio e 
eu estivemos em seu gabinete como membros 
da comissão instituída pelo Conselho Federal 
da OAB para acompanhar o projeto de Lei do 
Senado que institui novo Código Penal. Como 
acentuei na ocasião, a nossa intervenção junto 
à Câmara Alta do Parlamento brasileiro está 
indissoluvelmente vinculada ao interesse pú-
blico, representado por um disegno di legge 
que afeta direitos e interesses fundamentais 
de milhões de cidadãos brasileiros, indepen-
dentemente de suas condições pessoais, sim-
plesmente como membros da sociedade, para 

a qual são destinadas as normas que definem 
crimes e estabelecem penas.
Na carta em que manifesto a decisão de me 
afastar da Comissão de Juristas – como mem-
bro indicado pelo ilustre Senador Alvaro Dias 
–, manifestei a razão de minha decisão em 
termos respeitosos aos meus colegas na carta 
entregue pessoalmente ao coordenador dos 
trabalhos Ministro Gilson Dipp. A atuação dos 
membros da Comissão da OAB junto ao Sena-
do da República, neste momento, é justificada 
não apenas pela condição de cidadãos, mas 
também de advogados, que devem cumprir 
disposições de seu Estatuto e do Código de 
Ética. O primeiro diploma declara que “no seu 
ministério privado o advogado presta serviço 
público e exerce função social”; o segundo 
proclama que o advogado, “indispensável à 
administração da Justiça, é defensor do Es-
tado democrático de direito, da cidadania, da 
moralidade pública, da Justiça e da paz social, 
subordinando a atividade de seu ministério 
privado à elevada função pública que exerce”, 
sendo seu dever “contribuir para o aprimora-
mento das instituições, do Direito e das leis”.
Em face de deliberação da Comissão da OAB, 
o presidente da entidade, Dr. Ophir Cavalcan-
te Júnior, enviou correspondência ao Senhor 
Senador José Sarney, comunicando as razões 
pelas quais no atual momento do processo le-
gislativo deixa de apresentar emendas e su-
gestões, mas, no intuito de colaborar – como 
é de seu dever e legítima atribuição –, solicita 
o sobrestamento do projeto para um aprofun-
dado debate nacional.
Sem olvidar o interesse público revelado pelos 
nobres Senadores José Sarney e Pedro Taques 
na iniciativa de deflagrar o movimento de refor-
ma, é inegável que os trabalhos da Comissão 
de Juristas foram gravemente sacrificados, en-
tre outras, por duas significativas razões: 1ª) o 
açodamento imposto pelo Regimento Interno 
do Senado que, em se tratando de reforma 
de um dos diplomas legais mais importantes 
para a vida comunitária depois da Constituição, 
deveria ter prazos compatíveis com a extraor-
dinária e histórica missão legiferante;
2ª) a inexistência de uma Comissão de Revi-
são do anteprojeto, como tem sido a tradição 
da matéria desde a discussão do Anteprojeto 
de Alcântara Machado, que serviu de base 
às discussões para a elaboração do Código 
Penal de 1940 (Dec-lei nº 2.848/1940); 3ª) a 
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ausência de discussão do disegno di legge 
pela comunidade científica de operadores ju-
rídicos, peja sociedade em geral e pelos meios 
de comunicação, depois da vedação final do 
documento3, assim como ocorreu em projetos 
anteriores, entre eles os que se converteram 
na reforma da Parte Geral do Código Penal 
(Lei 7.209/1984) e na Lei de Execução Penal 
(Lei 7.210/1984).4

A imprensa tem divulgado as diversas mani-
festações de crítica ao Projeto de Lei 236/2012 
em sua redação proposta. E as manifestações 
individuais e coletivas são claras e motivadas 
quanto aos seus graves defeitos, como se po-
derá ver pelos elementos em anexo.5

O povo brasileiro está acompanhando o his-
tórico e antológico julgamento da Ação Penal 
nº 470, pelo Supremo Tribunal Federal. E tem 
aplicado penas de multa para os réus conde-
nados por vários e gravíssimos crimes: de pe-
culato (272) corrupção passiva (276); corrup-
ção ativa (276, § 2º); gestão fraudulenta (354); 
evasão de divisas (366); lavagem de capitais 
(371). A Corte tem aplicado penas privativas 
de liberdade e penas pecuniárias, conforme 
as respectivas cominações.
Mas, no Projeto de Lei nº 236/2012, não exis-
te, para nenhum desses crimes, a cominação 
da pena de multa, que deveria ser cumulada 
com a pena de prisão! E assim ocorre pela 
absoluta impropriedade técnica do artigo 74, 
verbis: “Multa. A pena de multa será aplicada 
em todos os crimes que tenham produzido ou 
possam produzir prejuízos materiais à vítima, 
independentemente de que cada tipo penal a 
preveja autonomamente”.
Mas, como é curial, os delitos acima referidos 
não têm, salvo casos excepcionais, vítimas 
individualmente determinadas.
A gravíssima omissão, inusitada e absurda, 
embora possa, em princípio, ser suprida por 
emendas, não afasta o vício genético que 
comprova mais um aspecto teratológico do 
projeto em andamento. Mas existem outros 
desconchavos6, que servem de exemplo para 
demonstrar a falta absoluta de critérios relati-
vos à exigência legal da proporcionalidade7 e 
de outros princípios fundamentais à boa ela-
boração de um diploma penal.
Sr. Senador: a história, a cultura e o prestígio 
institucional do Senado Federal de nosso País 
não podem ser comprometidos pela aprovação 
de uma proposta legislativa que está sofrendo 

legítimas, lúcidas, indispensáveis e compe-
tentes críticas concebidas e manifestadas no 
melhor sentido do interesse público. Em meu 
nome pessoal e em nome dos colegas da Co-
missão da OAB que já se manifestaram pelo 
sobrestamento do Projeto de Lei no 236/2010, 
venho, respeitosamente, solicitar a atenção 
de V. Exa e um pronunciamento a respeito do 
assunto para conhecimento de seus pares e 
da população brasileira.
Aproveito o ensejo para transmitir-lhes as ex-
pressões de alta consideração e profundo 
respeito.
Cordialmente, – René Ariel Dotti.

Sr. Presidente, em face dessa correspondência, 
fiz um requerimento à Comissão do Código Penal, 
da qual sou membro, e já conversei com o Senador 
Eunício Oliveira sobre o problema. Há certo consen-
so na Comissão de que o assunto deve ser debatido, 
realmente. É um assunto de interesse nacional, de 
muita importância para a Nação. O Código deve pas-
sar por amplo debate, porque há uma série de temas 
polêmicos, como é o caso do aborto, da liberação da 
maconha, da eutanásia. Enfim, é um debate que deve 
envolver toda a sociedade.

Encontrei no Senador Eunício Oliveira boa ex-
pectativa de abrir essa discussão o mais amplamen-
te possível. O Relator, o Senador Pedro Taques, vem 
fazendo um trabalho extraordinário. A apreciação da 
matéria foi adiada até dezembro, e creio que haverá 
outros adiamentos, a fim de se permitir e oportunizar 
um debate nacional sobre esse tema.

Fiz um requerimento que está em análise na Co-
missão do Código Penal e que, depois, irá ao plenário, 
nos seguintes termos:

Com fundamento no § 4° do art. 118 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro a 
V. Exa a suspensão do prazo para apresenta-
ção de emendas ao Projeto de Lei nº 236, de 
2012, perante a Comissão Especial destinada 
ao exame da matéria, até a realização das audi-
ências públicas e demais diligências, conforme 
estabelecido no art. 90 do Regimento Interno.

Justificativa
O presente requerimento tem a finalidade de 
suspender o prazo na Comissão Especial so-
bre a reforma do Código Penal Brasileiro, para 
apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 
236, de 2012.
Todos sabem que a reforma do Código Penal 
tem gerado inúmeras discussões e críticas, 
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tanto pelos operadores do direito como por 
diversos setores da sociedade.
Há diversos temas que são extremamente po-
lêmicos, como é o caso do aborto, ortotanásia 
e drogas, temas esses que, ainda, precisam 
ser amadurecidos pela sociedade.
O texto elaborado pela Comissão de Juristas, 
sem desmerecer o seu árduo e nobre traba-
lho, merece reparos. Cito, como exemplo, a 
falta de critérios relativos à exigência legal 
da proporcionalidade e de outros princípios 
fundamentais à boa elaboração de um diplo-
ma legal.
O Direito Penal está intimamente ligado aos 
direitos fundamentais e aos interesses da so-
ciedade, não podendo ser modificado sem que 
essa se pronuncie a seu respeito.
A matéria merece um debate maior e mais pro-
fundo pela comunidade científica de operado-
res do Direito, pela Igreja, pelas organizações 
que cuidam dos direitos fundamentais e pela 
sociedade em geral. Nesse sentido, a Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB – enviou ofí-
cio ao Presidente desta Casa, solicitando o 
sobrestamento do projeto para um debate de 
amplitude nacional acerca da matéria, princi-
palmente dos pontos controversos.
Existem, na Comissão Especial destinada a 
apreciar a matéria, diversos requerimentos 
solicitando a realização de audiências públicas 
para debater e instruir o projeto. Assim, seria 
lógico suspender o prazo das emendas até a 
realização de todas essas audiências públicas.
Ressalto, conforme o ilustre Prof. René Dotti 
escreveu em carta endereçada a mim, “que a 
história e o papel do Senado Federal não po-
dem ser comprometidos pela aprovação de 
uma proposição que está sofrendo legítimas, 
lúcidas, indispensáveis e competentes críticas 
concebidas e manifestadas no melhor sentido 
do interesse público”.
Assim, em face das diversas manifestações e 
críticas existentes em relação ao Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2012, solicito o apoio 
dos meus ilustres Pares para a aprovação do 
presente requerimento.

Sr. Presidente, encerrando, devo ressaltar a im-
portância da Comissão de Juristas e a intenção do Pre-
sidente José Sarney. Aliás, é a primeira vez que há um 
Código de iniciativa do Parlamento, porque, geralmente, 
os códigos vêm pelo Executivo, impondo-os à Casa. 

Esse Código é de iniciativa do próprio Parlamento. E, 
aqui, quero saudar e louvar a iniciativa do Presidente 
da Casa, José Sarney.

Gostaria também de, no instante em que faço esta 
saudação, encarecer a todos os Pares no sentido de 
que abram um debate nacional, para que possamos 
oportunizar uma grande discussão sobre esse tema, 
sobretudo esses que apontei como polêmicos.

De sorte que deixo aqui essa sugestão e espero 
que a Casa acate esse requerimento.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Agradeço ao Senador Tomás Correia.
Convido para usar da palavra o Senador Rodri-

go Rollemberg e convido o Senador Tomás Correia a 
reassumir a Presidência dos trabalhos.

O Sr. Romero Jucá deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
Srs. ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da 
TV Senado, subo à tribuna, na manhã desta sexta-
-feira, para fazer um agradecimento, um agradeci-
mento que muito me honra, um agradecimento aos 
quase 200 jornalistas que cobrem o dia a dia do 
Congresso Nacional e que participaram da eleição 
mais uma vez promovida pelo site Congresso em 
Foco para reconhecer o trabalho dos parlamentares, 
Deputados e Senadores, no Congresso Nacional. 
Faço esse agradecimento porque fui contempla-
do por esses jornalistas, na visão deles, como um 
dos 10 melhores Senadores. Tive também a honra 
de ter sido selecionado, entre os 5 parlamentares 
finalistas, com o premio de Inovação Tecnológica e 
Defesa do Consumidor. E fiquei muito honrado por 
estar na companhia, primeiro, de parlamentares do 
Distrito Federal, que muito me honram e que muito 
aprecio e reconheço suas atuações parlamentares 
em defesa da ética, em defesa do desenvolvimento, 
em defesa da nossa cidade, parlamentares como o 
Senador Cristovam Buarque, que é uma referência 
para nós em Brasília, e como o jovem Deputado Re-
guffe, premiado na categoria de melhores Deputados 
e na categoria Defesa do Consumidor. O Senador 
Cristovam foi premiado entre os finalistas da cate-
goria Inovação Tecnológica e, entre os melhores, 
foi eleito pelos internautas como o segundo melhor 
Senador e pelos jornalistas como melhor Senador.

Portanto, fico muito honrado por estar ao lado des-
ses dois colegas, companheiros, amigos, parlamentares 
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do Distrito Federal, o Senador Cristovam Buarque e o 
Deputado Reguffe, além de outras personalidades do 
Senado e da Câmara dos Deputados.

Entendo que o Congresso em Foco, um site muito 
respeitado, que acompanha, com muita independência, 
a atuação dos parlamentares, estimula a boa política, 
a boa prática política, não apenas reconhecendo, por 
meio dos jornalistas, que são aqueles que acompa-
nham o dia a dia do Congresso Nacional, a atuação 
de cada Parlamentar, mas também por abrir, por inter-
médio das redes sociais, da Internet, a possibilidade 
de que os eleitores, os cidadãos brasileiros, de todos 
os rincões do País, também possam dar sua opinião 
sobre o desempenho parlamentar. 

Eu, de minha parte, além de muito honrado, sinto 
a minha responsabilidade aumentar com esse reco-
nhecimento. Quero registrar mais uma vez, Sr. Presi-
dente, que sinto muita honra, muita honra mesmo, de 
ser um representante da Capital do Brasil, do Distrito 
Federal, no Senado Federal. E peço a Deus que me 
ilumine para que eu esteja sempre à altura da confiança 
da população do Distrito Federal. Sei que há desafios 
imensos em nosso País. O nosso Partido tem a com-
preensão da sua responsabilidade no cenário nacional, 
é um Partido que vem crescendo a cada eleição e, com 
o crescimento eleitoral, também crescem as nossas 
responsabilidades. Mas temos um compromisso muito 
grande com o desempenho do Governo da Presidenta 
Dilma, que apoiamos, e temos uma responsabilidade 
muito grande também de resgatar um bom caminho 
para o Distrito Federal, que é a unidade da Federação 
que tenho a honra de representar. 

Quero aproveitar também, Sr. Presidente, esta 
oportunidade para fazer um registro, parabenizando a 
equipe do Ministério da Ciência e Tecnologia, desde a 
gestão anterior, do Ministro Sergio Rezende, e, de forma 
muito especial, o Ministro Marco Antônio Raupp e toda 
a sua equipe, especialmente nas figuras da Doutora 
Professora Mercedes Bustamante e do Secretário do 
Ministério do Meio Ambiente, Roberto Cavalcanti, pela 
decisão de o Brasil entrar na Plataforma Internacional 
de Informação sobre Biodiversidade. 

Este ano, um evento que considero dos mais im-
portantes, realizado pela Comissão de Meio Ambiente, 
em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
o Ministério do Meio Ambiente, foi quando lançamos 
o Sistema de Informações sobre a Biodiversidade 
Brasileira, iniciativa das mais importantes no sentido 
de registrar, de catalogar todos os estudos, todas as 
pesquisas, todas as descobertas em relação à bio-
diversidade brasileira, para que com isso tenhamos 

elementos para a formulação de políticas públicas 
adequadas, não apenas de preservação da nossa bio-
diversidade, mas da utilização inteligente, da utilização 
sustentável dessa biodiversidade, garantindo geração 
de renda, garantindo geração de riquezas, garantindo 
que as futuras gerações tenham direito de usufruir da 
biodiversidade brasileira e dos benefícios da biodiver-
sidade e garantindo também que nessa geração os 
benefícios da utilização da biodiversidade brasileira 
sejam repartidos de forma justa, correta, respeitando 
as populações tradicionais, que são as verdadeiras 
guardiãs da biodiversidade brasileira, de forma muito 
especial, as populações indígenas.

Portanto, quero aqui, em primeiro lugar, parabe-
nizar o Ministro Marco Antônio Raupp, a Professora 
Mercedes Bustamante, a Ministra Izabella Teixeira e 
o Secretário Roberto Cavalcanti por essa decisão do 
Brasil de se filiar, de aderir à Plataforma Internacional 
de Informação sobre Biodiversidade. 

Trata-se de uma entidade internacional que reúne 
diversos países com o intuito de promover o acesso 
livre e aberto a dados sobre biodiversidade. Existem 
hoje, no mundo, muitos estudos sobre biodiversidade, 
mas é muito difícil reunir as informações existentes 
porque estão espalhadas por diversos locais, diversas 
instituições de pesquisa, universidades, empresas e 
ONGs ao redor do mundo. 

As informações existentes foram obtidas com 
metodologias diferentes por pessoas que levaram em 
conta e coletaram dados de diferentes formas, com 
diferentes aspectos ambientais, socioculturais e até 
mesmo biológicos, ou seja, não utilizaram os mesmo 
procedimentos. Os dados estão descritos e armazena-
dos em linguagens diferentes, em linguagens de compu-
tador diferentes, utilizando bancos de dados diferentes. 
Portanto, é necessária a sua uniformização, para que 
todos tenham acesso a essas informações coletadas 
de diferentes formas, em todos os lugares do mundo. 

Essa iniciativa é importante porque ela, exatamen-
te, busca integrar os critérios para registro de dados, 
criando novos meios para descrever os dados em um 
nível conceitual, os chamados metadados, que são as 
informações sobre os dados coletados e disponíveis. 
Desse modo, além de guardá-los, a instituição detentora 
dos dados faz uma descrição do material disponível, 
especificando o que eles contêm e como foram obtidos.

Também busca desenvolver ferramentas podero-
sas de informática que permitam integrar essas bases 
de dados – fazer bancos de dados de formatos dife-
rentes se comunicarem entre si; fazendo com que os 
usuários possam acessar esses dados com facilidade, 

NOVEMBRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL938



60198 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

comparar os dados sobre espécies, famílias, classes 
de organismos coletados, encontrados em locais muito 
diferentes, em momentos diferentes.

E, principalmente, trata essas informações como 
dados abertos, como dados acessíveis a qualquer um, 
para serem compartilhados e, assim, garantir o acesso 
a todos que queiram fazer estudos, novos projetos, e 
principalmente lutar pelo desenvolvimento de inova-
ções tecnológicas.

Naturalmente, essa iniciativa está situada no 
contexto mundial da luta pela conservação da biodi-
versidade e da busca de soluções sustentáveis para 
a compatibilização entre desenvolvimento e meio am-
biente. Portanto, para a formulação de políticas públicas 
de aproveitamento sustentável dos recursos naturais.

Eu dizia há pouco da importância da criação de 
um sistema de informações sobre a biodiversidade 
brasileira, País que detém a maior biodiversidade do 
mundo. A biodiversidade está muito presente na Ama-
zônia brasileira e também está muito presente aqui, 
no nosso Cerrado brasileiro.

Essas informações, além de serem fundamentais 
para a formulação de políticas públicas, são base para 
muitos estudos de como utilizar essa biodiversidade. 
E, se a pessoa consegue acessar essa informação já 
num determinado estágio de compreensão, de apu-
ração, ela já sai desse estágio e adianta muito o seu 
processo de pesquisa.

Se nós temos um grande avanço em relação ao 
Brasil, imaginem o que teremos com um sistema des-
ses de informações da biodiversidade mundial aces-
síveis a todos.

Certamente, o acesso e o uso desses dados são 
regulamentados com o objetivo de evitar que empre-
sas, instituições e pessoas desonestas queiram se 
apropriar dos dados para benefício próprio ou para 
fins inadequados. Ela deve ter uma utilização coletiva, 
uma utilização para o desenvolvimento da pesquisa 
mundial, do conhecimento mundial e uma utilização 
racional e sustentável da biodiversidade.

O fato de o Brasil entrar na iniciativa internacional 
de informações sobre a biodiversidade é auspicioso, 
por ser o País de maior biodiversidade do mundo e 
por ter também uma comunidade de grandes pesqui-
sadores, muitos ativos nesta área, muitos dos quais já 
participam e contribuem para essa iniciativa.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
quero fazer uma comparação muito simples para que 
as pessoas possam entender o que significa essa ini-
ciativa à qual me refiro. Imaginem todas as bibliotecas 
do mundo com livros escritos em diferentes línguas, 

com diferentes formatos e conteúdos. Se quiséssemos 
ter acesso a todos os livros do mundo para consulta, 
estudo, leitura, formulação de políticas culturais, edi-
toriais, seria necessário descrever o que cada livro 
contém com informações básicas sobre a publicação 
e o tipo de conteúdo. Criar uma forma de descrever, 
que são os metadados, as informações sobre os da-
dos que identificam os livros, isso já foi feito até certo 
ponto com as fichas catalográficas, que todos os livros 
do mundo contêm.

Notem como foi importante fazer isso para orga-
nizar cada biblioteca e para permitir que as bibliote-
cas conversem entre si ou que pesquisadores possam 
saber qual é o acervo das bibliotecas do país ou de 
grupo de países.

Por outro lado, informatizar os acervos das bi-
bliotecas e colocá-los em uma rede de computadores 
que permitissem a todos acesso e consultas. Essa 
rede teria de lidar com as diferenças de programas de 
computador em que foram escritos os próprios livros e 
os catálogos sobre os acervos de cada biblioteca. Um 
esforço monumental de desenvolvimento de informática.

Estamos tratando aqui da iniciativa internacio-
nal de informação sobre a biodiversidade em termos 
comparativos, o que significa deixar os livros onde es-
tão e permitir, com ferramentas da informática, que as 
informações sobre biodiversidade, todas elas, sejam 
acessadas localmente ou por pessoas que estão em 
qualquer lugar do mundo.

Isso realmente é uma coisa fantástica, é um 
avanço enorme, especialmente para o Brasil, que tem 
como um dos seus maiores desafios da fronteira do 
conhecimento, desenvolver a indústria de biotecno-
logia, a indústria de nanotecnologia, saber utilizar de 
forma inteligente, racional, toda a sua biodiversidade 
para a promoção de um novo tipo de desenvolvimento.

Tenho dito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que esse é um dos nossos grandes desafios da agen-
da pós-Código Florestal. Como fazer com que o Brasil 
continue sendo um grande produtor de alimentos e de 
agroenergia, garantindo índices cada vez maiores de 
produtividade, mas também garantindo sustentabilida-
de na sua produção agrícola.

Por isso, é fundamental investir em inovação tec-
nológica. Nos nossos debates durante a discussão do 
Código Florestal, ficou muito claro que a forma mais 
inteligente, mais barata, mais racional de preservar os 
nossos biomas e, portanto, preservar a nossa biodi-
versidade é investindo em inovação tecnológica. Nos 
últimos 30 anos, aumentamos a nossa área plantada 
em 45% do nosso território plantado, mas aumenta-
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mos a nossa produção agrícola em 268%. E conhe-
cemos muito pouco da nossa biodiversidade. Apenas 
no Cerrado brasileiro, temos algo em torno de 12 mil 
espécies de plantas, das quais, 4,4 mil são endóge-
nas, que só existem no bioma Cerrado, adaptadas há 
milhões de anos a grandes períodos de estiagem, a 
grandes mudanças de temperatura e, portanto, nos 
genes dessas plantas adaptadas ao bioma Cerrado 
pode estar a sustentabilidade da nossa agricultura 
num ambiente futuro, num ambiente de mudanças cli-
máticas e de aquecimento global. Portanto, conhecer 
a nossa biodiversidade e utilizá-la inteligentemente. 
Há uma série de utilizações, enormes utilizações na 
produção de alimentos funcionais, no desenvolvimen-
to da nutracêutica, na criação de novos fármacos, de 
fitoterápicos, enfim, diversas utilizações que podem 
garantir o desenvolvimento de uma nova economia, 
de uma economia verde, de uma economia sustentá-
vel, garantindo a produção de riqueza para o País e 
também a repartição dos benefícios para as diversas 
populações brasileiras, e especialmente as populações 
tradicionais, aquelas representadas pelas populações 
indígenas, pelos ribeirinhos, pelos quilombolas, que são 
populações que tradicionalmente vêm preservando a 
biodiversidade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sr. Senador, V. Exª me permite uma 
pequena interrupção?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Com muita alegria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Só para comunicar ao Plenário e a V. 
Exª a presença, nas nossas galerias, dos alunos do 
Ensino Médio da Escola São Francisco, aqui de São 
Sebastião, Distrito Federal.

Portanto, desejo-lhes as boas-vindas. Vocês es-
tão, agora, tendo o prazer de ouvir um Senador aqui 
do Distrito Federal, o Senador Rodrigo Rollemberg.

Devolvo a palavra a V. Exª, Senador.
(Palmas.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Muito obrigado.
Quero cumprimentar os amigos, alunos da Es-

cola São Francisco, da nossa querida São Sebastião, 
e dizer que é uma honra muito grande recebê-los aqui 
no Senado Federal, Casa que representa a nossa Fe-
deração com os seus 81 Senadores. Espero que vocês 
também visitem a Câmara dos Deputados.

E quero aproveitar, Sr. Presidente, para dizer, 
com muita alegria, que, como Secretário de turismo 
do Distrito Federal na época do governo do nosso 

querido Senador Cristovam Buarque, fui eu, naquela 
ocasião, que procurei o Presidente Sarney, junto com 
o então Governador Cristovam Buarque, para propor 
a abertura do Senado Federal – e depois também da 
Câmara dos Deputados – para a visitação pública aos 
finais de semana, para que estudantes, não apenas 
do Distrito Federal, mas de todo o Brasil, pudessem 
conhecer o Congresso Nacional e, conhecendo o 
trabalho do Congresso Nacional, pudessem ser de-
fensores, cada vez mais ardorosos, da democracia 
no nosso Brasil.

Portanto, é com muita alegria que saúdo os es-
tudantes da Escola São Francisco, de São Sebastião.

E, para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de regis-
trar a realização de um importante evento científico que 
terá lugar aqui, no Distrito Federal, no dia 3 de dezem-
bro: a 8ª Conferência Internacional em Ecoinformática, 
cujo tema será “fornecendo informações para a tomada 
de decisões sobre a conservação da biodiversidade e 
de recursos naturais”.

Vejam a importância desse tema que estamos tra-
tando. É a comunidade acadêmica e cientifica mundial 
buscando garantir a guarda e o acesso público a todas 
as informações sobre biodiversidade do mundo como 
algo estratégico. E o Distrito Federal, por intermédio 
da Universidade de Brasília, organiza a Conferência 
Internacional em Ecoinformática. 

Eu gostaria de cumprimentar o Prof. Paulo Salles, 
da Universidade de Brasília, pós-doutor pela Universida-
de de Edimburgo, pela sua participação na organização 
de um evento de tal magnitude; ao mesmo tempo em 
que cumprimento a Universidade de Brasília e todos 
os envolvidos, também de outras universidades, na 
realização desse evento, aqui em Brasília, da maior 
importância para o Brasil e para o mundo.

Era esse o registro, Sr. Presidente, que gostaria 
de fazer na manhã de hoje.

Agradeço e, mais uma vez, saúdo os estudantes 
de São Sebastião.

Muito bom dia a todos.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/

PMDB – RO) – Obrigado a V. Exª, Senador Rodrigo 
Rollemberg.

Também, mais uma vez, saúdo a presença dos 
estudantes da Escola de Ensino Médio São Francisco, 
da cidade de São Sebastião, Distrito Federal, bem as-
sim os professores que os acompanham neste evento.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Sobre a mesa, pareceres que serão 
lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
195 a 198, 200 e 201, de 2012, do Presidente da Co-
missão de Assuntos Sociais, que comunicam a apre-
ciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do 
Senado nºs 142, de 2008; 264, de 2010; 408, de 2011; 
150 e 196, de 2012; e 287, de 2010, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 195/2012 – Presidência/CAS
Brasília, 7 de novembro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comis-
são, em turno suplementar, adotou definitivamente a 
Emenda nº 2-CDR-CAS (Substitutivo) ao Projeto de 
Lei do Senado nº 142, de 2008, de autoria do Senador 

Renan Calheiros, que altera a legislação do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), para estimular os Arran-
jos Produtivos Locais.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 196/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 7 de novembro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comis-
são, após discussão em Turno Suplementar, adotou 
definitivamente a Emenda nº 4-CAS (Substitutivo) ao 
Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2010, de autoria do 
Senador Flávio Arns, que dispõe sobre a equoterapia.

Respeitosamente, –  Senador Jayme Campos
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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Ofício nº 197/2012 – Presidência/CAS
Brasília, 7 de novembro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que essa Comis-
são, após discussão em Turno Suplementar, adotou 
definitivamente a Emenda nº 2-CAS (Substitutivo) ao 
Projeto de Lei do Senado nº 408, de 2011, de autoria 
do Senador Eduardo Amorim, que 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 garantir tratamento especial ao adolescente vi-
ciado em drogas.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Ofício nº 198/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 7 de novembro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2012, 
de autoria do Senador Paulo Paim, que altera o caput
do art. 44 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências para dispor sobre o 
valor da Aposentadoria por invalidez, e as Emendas 
nºs 1-CAS e 2-CAS.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 
Ofício nº 200/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 7 de novembro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal comunico a Vossa Excelência 

que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2012, que altera 
a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir 
entre os beneficiários do Programa Bolsa Família as 
famílias de pessoas acometidas por neoplasia malig-
na, de autoria do Senador Cícero Lucena.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Ofício nº 201/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 7 de novembro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 287, de 2010, de 
autoria do Senador Arthur Virgílio, que dispõe sobre 
a concessão da aposentadoria por invalidez aos se-
gurados acometidos pelas doenças ou afecções que 
especifica, e a Emenda nº 1-CAS.

Respeitosamente, –  Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com referência aos Ofícios nºs 195 a 
198, 200 e 201, de 2012, fica aberto o prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso, por um décimo 
da composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Não havendo mais oradores inscritos, 
a Presidência vai encerrar a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 18 mi-
nutos.)
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