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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 35, DE 2012
Dispõe sobre o Regulamento do Sistema Integrado de Saúde (SIS).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Regulamento do Sistema Integrado
de Saúde (SIS) passa a vigorar na forma do Anexo a
esta Resolução.
Art. 2º Revogam-se:
I – as Resoluções do Senado Federal nº 86, de
1991, nº 5 e nº 91, de 1992;
II – os Atos da Comissão Diretora nº 7, de 1995,
nº 38 e nº 41, de 1997, nº 25, de 2002, nº 19, de 2003,
nº 2, de 2007, nº 13, de 2009, e nº 1, de 2010;
III – o Ato do Presidente do Senado Federal nº
15, de 2009;
IV – os Atos do Conselho de Supervisão nº 1 e
nº 2, de 1997;
V – o Ato do Diretor-Geral nº 2.051, de 1997.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, em 14 de agosto de 2012. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
ANEXO
(à Resolução nº 35, de 2012)
REGULAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE
SAÚDE (SIS)
TÍTULO I
Disposições Preliminares
CAPÍTULO I
Da Natureza e da Finalidade do
Sistema Integrado de Saúde (SIS)
Art. 1º O Sistema Integrado de Saúde (SIS) tem
por finalidade proporcionar aos servidores ativos e inativos do Senado Federal e a seus dependentes, bem
como aos titulares de pensões instituídas por morte
dos servidores efetivos do Senado Federal, ativos ou
inativos, assistência com vistas à prevenção de doenças e à promoção, tratamento, recuperação e manutenção da saúde, mediante modelo associativo fechado,
de caráter social, sem fins lucrativos, sob modalidade
de autogestão.
Art. 2º O Plano de Assistência à Saúde do SIS
adota as definições constantes do Anexo deste Regulamento e consistirá de:
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I – serviços próprios prestados pela Secretaria de
Assistência Médica e Social (Sams), sem ônus para o
servidor, nos termos do Regulamento Administrativo
do Senado Federal e suas normas complementares;
II – serviços prestados por instituições públicas
e privadas credenciadas pelo SIS;
III – serviços prestados por profissionais liberais
e instituições públicas e privadas de livre escolha dos
beneficiários, não credenciadas pelo SIS;
IV – serviços de internação domiciliar, denominados home care.
Parágrafo único. Na opção pelos serviços de
que tratam os incisos II, III e IV, haverá participação
financeira dos beneficiários, na forma definida neste
Regulamento.
CAPÍTULO II
Dos Beneficiários
Art. 3º São beneficiários do SIS:
I – o beneficiário-titular;
II – o beneficiário-dependente.
Art. 4º São beneficiários-titulares, desde que regularmente inscritos:
I – o servidor ativo e o servidor inativo do Senado Federal;
II – o titular de pensão instituída por morte de
servidor efetivo, ativo ou inativo, do Senado Federal.
§ 1º Prevalecerá, para fins de inscrição no SIS
como pensionista, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro do instituidor que conste nos seus assentamentos funcionais.
§ 2º O servidor ativo que se afastar temporariamente do serviço no Senado Federal para exercer
mandato eletivo, ter exercício em outro órgão ou entidade pública, sem ônus para o Senado, ou gozar de
licença sem vencimentos poderá, no prazo de até 15
(quinze) dias, contado da data de seu afastamento,
requerer à Secretaria do SIS a sua manutenção como
beneficiário-titular.
Art. 5º São beneficiários-dependentes de servidor ativo e inativo do Senado Federal, desde que regularmente inscritos:
I – o cônjuge;
II – o companheiro ou companheira que comprove, mediante escritura pública, convivência duradoura,
pública e contínua, nos termos da Lei nº 9.278, de 10
de maio de 1996;
III – o filho ou enteado solteiro menor de 21 (vinte e um) anos;
IV – o filho ou enteado solteiro maior de 21 (vinte
e um) anos e menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde
que estudante regularmente matriculado em estabelecimento de ensino superior;
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V – o filho ou enteado inválido de qualquer idade,
sem rendimentos próprios;
VI – o menor de 18 (dezoito) anos solteiro, sem
rendimentos próprios, que viva sob a guarda judicial e
dependência econômica exclusiva de servidor;
VII – o irmão órfão solteiro inválido, sem rendimentos próprios, que viva sob a dependência econômica exclusiva de servidor;
VIII – o pai ou padrasto, a mãe ou madrasta,
que viva sob a dependência econômica exclusiva de
servidor.
Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro que
seja servidor do Senado Federal somente poderá inscrever-se como beneficiário-titular.
Art. 6º O titular de pensão, vitalícia ou temporária,
não poderá inscrever dependente no SIS.
Parágrafo único. Ressalva-se do disposto neste
artigo a inscrição de beneficiário-dependente que, na
data do falecimento do beneficiário-titular, esteja inscrito como seu beneficiário-dependente no SIS e passe a ser dependente do pensionista, observadas as
demais normas aplicáveis à inscrição de beneficiário-dependente previstas neste Regulamento.
CAPÍTULO III
Da Inscrição, dos Prazos de Carência, do Desligamento e da Reinscrição de Beneficiários
Art. 7º Somente poderão inscrever-se no SIS
beneficiários regularmente cadastrados na Secretaria
de Recursos Humanos (SERH) do Senado Federal.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput,
o SIS utilizará os dados do beneficiário existentes na
SERH.
Art. 8º A inscrição de beneficiário no SIS implica a
aceitação das condições estabelecidas neste Regulamento e suas normas complementares, dispensando-se qualquer formalidade adicional.
Art. 9º O requerimento de inscrição de beneficiário-titular e de beneficiário-dependente será protocolizado exclusivamente na Secretaria do SIS, com o
preenchimento dos formulários próprios, contendo as
assinaturas do proponente, ou de seu representante
legal, e do servidor responsável pelo recebimento da
documentação.
Parágrafo único. O requerimento a que se refere
o caput estará sujeito à homologação do SIS.
Art. 10. A inscrição de beneficiário-titular será
feita por ele ou por seu representante legal, mediante
a apresentação dos seguintes documentos:
I – autorização para que o Senado Federal efetue o desconto, de sua remuneração ou de qualquer
verba a que tiver direito em virtude de exoneração ou
demissão:
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a) da sua contribuição mensal e das contribuições
mensais dos seus beneficiários-dependentes;
b) da sua participação e da de seus beneficiários-dependentes nas despesas realizadas pelo SIS em
seu benefício;
c) dos débitos porventura existentes, nas hipóteses de desligamento do SIS, exoneração ou demissão
do Senado Federal, ou perda da pensão temporária;
II – termo de compromisso pelo ressarcimento de
qualquer despesa realizada pelo SIS em seu benefício
ou de seus beneficiários-dependentes, em atendimento ao disposto na alínea “c” do inciso I deste artigo;
III – declaração de saúde, sua e de cada um dos
seus beneficiários-dependentes;
IV – autorização para que o médico perito do SIS:
a) tenha acesso a qualquer informação, inclusive a prontuários e relatórios médicos e a resultados
de exames, sobre o seu estado de saúde e o de seus
beneficiários-dependentes;
b) realize exame médico e requeira os exames
complementares que considerar necessários à avaliação do seu estado de saúde e do de seus beneficiários-dependentes, correndo tais despesas à custa do SIS;
c) na hipótese de internação, examine-o ou os
seus beneficiários dependentes e acompanhe, se julgar
necessário, a realização de procedimentos solicitados
pelo médico assistente.
§ 1º O beneficiário-titular obriga-se a declarar
qualquer doença ou lesão preexistente de que ele e
seus beneficiários-dependentes sejam portadores na
data da inscrição.
§ 2º A omissão da declaração de doença ou lesão
preexistente será imputada como fraude, sujeitando
o infrator à exclusão do SIS, independentemente das
demais penalidades previstas em lei.
§ 3º Na hipótese de a declaração de saúde ou os
exames médicos indicarem a existência de doença ou
lesão preexistente, a inscrição ficará sujeita à aprovação por médico perito do SIS, que poderá indeferi-la,
propor deferimento mediante o pagamento de agravo
ou determinar restrições à cobertura do Plano de Assistência à Saúde pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, contado da data de deferimento da inscrição.
Art. 11. A inscrição de beneficiário de pensão vitalícia ou temporária implica, além das formalidades
previstas no art. 10, a apresentação dos seguintes
documentos:
I – cópia do ato de concessão da pensão;
II – declaração de saúde, na forma definida pelo
SIS, exceto se o pensionista já detinha a condição de
beneficiário-dependente do servidor falecido.
Parágrafo único. No ato da inscrição, serão devolvidas ao SIS as carteiras de identificação por ele
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emitidas em nome do servidor falecido e de seus beneficiários- dependentes.
Art. 12. A inscrição de beneficiários-dependentes
será feita pelo beneficiário-titular, ou por seu representante legal, que, além das formalidades previstas no
art. 10, apresentará, no ato de inscrição, os seguintes
documentos:
I – no caso de cônjuge, cópia da certidão de casamento;
II – no caso de companheiro, cópia da escritura
pública que reconheceu a união estável;
III – no caso de filho ou enteado solteiro menor
de 21 (vinte e um) anos, cópia da última declaração
exigível de rendimentos apresentada pelo beneficiário-titular à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na qual
conste o nome do filho ou enteado como dependente;
IV – no caso de filho ou enteado solteiro maior
de 21 (vinte e um) anos e menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que estudante em estabelecimento
de ensino superior:
a) declaração do estabelecimento de que o dependente é aluno nele regularmente matriculado;
b) cópia da última declaração exigível de rendimentos apresentada pelo beneficiário-titular à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na qual conste o
nome do filho ou enteado como dependente;
V – no caso de filho ou enteado inválido de qualquer idade sem rendimentos próprios:
a) laudo médico e exames complementares que
comprovem a invalidez, a serem apreciados pela Junta
Médica do Senado Federal, admitindo-se para os residentes fora do Distrito Federal laudo médico emitido
por junta médica oficial, desde que homologado pela
Junta Médica do Senado Federal;
b) cópia da última declaração de rendimentos
apresentada pelo beneficiário-titular à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na qual conste o nome do
filho ou enteado inválido como dependente;
VI – no caso de menor de 18 (dezoito) anos solteiro, sem rendimentos próprios, que viva sob a guarda judicial e dependência econômica exclusiva do
beneficiário-titular:
a) cópia da certidão judicial de posse e guarda,
devidamente atualizada;
b) cópia da última declaração exigível de rendimentos apresentada pelo beneficiário-titular à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na qual conste o
nome do menor como dependente;
VII – no caso de irmão órfão solteiro inválido, sem
rendimentos próprios, que viva sob a dependência
econômica exclusiva do beneficiário-titular:
a) cópias das certidões de óbito dos pais;
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b) laudo médico e exames complementares que
comprovem a invalidez, a serem apreciados pela Junta
Médica do Senado Federal, admitindo-se para os residentes fora do Distrito Federal laudo médico emitido
por junta médica oficial, desde que homologado pela
Junta Médica do Senado Federal;
c) cópia da última declaração de rendimentos
apresentada pelo beneficiário-titular à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na qual conste o nome do
irmão órfão como dependente;
VIII – no caso de pai ou padrasto, mãe ou madrasta, que viva sob a dependência econômica exclusiva do beneficiário-titular:
a) cópia do documento de identidade do dependente;
b) cópia da última declaração de rendimentos
apresentada pelo beneficiário-titular à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na qual conste o nome do
pai ou padrasto, mãe ou madrasta, como dependente.
§ 1º A inclusão de beneficiário-dependente não
terá caráter definitivo, devendo o SIS efetuar revisões
periódicas no seu cadastro para verificar a exatidão
das informações, exigindo, a seu critério, a comprovação de todas as declarações prestadas pelos beneficiários-titulares.
§ 2º Em nenhuma hipótese será admitida para
qualquer beneficiário-titular a inscrição de mais de
um beneficiário-dependente na condição de cônjuge
ou companheiro.
§ 3º O beneficiário-titular é obrigado a enviar à
Secretaria do SIS, anualmente, até o dia 15 de maio,
cópia da declaração de rendimentos por ele apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil e, após
este prazo, das eventuais declarações retificadoras,
para fins de comprovação da condição de seus beneficiários-dependentes, nas hipóteses dos incisos III, IV,
V, VI, VII e VIII deste artigo, sob pena de desligamento
desses beneficiários-dependentes do SIS.
§ 4º O beneficiário-titular é obrigado a apresentar
à Secretaria do SIS, semestralmente, até os dias 1º de
março e 1º de setembro, para fins de comprovação da
condição de beneficiário-dependente prevista no inciso
IV deste artigo, declaração do respectivo estabelecimento de ensino de que o dependente é aluno nele
regularmente matriculado, sob pena de desligamento
do beneficiário-dependente do SIS.
§ 5º A Junta Médica do Senado Federal poderá
solicitar, a seu exclusivo critério, exames complementares que comprovem a invalidez dos beneficiários-dependentes de que tratam os incisos V e VII deste
artigo, correndo as despesas com esses exames à
custa do respectivo beneficiário-titular.
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§ 6º Na inscrição de beneficiário-dependente
como inválido, a Junta Médica do Senado Federal indicará a data de retorno do paciente para a reavaliação
de sua condição de invalidez.
§ 7º Será automaticamente desligado do SIS o beneficiário-dependente inválido que, transcorridos 30 (trinta) dias
da data de que trata o § 6º, deixar de ter o seu estado de
invalidez confirmado pela Junta Médica do Senado Federal.
§ 8º O beneficiário-titular é obrigado a apresentar,
anualmente, para fins de comprovação da condição
de beneficiário-dependente prevista no inciso VI deste
artigo, a certidão referida na alínea “a” daquele inciso,
até a obtenção da posse e guarda definitivas, sob pena
de desligamento do beneficiário-dependente do SIS.
§ 9º Compete ao beneficiário-titular solicitar a
exclusão do SIS de qualquer dos seus beneficiários-dependentes.
Art. 13. A inscrição ou reinscrição no SIS acarretará ao beneficiário-titular e a seus beneficiários-dependentes o cumprimento dos seguintes prazos de carência, contados da data da inscrição ou da reinscrição:
I – 24 (vinte e quatro) horas, para atendimento:
a) sem restrições, quando decorrente de acidente pessoal;
b) limitado às primeiras 12 (doze) horas em pronto-socorro, sem cobertura para internação clínica ou
cirúrgica, nos casos de urgência médica, sem risco
iminente de morte, durante o período de carência para
internação hospitalar;
II – 30 (trinta) dias para consultas médicas, exames laboratoriais simples e exames de raios X;
III – 90 (noventa) dias para ultrassonografia, ecocardiografia, teste ergométrico, prova de Holter, cintilografia e fisioterapia;
IV – 300 (trezentos) dias para parto a termo;
V – 24 (vinte e quatro) meses para procedimentos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade, relacionados com
doenças ou lesões preexistentes;
VI – 180 (cento e oitenta) dias para os demais
procedimentos.
§ 1º Ficam isentos dos prazos de carência previstos
neste artigo os beneficiários-titulares e os beneficiários-dependentes que, na data de inscrição ou reinscrição no
SIS, comprovem estar inscritos em outro plano de saúde
há pelo menos 24 (vinte e quatro) meses.
§ 2º Ficam dispensados dos prazos de carência
fixados neste artigo o beneficiário-titular ocupante de
cargo de provimento em comissão e seus beneficiários-dependentes que estejam inscritos no SIS há
pelo menos 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de
o beneficiário-titular vir a ser exonerado e novamente
nomeado para cargo de provimento em comissão no
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prazo de 60 (sessenta) dias do desligamento, desde que
requeira, dentro desse prazo, sua reintegração ao SIS.
§ 3º Os beneficiários ficam dispensados de cumprir os prazos de carência estabelecidos neste artigo
em caso de emergência, com risco iminente de morte
ou lesão irreparável, não relacionado com doença ou
lesão preexistente, declarado pelo médico assistente
e ratificado pela perícia médica do SIS.
§ 4º Ficam igualmente desobrigados do cumprimento dos prazos de carência os filhos de beneficiários-titulares que venham a ser inscritos como beneficiários-dependentes no prazo de 30 (trinta) dias contado
da data de nascimento.
Art. 14. O desligamento do SIS ocorrerá a pedido
do beneficiário-titular ou ex officio, por ato do Diretor
da Secretaria do SIS.
§ 1º Em qualquer hipótese, o beneficiário-titular,
ou seu representante legal, comparecerá à Secretaria
do SIS, no prazo de 15 (quinze) dias do ato de desligamento, para devolver a documentação do SIS em seu
poder e de seus beneficiários-dependentes e quitar os
débitos referentes às despesas realizadas pelo SIS.
§ 2º Os débitos porventura remanescentes, apurados após a quitação de que trata o § 1º deste artigo,
serão pagos pelo ex-beneficiário-titular mediante:
I – desconto na folha de pagamento, caso permaneça como servidor ativo, servidor inativo ou pensionista do Senado Federal;
II – cheque ou boleto bancário, caso tenha sido
excluído da folha de pagamento do Senado Federal.
§ 3º Persistindo a existência de débitos pendentes
de liquidação por mais de 60 (sessenta) dias contados
do ato de desligamento do SIS, será instaurada tomada de contas especial em cumprimento ao disposto na
Instrução Normativa nº 56 do Tribunal de Contas da
União, de 5 de dezembro de 2007.
§ 4º A utilização dos serviços de que tratam os
incisos II e III do art. 2º por parte de ex-beneficiário-titular ou ex-beneficiário-dependente, após o desligamento do SIS, caracterizará má-fé e importará no
pagamento integral do valor das despesas, acrescido
de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento)
desse valor.
§ 5º Em nenhuma hipótese o desligamento importará no reembolso de qualquer pagamento feito pelo
beneficiário-titular durante o período de filiação ao SIS.
§ 6º O desligamento produzirá efeitos financeiros
a partir do mês subsequente àquele em que ocorreu.
Art. 15. O desligamento a pedido de beneficiário-titular será feito mediante solicitação específica e
acarretará o desligamento automático dos beneficiários-dependentes.
Art. 16. Serão desligados ex officio:
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I – o beneficiário-titular e seus beneficiários-dependentes, nas hipóteses de:
a) desligamento do beneficiário-titular do Senado
Federal, ressalvada a hipótese prevista no art. 4º, § 2º;
b) cometimento de falta grave prevista neste Regulamento;
II – os beneficiários-dependentes, nas hipóteses de:
a) morte do beneficário-titular; ou
b) perda de qualquer das condições de dependência previstas no art. 5º.
Art. 17. Constitui falta grave:
I – deixar o beneficiário-titular de comunicar à
Secretaria do SIS, por escrito, no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da data de ocorrência:
a) o extravio de qualquer documento emitido pelo
SIS em seu favor ou em favor de seus beneficiários-dependentes;
b) qualquer fato que determine a perda da condição de beneficiário-dependente;
II – utilizar o beneficiário-titular ou o beneficiário-dependente os serviços do Plano de Assistência à
Saúde em benefício de terceiros ou em desacordo
com este Regulamento;
III – deixar o beneficiário-titular de atender, no
prazo estipulado, qualquer convocação do SIS.
Parágrafo único. O desligamento será declarado
pelo Diretor da Secretaria do SIS, cabendo recurso
ao Conselho de Supervisão, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
Art. 18. A reinscrição de beneficiário-titular ou
de qualquer beneficiário-dependente importará na
obrigatoriedade do cumprimento dos prazos de carência fixados no art. 13 e no pagamento de taxa de
reinscrição correspondente a 2 (duas) vezes o valor
da contribuição mensal do beneficiário-titular e da de
cada beneficiário-dependente.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será admitida a reinscrição de ex-beneficiário-titular com débito no SIS.
TÍTULO II
Da Assistência à Saúde
CAPÍTULO I
Do Credenciamento, da Tabela de Procedimentos
do SIS e do Descredenciamento dos Prestadores
de Serviços de Saúde
Art. 19. O credenciamento de qualquer instituição
pública ou privada como prestadora de serviços ao SIS
atenderá aos seguintes requisitos:
I – excelência profissional;
II – existência de instalações adequadas;
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III – habilitação técnica requerida pela especialidade;
IV – garantia da concessão do mesmo padrão
de atendimento dispensado aos clientes particulares.
§ 1º Para efeitos de constatação do cumprimento desses requisitos, a Secretaria do SIS remeterá o
processo de credenciamento à perícia médica, que,
no prazo de 30 (trinta) dias, realizará a vistoria das
instalações da instituição que pretende ser credenciada, analisará os currículos dos profissionais que nela
trabalham e emitirá parecer sobre o credenciamento.
§ 2º É vedado à Secretaria do SIS credenciar
instituição que tenha servidor do Senado Federal ou
prestador de serviço contratado pelo Senado Federal
como proprietário, acionista ou sócio.
Art. 20. O credenciamento da instituição junto ao
SIS importa na aceitação deste Regulamento e das
tabelas de procedimentos e serviços do Plano de Assistência à Saúde, com os respectivos preços.
Art. 21. A instituição credenciada é obrigada a
garantir à equipe de perícia médica do SIS todas as
condições para o bom desempenho de suas atividades.
Parágrafo único. O perito, desde que devidamente identificado, poderá analisar toda a documentação
referente aos pacientes do SIS.
Art. 22. O Plano de Assistência à Saúde do SIS
adotará tabelas contendo a discriminação de todos
os procedimentos e serviços cobertos, com os respectivos preços.
Parágrafo único. Poderão ser adotadas tabelas
especiais para os procedimentos e serviços prestados
por instituições reconhecidas pela perícia médica do
SIS como de notória especialização.
Art. 23. É vedado ao credenciado cobrar de beneficiário do SIS qualquer acréscimo sobre os preços
dos procedimentos e serviços das tabelas do Plano
de Assistência à Saúde, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 33.
Art. 24. O descredenciamento será feito a pedido
do credenciado ou por iniciativa do SIS, em virtude do
descumprimento deste Regulamento ou do contrato de
prestação de serviços ou por conveniência administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria do SIS comunicará aos beneficiários qualquer descredenciamento, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do ato
de descredenciamento.
CAPÍTULO II
Do Plano de Assistência à Saúde,
dos Atendimentos Ambulatorial e Hospitalar em
Instituição Credenciada e do Tratamento em
Regime Domiciliar (home care)
Art. 25. O Plano de Assistência à Saúde do SIS
compreende os tratamentos em regime ambulatorial,
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hospitalar e de internação domiciliar, denominado home
care, ressalvadas as exclusões previstas no art. 38.
Art. 26. O atendimento ambulatorial compreende:
I – consultas médicas realizadas em consultórios,
clínicas, prontos-socorros e hospitais;
II – exames em laboratórios de análises clínicas;
III – exames de diagnóstico por imagem;
IV – demais exames complementares necessários ao diagnóstico;
V – tratamentos fisioterápicos;
VI – tratamentos por acupuntura realizados por
médicos especialistas;
VII – tratamentos psicoterápicos, conforme regulamentação do Conselho de Supervisão do SIS;
VIII – tratamentos de fonoaudiologia, conforme
regulamentação do Conselho de Supervisão do SIS;
IX – procedimentos cirúrgicos de pequeno porte;
X – tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente.
Parágrafo único. O Conselho de Supervisão aprovará, por proposta da Secretaria do SIS, a lista dos
procedimentos sujeitos à prévia autorização do SIS.
Art. 27. Para receber atendimento ambulatorial,
o beneficiário comparecerá à instituição credenciada
portando documento de identificação, cartão de identificação emitido pelo SIS, requisição do procedimento
assinada pelo médico assistente e, quando for o caso,
guia de encaminhamento do SIS, dispensando-se a
exigência de requisição para a consulta inicial.
Art. 28. O atendimento hospitalar compreende
a internação para tratamento clínico ou cirúrgico, que
será previamente autorizada pela perícia médica do
SIS, ressalvadas as internações em caso de emergência ou urgência.
Art. 29. Para obter a guia de internação, o paciente
comparecerá à perícia médica do SIS portando relatório emitido pelo médico assistente, que deverá conter:
I – o diagnóstico detalhado da patologia identificada, inclusive com a indicação do código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID);
II – o código do procedimento clínico ou cirúrgico
a ser realizado, segundo a tabela adotada pelo SIS;
III – a expectativa do número de dias de internação;
IV – o nome da instituição onde será feita a internação;
V – o nome da instituição que receberá os pagamentos dos honorários médicos.
§ 1º A perícia médica do SIS poderá solicitar do
beneficiário, antes de autorizar a internação, que ele
requisite ao seu médico assistente esclarecimentos
adicionais acerca do tratamento proposto.
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§ 2º Havendo divergência entre os procedimentos solicitados pelo médico assistente e os autorizados
pelo médico perito do SIS, haverá pronunciamento do
chefe da perícia médica do SIS, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas.
§ 3º Na hipótese de ser necessária a realização
de procedimento diverso ou adicional àquele autorizado
na guia de internação, bem como no caso de prorrogação do prazo de internação, a instituição solicitará,
obrigatoriamente, antes do término do período de internação autorizado, retificação da guia de internação,
por meio de relatório médico detalhado, justificando
tais alterações.
Art. 30. Na hipótese de internação em caso de
emergência ou urgência, o beneficiário-titular, ou seu
representante, comparecerá à perícia médica do SIS,
no prazo de 2 (dois) dias úteis contado da data de
internação, para solicitar a guia de internação do paciente, portando relatório emitido pelo médico assistente em que constem as informações previstas nos
incisos do art. 29.
Art. 31. O atendimento obstétrico inclui a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho de beneficiário-titular ou de beneficiária-dependente, durante os
primeiros 30 (trinta) dias após o parto.
Art. 32. As próteses e as órteses necessárias ao
ato cirúrgico deverão ser previamente autorizadas pela
perícia médica do SIS.
Art. 33. As internações nas instituições credenciadas serão contratadas para acomodação do paciente
em apartamento individual, com banheiro privativo e
acomodação e alimentação para o acompanhante.
Parágrafo único. É facultado ao beneficiário-titular
ou, na hipótese de seu impedimento, a seu responsável, optar por acomodação de padrão superior ao
contratado pelo SIS, cabendo-lhe a responsabilidade
exclusiva pelo pagamento, diretamente à instituição,
das diferenças de valores de diárias, taxas hospitalares
e outras despesas decorrentes dessa opção.
Art. 34. Na hipótese de opção do beneficiário por
internação em instituição reconhecida como de notória
especialização, caberá a ele o pagamentos dos honorários, diretamente aos médicos assistentes, cabendo
ressarcimento parcial, de acordo com os valores previstos nas tabelas adotadas pelo SIS para os mesmos
procedimentos, dele deduzindo-se a importância correspondente à sua participação financeira na despesa.
Art. 35. A assistência fora do Distrito Federal será
prestada nas instituições credenciadas pelo SIS e naquelas credenciadas pela instituição operadora do plano de saúde contratada pelo SIS com essa finalidade.
Art. 36. A remoção de beneficiário, de uma instituição credenciada para outra, será autorizada pela
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perícia médica do SIS, assegurando-se à primeira
o pagamento pelos serviços prestados até a efetiva
transferência.
§ 1º Caso o beneficiário se encontre em uma
instituição que não disponha dos recursos técnicos
necessários ao seu atendimento, será autorizada a
remoção para a instituição credenciada mais próxima
que seja habilitada a realizar o atendimento.
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, o beneficiário-titular ou, em caso de seu impedimento, o responsável
pelo paciente adotará as providências necessárias à
remoção, que serão pagas pela instituição operadora
do plano de saúde contratada para o atendimento dos
beneficiários do SIS fora do Distrito Federal ou reembolsadas integralmente pelo SIS, quando a remoção
ocorrer dentro do território do Distrito Federal.
§ 3º Caso o beneficiário se encontre internado
em uma instituição que, a juízo da perícia médica do
SIS, disponha dos recursos técnicos necessários ao
seu atendimento, as despesas com a remoção do paciente serão de exclusiva responsabilidade do beneficiário-titular.
Art. 37. Os tratamentos em regime de internação
domiciliar, conhecido como home care, estarão sujeitos
à regulamentação do Conselho de Supervisão e serão
previamente autorizados pela perícia médica do SIS.
CAPÍTULO III
Das Exclusões do Plano de Assistência à Saúde
do SIS
Art. 38. Excluem-se da cobertura do Plano de
Assistência à Saúde do SIS:
I – tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico ou não reconhecidos pelas
autoridades competentes;
II – tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais;
III – procedimentos clínicos ou cirúrgicos para
fins estéticos, bem como próteses e órteses com os
mesmos fins;
IV – tratamentos de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;
V – mamoplastia, ressalvado o disposto no inciso
III do parágrafo único deste artigo;
VI – internação e tratamentos em:
a) clínicas de emagrecimento, exceto para tratamento de obesidade mórbida, autorizado pela perícia
médica do SIS;
b) clínicas de repouso;
c) estâncias hidrominerais;
d) estabelecimentos denominados spas, que
reúnam serviços de hotelaria e atividades de lazer
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saudáveis, terapêuticas ou de cuidados corporais, inclusive emagrecimento;
e) estabelecimentos destinados ao acolhimento
de idosos, em internações que não requeiram cuidados médicos em ambiente hospitalar;
VII – atos cirúrgicos cuja finalidade seja mudança
de sexo ou recanalização do canal deferente ou das
tubas uterinas;
VIII – cirurgia refrativa, exceto em pacientes maiores de 18 (dezoito) anos, com grau estável há pelo
menos 2 (dois) anos, conforme regulamentação do
Conselho de Supervisão do SIS;
IX – inseminação artificial;
X – exames para reconhecimento de paternidade;
XI – aparelhos destinados a substituir ou complementar qualquer função, inclusive: óculos, lentes de
contato, aparelhos de surdez, aparelhos CPAP, Bipap
e congêneres, aparelhos ortopédicos, órteses e próteses não compreendidas no ato cirúrgico;
XII – tratamentos clínicos ou cirúrgicos realizados fora do país;
XIII – vacinas dessensibilizantes ou imunizantes;
XIV – fornecimento ou reembolso de medicamentos de uso domiciliar, ressalvados aqueles incluídos
na lista aprovada pelo Conselho de Supervisão, por
proposta da perícia médica do SIS;
XV – qualquer procedimento não incluído nas
tabelas adotadas pelo Plano de Assistência à Saúde
do SIS;
XVI – assistência odontológica, exceto cirurgia
e traumatologia buco-maxilo-facial em virtude de acidente ocorrido após a inscrição do beneficiário no SIS,
autorizada pela perícia médica do SIS;
XVII – enfermagem de caráter particular em hospital ou residência, ressalvados os tratamentos em regime de internação domiciliar, denominados home care,
previamente autorizados pela perícia médica do SIS;
XVIII – permanência hospitalar após a alta médica;
XIX – ressarcimento de qualquer despesa realizada em instituição credenciada, ressalvados os honorários médicos de que trata o art. 34;
XX – acomodação hospitalar em padrão de conforto superior ao estabelecido no contrato de credenciamento, ressalvado o disposto no parágrafo único
do art. 33;
XXI – despesas extraordinárias, não incluídas
na diária hospitalar, realizadas pelo paciente ou seu
acompanhante, tais como ligações telefônicas, frigobar,
lavagem de roupa, artigos de higiene, jornais e revistas, aluguel de aparelhos de som e imagem, e outros
serviços não contratados pelo SIS com as instituições
credenciadas.
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Parágrafo único. Ressalvam-se do disposto neste
artigo, desde que aprovadas pela perícia médica do SIS:
I – cirurgia plástica destinada exclusivamente a
restaurar a aparência ou as funções de órgãos, regiões e membros lesados em decorrência de acidente
ocorrido ou enfermidade adquirida após a inscrição do
beneficiário no SIS, ou má-formação congênita em filho
nascido após a inscrição do beneficiário-titular no SIS;
II – cirurgia para tratamento da obesidade mórbida;
III – mamoplastia, conforme regulamentação do
Conselho de Supervisão do SIS, nas seguintes hipóteses:
a) cirurgia restauradora, com a finalidade de corrigir deformidades decorrentes de mastectomia parcial
ou total, em caso de acidente ocorrido ou neoplasia maligna adquirida após a inscrição do beneficiário no SIS;
b) cirurgia restauradora, com a finalidade de corrigir deformidades decorrentes de adenomastectomia
e mastectomia profiláticas, realizadas após a inscrição do beneficiário no SIS, na hipótese de alto risco
de câncer de mama;
c) cirurgia redutora e mastopexia pós-gastroplastia, realizadas após a inscrição do beneficiário no SIS,
quando o excesso de pele e a ptose mamária decorrentes da perda de peso acarretem transtornos à saúde;
d) cirurgia corretora de amastasia;
e) cirurgia corretora de assimetria mamária superior a 30% (trinta por cento);
f) cirurgia corretora de hipertrofia mamária significativa, assim entendida aquela em que o volume da
mama é superior a 1.000 cm³ (mil centímetros cúbicos).
CAPÍTULO IV
Do Ressarcimento de Despesas com Serviços
Prestados por Profissionais Liberais e Instituições de Livre Escolha dos Beneficiários, não
CredenciadOs pelo SIS
Art. 39. É facultado ao beneficiário do SIS utilizar
serviços prestados por profissionais e instituições de
sua livre escolha, não credenciados pelo SIS, sendo
assegurado ao beneficiário-titular o reembolso parcial
da despesa, limitado aos respectivos valores das tabelas adotadas pelo SIS, dele deduzindo-se a importância correspondente à sua participação financeira
na despesa.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese serão
ressarcidas despesas relativas às exclusões enumeradas no art. 38.
Art. 40. É competente para requerer ao SIS o
ressarcimento das despesas com assistência na modalidade de livre escolha o beneficiário-titular ou seu
representante legal.
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§ 1º O pedido de ressarcimento será feito por meio
de formulário próprio, protocolizado na Secretaria do
SIS, até 60 (sessenta) dias após a realização do procedimento, acompanhado dos seguintes documentos:
I – original do respectivo documento fiscal, recibo
ou fatura, de forma legível, sem rasura ou emenda, emitido em nome do beneficiário-titular, até 60 (sessenta)
dias após a realização do procedimento;
II – declaração do beneficiário-titular, devidamente
datada e assinada no verso dos documentos originais,
de que os serviços foram prestados a ele ou a seus
beneficiários-dependentes;
III – quando se tratar de atendimento em regime
de internação hospitalar:
a) relatório emitido pelo médico assistente, de que
constem: o diagnóstico detalhado da patologia identificada, com a indicação do respectivo CID, a descrição
dos procedimentos realizados, as datas da internação
e da alta hospitalar, o número de visitas médicas realizadas durante a internação, o nome do profissional que
prestou o atendimento e sua especialidade, e o número de seu registro no respectivo conselho profissional;
b) cópias dos pareceres solicitados pelo médico
assistente, contendo a justificativa da requisição e a
identificação dos profissionais que os emitiram, conforme definido na alínea “a”;
c) cópias dos laudos dos exames realizados;
d) cópia legível do boletim anestésico, quando
for o caso, contendo a assinatura do anestesista e a
identificação dos profissionais que participaram do ato
cirúrgico, conforme definida na alínea “a”;
e) lista dos materiais e medicamentos utilizados
segundo a tabela Brasíndice ou a nota fiscal e o lacre
correspondentes;
f) discriminação das taxas cobradas;
g) demais documentos eventualmente solicitados
pela perícia médica do SIS.
§ 2º Em se tratando de recibo, o documento conterá: o nome completo do paciente; o nome completo
do profissional que realizou o atendimento; o carimbo
do profissional com a indicação do número do registro
no respectivo conselho profissional; o número de inscrição do profissional no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF); a especificação da natureza do atendimento,
com o respectivo CID; o endereço do profissional e o
número do telefone comercial; e o nome completo do
pagador e o número de seu CPF.
§ 3º No caso de nota fiscal ou fatura, o documento
conterá: o nome completo do paciente; a especificação
da natureza do atendimento, com o respectivo CID; o
endereço e o número do telefone comercial; e o nome
completo do pagador e o número de seu CPF.
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§ 4º No ressarcimento de despesas decorrentes
de exames complementares, a nota fiscal ou a fatura
serão acompanhadas das cópias do pedido médico e
do laudo dos exames.
§ 5º Na hipótese de tratamento sob regime de
internação hospitalar, clínico ou cirúrgico, o pedido de
ressarcimento será submetido à avaliação da perícia
médica do SIS quanto à regularidade dos procedimentos praticados e à quantia a ser ressarcida, em
conformidade com as tabelas adotadas pelo Plano de
Assistência à Saúde.
§ 6º Os documentos recebidos para fins de ressarcimento somente serão devolvidos ao beneficiário
em caso de indeferimento ou desistência do requerente, desde que a devolução seja solicitada antes
do encaminhamento dos documentos ao Serviço de
Pagamento do SIS.
§ 7º Ao final do exercício financeiro, a Secretaria do SIS fornecerá ao beneficiário-titular, com base
nos documentos recebidos, declaração contendo a
indicação dos valores por ele pagos e dos valores reembolsados pelo SIS.
Art. 41. O tratamento continuado, realizado na modalidade de livre escolha, será previamente autorizado
pela perícia médica do SIS, que se manifestará sobre:
I – a adequação dos procedimentos a serem
adotados durante o tratamento;
II – o valor a ser ressarcido pelo SIS;
III – as datas em que o paciente deverá comparecer à perícia médica para avaliação dos resultados
alcançados e deliberação quanto à continuação, alteração ou interrupção do tratamento.
Parágrafo único. Para o ressarcimento da despesa, o beneficiário-titular encaminhará mensalmente à
Secretaria do SIS os documentos indicados nos incisos I e II do § 1º do art. 40.
CAPÍTULO V
Dos Atendimentos de Psiquiatria, Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional
Art. 42. Os atendimentos de psicologia e psiquiatria, inclusive psicoterapia, fonoaudiologia e terapia
ocupacional, em regime ambulatorial, realizados por
profissionais integrantes da rede credenciada ou da livre
escolha dos beneficiários, sujeitos a reembolso, serão
regulamentados pelo Conselho de Supervisão do SIS.
Art. 43. Nos casos de transtornos psiquiátricos
e nos quadros de intoxicação ou abstinência provocados por qualquer forma de dependência química, a
perícia médica do SIS poderá autorizar o atendimento, por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não,
a cada 12 (doze) meses, por beneficiário, em regime
de internação ou de hospital-dia, na rede credenciada
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ou em instituições da livre escolha dos beneficiários,
cabendo, neste último caso, o reembolso parcial das
despesas pelo SIS.
Parágrafo único. Expirado o prazo de que trata o
caput e persistindo a indicação médica de prorrogação do atendimento, a perícia médica do SIS poderá
autorizar a continuação do tratamento, cabendo ao
beneficiário-titular arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor total das despesas, a título de participação
financeira especial.
TÍTULO III
Do Financiamento e da Administração do SIS e
da Fiscalização do Fundo de Reserva
CAPÍTULO I
Do Financiamento do SIS
Art. 44. O Plano de Assistência à Saúde do SIS
será financiado com recursos:
I – da União, alocados ao Senado Federal na lei
orçamentária anual;
II – do Fundo de Reserva do SIS.
Parágrafo único. O Senado Federal destinará ao
SIS, anualmente, o valor correspondente a, pelo menos, 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) da
dotação consignada na lei orçamentária anual para
sua despesa total com pessoal e encargos sociais.
Art. 45. O Fundo de Reserva, destinado a cobrir
eventuais insuficiências dos recursos alocados pela
União ao orçamento do Senado Federal para o Plano
de Assistência à Saúde, constitui reserva estratégica
para garantir a preservação do SIS e é formado pelas
seguintes receitas:
I – contribuições mensais dos beneficiários;
II – participação financeira dos beneficiários nas
despesas realizadas pelo SIS em seu benefício;
III – receitas de aplicações financeiras;
IV – taxas e multas cobradas dos beneficiários;
V – doações e transferências recebidas.
Art. 46. Todo beneficiário do SIS é sujeito ao
pagamento de contribuição mensal e de participação
financeira nas despesas realizadas em seu benefício,
segundo tabelas aprovadas pelo Conselho de Supervisão do SIS e reajustadas periodicamente.
Parágrafo único. A contribuição mensal será cobrada de cada beneficiário, independentemente da
utilização dos serviços oferecidos pelo SIS.
Art. 47. Na hipótese da opção de que trata o § 2º
do art. 4º, a contribuição mensal e a participação financeira nas despesas serão pagas por meio de boleto
bancário emitido pela Secretaria do SIS, que será enviado para o endereço indicado pelo beneficiário-titular.
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Art. 48. Os recursos do Fundo de Reserva serão depositados em nome do SIS, exclusivamente no
Banco do Brasil e/ou na Caixa Econômica Federal,
restringida sua aplicação a:
I – Certificados ou Recibos de Depósito Bancário
de emissão do Banco do Brasil e/ou da Caixa Econômica Federal;
II – depósitos de poupança;
III – títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional;
IV – cotas de fundos de investimento de renda fixa
lastreados unicamente em títulos públicos de emissão
do Tesouro Nacional.
Art. 49. O Presidente do Conselho de Supervisão do SIS designará comissão formada por 2 (dois)
de seus membros e pelo Diretor da Secretaria do SIS,
com as atribuições de elaborar e gerenciar plano de
aplicação dos recursos financeiros do Fundo de Reserva, obedecido o disposto no art. 48, podendo, a seu
critério, alterar a modalidade de aplicação dos recursos.
Art. 50. Em caso de morte do beneficiário-titular,
as despesas realizadas pelo SIS com ele e com seus
beneficiários-dependentes, ainda não quitadas, receberão o seguinte tratamento:
I – aquelas correspondentes aos beneficiários-dependentes que se converterem em pensionistas
do Senado Federal serão descontadas das respectivas pensões;
II – aquelas correspondentes ao beneficiário-titular e aos beneficiários-dependentes que não se
converterem em pensionistas do Senado Federal serão
deduzidas dos valores devidos pelo Senado Federal
aos herdeiros do falecido e, na hipótese de tais valores serem insuficientes, o saldo remanescente será
absorvido pelo SIS.
Parágrafo único. O Senado Federal poderá contratar seguro para cobrir o risco decorrente da operação prevista no inciso II deste artigo.
Art. 51. Em nenhuma hipótese poderão ser utilizados recursos financeiros do SIS para pagamento
de remuneração, a qualquer título, a servidor do Senado Federal.
CAPÍTULO II
Da Administração do SIS e da Fiscalização do
Fundo de Reserva
Art. 52. A administração do SIS e a fiscalização
do Fundo de Reserva serão exercidas pelos seguintes órgãos:
I – Conselho de Supervisão;
II – Secretaria do SIS;
III – Conselho Fiscal do Fundo de Reserva.
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Seção I
Do Conselho de Supervisão do SIS
Art. 53. O Conselho de Supervisão é o órgão
superior de deliberação do SIS, cabendo-lhe fixar
diretrizes administrativas e operacionais e adotar as
decisões estratégicas que garantam a sustentabilidade das ações de prevenção da doença e a promoção,
tratamento, recuperação e manutenção da saúde dos
beneficiários inscritos no Sistema.
Art. 54. O Conselho de Supervisão se reunirá na
primeira quarta-feira de cada mês, em caráter ordinário, e a qualquer tempo, em caráter extraordinário, por
convocação de seu Presidente.
Parágrafo único. As deliberações do Conselho
serão tomadas a descoberto, por maioria de votos,
presente a maioria absoluta de seus membros.
Art. 55. Integram o Conselho de Supervisão do
SIS:
I – 1 (um) membro da Comissão Diretora, como
Presidente;
II – o Diretor-Geral do Senado, como Vice-Presidente;
III – o Diretor da Secretaria de Recursos Humanos (SERH);
IV – o Diretor da Secretaria de Assistência Médica e Social (Sams);
V – o Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade (Safin);
VI – 2 (dois) servidores efetivos ativos, inscritos
no SIS, eleitos pelos funcionários efetivos em atividade
beneficários-titulares do SIS;
VII – 2 (dois) servidores efetivos inativos, inscritos no SIS, eleitos pelos funcionários aposentados
beneficários-titulares do SIS.
§ 1º O Diretor da Secretaria do SIS será o Secretário do Conselho.
§ 2º O chefe da perícia médica do SIS participará
das reuniões do Conselho na qualidade de consultor.
§ 3º Os membros de que tratam os incisos I, VI
e VII deste artigo serão nomeados pelo Presidente
do Senado Federal, sendo que os dos incisos VI e VII
terão mandato de 2 (dois) anos, permitida apenas 1
(uma) recondução.
§ 4º A participação no Conselho não ensejará
remuneração de qualquer espécie.
§ 5º Ato da Comissão Diretora regulamentará, em
180 (cento e oitenta) dias, a realização das eleições
para preenchimento dos cargos previstos nos incisos
VI e VII deste artigo.
Art. 56. Compete ao Conselho de Supervisão:
I – fixar as diretrizes administrativas e operacionais do SIS;
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II – aprovar normas complementares a este Regulamento, disciplinando ações de assistência à saúde
admitidas pelo SIS;
III – aprovar as tabelas contendo os procedimentos e serviços cobertos pelo SIS, com os respectivos
preços;
IV – aprovar o credenciamento e o descredenciamento das instituições prestadoras de serviços de
assistência à saúde aos beneficiários do SIS, inclusive daquelas reconhecidas pela perícia médica do SIS
como de notória especialização;
V – aprovar, por proposta da Secretaria do SIS,
as listas referentes a:
a) tratamentos de duração continuada, estabelecendo o número de atendimentos a serem realizados
por períodos e fixando a participação financeira dos
beneficiários;
b) medicamentos e produtos farmacêuticos utilizados em tratamentos especiais realizados fora do
ambiente hospitalar, com os respectivos percentuais
de reembolso;
c) procedimentos e serviços sujeitos à prévia autorização da perícia médica;
VI – aprovar a tabela, reajustada periodicamente,
contendo os valores das contribuições mensais devidas por todos os beneficiários, segundo as respectivas categorias;
VII – aprovar a tabela discriminando a participação de cada categoria de beneficiário-titular nas despesas realizadas pelo SIS em seu benefício e no de
seus beneficiários-dependentes;
VIII – aprovar o limite de desconto mensal da
remuneração do beneficiário-titular, das despesas referentes à contribuição mensal e à participação nas
despesas realizadas pelo SIS, relativas a ele e a cada
um de seus beneficiários-dependentes, a ser reajustado periodicamente;
IX – aprovar o relatório anual de atividades da
Secretaria do SIS e a prestação de contas anual referente à gestão dos recursos financeiros do Fundo de
Reserva, ouvido o Conselho Fiscal;
X – decidir, em grau de recurso, sobre demandas
apresentadas pelos beneficiários;
XI – decidir sobre os casos omissos;
XII – exercer outras atribuições que lhe venham
a ser conferidas pela Comissão Diretora do Senado
Federal.
§ 1º O Conselho poderá convocar servidor do
Senado Federal, da área de saúde, lotado na Sams,
para, na qualidade de assistente técnico, emitir parecer sobre matéria de sua especialidade.
§ 2º As deliberações sobre as matérias de que
tratam os incisos II, III, IV, V, VI e VII deste artigo serão
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publicadas sob a forma de Instruções Normativas do
Conselho de Supervisão.
§ 3º O Conselho de Supervisão não conhecerá
de demanda que contrarie qualquer dispositivo deste
Regulamento.
Seção II
Da Secretaria do SIS e da Sams
Art. 57. Compete à Secretaria do SIS:
I – implementar as diretrizes administrativas e
operacionais aprovadas pelo Conselho de Supervisão;
II – submeter à aprovação do Conselho o plano
anual das atividades e a previsão orçamentária do SIS;
III – elaborar o relatório anual de suas atividades e a prestação de contas anual referente à gestão
dos recursos financeiros do Fundo de Reserva, a ser
apreciada pelo Conselho Fiscal e pela Secretaria de
Controle Interno;
IV – abrir as contas bancárias do Fundo de Reserva no Banco do Brasil S.A. e/ou na Caixa Econômica
Federal e movimentá-las mediante assinatura conjunta
do Vice-Presidente do Conselho de Supervisão e do
Diretor da Secretaria do SIS, ou, em seus impedimentos, mediante assinatura de seus substitutos legais;
V – submeter ao Conselho, mensalmente, relatório resumido sobre a arrecadação das receitas e a
execução das despesas do SIS, discriminando:
a) as receitas arrecadadas pelo Fundo de Reserva com: contribuições mensais dos beneficiários;
participação financeira dos beneficiários nas despesas realizadas pelo SIS em seu benefício; aplicações
financeiras; taxas e multas cobradas dos beneficiários;
demais receitas;
b) a execução das despesas do SIS, segundo
principais categorias;
c) as fontes dos recursos utilizados para a execução da despesa, especificando o valor total pago
com recursos da União alocados ao orçamento do
Senado Federal e o valor total pago com recursos do
Fundo de Reserva;
VI – exercer as atividades necessárias à execução do Plano de Assistência à Saúde previsto neste
Regulamento;
VII – propor ao Diretor-Geral a indicação e a
substituição dos integrantes da perícia médica do SIS;
VIII – supervisionar e coordenar as atividades da
perícia médica do SIS;
IX – propor ao Conselho normas complementares
a este Regulamento, disciplinando ações de assistência à saúde admitidas pelo SIS;
X – propor ao Conselho as tabelas contendo os
procedimentos e serviços cobertos pelo SIS, com os
respectivos preços;
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XI – propor ao Conselho tabela, a ser reajustada
periodicamente, contendo os valores das contribuições
mensais a serem pagas por todos os beneficiários,
segundo as respectivas categorias;
XII – propor ao Conselho tabela discriminando a
participação de cada categoria de beneficiário-titular
nas despesas realizadas pelo SIS em seu benefício e
no de seus beneficiários-dependentes;
XIII – propor ao Conselho o limite de desconto
mensal, da remuneração do beneficiário-titular, das
despesas referentes à contribuição mensal e à participação nas despesas realizadas pelo SIS, relativas a
ele e a cada um de seus beneficiários-dependentes, a
ser reajustado periodicamente;
XIV – propor ao Conselho o credenciamento das
instituições prestadoras de serviços aos beneficiários
do SIS, inclusive aquelas reconhecidas pela perícia
médica do SIS como de notória especialização;
XV – propor ao Conselho, ouvida a perícia médica, norma regulamentando os tratamentos de duração
continuada, estabelecendo o número de atendimentos
a serem realizados por períodos e fixando a participação financeira dos beneficiários;
XVI – propor ao Conselho, ouvida a perícia médica, a lista dos medicamentos e produtos farmacêuticos
a serem utilizados em tratamentos especiais realizados fora do ambiente hospitalar, com os respectivos
percentuais de reembolso;
XVII – propor ao Conselho a lista dos procedimentos sujeitos à prévia autorização da perícia médica do SIS;
XVIII – submeter ao Conselho, em grau de recurso, demandas apresentadas pelos beneficiários;
XIX – proceder ao recadastramento dos beneficiários, quando julgar necessário;
XX – providenciar a publicação das atas das
reuniões do Conselho no Diário do Senado Federal;
XXI – exercer outras atribuições que lhe venham
a ser conferidas pelo Conselho.
Art. 58. A perícia médica do SIS será realizada por
servidores do Senado Federal, indicados pelo Diretor
da Secretaria do SIS e designados pelo Diretor-Geral.
§ 1º Nas hipóteses de insuficiência ou indisponibilidade de servidores do Senado Federal para compor
a equipe de perícia médica ou diante de necessidades
específicas do Plano de Assistência à Saúde, o Conselho de Supervisão poderá propor a contratação de
profissional ou empresa para realizar perícia médica.
§ 2º A distribuição de tarefas, internas e externas,
no âmbito da equipe de perícia médica do SIS, é da
competência exclusiva do chefe da perícia.
Art. 59. Compete à perícia médica do SIS:
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I – elaborar e submeter à aprovação do Conselho
de Supervisão o seu regimento interno, especificando
atribuições, formas de atuação, modelos de formulários, prazos e demais disposições relativas à atuação
de seus membros;
II – vistoriar as instituições interessadas em prestar serviços aos beneficiários do SIS e emitir parecer
quanto à conveniência e oportunidade do seu credenciamento;
III – definir critérios para o reconhecimento de
instituições de notória especialização;
IV – propor à Direção da Secretaria do SIS a
edição de normas complementares regulamentando
o Plano de Assistência à Saúde;
V – propor à Direção da Secretaria do SIS a lista
dos medicamentos e produtos farmacêuticos a serem
utilizados em tratamentos especiais realizados fora do
ambiente hospitalar, com os respectivos percentuais
de reembolso;
VI – realizar, a seu critério, a perícia médica dos
candidatos a beneficiário do SIS;
VII – realizar perícia médica em beneficiários que
necessitem submeter-se a internação hospitalar para
tratamento clínico ou cirúrgico, ou a procedimentos
que exijam prévia autorização;
VIII – realizar perícias periódicas nos beneficiários que necessitem submeter-se a tratamentos de
duração continuada;
IX – realizar a perícia nos beneficiários internados;
X – solicitar ao médico assistente os esclarecimentos que se fizerem necessários sobre os procedimentos a serem realizados no beneficiário;
XI – proceder à auditoria dos processos contendo as faturas apresentadas pelas instituições que
prestam serviços aos beneficiários do SIS, antes de
sua liquidação;
XII – comunicar à Direção da Secretaria do SIS
qualquer indício de irregularidade por parte das instituições que prestem serviços aos beneficiários do SIS;
XIII – comunicar à Direção da Secretaria do SIS
qualquer indício de irregularidade, por parte dos beneficiários, na utilização dos serviços do Plano de Assistência à Saúde;
XIV – apresentar semestralmente à Secretaria do
SIS relatório detalhado de suas atividades;
XV – desenvolver outras tarefas correlatas previstas no Código de Ética Médica e em resoluções do
Conselho Federal de Medicina.
Art. 60. Compete à Sams prestar assessoramento
técnico à Secretaria do SIS na definição das ações e
na implementação do Plano de Assistência à Saúde,
e prestar atendimento ambulatorial aos beneficiários
do SIS.
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Art. 61. Com vistas a promover a prevenção da
saúde dos servidores do Senado Federal, a Sams
instituirá:
I – programa de avaliação anual do estado de
saúde, cujos exames serão realizados no mês de aniversário do servidor;
II – programa de vacinação ocupacional, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde.
Seção III
Do Conselho Fiscal do Fundo de Reserva do SIS
Art. 62. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização do Fundo de Reserva do SIS, cabendo-lhe
zelar pela gestão econômico-financeira e patrimonial
do Fundo.
Art. 63. O Conselho Fiscal é composto por 3 (três)
servidores efetivos do Senado Federal, inscritos como
beneficiários-titulares do SIS, com notório conhecimento
em finanças e controle, selecionados pelo Conselho de
Supervisão e nomeados por seu Presidente.
§ 1º O presidente do Conselho Fiscal será eleito
pelos seus pares.
§ 2º O mandato dos integrantes do Conselho
Fiscal é de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
§ 3º A participação no Conselho não ensejará
remuneração de qualquer espécie.
Art. 64. Compete ao Conselho Fiscal:
I – emitir pareceres, a serem apresentados ao
Conselho de Supervisão, sobre balancetes, balanços,
demonstrações financeiras, prestação de contas e outras operações do Fundo de Reserva, relativas a cada
exercício financeiro;
II – examinar, em qualquer época, os saldos, as
aplicações e as movimentações das contas do Fundo
de Reserva;
III – emitir, trimestralmente, pareceres sobre as
aplicações dos recursos e a adequação do Fundo de
Reserva para garantir a sustentabilidade do Plano de
Assistência à Saúde;
IV – fazer recomendações para fortalecer o Fundo
de Reserva e melhorar a rentabilidade de suas aplicações financeiras, observadas as disposições do art.
48 e seus incisos;
V – representar ao Conselho de Supervisão sobre
as irregularidades de que tome conhecimento;
VI – manifestar-se sobre outros assuntos submetidos à sua apreciação pelo Conselho de Supervisão.
§ 1º Nenhum papel, documento ou informação
referente à gestão econômico-financeira e patrimonial
do Fundo de Reserva poderá ser sonegado ao Conselho Fiscal.
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§ 2º Os pareceres e laudos dos exames procedidos serão transcritos em ata assinada pelos presentes,
garantindo-se o registro de posição divergente.
Art. 65. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre, convocado por seu Presidente,
e, extraordinariamente, quando convocado por qualquer um de seus integrantes titulares ou pelo Conselho de Supervisão.
Art. 66. Será destituído o integrante do Conselho
Fiscal que:
I – faltar, injustificadamente, a 3 (três) reuniões
consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas;
II – perder a qualidade de beneficiário-titular do
SIS;
III – cometer falta grave, assim considerada pelo
Conselho de Supervisão, em votação aprovada por
maioria absoluta.
TÍTULO IV
Disposições Finais e Transitórias
Art. 67. A falta da autorização prévia para a realização de qualquer procedimento e/ou prestação de
serviço para o qual seja exigida tal autorização, de
acordo com o disposto na alínea “c” do inciso V do art.
56, implicará o pagamento integral da despesa pelo
respectivo beneficiário-titular.
Art. 68. A Secretaria do SIS submeterá à apreciação do Conselho de Supervisão, no prazo de 30
(trinta) dias da data de publicação desta Resolução,
as tabelas mencionadas nos incisos X, XI, XII e a proposta de que trata o inciso XIII do art. 57.
Art. 69. O Conselho de Supervisão aprovará as
tabelas de que trata o art. 68 no prazo de 60 (sessenta)
dias da data de publicação desta Resolução.
Art. 70. Os beneficiários atualmente inscritos no
SIS apresentarão na Secretaria do SIS, no prazo de 90
(noventa) dias da publicação desta Resolução, as autorizações de que tratam os incisos I, II e IV do art. 10.
Art. 71. Serão automaticamente excluídos do
SIS os atuais beneficiários-titulares e os beneficiários-dependentes:
I – inscritos em desacordo com as disposições
dos arts. 4º, 5º, 7º e do § 2º do art. 12;
II – que descumprirem a exigência prevista no
art. 70.
Art. 72. O chefe da perícia médica do SIS encaminhará ao Diretor da Secretaria do SIS, no prazo de
90 (noventa) dias da data de publicação desta Resolução, proposta do regimento interno previsto no inciso I do art. 59.
Art. 73. A Secretaria do SIS disponibilizará, no
prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Resolu-
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ção, exemplares deste Regulamento aos beneficiários-titulares.
ANEXO AO REGULAMENTO DO
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE
GLOSSÁRIO DOS TERMOS EMPREGADOS
NO REGULAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE
SAÚDE (SIS)
1 – Acidente pessoal: evento externo, súbito e
violento, causador de lesão física, por si só, e independentemente de qualquer outra causa, com data
e ocorrência perfeitamente caracterizadas, que torne
necessária a internação hospitalar do beneficiário ou
o seu tratamento em regime ambulatorial.
2 – Agravo: acréscimo no valor da contribuição
mensal, em virtude de doença ou lesão que acometa o beneficiário-titular ou o beneficiário-dependente,
preexistente à sua inscrição no SIS.
3 – Carência: tempo, corrido e ininterrupto, contado a partir da data de ingresso no SIS, necessário
para que o beneficiário-titular e seus beneficiários-dependentes possam gozar do direito à cobertura dos
serviços disponibilizados pelo Plano de Assistência à
Saúde, na forma deste Regulamento.
4 – Carteira de identificação do SIS: o documento de uso restrito e intransferível fornecido pelo SIS,
para a identificação pessoal do beneficiário junto às
instituições credenciadas.
5 – CID: o código alfanumérico que identifica a
doença, de acordo com a Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
à Saúde.
6 – Cirurgia buco-maxilo-facial: procedimento
cirúrgico realizado no aparelho mastigatório e seus
anexos, inclusive estruturas craniofaciais associadas.
7 – Contribuição mensal: pagamento, reajustável, devido mensalmente pelo beneficiário-titular e
pelo beneficiário-dependente do SIS a partir do mês
de inscrição, independentemente da utilização dos
serviços oferecidos.
8 – Credenciamento: deliberação pela qual o Conselho de Supervisão habilita uma instituição pública ou
privada a celebrar contrato para a prestação de serviços de assistência à saúde dos beneficiários do SIS.
9 – Declaração de saúde: documento preenchido
e assinado pelo beneficiário-titular ou por seu representante legal no ato de inscrição no SIS, por meio do qual
ele presta informações sobre as condições de saúde
e a existência, ou não, de doenças preexistentes de
que tenha conhecimento.
10 – Despesas hospitalares extraordinárias: aquelas não incluídas na diária hospitalar, tais como: telefone, frigobar, lavagem de roupa, artigos de toalete,
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jornais e revistas, aluguel de aparelhos de som e
imagem, enfermagem particular e outros serviços não
contratados pelo SIS com as entidades credenciadas.
11 – Doença ou lesão preexistente: enfermidade
ou lesão de que o beneficiário-titular tenha conhecimento de que ele ou qualquer de seus beneficiários-dependentes seja portador, na data de inscrição no SIS.
12 – Emergência: ocorrência que acarrete risco
iminente de morte ou lesão irreparável, declarada pelo
médico assistente e reconhecida pelo perito médico
do SIS.
13 – Estado de invalidez: incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, apurada em laudo
expedido ou homologado pela Junta Médica Oficial do
Senado Federal.
14 – Evento: ocorrência de natureza aleatória capaz de causar doença ou lesão, acarretando a necessidade de atendimento médico em regime ambulatorial,
hospitalar ou de internação domiciliar (home care).
15 – Fatura: documento comprobatório dos serviços de assistência à saúde prestados a um ou mais
beneficiários do SIS, que substitui a nota fiscal, emitido
por instituição de direito público, sem fins lucrativos.
Deve ser apresentada juntamente com documento que
comprove a isenção de emissão da nota fiscal e conter
a completa identificação do emitente, a discriminação
dos serviços prestados e a identificação do pagador.
16 – Junta Médica Oficial do Senado Federal:
equipe de médicos, servidores do Senado Federal,
designada oficialmente para avaliar condições de saúde e aptidão para o trabalho, bem como diagnósticos,
prognósticos e terapêuticas em caso de doença.
17 – Leito de alta tecnologia: aquele que se destina ao tratamento intensivo e especializado, localizado
em unidades ou centros de terapia intensiva, semi-intensiva, terapia respiratória, coronariana, pediátrica, neonatal, recuperação pós-anestésica, unidades
intermediárias, unidades de tratamento de pacientes
queimados e unidades de isolamento.
18 – Livre escolha: faculdade de que dispõem o
beneficiário-titular e os beneficiários-dependentes de
utilizar, a seu critério, a assistência de profissionais e
de entidades não credenciados pelo SIS.
19 – Médico assistente: médico responsável pelo
atendimento e pela indicação da conduta médica a ser
aplicada ao paciente.
20 – Nota fiscal: documento para fins fiscais,
emitido por instituição de direito privado, com numeração seriada e prazo de validade definido, contendo
a completa identificação do emitente, a discriminação
dos serviços prestados e a identificação do pagador.
21 – Notória especialização: distinção conferida
pela perícia médica do SIS a profissional ou instituição
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cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica e outros atributos, permita caracterizá-lo como de
excelência superlativa.
22 – Participação financeira: parcela variável devida pelo beneficiário-titular ao SIS em virtude da utilização dos serviços oferecidos pelo Plano de Assistência
à Saúde, por ele ou por seu beneficiário-dependente,
calculada na forma e nos limites da respectiva tabela
aprovada pelo Conselho de Supervisão.
23 – Pensionista: pessoa que recebe pensão,
temporária ou vitalícia, em decorrência do falecimento
de servidor ativo ou inativo do Senado Federal.
24 – Perícia médica do SIS: equipe de profissionais da área da saúde incumbida de avaliar as condições de saúde e aptidão para o trabalho, bem como
diagnósticos, prognósticos e terapêuticas em caso de
doença.
25 – Procedimento de alta complexidade: aquele
assim definido no Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), vigente na data do evento.
26 – Recibo: documento de quitação, emitido por
profissional liberal, contendo a completa identificação
do emitente, a discriminação dos serviços prestados
e a identificação do pagador.
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27 – Rede credenciada do SIS: conjunto de instituições contratadas pelo Senado Federal e colocadas
à disposição dos beneficiários pelo SIS para a prestação de assistência à saúde, incluindo associações de
profissionais da área da saúde, clínicas, laboratórios,
hospitais e pronto-socorros.
28 – Representante legal: pessoa maior de idade, nomeada pelo beneficiário-titular, por meio de instrumento particular ou instrumento público específico,
para representá-lo junto ao SIS.
29 – Ressarcimento: reembolso efetuado pelo
SIS ao beneficiário-titular ou a seu representante legal das despesas realizadas pelo beneficiário-titular
ou seus beneficiários dependentes sob a modalidade
de livre escolha, observados os prazos, os limites e
os procedimentos definidos neste Regulamento e nas
tabelas adotadas pelo Plano de Assistência à Saúde.
30 – Tratamento continuado: assistência por meio
de cuidados permanentes, prestados fora do regime
de internação hospitalar por instituições credenciadas
ou sob a modalidade de livre escolha.
31 – Urgência médica: ocorrência imprevista de
agravo à saúde, que exige atendimento com rapidez,
sem, no entanto, representar risco iminente de morte.
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Ata da 148ª Sessão, Não Deliberativa,
em 14 de agosto de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Tomás Correia, da Sra. Ana Amélia, e do Sr.
Eduardo Suplicy.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e encerra-se às 17 horas e 42 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu, da Senhora
Presidente da República, as seguintes Mensagens:
– nº 356, de 2012, na origem, que restitui
os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº
49, de 2012 (nº 2.843/2011, na origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera
a Lei nº 11.279, de 9 de fevereiro de 2006, que
“dispõe sobre o ensino na Marinha, no que se
refere aos requisitos para ingresso nas Carreiras da Marinha”, sancionado e transformado
na Lei nº 12.704, de 2012;
– nº 358, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara
nº 64, de 2012 (nº 3.538/2012, na origem), de
iniciativa da Presidência da República, que autoriza a criação da empresa pública Amazônia
Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL e
dá outras providências, sancionado e transformado na Lei nº 12.706, de 2012; e
– nº 359, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei do Senado
nº 181, de 2004, do Senador Romeu Tuma (nº
5.300/2005, na Câmara dos Deputados), que
dá a denominação de Aeroporto de Bauru – Comandante João Ribeiro de Barros ao Aeroporto
de Bauru, no Estado de São Paulo, sancionado e transformado na Lei nº 12.707, de 2012.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 588,
de 2012, do Presidente da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Ato da Mesa nº 29, de 2012,
naquela Casa, que regula a tramitação de alteração
de controle societário das empresas jornalísticas e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
É o seguinte o Ofício:

Of. nº 588/SGM/P/2012
Brasília, 20 de abril de 2012
Assunto: Tramitação dos comunicados de alteração de
controle societário das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Ato da Mesa
nº 29, de 2012 – CD.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção ao disposto no § 5° do art. 222 da
Constituição Federal, e tendo em conta o previsto no
art. 3° da Lei nº 10.610, de 2002, a Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados expediu ato para regulamentar
a tramitação dos comunicados de alteração de controle
societário das empresas jornalísticas e de radiodifusão
de sons e imagens.
2. Desse modo, por se tratar de matéria também
afeta à competência do Senado Federal, encaminho a
Vossa Excelência cópia do Ato da Mesa nº 29, de 2012,
para conhecimento sobre os procedimentos adotados
pela Câmara dos Deputados.
Atenciosamente, – Deputado Marco Maia, Presidente.
ATO DA MESA Nº 29, de 2012
Dispõe sobre a tramitação, no âmbito
da Câmara dos Deputados, dos comunicados de alteração de controle societário das
empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, prevista no
§ 5° do artigo 222 da Constituição Federal.
A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições regimentais, resolve:
Art. 1° Este Ato dispõe sobre a tramitação, no
âmbito da Câmara dos Deputados, dos comunicados
de alteração de controle societário das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
prevista no § 5° do artigo 222 da Constituição Federal.
Art. 2° Os comunicados de alteração de controle
societário das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens deverão ser encaminhados
à Câmara dos Deputados para fins de conhecimento,
registro e publicação.
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§ 1° São competentes para encaminhar comunicados de alteração de controle societário à Câmara
dos Deputados:
I – o Poder Executivo, no caso de empresas de
radiodifusão sonora e de sons e imagens;
II – as próprias empresas, no caso de empresas
jornalísticas;
III – o Senado Federal, quando receber diretamente comunicado oriundo de empresa jornalística.
§ 2° Os comunicados referentes a empresas
jornalísticas que forem encaminhados pelas próprias
empresas deverão ser apresentados ao Protocolo da
Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados,
mediante o preenchimento de formulário específico
disponível no sítio da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e a anexação de cópia autenticada de documento registrado em cartório
atestando a alteração do controle societário.
§ 3° Os comunicados serão numerados pela
Secretaria-Geral da Mesa como “CAC – Comunicado de Alteração de Controle Societário de Empresa
Jornalística e de Radiodifusão” e distribuídos para
conhecimento da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, que deverá fazer a leitura
da matéria nas reuniões deliberativas do colegiado e
inserir o registro do comunicado no sítio da Internet da
Câmara dos Deputados, com acesso público ao comunicado e aos documentos a ele anexados.
§ 4° Após os procedimentos detalhados neste dispositivo, os comunicados serão encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa, que providenciará sua remessa ao
Senado Federal, à exceção daqueles cuja tramitação na
Câmara tenha se iniciado por provocação do Senado.
§ 5° No caso do parágrafo anterior, a Secretaria-Geral da Mesa remeterá cópia com valor de original
do processo para arquivamento no Centro de Documentação e Informação.
§ 6° Os comunicados oriundos do Senado Federal serão recebidos pela Secretaria-Geral da Mesa
e, após conferência para evitar eventuais duplicidades, numerados e remetidos à Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática, para as
providências a que se refere o § 3°, findas as quais o
processo será encaminhado ao Centro de Documentação e Informação para arquivamento.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Emenda Constitucional nº 36, de 2002, criou
importante instrumento de transparência e controle social sobre a propriedade das empresas jornalísticas e
emissoras de rádio e televisão. A partir da promulgação
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da Emenda, institui-se a obrigatoriedade de informar
o Poder Legislativo sobre as alterações de controle
societário dos principais meios de comunicação de
massa em atividade no País.
De acordo com a lei que regulamenta a matéria
– a Lei nº 10.610, de 20 de dezembro de 2002, cabe
ao Poder Executivo informar o Congresso sobre as
mudanças de controle das emissoras de radiodifusão.
Para os jornais e revistas, a Lei determina que essa responsabilidade deve recair sobre as próprias empresas.
Desde a aprovação da matéria, os veículos de
comunicação passaram a encaminhar a esta Casa documentos referentes a alterações de controle societário
de diversas maneiras, tanto no que diz respeito à forma
da documentação enviada, quanto ao destinatário dos
comunicados. A ausência de uma norma processual
interna sobre a matéria tem causado interpretações
divergentes em relação ao rito de tramitação desses
processos, causando morosidade e aplicação de procedimentos não uniformes. Essa situação impede que
o principal objetivo almejado pela Emenda nº 36 – a
transparência da propriedade dos meios de comunicação social – seja alcançado com a eficiência e agilidade que se esperam do Poder Público.
Por esse motivo, elaboramos a presente proposta
com o intuito de instituir as regras básicas de tramitação
dos comunicados de alteração de controle societário
de jornais e emissoras de rádio e televisão na Câmara
dos Deputados. De acordo com as medidas sugeridas,
uma vez recebidos no Protocolo da Secretaria-Geral
da Mesa, os comunicados serão numerados e encaminhados para a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, onde serão lidos e publicados na página da internet da Câmara. Após, os
comunicados são encaminhados (quando for o caso)
ao Senado Federal e, posteriormente, arquivados pelo
Centro de Documentação e Informação. A proposta,
ao mesmo tempo em que dá a devida publicidade à
propriedade dos principais veículos de comunicação
de massa, não cria entraves burocráticos desnecessários que venham a tornar mais moroso o processo
de tramitação desses comunicados.
Portanto, tendo em vista a necessidade de padronização dos procedimentos de recebimento, divulgação,
registro e arquivamento dos comunicados de alteração
de controle societário das empresas jornalísticas e de
radiodifusão no âmbito da Câmara dos Deputados, propomos a institucionalização das normas de tramitação
interna desses processos.
Sala de Reuniões, 29 de março de 2012. – Marco Maia, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – O expediente vai à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 747, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do
PLS nº 117, de 2012, de minha autoria, que “Altera a
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para determinar
que o licenciamento de obras de infraestrutura de telecomunicações seja competência exclusiva da Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), independentemente de outras jurisdições normativas”.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência defere o requerimento
que acaba de ser lido.

Agosto de 2012

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas
da União, o Aviso nº 929-Seses-TCU-Plenário, de
2012, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº
1.972/2012-TCU-Plenário.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 929-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 1º de agosto de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 012.194/2002-1, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 1º-8-2012, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

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

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Serviços de Infraestrutura, cabendo
à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Por permuta com a Senadora Ana
Amélia, concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza,
do PMDB do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Mozarildo Cavalcanti, Sras.
Senadoras, Srs. Senadores, caros telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores
desta Casa, companheiro Zezinho, que nos atende
cotidianamente aqui no plenário, hoje tivemos, Sr. Presidente, a primeira reunião do projeto – do anteprojeto,
na verdade, agora projeto de lei – que trata da reforma
do Código Penal brasileiro, com a presença de juristas,
que destaco aqui, em nome do Ministro Gilson Dipp,
que coordenou, que presidiu os trabalhos do anteprojeto da reforma do Código Penal.
Percebo que há uma ansiedade muito grande de
todos os membros, dos Senadores membros desta
Comissão, em fazer de fato uma reforma profunda na
legislação penal brasileira, porque ela está realmente
ultrapassada. Isso é fato. Como ultrapassada? É uma
lei que data de 1940.
Nesses anos todos, essa lei veio sendo modificada
porque não ficou um vazio. Não é a mesma lei que foi
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criada lá em 1940, que regra hoje ainda a conduta em
sociedade. Houve alterações, e outras leis foram sendo
criadas, por exemplo, para dar uma regra à conduta do
menor em sociedade. É o caso do Estatuto da Criança
e do Adolescente, que data de 1990. No entanto, esse
Estatuto foi gestado aqui, no Congresso Nacional, na
década de 80, e transformou-se em lei em 1990. Ou
seja, 22 anos atrás. Também já está ultrapassada.
Se nós analisarmos e refletirmos o que era o jovem de 1980, da década de 80, o jovem da década 70
e o que é o jovem do terceiro milênio, de 2012, naquele
momento, por exemplo, nós não tínhamos celulares.
Hoje, nós vivemos uma crise da telefonia móvel no
Brasil por conta de que há um número de aparelhos
superior ao número de habitantes. Nós temos 250 milhões de chipes de serviço móvel de telefonia espalhados pelo Brasil.
Aquele jovem da década de 70 não tinha acesso
à Internet, o da década de 80 ainda não. A Internet é
de meados dos anos 90, mas principalmente do terceiro milênio.
Como era o convívio em sociedade? Os valores
morais e éticos estavam muito mais presentes nos ensinamentos porque os pais eram mais presentes no
convívio com seus filhos.
Então, esse Código Penal tem realmente o desafio de criar uma lei que regra, que regula o convívio
em sociedade. Uma lei que tem que mudar conforme
mudam os costumes das pessoas, porque as leis servem para isso.
Na verdade, no passado, nós todos éramos donos
do nosso nariz, nós fazíamos aquilo que bem queríamos. No entanto, a partir do momento em que foi crescendo o número de seres humanos sobre o Planeta,
houve a necessidade de regrar esse convívio em sociedade. Passou a existir a sociedade, e o cidadão, a
pessoa humana, transferiu esse direito de regrar para
o Estado; e o Estado regra o quê? Os costumes.
Os costumes de 1940 não são os mesmos de hoje.
Os costumes dos jovens da década de 80, quando foi
criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, também
não são os mesmos de hoje. Os costumes mudam e,
de certa forma, eles têm de ser moldados pela norma
jurídica. Mas essa norma jurídica ou o nosso ordenamento jurídico influencia também, de certa forma,
os costumes. Então, nós temos que ter um tato muito
grande para saber como vamos fazer uma lei penal,
para saber como vamos criar ou reformular, ou reformar o Código Penal brasileiro pensando na realidade
de hoje, naquilo que precisamos reprimir, para que não
continue acontecendo, ou para que mudem os seus
parâmetros de convivência em sociedade.
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Por exemplo, o caso do menor foi amplamente
debatido. Na Comissão de reforma do Código Penal,
na data de hoje, debateu-se se o menor de 18 anos
é consciente ou não dos seus atos. Ele é consciente,
sim. Nós sabemos disso.
Eu fiz referência ao número de homicídios no
Estado do Paraná, onde 38,8% é a taxa de homicídios
a cada cem mil habitantes, em Curitiba. Isso revelado
por um jornal de grande circulação do meu Estado, no
começo deste mês.
A taxa de homicídios na região metropolitana de
Curitiba é 58,9% a cada cem mil habitantes. Isso é o
Sul do País! Isso é o Paraná. Parece que isso era coisa do Norte, do Nordeste, de regiões outras que não
o Sul, tido como a Europa brasileira. Mas a Europa
também tem crises. E nós vivemos, nesse momento,
uma crise de segurança pública.
Reconheço todo esforço do Governo Federal e do
Governo Estadual, mas o problema talvez não esteja
somente na repressão, ou seja, na segurança pública;
talvez esteja no ordenamento jurídico. Nós precisamos
mudar. Talvez tenhamos que rediscutir com responsabilidade essa questão da maioridade penal.
Apresentei um projeto de lei aqui no Senado, o
Projeto de Lei nº 190, que coincidentemente levou esse
número, para que venhamos a punir o menor infrator,
o reincidente em crimes graves, pela pena do Código
Penal e não somente pela pena do ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente, porque essa pena do Código Penal é superior à pena do ECA. Nesses casos
de crimes graves, minha gente! São crimes como o
de estupro, crimes de homicídio, latrocínio, e no caso
de reincidência. Porque há uma sensação de impunibilidade geral na sociedade brasileira. O menor pode
ser utilizado para assumir a responsabilidade ou o cometimento de crimes dessa natureza sob o manto da
impunibilidade ou que esse cidadão não é imputável. E
a ele se aplica o ECA, que tem uma pena de três anos
num estabelecimento adequado à reclusão.
O que eu estou sugerindo ao Congresso Nacional? Que ele, enquanto menor de idade, cumpra a pena
no estabelecimento imposto pelo ECA. Mas, a partir do
momento em que completar os seus 18 anos, que ele
passe a cumprir a pena no estabelecimento prisional
como um cidadão qualquer, maior de idade.
No entanto, eu vejo, meu caro Presidente Mozarildo, Senador Rodrigo Rollemberg, que nós temos
que mudar também a sociedade na forma de pensar
e de agir. Nós temos que mudar os conceitos éticos,
morais ou restabelecer esses conceitos na sociedade, do convívio, de ser cidadão, de ter prazer, de ser
patriota e ter o prazer de ser patriota. Nós temos que
restabelecer isso e talvez essa seja a forma de nós
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fazermos algo pela sociedade, ou seja, nós criarmos
ou fazermos cidadãos brasileiros. Não adianta se imporem leis repressivas se não se tratam das causas
que geram a necessidade dessa repressão.
Eu digo que a questão é: de que forma nós vamos
regrar esse convívio em sociedade, observando os costumes de hoje sem frustrar os costumes de amanhã?
Porém, se programando para que esse instrumento,
o Código Penal, nasça atual, porque é normal nós
vermos leis que já nascem velhas, porque ficam anos
às vezes sendo debatidas no Congresso Nacional...
E mais do que isso, que essa lei nasça hoje e atual e
que ela seja atual também amanhã.
Mas, mais do que isso, que ela seja atual também amanhã, porque essas regras que nós estamos
normatizando ou condensando dentro de um código,
essas regras de convívio em sociedade, têm que ser
as mesmas regras de amanhã, a não ser que mudem
como mudou, por exemplo, a tecnologia, que trouxe
a informação para mais perto de nós, com a Internet,
o celular. Eu olho ao meu redor e vejo pessoas todo
o tempo falando em smartphones, lendo e fazendo
seus trabalhos nos seus tablets, nos seus laptops, e
cometendo crimes, às vezes, por esses instrumentos. E
isso também depende de, de certa forma, ser regrado.
Então, o Senado Federal passa por um importante
momento. Essa comissão iniciou na semana passada,
com a sua instalação, mas, de fato, os seus trabalhos
iniciaram no dia de hoje. E nós, como membros dessa
comissão, temos a obrigação de fazer o novo Código
Penal brasileiro.
Essa comissão tem um prazo exíguo. O prazo,
por exemplo, para propor emendas ao anteprojeto já
protocolado como projeto de lei no Senado Federal é
até o dia 5 de setembro, esse anteprojeto que levou
o número de Projeto de Lei 236, de 2012, do Senado
Federal, trata da reforma do Código Penal Brasileiro.
Nós, membros dessa comissão, que é presidida pelo Senador Eunício Oliveira – e esse projeto vai
ser relatado pelo Senador Pedro Taques –, que tem
como Vice-Presidente o Senador Jorge Viana e como
membros mais de uma dezena de Srs. Senadores e
Senadoras, temos a responsabilidade de fazer, de
certa forma, o mais rápido possível, porém de forma
consciente, para que tenhamos, de fato, uma legislação penal que venha punir exemplarmente aqueles
que lesam a vida, aqueles que frustram o convívio
harmônico na sociedade.
No entanto, nós temos que prever que essa legislação tem que ser aplicada hoje, amanhã e depois
de amanhã, porque, daqui a dez anos, teremos esse
mesmo instrumento normativo, que traz essas regras,
inclusive as suas punições, e nós vamos ter que dosar
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a pena ideal para cada um dos crimes que o ordenamento vai trazer.
Esta é a minha primeira explanação no que diz
respeito à reforma do Código Penal Brasileiro, mas
pretendo voltar constantemente à tribuna do Senado
Federal para falar sobre este assunto e, mais que isso,
pretendo ser assíduo nessa comissão, porque o Brasil
carece de uma reforma neste instrumento, o Código
Penal Brasileiro, para que tenhamos a vida em sociedade regrada de forma exemplar. O Brasil precisa disso. O Brasil merece isso.
Eram essas as minhas considerações, Sr. Presidente.
Desejo a todos uma boa semana de trabalhos e
uma boa-tarde.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante,
ao Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito
Federal, por permuta com a Senadora Ana Amélia.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti; prezada Senadora Ana Amélia, a quem quero
agradecer a gentileza da permuta; assumo a tribuna
na tarde de hoje, Sras. e Srs. Senadores, ouvintes da
Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, jornalistas aqui presentes, para tratar de um tema do maior
interesse da população brasileira: as regras para o
concurso público.
Frequentemente a imprensa nos traz notícias de
problemas que ocorrem na realização de concursos
públicos para o preenchimento de cargos efetivos.
Problemas que vão desde falhas na elaboração de
edital, passando pela aplicação de provas, chegando
até mesmo, em alguns casos, a fraudes.
Como relator do Projeto de Lei do Senado nº 74,
de 2010, de autoria do então Senador Marconi Perillo,
gostaria de tecer alguns comentários sobre os concursos públicos em nosso País, que foram instituídos,
sabiamente, pela Constituição Federal, justamente
para moralizar e democratizar o acesso a cargos públicos efetivos.
Não podemos continuar admitindo sucessivas
falhas em diversos concursos realizados no Brasil
afora, sob pena de desmoralizarmos definitivamente
o instituto dos concursos públicos. Com 30 artigos, o
Projeto de Lei do Senado nº 74 cria regras claras, não
apenas para aplicação dos concursos, mas também
para investidura em cargos e empregos públicos, no
âmbito da União, dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. São regras que vêm preencher uma lacuna em nosso ordenamento jurídico e sanar algumas
irregularidades.
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Menciono alguns poucos exemplos. Em primeiro
lugar, muitos órgãos públicos não adotam o mesmo
procedimento para estabelecer datas de realização
das diversas etapas nas seleções públicas: uns são
extremamente zelosos; outros, contudo, deixam muito
a desejar. Há editais que, inclusive, sequer fixam datas para homologação dos processos seletivos; outros falham no cumprimento dos prazos de divulgação
dos gabaritos e dos recursos. Em segundo lugar, há
o problema em que conteúdos programáticos, muitas
vezes, não possuem qualquer relação com o exercício
das funções do futuro servidor público. Cito recente
exemplo do próprio Senado, ao exigir que o candidato
soubesse não apenas o nome da amante do ex-Presidente Kennedy, mas também outros detalhes de seu
relacionamento. Também exigia que o candidato soubesse os nomes de todos os diretores da Petrobras. Eu
pergunto: qual a relevância desse conhecimento para
o exercício das funções nesta Casa, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores? Terceiro ponto: não existem
regras a serem observadas pelas diversas bancas de
concursos quanto à elaboração das questões da prova,
sejam elas objetivas ou discursivas, tampouco existem
regras que disciplinem a correção das respostas apresentadas pelos candidatos.
Então, Sras. e Srs. Senadores, o Projeto de Lei
nº 74, de 2010, vem sanar diversas imperfeições ou
mesmo irregularidades, como as que acabo de mencionar. Contudo, na condição de relator da matéria,
ampliei o escopo do projeto por entender que ainda
poderíamos e deveríamos avançar mais. Por isso, requeri um debate na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para instruir a matéria e apresentar
um substitutivo detalhando muitos pontos do projeto
original e incluindo outros que não haviam sido mencionados naquele texto.
Estamos aguardando a marcação dessa audiência pública por parte do Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça.
Entre esses pontos, quero aqui destacar que o
Substitutivo procura acabar com problemas como regras ambíguas, editais sem a devida publicidade ou
com prazo exíguo para inscrição. No caso, a proposta prevê a anulação de qualquer dispositivo do edital
que contrarie a legislação aplicável aos servidores de
carreira para o qual o concurso está sendo realizado.
Assim, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de concurso desde que o faça em até cinco
dias úteis após sua divulgação, independentemente
de previsão em edital. Além disso, procuramos dar um
basta à discriminação de candidatos em virtude de idade, sexo, estado civil e outros critérios injustificados,
dar um basta à imposição de restrições a candidatos
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residentes em Estados ou Municípios onde não será
realizado o concurso. Falo, por exemplo, de restrições
como a exigência de inscrições somente de forma pessoal. Para combater essa prática, estamos propondo
que toda instituição que organizar concurso público
mantenha um site, com inscrições, pela Internet.
Outra aberração, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, que pretendemos combater é a abertura de
concursos tão somente para o chamado “cadastro de
reserva” ou com oferta simbólica e irrisória de vagas
quando, na verdade, existem vários cargos ou empregos vagos no órgão ou entidade. Mas pior do que
promover um concurso para cadastro de reserva é
realizá-lo sem que nenhum candidato seja nomeado,
prática frequente no País e que iremos combater com
nosso Substitutivo.
Quero registrar, Senadora Ana Amélia, que apresentei um projeto específico. Mas o que se quer é trazer
essa ideia para dentro desse Substitutivo, procurando
transformar em lei uma decisão, um entendimento do
Supremo Tribunal Federal de que aquelas vagas que
forem colocadas para uma disputa em concurso público,
terão de obrigatoriamente ser preenchidas. Isso é importante porque o concurso público é um investimento
para quem o faz. A pessoa se inscreve num cursinho,
paga muitas vezes caro para fazer o cursinho, compra
livros, dedica horas ao estudo para aquele concurso,
passa no concurso, existem as vagas disponíveis,
oferecidas por edital, e muitas vezes a instituição não
ocupa essas vagas.
Portanto, nós também queremos corrigir essa
distorção.
Ouço, com muita alegria, a Senadora Ana Amélia.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Rodrigo Rollemberg, é um tema extremamente
relevante este que V. Exa. aborda, não só na qualificação e no trato republicano do serviço público, da melhoria da qualidade, mas também da democratização
dos acessos. A gente deve ter um Estado eficiente,
porque é o cidadão quem paga essa conta. Concordo
plenamente com V. Exa. sobre a necessidade de um
ordenamento aos concursos públicos. Li e fiquei muito
satisfeita pelo fato de o nosso Colega, Senador Wellington Dias, ter apresentado um projeto em que não é
prescritível o prazo de validade dos concursos feitos.
Portanto, se é feito um concurso para um determinado
órgão público, ele vai ter validade até o preenchimento
e a ocupação de todos aqueles que foram aprovados.
Como disse V. Exa., o candidato gasta, faz um investimento na sua qualificação, até se submeter às provas,
em geral rigorosas em qualquer área, como aqui, no
Congresso Nacional. Perdendo a validade, ele vai ter
se submeter a um novo concurso, a um novo sofrimen-
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to, a um novo sacrifício. Queria saudar essa iniciativa
do Senador Wellington Dias a respeito dessa questão
da validade do concurso: não perderá validade para
aquele cargo específico para o qual ele foi aprovado.
Pode não ser a solução ideal, mas obriga o Poder Público a efetivar ou nomear. Tivemos uma experiência
no Banco Central em que os concursados do Banco
Central estavam todos aprovados e nem todos foram
incorporados à instituição. Fizemos uma campanha,
é claro que o Presidente do Banco Central queria a
incorporação de todos aqueles que foram aprovados,
porque há um processo de aposentadorias no Banco
Central e é preciso fazer isso. V. Exa. traz com muita
propriedade o tema. Queria cumprimentá-lo e dizer
que estamos juntos para encontrar um caminho que
seja melhor para o País, especialmente para o contribuinte e para os servidores públicos, porque, quanto
melhor a qualificação, melhor será o serviço prestado
à comunidade.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Acolho
com muita satisfação a contribuição que V. Exa. traz ao
meu pronunciamento. V. Exa. tem sido, nesta Casa, uma
Senadora zelosa na defesa dos interesses da população e na boa qualidade do serviço público brasileiro.
Outra preocupação, Senadora Ana Amélia, Senador Mozarildo, Sras. e Srs. Senadores, é o problema
das taxas de inscrição exorbitantes, desproporcionais
mesmo aos vencimentos do cargo pleiteado. A este,
somam-se exigências infundadas no ato da inscrição,
tudo para desestimular aqueles candidatos de menor
condição socioeconômica.
Além disso, buscaremos evitar a ausência de
indicação de bibliografia nos concursos. Ocorre que,
mesmo quando a bibliografia é indicada, muitas vezes
a banca examinadora não aceita a opinião de autores
já consagrados na área ou efetua correção de provas
com base em bibliografia diversa da indicada no edital.
Entendemos, Sr. Presidente, que procedimentos como
esse são, no mínimo, uma afronta à inteligência e à
dignidade dos candidatos e precisam ser definitivamente extirpados do regulamento jurídico.
Com relação ao sigilo das provas, propomos a
responsabilização administrativa, civil e criminal da
instituição realizadora dos concursos no caso de divulgação indevida de questões, de provas ou de gabaritos. Outra proposta, Sras. e Srs. Senadores, é que as
bancas examinadoras sejam obrigadas a divulgar ao
público em geral, em seu sítio na Internet, por tempo
indeterminado, todas as suas provas objetivas, discursivas e orais, gabaritos preliminares e definitivos,
tudo isso para assegurar o princípio do ineditismo nos
concursos públicos.
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Quanto aos recursos, propomos um fim definitivo
na impossibilidade de recursos a provas discursivas e
orais, assim como na exigência de que esses recursos
sejam entregues pessoalmente. Para tanto, propomos
que seja possível sua realização pela Internet ou pelo
correio. Também propomos a dilatação dos prazos para
interposição dos recursos, normalmente muito exíguos.
Estabelecemos, ainda, a vedação ao uso das respostas padronizadas de forma vaga, ambígua e lacônica.
Quanto à elaboração das provas, Sr. Presidente,
apresentamos uma série de normas, como, por exemplo, a vedação de conteúdo não previsto no edital ou
sem relação com as atribuições do cargo, a proibição
de questões objetivas com mais de uma ou nenhuma
alternativa correta, a proibição de cobrança na prova
de posições doutrinárias minoritárias ou entendimentos judiciais destoantes da jurisprudência dominante.
Além disso, queremos acabar com as famosas
“pegadinhas” dos concursos públicos, aquelas questões mal redigidas, que dão margem à dupla interpretação, justamente para confundir os candidatos e os
induzir ao erro.
Todas essas práticas são prejudiciais à lisura
dos concursos e ao desempenho daqueles que lutam
por uma vaga na Administração Pública. Contudo, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, existe algo ainda
mais grave que destrói a confiança da população nos
processos seletivos. Refiro-me à situação perversa
em que, depois de tanta luta e de tantas renúncias, o
candidato aprovado não toma posse, simplesmente
porque não foi comunicado de que havia sido chamado.
Isso não é raro e acontece especialmente após longo
período de tempo da homologação do concurso. Então, nosso substitutivo também procurará corrigir mais
essa aberração, obrigando a comunicação pessoal ao
candidato no caso de convocação.
Outro ponto importante, Sr. Presidente, são as
chamadas provas de títulos. Muitas vezes, existe um
desequilíbrio enorme na pontuação estabelecida para
as provas e na titulação exigida para o cargo. Com isso,
há nítido privilégio aos candidatos com maior experiência profissional ou titulação acadêmica em detrimento
do desempenho nas provas do concurso. Pretendemos
fazer um grande debate sobre essa questão, para identificar o equilíbrio ideal, a melhor forma de resolvê-la.
Além disso, propomos que a avaliação de títulos
tenha peso relativo na nota total do concurso. Queremos colocar em debate essa questão, além de vedar
a utilização de tempo de serviço público ou privado
como título e evitar a anulação de concursos, provas
ou questões sem qualquer justificativa, o que tem sido
motivo de grandes transtornos para os candidatos. O
texto do substitutivo prevê que o cancelamento ou a
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anulação de concurso público com edital já publicado
só poderá ocorrer mediante fundamentação objetiva,
expressa, razoável e amplamente divulgada. Além
disso, sujeita o órgão ou entidade responsável à indenização pelos prejuízos comprovadamente causados
aos candidatos.
Por fim, buscamos estabelecer com o substitutivo
o controle jurisdicional do concurso público, assegurando ao Poder Judiciário o livre acesso para impugnar,
no todo ou em parte, o edital normativo do concurso
público e para discutir acerca da legalidade das questões e dos critérios de correção de provas utilizados
pela banca examinadora. Todos os atos relativos ao
concurso público passarão a ser passíveis de exame
e decisão judicial, à luz dos princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal. Contudo,
o juiz não poderá determinar à banca examinadora o
critério de correção a ser adotado, limitando-se a anular a questão ou sua correção.
É fato, Sras. e Srs. Senadores, que, atualmente,
temos assistido à ausência do Poder Judiciário em
decidir causas que envolvam concursos públicos, sob
a alegação sumária de que se trata de mérito administrativo, privativo, portanto, da banca examinadora,
com nítida negativa de prestação jurisdicional ao cidadão. Ao estabelecermos o controle jurisdicional do
concurso público, sanaremos mais essa grave lacuna
em nosso ordenamento jurídico, dando mais segurança ao cidadão brasileiro que deseja se submeter a um
concurso público.
Em linhas gerais, Sr. Presidente, são essas as
diretrizes que queremos debater na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para apresentar o
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2010.
Com essas medidas, entendo que poderemos
dizer que estamos aplicando os princípios da equidade, da transparência e, sobretudo, da ética e da justiça aos concursos públicos. E queremos ainda fazer
aperfeiçoamentos e modificações com o debate que
será aberto a todos.
Estamos buscando amparar os menos favorecidos, quer por condições econômicas, quer por problemas físicos, assegurando, definitivamente, o acesso
de todo e qualquer cidadão brasileiro aos cargos públicos, em obediência ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Trata-se de um verdadeiro estatuto de defesa
dos direitos dos candidatos a concursos públicos, que,
com toda certeza, irá colocar um ponto final em todos
os problemas que têm afetado a credibilidade de um
instituto tão valioso, tão importante para o País e para
a democracia brasileira como é o concurso público,
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uma das grandes conquistas da Constituição Cidadã
de Ulysses Guimarães.
Eram essas, Sr. Presidente, as colocações que
eu tinha a fazer nesta oportunidade, lembrando que,
por trás de um concurso público, encontram-se milhares de pessoas que abandonaram horas de lazer e de
descanso, abdicaram da companhia de seus familiares,
em prol do sonho de alcançar um emprego estável e
de fazer parte do serviço público brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Quero cumprimentá-lo, Senador Rollemberg, pelo tema. Inclusive, quero fazer um registro: há
um concurso pendente da Polícia Rodoviária Federal,
pois, até hoje, grande parte dos que foram aprovados não foi chamada. Enquanto isso, há carência de
policiais rodoviários federais no Brasil todo. Isso se
estende a quase todas as carreiras. Portanto, quero
cumprimentá-lo pelo tema.
Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, a Presidência lerá alguns expedientes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência designa o Senador Cidinho Santos, como membro titular, em substituição ao
Senador Blairo Maggi, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 571, de 2012, conforme o Ofício nº 94, de 2012,
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no
Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
OF. No 94/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 13 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimento-o cordialmente, ao tempo que, nos
termos regimentais e em substituição ao nobre Senador
Blairo Maggi que se encontra licenciado desta Casa,
dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, o Senador Cidinho Santos
para integrar, como membro Titular, a Comissão Mista
para análise da Medida Provisória no 571, que “altera
a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe
sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis
nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de
2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de
1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166/67, de 24 de agosto de 2001”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência designa o Senador Cidinho
Santos, como membro titular, em substituição ao Senador Blairo Maggi, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 574, de
2012, conforme o Ofício nº 91, de 2012, da Liderança
do Bloco Parlamentar União e Força no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
OF. No 91/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 13 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimento-o cordialmente, ao tempo que, nos
termos regimentais e em substituição ao nobre Senador
Blairo Maggi que se encontra licenciado desta Casa,
dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, o Senador Cidinho Santos
para integrar, como membro Titular, a Comissão Mista
para análise da Medida Provisória no 574, que “Estabelece medidas para estimular o pagamento de débitos relativos ao Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público _ PASEP, de responsabilidade dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e de suas
autarquias e fundações; altera o art. 1o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, para prorrogar a vigência da
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social _ COFINS incidentes na importação
e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno das massas alimentícias que menciona”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência designa os Deputados
Eduardo Cunha e Arthur Oliveira Maia, como membros
titulares, em substituição aos Deputados Marcelo Castro
e Henrique Eduardo Alves, e o Deputado João Magalhães, como membro suplente, em substituição à Deputada Teresa Surita, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
575, de 2012, conforme os Ofícios nºs 858, 859 e 861,
de 2012, da Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – na Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios:
OF/GAB/I/Nº 858
Brasília, 14 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Eduardo Cunha passa a integrar, na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a examinar e emitir
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parecer sobre a Medida Provisória nº 575/2012, que
“Altera a Lei nº 11.079, de 30-12-2004, que institui
normas gerais para licitação e contratação de parceria
público-privada no âmbito da administração pública”,
em substituição ao Deputado Marcelo Castro.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. – Deputado
Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 859
Brasília, 14 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Arthur Oliveira Maia passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 575/2012, que “Altera
a Lei nº 11.079, de 30-12-2004, que institui normas
gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública”, em
minha substituição.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 861
Brasília, 14 de agosto de 2012.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
João Magalhães passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Mista destinada a examinar a
emitir parecer sobre a Medida Provisória
nº
575/2012, que “Altera a Lei nº 11.079, de 30.12.2004,
que institui normas gerais para licitação e contratação
de parceria público-privada no âmbito da administração
pública”, em substituição à Deputada Teresa Surita.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. – Deputado
Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, à
Senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti;
Senador Tomás Correia; nossos colegas Senadores e
Senadoras; telespectadores da TV Senado; ouvintes
da Rádio Senado; servidores desta Casa, antes de
começar a falar sobre o tema que me traz à tribuna,
Presidente, até inspirada na iniciativa do Senador Tomás Correia, que vai abordar também o tema, que tem
relação diretamente com V. Exa., por tratar de Projeto
de autoria do Deputado Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, relatado com muita competência
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por V. Exa. na Comissão de Relações Exteriores, da
questão relacionada às lojas francas, os free shops,
na região de fronteira, mais precisamente em 28 cidades gêmeas com países limítrofes com o Brasil: o seu
Estado, Roraima; também o meu Rio Grande do Sul,
que tem fronteira com a Argentina e o Uruguai; Mato
Grosso do Sul, do Presidente Delcídio do Amaral, que
também tem fronteira com dois países, o Paraguai e
a Bolívia; e, no caso do Senador Tomás Correia, de
Rondônia, a fronteira com a Bolívia.
Tenho a honra de ser a relatora, Senador Tomás
Correia, que está assumindo a Presidência agora, e em
caráter terminativo tratar dessa matéria. E o faço com
empenho pessoal, em respeito não apenas à autoria
do projeto do Deputado Marco Maia, mas também pela
relevância da matéria, com o objetivo de desenvolver
a região de fronteira. É uma região muito abandonada,
desassistida. Eu diria que o Brasil está de costas para
a fronteira, desenvolveu-se muito no litoral.
Hoje pela manhã, ou ontem à noite, no noticiário,
a gente até viu os valores de um imóvel de 100 metros quadrados no litoral, em Florianópolis, no Rio de
Janeiro e em Santos. A justificativa dos especialistas
é que o litoral está comprimido, não tem mais espaço
para sair. Então nós estamos concentrados no litoral
e esquecemos uma rica região na fronteira. E por esquecer dessa região, Senador Tomás Correia, é que
os problemas ali estão acontecendo: tráfico de drogas,
contrabando, tráfico de pessoas, tráfico de armas, que
sustenta o crime organizado em muitas regiões do
País, regiões metropolitanas importantes. Não se olha
essa região com a devida prioridade que ela merece.
Eu digo isso porque os países limítrofes encontraram, com algumas medidas de caráter prioritário para
o desenvolvimento regional, alternativas que estão
funcionando e dando certo na geração de emprego,
na geração de renda e na movimentação da economia
dessas regiões. É o caso do Uruguai, especificamente, porque impacta a economia do meu Estado, o Rio
Grande do Sul, que decidiu, nos anos 80, 90, criar um
mecanismo para fortalecer-se e desenvolver-se, porque lá, no Uruguai, a fronteira com o Rio Grande do
Sul – no caso, com o Brasil – também era desassistida
e ficava distante do centro de poder – no caso, Montevidéu. Essa política deu certo.
Ali, na região, desenvolveu-se um comércio até
frenético, eu diria, geração de muitos empregos, muitas áreas de serviços, restaurantes, hotéis, graças a
esse turismo de compras, como é chamado em muitos
lugares. Hoje, alguns países até são caracterizados
por isso. O Panamá está fazendo isso, o próprio Paraguai, em alguma medida, porque tem um sistema de
tributação diferenciado.
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Na relatoria na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo Senador Delcídio do Amaral, que
é de um Estado com dois países limítrofes também,
como disse anteriormente, o Senador Eduardo Braga, Líder do Governo aqui, no Senado, pediu vista, e
o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
marcou e agendou para o dia 28, que é o primeiro dia
do nosso próximo esforço concentrado. E eu fico muito
grata por V. Exa. estar abraçado a essa causa, porque
V. Exa. vive essa questão.
Estive, na quinta-feira passada, em uma reunião
com todo o comando da Receita Federal, liderada pelo
Secretário-Geral da Receita Federal, Carlos Alberto
Freitas Barreto, uma equipe muito preparada, muito
competente tecnicamente, que tem muitos argumentos para contraditar e para se opor à instalação de free
shops na fronteira. Só que são argumentos técnicos,
do ponto de vista tributário e fiscal, que já avançam
para imaginar que aquela região vai se transformar
como foi Foz do Iguaçu e arredores enquanto não for
criada uma política própria tributária para a região. Eu
acho que não podemos querer aplicar a realidade de
uma área para outra área. São coisas distintas, realidades distintas e, por conhecer, temos condições de,
preventivamente, adotar medidas e mecanismos de
controle para que não aconteça aquilo que a Receita
supõe que vá acontecer ali.
Eu, respeitando muito, sou uma Senadora, uma
Parlamentar aqui, Senador Tomás Correia – acho que
o senhor partilha também desse posicionamento –,
que acha que sempre é preferível um entendimento,
uma negociação, uma alternativa à confrontação nas
matérias, especialmente numa matéria dessa natureza. Mas, aparentemente, a Receita Federal não só se
opõe à criação do sistema de tax free, aquele mecanismo em que o turista estrangeiro que vem ao Brasil,
não necessariamente na fronteira, mas em qualquer
loja credenciada desse sistema, compra e, na saída
pelo porto, pelo aeroporto, recebe de volta o retorno
daquele imposto que ele pagou, que foi o benefício
dele. Esse é o tax free – livre de impostos.
Tudo bem, nós até admitimos que haja um veto
a respeito dessa matéria, para que ela não seja alterada no Senado e não tenha de voltar para a Câmara, para que não nos percamos nas calendas gregas
e ela não fique engavetada. Então, manteremos isso,
para que a Presidente Dilma – foi o que fez o Senador
Mozarildo Cavalcanti – vete essa questão do tax free,
que é o regime aduaneiro diferenciado para a exportação de varejo.
Nem assim foi possível o acordo, o entendimento. E, como a Receita não aceita também a criação do
sistema de lojas francas do lado da nossa fronteira,

Agosto de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

onde só os consumidores uruguaios, argentinos ou estrangeiros poderão comprar – é bom que se destaque
isso –, então expliquei que agora chegamos ao limite
de negociação. Não há mais outra alternativa, senão
colocar a matéria em votação. E fico muito feliz em que
o Senador Delcídio Amaral tenha pautado para o dia
28 a deliberação sobre essa matéria dos free shops.
Eu vim da fronteira agora – estive em Uruguaiana e, na próxima semana, estarei em outra região da
fronteira –, e o tema é sempre tocado.
Com muita alegria, concedo o aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que teve um papel muito
importante, na Comissão de Relações Exteriores, na
relatoria dessa matéria.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Senadora Ana Amélia, fico muito feliz em que V. Exa.
esteja abordando esse tema, porque nós estivemos
juntos, inclusive lá com o Presidente Marco Maia, que
foi o autor desse projeto. Depois, aqui chegando o
projeto ao Senado, eu o relatei na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e V. Exa., relatora,
fez um brilhante relatório na Comissão de Assuntos
Econômicos. Como disse V. Exa., o Líder do Governo,
Senador Eduardo Braga, pediu vista para tentar costurar um acordo. Fico perplexo com a nossa Receita
Federal; parece que ainda estamos naquela época do
Brasil colônia. E pior: parece que estamos de costas,
que continuamos de costas para a fronteira do Brasil.
Vou dar o exemplo do meu Estado, o de menor população do Brasil e que tem uma economia praticamente dependente do contracheque, das compras que o
Governo faz nas empresas ou dos contratos que ele
tem com empreiteiras etc. Pois bem, a maioria das pessoas vai comprar em Santa Elena, na fronteira com a
Venezuela. Quer dizer, uma cidade da Venezuela na
fronteira conosco que é uma zona franca em que se
compra tudo, do alimento, passando pelo material de
limpeza, ao eletroeletrônico e até bebidas alcoólicas
e perfumes, por um preço várias vezes inferior ao do
Brasil. A mesma coisa se dá com outra cidade gêmea
que temos. A primeira, Santa Elena, na Venezuela, é
cidade gêmea com Pacaraima, em Roraima. A outra
é com a Guiana. Nossa cidade é Bonfim e a deles é
Lethem. Lethem era um vilarejo, mas com a zona franca agora, todos de Roraima compram lá. E compram
de tudo: roupas, alimentos, etc. Mas não podemos
ter reciprocidade. Quer dizer, o pouco dinheiro que
Roraima tem deixa em Santa Elena, na Venezuela,
ou deixa em Lethem, na Guiana. É incompreensível.
Digo até que é uma perversidade com as pessoas
que moram nessas cidades gêmeas. Como disse V.
Exa., há apenas 28 no Brasil. E o pior é que não é só
dinheiro que fica lá, mas pessoas do Brasil vão traba-
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lhar lá como balconistas, vendedores, etc. Empresários também têm ido montar lojas do lado de lá. Então, estamos perdendo tudo por causa de um imposto
que não se paga. Existe uma cota, mas geralmente
a pessoa faz várias viagens e burla essa cota. Fora
isso, no meu Estado, por exemplo, a Receita Federal
só fica na fronteira até as 10 horas da noite. E parece
que só se pode passar pela rodovia asfaltada, o que
não é verdade. Por isso fico muito triste de ver – para
usar palavras suaves – a falta de foco com o século
21 e com a realidade de nossas fronteiras. Estamos
falando de 28 cidades, mas poderíamos falar de outras que não são gêmeas, em que se paga um preço
alto por ser brasileiro. E aí vem um órgão do Governo
Federal e diz que não pode abrir mão de taxar a taxa
B. Eu acho isso um absurdo. Espero que a Presidente
Dilma pense realmente sobre o que representa para
a economia brasileira colocar essas lojas francas, ou
free shops, do lado de cá. Mais importante: poderemos
vender nossas coisas para o outro lado. Espero mesmo que haja bom senso, que possamos aprovar isso
de maneira rápida e que a Presidente Dilma não vete;
ao contrário, que convença a Receita Federal de que
o melhor para aquelas populações que lá estão é ter
um tratamento isonômico. Não estamos pedindo mais
do que os outros; só queremos um tratamento igual.
Portanto, quero dizer da minha inteira convicção. Sou
Presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia
e da Faixa de Fronteira, e elaboramos um projeto que
visa criar uma política nacional de desenvolvimento da
Amazônia e da faixa de fronteira. E esse talvez seja o
primeiro grande passo que temos que dar.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço imensamente esse aparte esclarecedor, Senador
Mozarildo, e conto com seu apoio no dia 28, quando
estivermos votando a matéria. Tenha certeza de que
os moradores das cidades citadas por V. Exa., em Roraima, estarão acompanhando atentamente pela TV
Senado, porque as reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos são transmitidas ao vivo. Então, será
um acompanhamento geral em todas essas regiões.
Há um detalhe importante a ser salientado: nós
estamos autorizando o Poder Executivo. V. Exa. sublinhou uma palavra: reciprocidade. Reciprocidade. Isso
é fundamental. Quer dizer, a atração dos investimentos.
Estamos exportando empregos, capital, qualidade de
mão de obra e tecnologia, porque sabemos trabalhar,
quando poderíamos também aproveitar e compartilhar
com nossos vizinhos de fronteira. É bom que se diga
que só o estrangeiro poderá comprar nessa loja, não
o brasileiro. Mas como vamos comprar do lado de lá,
que o do lado de lá venha comprar do lado de cá, em
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regime de igualdade de tratamento. É isso que nós,
politicamente, entendemos aqui.
Espero, sinceramente, que tenhamos, no dia 28,
uma decisão favorável. Falei com o próprio Presidente
Marco Maia, que também partilha desse princípio. O
Governo é que terá, como Poder Executivo, a responsabilidade de fazer a regulamentação desse processo
do chamado free shop. E aí vai detalhar de acordo com
a realidade do País e vai dar, nesse ponto, por iniciativa
dos parlamentares, no caso, o Deputado Marco Maia e
nós Senadores aqui, uma oportunidade para que haja
condições de desenvolver a região.
Senador Tomás Correia, neste momento de turbulência na economia mundial, gostaria de fazer um
registro também muito especial hoje, porque a Federação das Indústrias do meu Estado, o Rio Grande
do Sul, a Fiergs, está comemorando hoje 75 anos de
atividades.
A Fiergs foi criada no dia 14 de agosto de 1937
e possui 114 sindicatos industriais filiados. Isso representa a força de 41 mil fábricas no meu Estado e a
união, através do trabalho, de estimadas 600 mil pessoas nesse sistema.
Ao longo de todos esses 75 anos, comemorados
hoje, a Fiergs, que é presidida pelo empresário Heitor Müller, sempre marcou sua atuação na defesa da
indústria do Rio Grande do Sul, que ocupou espaço
de destaque no cenário industrial nacional, não só na
produção de consumo doméstico, mas especialmente
por sua grande vocação exportadora – e aí também
pagou o preço por ter vocação exportadora, porque
não recebe o prêmio da famosa Lei Kandir.
No último final de semana, eu estive no meu Estado, mais precisamente em onze diferentes Municípios.
E sempre que vou a minha terra, aproveito para fazer
contatos com os líderes, não só políticos, mas também
com as representações municipalistas e com os diversos segmentos da sociedade. E o final de semana se
traduziu em um momento de inúmeras reivindicações
através de diferentes documentos que recebi.
O Conselho de Agroindústria da aniversariante
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul me
demonstrou, através de um ofício entregue pelo Coordenador desse Conselho, empresas do agronegócio
brasileiro e mundial e Diretor do Centro das Indústrias
do Rio Grande do Sul, Marcos Oderich, a situação da
agroindústria gaúcha. O documento, que me foi entregue em São Sebastião do Caí, mostra a grave situação
da agroindústria do Rio Grande do Sul, que não é diferente da do resto do País. Este setor vem perdendo
espaço no cenário nacional e internacional, com queda
de competitividade agrícola e industrial, quando comparado a outros Estados brasileiros. Quando compa-
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ramos com a assimetria do Mercosul, aí nós estamos
perdidos, Senador Tomás Correia.
Os líderes da agroindústria gaúcha avaliam que a
perda de competitividade levou o setor à concentração
industrial, deixando pequenas e médias indústrias fora
do acesso ao crédito – e esse é um recado para uma
instituição muito importante, o BNDES.
É importante e urgente que seja criada uma linha
de crédito junto ao BNDES, linha essa de longo prazo,
dentro do limite de custos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para promover o alongamento do atual perfil de endividamento
de curto prazo.
Uma linha com essas características alteraria o
critério de avaliação de risco por parte dos agentes
financeiros e permitiria o reequilíbrio das contas das
agroindústrias do Rio Grande do Sul e também do País.
O acesso das agroindústrias a novas linhas de
crédito facilitará a aquisição de matérias primas, de
forma a assegurar o fluxo produtivo
É importante lembrar, Senador Tomás Correia,
especialmente no Rio Grande do Sul, que a quase totalidade das cadeias agroindustriais tem na agricultura
familiar seu principal elo de fornecimento de matérias
primas, o que aumenta a dimensão social desse problema econômico.
As agroindústrias esperam, também, a adoção de
uma política de desoneração da folha de pagamento,
respeitando a característica de cada empresa, exportadora ou não. Para os empresários, um tratamento
diferenciado é possível quando considerados os mecanismos de manutenção da arrecadação da União,
através de compensações com elevações nas alíquotas do PIS e Cofins aplicadas em setores da economia
com reduzida carga econômica e que não enfrentam
os mesmos problemas de competitividade nos mercados interno e externo.
Perda de competitividade pode ser bem exemplificada pela Associação Gaúcha de Avicultura, outro
setor fundamental da agroindústria, e também pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas no Estado
gaúcho, cujo Presidente é Nestor Freiberqer, que lá
em São Sebastião do Caí me entregou um documento.
Essas entidades entregaram um documento explicando a difícil situação do setor no Rio Grande do
Sul. No documento, as entidades denunciam que o
mercado internacional, neste momento, trabalha com
preços elevados de commodities agrícolas, deixando os
preços voláteis e um campo fértil para a especulação.
No caso do milho, matéria prima importante para
a criação de frango e também de suínos, a comercialização está paralisada. O Rio Grande do Sul compra
hoje milho de outros Estados, com custo de transporte
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elevado, o que dificulta a produção a um preço competitivo. A produção de milho no Sul teve quebra de safra
de 45% por conta da seca e a comercialização atual
está focada nas exportações, prejudicando o mercado
interno do abastecimento para ração da suinocultura
e da avicultura.
Outro mercado importante, Sr. Presidente, para os
produtores de animais, é o do farelo de soja, que também está sendo priorizado na exportação pelos altos
preços praticados no mercado internacional. Portanto,
é urgente que o Governo viabilize a aquisição do milho
e da soja para a avicultura; caso contrário, este será
outro setor a entrar em crise com proporções alarmantes, como já se encontra a suinocultura.
Aliás, nesse particular, é bom lembrar a atenção
que vem sendo dada pelo Ministro da Agricultura, o
ex-Deputado Mendes Ribeiro Filho, a essas demandas, por conhecer bem a realidade desses produtores,
não só do Rio Grande, pois ele é o Ministro do País,
mesmo sendo do Rio Grande do Sul.
Além disso, a greve dos fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura empurra o setor
para prejuízos ainda maiores. É preciso que o Governo Federal encontre um diálogo com os grevistas, seja
fiscais federais agropecuários seja policiais rodoviários
federais ou demais categorias que estão paralisadas.
O Governo está sendo intransigente na abertura do
diálogo, que não significa atender tudo que se quer,
mas diálogo para o entendimento, a fim de evitar prejuízo para todo o País. Depois da recente greve dos
caminhoneiros, o setor produtor de animais, no caso
aqui, produtores de frango, estão sendo prejudicados
pela greve dos fiscais, que impacta a produção e o escoamento dos produtos, tanto para o mercado interno
quanto para o mercado internacional.
É lamentável, Sr. Presidente, que setores como
esses tenham de enfrentar crises dessa proporção,
situações que se mostram contrárias ao propósito de
desenvolvimento sustentável e à afirmação da economia brasileira. Situações como essas precisam de
diálogo imediato entre Governo e líderes sindicais. E
é isso que tenho defendido desta tribuna.
No campo econômico, os produtores de frango
pedem um monitoramento e controle dos volumes direcionados à exportação, a ampliação da venda de
balcão de milho para a cadeia produtiva de aves e ovos
do Rio Grande do Sul, novas linhas de crédito para
custeio com juros e prazos favoráveis e melhoria da
infraestrutura, nesse caso, da malha ferroviária, para
facilitar o transporte dos produtos.
A melhoria da infraestrutura, assunto já tratado
muitas vezes neste plenário, é essencial para nosso
País. Em todo o canto percebemos a situação precária
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de estradas, aeroportos, portos, hidrovias; e no caso
dos produtores rurais, a falta de uma malha ferroviária
eficiente, para reduzir o preço do transporte e tornar
nossos produtos mais competitivos. E nem falo, mas
também da falta de armazenagem para os grãos.
Infraestrutura é também ter melhores avenidas,
melhores estacionamentos com segurança, com pavimentação. O Brasil cresce e tem pela frente eventos
importantes, onde teremos o aumento da exposição
da marca verde amarela, a marca Brasil.
Mais pessoas estarão conhecendo nossas cidades, pela televisão, mas não somente isso. Copa das
Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas irão
chamar turistas para todos os quatro cantos do País.
Precisamos melhorar nossa infraestrutura não somente
para o trabalho essencial do agronegócio, das pequenas e médias empresas, mas também para o turismo,
outra importante fonte da indústria de desenvolvimento.
Caro Presidente que está presidindo esta sessão, com isso, digo que devemos ter um olhar direto
e mais atento para todos esses setores, sob pena de
ficarmos patinando e perdermos o bonde da história
do desenvolvimento.
Repito aqui que desci hoje no aeroporto de Brasília e a escada rolante há meses está parada. Na Capital da República, caro Presidente. Isso é inadmissível!
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tomás
Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Senador Cidinho Santos, como membro titular, em substituição ao
Senador Blairo Maggi, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 570, de 2012, conforme o Ofício nº 97, de 2012,
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no
Senado Federal.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 97/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 13 de agosto de 2012.
Senhor Presidente,
Cumprimento-o cordialmente, ao tempo que, nos
termos regimentais e em substituição ao nobre Senador
Blairo Maggi que se encontra licenciado desta Casa,
dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, o Senador CIDINHO SANTOS para integrar, como membro Titular, a Comissão
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Mista para análise da MEDIDA PROVISÓRIA nº 570,
que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004;
dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta da
educação infantil; e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, Senador Gim Argello, Líder do
Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Senador Cidinho Santos, como membro titular, em substituição ao
Senador Blairo Maggi, para integrar a comissão mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 565, de 2012, conforme o Ofício nº 95, de 2012,
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no
Senado Federal.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
OF. No 95/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 13 de agosto de 2012.
Senhor Presidente,
Cumprimento-o cordialmente, ao tempo que, nos
termos regimentais e em substituição ao nobre Senador
Blairo Maggi que se encontra licenciado desta Casa,
dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, o Senador Cidinho Santos
para integrar, como membro Titular, a Comissão Mista
para análise da Medida Provisória no 565, que “altera a
Lei no 10.177, de 12 de janeiro de 2001, para autorizar
o Poder Executivo a instituir linhas de crédito especiais
com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste
para atender aos setores produtivos rural, industrial,
comercial e de serviços dos Municípios com situação
de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo Federal, e a Lei no
10.954, de 29 de setembro de 2004, para permitir a
ampliação do valor do Auxílio Emergencial Financeiro”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O Sr. Tomás Correia deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana
Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Tomás Correia.
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O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sra. Presidente Senadora Ana Amélia, Sras. e Srs.
Senadores, venho a esta tribuna falar de um projeto
que considero da maior importância para o Estado de
Rondônia e para o País. Trata-se do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados n° 11, de 2012, que tem por
finalidade autorizar a instalação de lojas francas para
a venda de mercadoria nacional ou estrangeira em
Municípios fronteiriços considerados como cidades
gêmeas e estabelece o Regime Aduaneiro Especial
de Exportação pelo Varejo Nacional, conhecido em
diversos países como free shop.
O projeto, após ser aprovado pela Comissão de
Relações Exteriores, encontra-se tramitando, em caráter terminativo, na Comissão de Assuntos Econômicos.
A Relatora da matéria é a ilustre Senadora Ana
Amélia, do Rio Grande do Sul, que afirma em seu
relatório a importância de se aprovar a matéria. Cita
como exemplo as cidades de Uruguaiana e Sant’Ana
do Livramento, que seriam beneficiadas com o projeto no Estado do Rio Grande do Sul. Diz ainda a ilustre Relatora que as cidades gêmeas vêm sofrendo
os efeitos econômicos negativos e sobrevivendo com
grandes dificuldades.
No meu Estado de Rondônia existe a cidade gêmea de Guajará-Mirim, que faz fronteira com a Bolívia,
com a cidade de Guayaramerin.
O autor da matéria é o ilustre Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, do Partido dos Trabalhadores. Quando da apresentação da
matéria, o Deputado alegou que os países que fazem
fronteira com o Brasil já possuem as chamadas lojas
francas nas áreas terrestres servidas por rodovias
fronteiriças. Assim, ao alterar a legislação vigente sobre o assunto, o Deputado permite a criação dessas
lojas, ao mesmo tempo em que amplia o poder fiscalizatório do Estado.
Atualmente, os brasileiros atravessam a rua nas
cidades fronteiriças para fazer compras no país vizinho, deixando de comprar em território nacional pelos benefícios que uma zona franca possui, como é o
caso da cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. São milhares de pessoas e de reais que todos os
dias atravessam a fronteira.
Além de aquecer a economia local, a existência
de uma zona franca possibilita o desenvolvimento social
da região e, consequentemente, melhora a qualidade
de vida das pessoas que ali vivem.
De acordo com o site do Ministério da Integração
Nacional, não são muitas as cidade gêmeas existentes no País, mas tenho a convicção de que se forem
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criadas zonas francas nessas localidades, em muito
contribuirão para o progresso e fortalecimento do País.
Trata-se, Sr. Presidente, de matéria que o Governo Federal deve olhar com todo o cuidado, pois é
imprescindível que ações sejam feitas, atitudes sejam
tomadas no sentido de promover o desenvolvimento
das cidades localizadas em faixa de fronteira.
Concedo um aparte ao Senador, por Roraima,
Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Meu caro amigo Senador Tomás Correia, também um
amazônida como eu, lá de Rondônia, e eu, de Roraima, eu, como disse no aparte que fiz à Senadora Ana
Amélia, fico estarrecido com a postura da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, de implicar
com uma questão dessas. Se olharmos a realidade do
que talvez V. Exa. está colocando no pronunciamento
de V. Exa., nós perdemos dinheiro porque as pessoas vão comprar do lado de lá; nós perdemos mão de
obra porque as pessoas que vivem na cidade gêmea
do nosso lado vão trabalhar do lado de lá, e até empresários vão também montar seus negócios do lado
de lá. O Brasil é muito preconceituoso com a Amazônia
e com a faixa de fronteira. Aliás, talvez, por causa do
número de habitantes, a Amazônia só tem 25 milhões
de habitantes, a cidade de São Paulo tem a mesma
coisa, e aí desgostar a Amazônia e a faixa de fronteira não é muito problema para eles. Mas acho que nós
temos que brigar aqui, lutar, todos os Senadores que
estão nos Estados que têm faixa de fronteira condicionarmos a nossa postura daí para frente na defesa
dos interesses dessas populações. São 28 cidades
apenas, Senador Tomás Correia. É inadmissível! Sou
da base aliada do Governo, mas entendo que aliado
leal é aquele que sabe discordar e dizer por que está
discordando. Não é aquele que diz oba oba permanentemente, não. Esse é apenas aquele para o qual
está sempre tudo bem e que está sempre aplaudindo.
Estou preocupado com a nossa região, com a faixa de
fronteira da Amazônia, principalmente, que é a parte
maior da faixa de fronteira, mas também estou preocupado com o resto da faixa de fronteira, como, por
exemplo, lá do Rio Grande do Sul, da Senadora Ana
Amélia. É um absurdo ver a disparidade, a desigualdade com que somos tratados. O que estamos pedindo,
Senador? Apenas igualdade de tratamento, igualdade
de oportunidades. Na cidade de Bonfim, em Roraima,
que tem do outro lado a cidade gêmea de Lethem,
existe no papel uma área de livre comércio, que não
é implantada adequadamente porque realmente o
Governo Federal, por resistência da Receita Federal,
não quer que seja implantado. Não estou aqui fazendo
crítica à instituição Receita Federal. Eu estou fazendo

Quarta-feira 15

41553

crítica ao pensamento, à atitude da Receita Federal
em relação a isso. Acho que essa história de proibir
é pior do que regulamentar. Quando você proíbe uma
coisa, só proíbe, termina estimulando a clandestinidade.
Veja aí o caso do jogo. Nas Américas todas, Senador
Tomás Correia, desde o Canadá até a Argentina, o
Uruguai, somente Cuba e Brasil não regulamentaram
o jogo até agora. Aí vai tudo que é brasileiro jogar nos
países vizinhos, deixar o dinheiro lá, e nós, aqui, não
podemos. O Governo pode ter loteria de todo tipo. O
que são as loterias? Não são jogos? Mas não podemos
ter o jogo regulamentado por preconceito A, B ou C,
atendendo a esse ou àquele tipo de lobby. A mesma
coisa com essa questão das cidades gêmeas. Quero
dizer a V. Exa., até quero conclamar, Senadora Ana
Amélia, que nós, Senadores dos Estados que têm cidades gêmeas, devemos até boicotar votações aqui,
se houver resistência a esse projeto, que é, repito, uma
insignificância para a Nação, o que possa ser aberto
de abrir mão de certos impostos e taxas. Não concordo com isso e vou lutar veementemente contra essa
questão. Senador Tomás, o autor desse projeto é um
Deputado do PT.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Presidente da Câmara dos Deputados.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Presidente da Câmara dos Deputados, portanto, do
Partido da Presidente. E, no entanto, porque a matéria
trata de uma questão tributária, e o Brasil já sabe de
sobra que é o País que tem mais tributo, o custo chamado custo Brasil é cantado e decantado no mundo
todo, porque não sabemos sair daquele modelo anacrônico do tempo do Brasil Colônia ou do Brasil de
D. João VI para cá. Então, quero dizer a V. Exa. e até
conclamar que todos nos unamos para resistir e brigar
por essa questão.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Agradeço ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
Quero só lembrar que, como bem disse, aqui,
a Senadora Ana Amélia, esse projeto é autorizativo,
portanto, não há nenhum problema. O Governo poderá implantar aos poucos; e quando achar conveniente,
quando achar necessário. Então, não há motivo nenhum
para que a Receita não concorde imediatamente com
esse projeto, que é importante para a Região Norte,
sobretudo, mas também para o Rio Grande do Sul,
para o Paraná, para Mato Grosso do Sul, enfim, para
todos os Estados que têm cidades gêmeas. E temos
aí poucas cidades.
Quando cheguei aqui, conversando com a Senadora Ana Amélia, colocando-me à disposição dela
para irmos juntos à Receita Federal conversar, ela me
informou que já havia estado lá e conversado com a
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direção daquele órgão. Então, fiquei feliz porque vi que,
em relação à minha iniciativa de procurar a Receita Federal, a Senadora Ana Amélia já se havia adiantado,
buscado uma solução para o problema, um diálogo.
Não há razão para se vetar esse projeto, que teve
a aprovação da Câmara dos Deputados, oriundo da
Câmara e cujo autor é o Presidente da Câmara dos
Deputados, do Partido dos Trabalhadores, Partido da
Presidente Dilma Rousseff. Portanto, uma pessoa que
vive e convive com essas questões em seu Estado,
pois se sabe que há também cidades que precisam
desse projeto. Então, não há razão, não há lógica para
que o Senado não aprove essa matéria, até porque,
na Comissão de Assuntos Econômicos, todos os Senadores que lá estavam – V. Exa. não estava lá – foram unânimes em defender o projeto com o brilhante
relatório que a Senadora Ana Amélia fez, pedindo a
aprovação na Casa.
Então, esse projeto tramita na Comissão de Assuntos Econômicos e é terminativo. Portanto, um projeto muito importante para o Estado.
Lá, em Rondônia, no meu Estado, nós temos
Guajará-Mirim e temos a cidade gêmea que é Guayaramerin, onde há um comércio desenvolvido, um comércio bastante atuante, porque os brasileiros passam em
Guayaramerin e vão fazer compras na Bolívia, o que
poderiam fazer no próprio País, em Guajará mesmo,
o que traria, portanto, desenvolvimento e crescimento econômico para nosso Município e nosso Estado.
Esse projeto seria, portanto, de grande valia para a
economia daquele Município, que tem mais de 90%,
Senadora Ana Amélia, de matas preservadas, o que
é razão para justificar o crescimento e o desenvolvimento ao se preservar a natureza.
Quero, ao encerrar minhas palavras, agradecer
a atenção. Fiquei feliz ao ver que a Relatora da matéria, Senadora Ana Amélia, já tomou a iniciativa de
conversar com a Receita, anunciando que o Projeto,
no dia 28, estará na pauta.
Faço até este comunicado ao País e peço às cidades de fronteira que liguem para seus Senadores,
seus Parlamentares, e peçam apoio para esse projeto
da Senadora Ana Amélia, que é muito importante para
o País e para esses Municípios que citamos há pouco.
Agradeço a V. Exa. pela gentileza e deixo meus
cumprimentos a V. Exa., que preside a sessão neste
momento.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Muito obrigada, Senador Tomás Correia. Isso
é um estímulo e também fico animada e confortada,
porque essa foi a minha argumentação ao Secretário
da Receita Federal, Dr. Barreto, sobre a questão política e social que envolve essa matéria.
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Não é admissível uma concorrência desleal, não
haver um tratamento igualitário, como muito bem disse
o Senador Mozarildo, com relação às empresas.
Ademais, como também salientou V. Exa., caberá à própria Receita Federal fazer a regulamentação,
porque ela é o órgão técnico. E aí, ao seu critério técnico, estabelecer as regras para esse funcionamento.
Não se pode imaginar e prever que a nossa fronteira
vá se transformar como algum núcleo de problema
para a Receita Federal ou para outras áreas, desde
que o Poder Executivo, ou seja o Poder que tem a capacidade de fazer os investimentos, cumpra com o seu
dever, não apenas naquelas questões básicas, como
saneamento, como educação, como a questão relacionada à segurança, mas todas as outras de defesa
do interesse nacional. Essas regiões, Senador, para
encerrar o pronunciamento de V. Exa., ainda têm, no
caso da Amazônia, como no caso do Rio Grande do
Sul e de todos os outros Estados, um impedimento:
a legislação de áreas de segurança pega da fronteira
até 150 quilômetros em que a instalação de qualquer
empreendimento econômico, industrial ou comercial
tem uma série de restrições. Então, essas lojas seriam
uma forma de aliviar aquelas limitações que a legislação
impõe a essas regiões no aspecto do desenvolvimento
econômico. Parabéns! Eu lhe agradeço imensamente
esse apoio, que será fundamental no dia 28 de agosto.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado a V. Exa.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Eduardo Suplicy, como orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta Ana Amélia, Srs. Senadores,
acabo de encaminhar à Mesa um requerimento pelo
qual, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, solicito a inserção em ata de voto de
aplauso e congratulações aos 258 atletas e a todas as
equipes técnicas que representaram, com fibra, amor
e competência, o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, de 2012, dos quais cito como referência os nossos medalhistas: Sarah Menezes, que ganhou o Ouro
no judô, categoria até 48 quilos, Arthur Zanetti, Ouro
na ginástica artística com argolas, Adenízia, Dani Lins,
Fabi, Fabiana, Fernanda Garay, Fernandinha, Jaqueline, Natália, Paula Pequeno, Sheila, Tandara e Thaísa, Ouro no vôlei de quadra e que ontem foram tão
alegremente recepcionadas pelos aplausos de todos
os moradores de São Paulo, pois ali percorreram as
principais ruas da cidade em cima do carro de bombeiros na justa homenagem; Thiago Pereira, Prata na
natação, 400m medley; Alison e Emanuel, Prata no vô-
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lei de praia; Alex Sandro, Alexandre Pato, Bruno Uvini,
Danilo, Gabriel, Hulk, Juan, Leandro Damião, Lucas,
Marcelo, Neto, Neymar, Oscar, Paulo Henrique Ganso,
Rafael, Rômulo, Sandro e Thiago Silva, além do nosso técnico, Mano Menezes, que receberam Prata no
futebol; Esquiva Falcão, Prata no boxe, categoria até
75kg; Bruno Rezende, Dante, Giba, Leandro Vissotto,
Lucão, Murilo Endres, Ricardinho, Rodrigão, Serginho,
Sidão, Thiago Alves e Wallace, Prata no vôlei de quadra;
Mayra Aguiar, Bronze no judô, categoria até 78kg; Felipe Kitadai, Bronze no judô, categoria até 60kg; Rafael
Silva, Bronze no judô, categoria mais de 100kg; César
Cielo, Bronze na natação, 50m livres; Adriana Araújo,
Bronze no boxe, categoria até 60kg; Bruno Prada e
Robert Scheidt, Bronze na vela, classe Star; Juliana e
Larissa, Bronze no vôlei de praia; Yamaguchi Falcão,
Bronze no boxe, categoria até 81kg; Yane Marques,
Bronze no pentatlo moderno.
Aproveito a oportunidade para também cumprimentar o pai Touro Moreno, de Esquiva Falcão e de
Yamaguchi Falcão, pois ele se destacou como um brilhante estimulador de seus filhos, que são numerosos
– salvo me engano, 18 –, mas diversos ele quis treinar
para que pudessem chegar às Olimpíadas como campeões de pugilismo em favor das bandeiras do Brasil.
O esporte, Sra. Presidente, é um grandioso instrumento para o exercício da cidadania. No domingo,
12 de agosto de 2012, assistimos à festa de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, nos quais a
participação do Brasil encheu de orgulho a todos nós,
torcedores, que acompanhamos, com muita vibração,
o esforço de todos nossos atletas.
De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, participamos de 32 modalidades esportivas nas Olimpíadas.
Nossas equipes, o team Brasil, deixaram em Londres
um exemplo do perfeito entendimento do respeito e do
amor a tudo que representa o esporte olímpico para a
humanidade. Obtivemos um grande número de atletas
entre os primeiros colocados. A delegação brasileira
retornou de Londres com 17 medalhas – três de ouro,
cinco de prata e nove de bronze, sendo que, do total,
seis foram obtidas por mulheres –, o que colocou o
País na 22ª posição no quadro geral.
O esporte de competição é uma escola para a
vida. Afasta a juventude do vício do cigarro e do alcoolismo, afasta o jovem das drogas, da cocaína, do
crack. O esporte é um antídoto contra esses males.
Como a formação e a preparação do atleta começam ainda na infância, percorrem toda a adolescência,
chegando até os 24, 26 anos ou para além dos 70, 80
anos, como é o meu caso. Hoje, com 71 anos, avalio
como fundamental sempre realizar atividade esportiva,
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até para que possa aqui bem realizar minha obrigação
como Senador ou como professor.
O treinamento desportivo de competição exerce
um poderoso suporte de virtudes, atuando na fase em
que o jovem está mais vulnerável, pois está consolidando sua personalidade e os valores que vai carregar
para toda vida. Mente sã em corpo são. Quem verdadeiramente pratica um esporte de competição não perde
noites de sono, tem de se alimentar bem. O esporte
leva à disciplina, ao respeito às pessoas, ao reconhecimento da existência de limites. Essa compreensão
do que são os limites, base para a vida cotidiana, e a
necessidade de preparação e superação incomum para
a quebra desses limites, principalmente os internos,
são as marcas do esporte de competição. Um exemplo
é o extraordinário Bolt, atleta da Jamaica que comoveu
o mundo com seus recordes, tanto na corrida dos 100
metros quanto na dos 200 metros rasos.
O esporte pode ser tudo na vida de um jovem,
pode fazer toda a diferença na sua formação humana.
Ele ensina que a vitória somente tem valor, somente
faz sentido se calcada nas virtudes do que seja ético.
Vencer a qualquer preço não tem lugar no esporte. Ele
conduz a um entendimento da justiça como virtude
maior do relacionamento humano.
Estou convencido de que o treinamento desportivo, aliado a uma boa educação formal, constrói um
povo como grande nação.
Por tudo, então, cumprimento todos os que fizeram o sucesso da delegação brasileira nas Olimpíadas
de Londres 2012, os atletas que se prepararam arduamente para os jogos, tendo competido ou não, e as
equipes técnicas de diversas modalidades, bem como
apresento o meu voto de reconhecimento e louvor aos
professores de educação física e técnicos desportivos de todo o País, pois é desse trabalho silencioso
e diuturno, nas escolas e nos clubes, que surgem os
grandes campeões.
Em Londres, o Brasil superou o número de medalhas que havia conquistado nas Olimpíadas de Pequim
em 2008. A meta do Brasil para 2016 é estar entre os
dez melhores do ranking de medalhas no Rio de Janeiro.
Será a primeira vez que os Jogos Olímpicos serão realizados no continente sul-americano.
A exemplo do que foi feito em Londres, cidade
que já está na sua terceira Olimpíada, a construção
de uma infraestrutura que receba em alto nível as delegações de atletas, os integrantes das redes de comunicação do exterior e o público do turismo olímpico,
bem como o sentimento de civilidade que, certamente,
o nosso povo passará para o mundo devem ser o foco
prioritário da preparação de nosso País.
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Paralelo a isso, considero que, para um melhor
desempenho das equipes olímpicas brasileiras em
2016, deveremos ter um planejamento que busque
não um sucesso pontual de uma Olimpíada, mas uma
consolidação de processos vitoriosos vindouros.
Todos os órgãos envolvidos na preparação dos
nossos atletas, coordenados pelo Governo Federal,
em especial pelo Ministério de Esportes, hoje tendo à
frente Aldo Arantes, devem ter em mente a necessidade de responder de forma transparente ao aumento
dos investimentos financeiros públicos aplicados pelo
Brasil na preparação das Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Quero, também, cumprimentar o governo do
Reino Unido e todas as autoridades responsáveis
pela organização das Olimpíadas de Londres, pela
beleza comovente de todas as suas etapas, desde a
cerimônia de abertura, até a de encerramento, com
a apresentação dos maiores artistas ingleses e de
muitos outros países, inclusive do Brasil, desde Paul
McCartney, Elton John, John Lennon (in memoriam),
numa comovente participação, até Marisa Monte, Seu
Jorge e BNegão, dentre outros, e ainda a surpreendente presença de Pelé.
Encerrando, aproveito para formular os votos de
muito sucesso aos nossos atletas paraolímpicos que,
dia 29 de agosto, começam os seus Jogos. Estamos
na torcida por cada superação desportiva que, tenho
certeza, irá ocorrer. Boa sorte a toda a delegação paraolímpica brasileira nos Jogos de Londres 2012!
E possam os atletas que receberam as medalhas, que tão bem representaram o Brasil, serem,
aqui, bem-recebidos pela nossa querida Presidenta
Dilma Rousseff.
Possam as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em
2016, se caracterizar por um profundo sentimento de
solidariedade e de aproximação entre os povos de maneira a significar um passo efetivo para a paz mundial.
Sra. Presidente, gostaria ainda de aqui tratar de
dois temas. Um referente a um apelo já feito pela Comissão de Relações Exteriores, mas aqui o renovo, em
função inclusive do apelo feito pelo Sr. Rodrigo Celso
de Assis Pinto.
Em 2010, o Pastor iraniano Yousef Nadarkhani foi colocado no corredor da morte no Irã, acusado
de apostasia e de tentar evangelizar os muçulmanos.
Após inúmeros protestos por todo o mundo, a Imprensa
Internacional noticiou que a pena tinha sido anulada.
Todavia o Pastor continuou preso.
No mês de julho passado, o site do Ministério
Verdade Presente (Present Truth Ministries) postou
a informação de que o Pastor deverá enfrentar novo
tribunal, agora em setembro, para responder por acusações de apostolado da religião cristã.
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Ainda, de acordo com o site do Ministério Verdade Presente, que tem acompanhado de perto o caso,
Nadarkhani será julgado, também, por crimes contra
a segurança nacional.
O Pastor, que é iraniano, ficou conhecido pelos
cristãos de todo o mundo após ser preso em 13 de
outubro de 2009, depois de protestar contra a decisão
do governo em forçar todas as crianças, incluindo os
filhos de cristãos, a lerem o Corão.
O Pastor Nadarkhani era líder de uma rede de
igrejas domésticas que reunia cerca de 400 pessoas.
De acordo com a Sharia (lei islâmica), um apóstata
tem até três dias para se retratar. Todavia, o Pastor se
recusou repetidas vezes a negar a sua fé.
No ano passado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal aprovou o Requerimento
nº 139, de 2011, com uma Moção de apoio ao Pastor
Yousef Nadarkhani, declarando como inaceitável e
inacreditável que, em pleno século XXI, uma pessoa
não tenha o direito de processar, livremente, sua fé.
Como novas notícias dão conta de que o Pastor
irá a novo julgamento em setembro, aqui reitero o meu
apelo ao governo iraniano pelo perdão e libertação
imediatos do Pastor Yousef Nadarkhani, pois, aqui,
por exemplo, no Brasil, nós respeitamos inteiramente
aqueles que professam os ensinamentos do Alcorão, de
Maomé, dos quatro califas que escreveram o livro dos
Hadith, na tradição daqueles que professam e seguem
os ensinamentos de Maomé e será próprio que também
no Irã possa haver a liberdade de religião para todos.
Mas, no que diz respeito à luta pela liberdade, eu
gostaria muito, Sra. Presidenta Ana Amélia – é possível
que V. Exa. já o tenha visto, bem como os Senadores
–, de falar sobre um filme tão belo, Além da Liberdade,
que fala da vida de Aung San Suu Kyi, ou simplesmente
Suu, conforme era chamada por seu marido.
A Sra. Aung San Suu Kyi viveu um tempo na Índia e, depois, foi – e era uma das três filhas de um dos
líderes da independência da Birmânia, hoje Myanmar
– estudar em Oxford. Ali conheceu um inglês, que se
especializava na cultura tibetana, fazia os estudos sobre a religião do Tibete.
Eis que se casou com esse professor inglês, da
Universidade de Oxford, com quem teve dois filhos, e
voltou ao seu país e ali se tornou líder de um partido de
aliança pela democracia na Birmânia e, como discípula
de Mahatma Gandhi, uma grande líder pela liberdade,
pela democracia, uma vez que na Birmânia havia um
governo ditatorial dirigido por generais militares que
imprimiram um sistema de repressão dos mais ferozes do mundo, em que inúmeras vezes estudantes e
líderes de movimentos sociais foram objeto de tiros de
metralhadoras nas manifestações estudantis.
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Essa senhora conseguiu um movimento formidável, mas sempre por meios pacíficos, tanto é que ela
ficou presa em prisão domiciliar por 15 anos. Em 1991,
um movimento de solidariedade internacional indicou-a
para o Prêmio Nobel da Paz; entretanto o seu marido
e seus filhos é que estiveram presentes na premiação,
pois ela continuava presa, sem poder sair da prisão
domiciliar em Mianmar, ou Birmânia.
Em 16 de junho passado, pela primeira vez, ela
pôde outra vez sair de seu país, visitar diversos países,
como o Reino Unido, a Irlanda e a Noruega, e, perante
a Rainha da Inglaterra e toda a Academia do Prêmio
Nobel, numa audiência simplesmente formidável, fez
um discurso brilhante e recebeu, pessoalmente, o Prêmio Nobel da Paz, que havia sido dado a ela em 1991.
Eu recomendo a todos que conheçam essa exemplar pessoa, que hoje é a principal líder de seu partido
e foi eleita, em abril deste ano, deputada. Há poucos
dias, ela se encontrou, embora sendo membro da oposição, com o Presidente da Birmânia, ou Mianmar. E ela
disse, recentemente, que poderá se tornar Presidente,
será a possível candidata a Presidenta de Mianmar
nas próximas eleições de 2015. Ela está, hoje, com 67
anos e se constitui num exemplo formidável.
Ainda recentemente, em junho de 2012, ela recebeu o prêmio da Anistia Internacional e o cantor Bono
foi encarregado de homenageá-la. E vou ler aqui, para
concluir, Sra. Presidente, se me permite, as palavras
de Aung San Suu Kyi ao agradecer o prêmio que lhe
foi concedido pela Anistia Internacional:
Receber este prêmio é me lembrar de 24
anos atrás, quando eu assumi deveres que eu
não deveria ter assumido, mas vocês me deram a força para seguir em frente e me mostraram que eu não estaria sozinha ao cumprir
meus deveres.
Muitas pessoas me perguntaram como é
sair da Birmânia pela primeira vez em 24 anos.
Na verdade, essa jornada começou com uma
curta viagem à Tailândia, há umas duas semanas, e agora eu já fui à Suíça e à Noruega e
aqui, esta noite, à Irlanda, e agora eu sei responder quando as pessoas me perguntam qual
é a sensação: “movimento” é a palavra, e por
“movimento” eu quero dizer uma agitação no
coração, assim como um impulso em direção
à meta – um novo ímpeto em direção às metas que nós estamos tentando alcançar há 24
anos. Vocês nos ajudaram maravilhosamente.
Eu tenho que confessar que eu nunca
soube quantas pessoas se importaram conosco e com a nossa causa até que eu começas-
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se essa jornada, que teve início na Tailândia,
como eu disse, há cerca de duas semanas. Eu
fiquei encantada e extremamente tocada pelo
calor humano que os tailandeses demonstraram por mim e pela minha causa e, então, a
jornada teve continuidade para o oeste, Suíça
e Noruega.
Aqui na Irlanda eu descobri quantas pessoas mais se importam. Eu não esperava por
isso. Foi uma surpresa pra mim. Eu me senti
muito próxima de vocês. Os britânicos costumam se referir aos birmanenses como os
“irlandeses do leste”. Nós nunca entendemos
muito bem o motivo. Alguns dizem que era
porque nós nunca demos paz a eles, que nós
éramos muito rebeldes; e outros dizem que é
porque nossos homens gostam de sua bebida
e nós somos muito supersticiosos.
Por qualquer que seja a razão, esta noite
eu me sinto orgulhosa em ser conterrânea do
leste. Eu estou muito feliz em ser a irlandesa
do leste.
Ao longo de todos esses anos, vocês e
outras pessoas como vocês, a Anistia Internacional e outras organizações como ela nos
ajudaram a manter nossa pequena chama de
autorrespeito acesa. Vocês nos ajudaram a
manter a chama acesa. E nós esperamos que
vocês estejam conosco nos anos que virão,
que vocês sejam capazes de se unirem a nós
em nossos sonhos, que não tirem seus olhos
ou seu pensamento de nós e que nos ajudem
a ser o país onde a história e a esperança se
reencontram.
Ora, Presidenta Ana Amélia, essa Sra. Aung San
Suu Kyi, em tantas ocasiões, faz lembrar pessoas como
Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King,
Desmond Tutu e tantos outros que lutaram para que,
em seus países, a liberdade e a democracia pudessem
prevalecer. Que possa logo, lá em Mianmar ou Birmânia, a democracia plenamente florescer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Suplicy. Na forma regimental,
o seu requerimento já está à Mesa e as providências
tomadas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Convido a fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sra. Presidente, Senadora Ana Amélia, Sras.
e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje, quero abordar um tema
que está na atualidade.
Cinquenta e três dias nos separam das eleições
municipais. No Brasil, a cada dois anos, há eleições.
Neste ano, haverá eleição para Prefeitos em mais de
cinco mil Municípios. E, daqui a dois anos, haverá eleições para Presidente da República, Governadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores.
Isso traz para a Justiça Eleitoral uma sobrecarga colossal, porque, primeiro, os processos que são movidos
numa eleição terminam permeando a outra eleição.
É o caso, por exemplo, do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fiz um
levantamento, hoje, sobre os processos de 2010 que
ainda estão pendentes no TSE. São 1.463 processos
ainda em tramitação no dia de hoje, e já estamos nas
eleições municipais. O TSE, portanto, já está envolvido
com os processos da eleição municipal.
Isso enseja duas coisas fundamentais, e a primeira é que aqueles que fazem a corrupção eleitoral
durante uma eleição, como a de 2010, já contam com,
no mínimo, uma demora para que sejam julgados, cassados etc. Isso é compreensível. Por quê? Primeiro,
somos um dos poucos países em que há Justiça Eleitoral, e defendo que ela exista. Em todos os Estados,
há Tribunais Regionais Eleitorais com prédios próprios,
com funcionários de carreira e concursados. Mas os
juízes tanto dos Tribunais Regionais Eleitorais quanto
do Tribunal Superior Eleitoral não são juízes eleitorais.
No caso dos Tribunais Regionais Eleitorais, parte dos
magistrados é composta por desembargadores; outra
parte, por juízes estaduais e por um juiz federal. E há
dois advogados indicados pela Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB). Isso, realmente, causa um permanente
rodízio. Embora alguns pensem que esse rodízio possa significar que haja isenção, eu penso o contrário.
Por que na nossa Justiça do Trabalho existe concurso para juiz do trabalho? A pessoa faz concurso,
passa a ser juiz do trabalho e, depois, desembargador
e, por final, ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
Por que não fazemos a mesma coisa com relação aos
Tribunais Eleitorais? Porque só faltam os juízes, já que,
abaixo dos juízes, todos os técnicos, os assessores, os
funcionários técnico-administrativos são concursados.
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E não se pode dizer que isso vai implicar despesa, até porque o juiz estadual, quando convocado,
ganha uma gratificação. Quando o desembargador
é convocado, ele ganha uma gratificação; quando o
juiz federal é convocado, ele ganha uma gratificação;
quando o advogado indicado pela OAB é eleito para
um mandato de dois anos, renovável por mais dois
anos, ele também ganha seu salário. Portanto, não
há justificativa nenhuma para que haja essa Justiça
Eleitoral de rodízio.
Vamos analisar o momento atual. A ilustre Presidente do TSE, Ministra Cármen Lúcia, é uma mulher dedicada e trabalhadora, que está enfrentando,
ao mesmo tempo, o julgamento do mensalão, no Supremo, e a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.
Está trabalhando em um pique inimaginável! Ela está
dando conta disso, é verdade. Mas, em compensação,
provenientes de 2010, ainda pendentes de julgamento, há 1.463 processos de cassação de Governador e
de cassação de Deputados Federais e Estaduais, que
ainda estão aí para serem analisados, votados etc.
Fora isso, considero que essa escolha de advogados e de juízes de outros tribunais, na verdade, não
dá isenção alguma. Defendo, Senador, que façamos a
Justiça Eleitoral para valer, como a Justiça do Trabalho
é para valer! Quem quiser ser juiz eleitoral deve fazer
concurso, começando, portanto, como juiz eleitoral,
sendo depois desembargador e, depois, ministro do
TSE. Não deve continuar o que, no meu entender, deixa
muito a desejar e estimula aqueles que praticam atos
ilícitos durante a eleição. No mínimo, eles contam com
uma boa banca de advogados que lhes garante que vai
empurrar o julgamento com a barriga, no dizer popular.
Portanto, existem no TSE 1.463 processos pendentes de análise e de julgamento. Acho que teríamos
de começar por aí. Já que existem prédios e funcionários concursados em todos os Estados e também no
TSE, por que não fazer o concurso para juiz eleitoral?
Não há desculpa nenhuma para não fazê-lo, nem sequer a do aumento de despesa.
Por outro lado, temos de pensar também nesse
modelo de uma eleição a cada dois anos. Alguns dizem
que isso é bom, porque se está praticando a democracia de maneira permanente. Isso é verdade. Adquire-se
habilidade em alguma coisa praticando-a. No entanto,
vejam V. Exas. que a eleição para Presidente da República se mistura com a eleição de Governador e que se
mistura a eleição do Senador e do Deputado Federal
com a eleição do Deputado Estadual.
Então, vou apresentar duas emendas à Constituição, Senador Correia. Na primeira, vou propor realmente a criação de uma Justiça Eleitoral permanente,
mediante concurso, mediante carreira. Na segunda,
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no que tange ao calendário eleitoral, vou propor que,
a partir de 2018, as eleições possam até ser feitas
a cada dois anos, mas que, no ano em que houver
uma eleição, haja uma eleição estadualizada, isto é,
a eleição para Governador e Deputado Estadual. Dois
anos depois ou no ano seguinte, faríamos uma eleição federal, na qual seriam eleitos o Presidente da
República, os Senadores e os Deputados Federais.
Assim, na eleição para Governador, Deputado Estadual, Prefeito e Vereador, seria discutido o problema
do Estado e dos Municípios. Na outra eleição, seriam
discutidos os temas locais, regionais e nacionais, com
a eleição do Presidente da República, dos Senadores
da República e dos Deputados Federais. Com isso,
separa-se uma coisa da outra. Quando se faz uma
eleição para Presidente da República misturada com
uma eleição para Deputado Estadual ou Governador,
nacionalizam-se problemas regionais, ou se federalizaram assuntos regionais.
Essa é uma tese que precisamos discutir. São
duas propostas que vou apresentar, e, logicamente,
vou coletar as assinaturas necessárias e apresentá-las.
Dessa forma, após este período de recesso branco,
após os 53 dias que faltam para a eleição, poderemos,
de fato, discutir um tema que, repito, precisa ser levado
adiante, pois esse é mais um detalhe para aperfeiçoar
as eleições no País.
Repito: não sou a favor da extinção da Justiça
Eleitoral. Há pessoas que dizem: “Ah, no país tal, não
existe Justiça Eleitoral”. Deixa o país tal assim! Nós já
temos uma tradição. Como eu disse, já existem prédios. No meu Estado, que é um Estado pequeno, há
um prédio muito bonito do Tribunal Regional Eleitoral,
que já tem um anexo e, talvez, precise de mais um.
Há funcionários competentíssimos e concursados –
estáveis, portanto. Até mesmo os assessores jurídicos
dos juízes temporários – se são temporários, eles fazem rodízio – são concursados. O que falta fazer? Só
concurso para juiz do TRE e para desembargador ou
ministro do TSE.
Depois de alguns anos de mandato, começamos
a ver que, na prática, esses temas, realmente, precisam ser aperfeiçoados. Isso se observa muito mais
nos Estados pequenos. Mas, de forma geral, Senador,
se V. Exa. fizer um levantamento sobre os membros
do TSE, por exemplo, V. Exa. vai ver que a escolha
sempre recai sobre Ministros que estão no Superior
Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo e que são,
majoritariamente, do eixo Rio-São Paulo, e os advogados do TSE são também sempre aquelas pessoas
proeminentes do eixo centro-sul.
Nos Tribunais Regionais Eleitorais, a influência
política da escolha, por exemplo, dos dois advogados, é
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terrível. Não há, portanto, interesse desses advogados
de serem isentos, nem a própria rotatividade consegue fazer com que eles, de fato, tenham a segurança
dessa isenção.
Até a nomeação é política, Senadora Ana Amélia! Vem uma lista sêxtupla da OAB, o Tribunal escolhe
três nomes e os manda para cá. Os nomes passam
pelo Ministro da Justiça, que os manda para a Casa
Civil, e, depois, dos três nomes, o Presidente escolhe
dois. Entendo que precisamos aperfeiçoar isso. Fui
Constituinte, e esse foi o modelo que nós montamos
na Constituinte. Mas o ser humano evolui, as sociedades evoluem, e entendo que é chegado o momento,
diante dessa realidade, de realmente aperfeiçoarmos
esse modelo.
Repito: só no TSE, há 1.463 processos da eleição de 2010. Nós já estamos em 2012, e o Tribunal já
está se preocupando com os processos dessa eleição
municipal e vai levar mais dois anos cuidando disso.
Então, realmente, ao tempo em que corrigimos
essa distorção de haver juízes dos TREs ou Ministros
do TSE rotativos, nós bem devemos organizar as eleições, na forma de um calendário que seja mais federativo, em que, numa eleição, discutamos a questão dos
Governadores, dos Deputados Estaduais, dos Prefeitos e dos Vereadores e, na outra eleição, discutamos
os temas nacionais, com a escolha do Presidente da
República, dos Senadores da República e dos Deputados Federais.
Portanto, Senadora Ana Amélia, quero comunicar a esta Casa que já estou solicitando à Consultoria
Legislativa a elaboração dessas duas propostas de
emenda à Constituição, porque, de fato, entendo que
esse tema tem de ser discutido. É até possível que
surjam ideias melhores que aperfeiçoem o que estou
aqui defendendo, mas não pode permanecer esse
modelo que aí está.
Hoje, por exemplo, na eleição municipal, o que
ocorre? O Governador pressiona os candidatos a prefeito e os prefeitos dos diversos Municípios a cuidarem
já da próxima eleição, em que eles poderão ou não ser
candidatos à reeleição, ou vão ser candidatos a Senador ou a Deputado Federal. Então, se fizermos essa
divisão, com eleições estaduais e municipais juntas e
com eleições federais separadas, o modelo, entendo,
será muito mais justo e muito mais seguro em relação
à questão da corrupção.
Eu comentava, ainda há pouco, com o Senador
de Rondônia que há um ditado que diz: “O vigário falou para o bispo que, quanto menor a paróquia, maior
o fuxico”. Então, imagine um lugar pequeno, onde conhecemos tudo e todos e onde todos sabem o que
está acontecendo!
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É lamentável que haja alguns fatos tristes, como,
por exemplo, o desaparelhamento do Ministério Público Federal para investigar, o desaparelhamento da
Polícia Federal para policiar e, ao mesmo tempo, um
Tribunal Regional Eleitoral sobrecarregado e um Tribunal Superior Eleitoral sobrecarregado, porque não
dão conta de apreciar. Por quê? Um juiz do TRE é, ao
mesmo tempo, juiz da Justiça Estadual; o desembargador do TRE é, ao mesmo tempo, desembargador
do Tribunal de Justiça Estadual; o ministro do TSE é,
ao mesmo tempo, ministro do Supremo ou ministro
do STJ; ou advogados – digamos assim – recrutados
entre aqueles que têm as melhores bancas aqui em
Brasília, em São Paulo, no Rio, enfim.
Nós temos que modernizar este País e sintonizá-lo com o século XXI. Nós não podemos mais ficar nem
mesmo com essa estrutura que foi bolada pela Constituinte de 1988, da qual, repito, eu participei. De lá para
cá, são mais de duas décadas. Então, precisamos ver
que realmente necessitamos de um aperfeiçoamento.
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Com isso, eu quero encerrar o meu pronunciamento dizendo, Senadora Ana Amélia, que já estou
solicitando à Consultoria Legislativa a elaboração dessas duas propostas, de forma que possa, com base
jurídica e com justificativa técnica, mas também política, apresentar propostas que visam a aperfeiçoar o
processo eleitoral, que, no meu entender – até porque
estamos assistindo ao julgamento do mensalão, à CPI
do Cachoeira –, é a matriz de muita corrupção. Isso não
quer dizer que não exista corrupção de outra ordem,
pois existe. Mas essa é a corrupção que nos incumbe
combater mais de perto.
Portanto, encerro pedindo a V. Exa. somente a
transcrição de alguns temas, alguns pontos que estão
aqui e eu não li na íntegra.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)

Agosto de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 15

41565

41566 Quarta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Eu pergunto se V. Exª quer que seja transcrito
o pronunciamento na íntegra, na forma regimental,
Senador Mozarildo? (Pausa.)
Serão transcritos como V. Exa. solicitou.
Quero cumprimentá-lo também pela abordagem
do tema. É preciso, de fato, resolver e não deixar a porta aberta para possíveis desvios de recursos públicos
em relação às campanhas eleitorais.
Convido, para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Jorge Viana, do PT do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sra. Presidenta Ana Amélia.
Eu cumprimento os colegas Senadores aqui na
Casa e digo a todos que a nós assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado que estamos aqui,
no dia de hoje, mesmo fora do esforço concentrado,
tendo em vista um entendimento que fizemos aqui na
Casa para a condução dos trabalhos.
Na semana passada, tivemos a votação de dezenas de matérias de interesse do País. Cheguei de
manhã do Acre, devo retornar ainda hoje, e tive a satisfação, Sra. Presidenta, de participar da primeira audiência da Comissão que tem a responsabilidade de
elaborar o projeto de lei do novo Código Penal brasileiro, Comissão que está sendo presidida pelo Senador
Eunício Oliveira, que é o Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, e tem como Relator o Senador
Pedro Taques; e eu tive o privilégio de ser eleito pelos
meus colegas Vice-Presidente.
E é impressionante, Senadora Ana Amélia – V.
Exa. que traz sempre aqui para esta Casa a agenda
do cidadão brasileiro –, hoje, durante a reunião, pus
o assunto nas redes sociais, outros colegas também
fizeram o mesmo, e foi o quarto assunto mais comentado na manhã de hoje. E tudo em volta: maioridade
penal, da questão do aborto, do preconceito, da descriminalização ...
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Da droga.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... do
consumo da maconha, crimes na Internet. Tudo isso
está em volta do Código Penal. Nosso Senador Correia
estava lá, é membro da Comissão. E é impressionante
a conexão direta do cidadão brasileiro, querendo participar desse debate. E não é para menos.
Nós tivemos lá o Ministro Gilson Dipp. Ele fez
uma explanação. Eu mesmo tinha conversado com o
Senador Pedro Taques e achava que nós deveríamos
começar ouvindo – e o Senador Pedro Taques e o Senador Eunício já estão com um conjunto de convidados
–, conversando com quem trabalhou durante sete me-
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ses nessa Comissão Especial nomeada, criada pela
Presidência da Casa, pelo Presidente Sarney.
E é muito interessante porque eles reuniram 117
leis, reuniram numa proposta, no anteprojeto do novo
Código Penal, e lá eu fiquei sabendo que ocorreram
dificuldades. Eles fizeram audiências públicas aqui no
Senado, mas no fundo não há como ter consenso sobre temas importantes. A maior ou menoridade penal
não tem um consenso. Mas ouvi juristas, especialistas
falando claramente que um jovem com 16, 17, 18 anos,
de hoje, tem toda a condição de pelo menos entender
quando se trata de um homicídio, se trata de um crime
de sequestro, de assalto. E hoje esses jovens estão
sendo presa fácil de organizações criminosas, sabendo
que são inimputáveis. A pena está garantida na Constituição, salvo engano, no art. 222 da nossa Constituição,
que estabelece claramente essa prerrogativa.
Eu não estou aqui fazendo a defesa, só estou dizendo que é muito importante esse tema, esse debate,
a condução dessa matéria, para atender aos anseios
do País. E é muito importante também participarmos
dela. Eu fiz dois seminários, agora, no recesso, abri os
espaços no meu Twitter, que é Jorge Viana Acre, na
minha Fan Page, que é Senador Jorge Viana, no meu
site, para poder estabelecer diálogo com as pessoas.
E é impressionante, Senadora Ana Amélia, que preside
esta sessão, a quantidade de pessoas. Foi quase um
recorde na minha Fan Page, que estou recém começando, o interesse, as propostas, e eu tenho certeza
de que agora é que vai crescer. Fiz esse seminário
com juízes, promotores, advogados, com pessoas que
operam o Direito, mas também com os movimentos
sociais. São temas delicados.
Mas hoje, na minha apresentação, o Senador
Correia estava lá, pode ver, eu citei alguns números
que são realmente chocantes, porque são a realidade.
A guerra na Síria, a guerra civil, o país inteiro está lá
se matando, é uma coisa terrível a que todo dia assistimos, tem 18 meses, e até agora foram 11 mil mortos.
É o país que mais explicitamente vive uma guerra no
mundo, hoje. No Brasil, sem guerra nenhuma, nesse
mesmo período, são 75 mil assassinatos. Então, não
tem sentido ficarmos de braços cruzados.
Esses números são assustadores quando olhamos o passado. Se formos olhar o passado, nos últimos 30 anos houve 1,090 milhão de mortos. Se nós
olharmos o futuro, nós vamos ver que nos próximos
20 anos, se nada for feito, nós teremos um milhão de
brasileiros e brasileiras assassinados. Então algo tem
que ser feito já, imediatamente. A vida, no Brasil, lamentavelmente, não tem valor nenhum.
E eu trouxe uma contribuição – já já cedo um
aparte ao Senador Correia – porque venho de um
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Estado que é um exemplo, o Acre. O Estado do Acre,
no final da década de 80, começo da década de 90,
era o Estado mais violento do Brasil, com cerca de
55 assassinatos para cada grupo de 100 mil. Tinha o
crime organizado instalado e o esquadrão da morte
conduzindo a matança no Acre. O número de policiais
assassinados era enorme e o número de vítimas da
Polícia era também muito grande.
Fizemos uma ação com as instituições, pegando
mesmo a lei que tem problemas e o Estado do Acre
hoje é o menos violento da Região Norte. O Pará segue sendo o que tem o maior número de homicídios,
45 homicídios para cada grupo de 100 mil, e o Acre
está com 19 homicídios para cada grupo de 100 mil,
ou seja, saiu de 55 para 19, aplicando a lei, graças às
ações que fizemos e que teve prosseguimento com o
Governador Binho, que seguiu equipando a Polícia.
Quando eu assumi, a Polícia andava descalça, sem
farda e, se não tinha farda nem coturno, muito menos
armamento. As delegacias eram uma vergonha, eram
parte do espaço de atuação dos bandidos. Os policiais
estavam desmotivados, correndo risco de vida e desmoralizados perante a sociedade. Hoje a situação é
bem diferente.
A Polícia não está mais matando no Acre – graças a Deus –, a não ser um caso muito isolado, e a
Polícia também felizmente não está perdendo contingente porque o policial larga a sua família para cuidar
da família dos outros. Essa é uma tarefa nobre e inclusive eu defendo que tenha uma pena qualificada, que
seja agravada a pena quando a vítima for um policial
em atividade, para respeitarmos essa categoria, seja
civil, militar ou federal.
Então, os números, Senadora Ana Amélia, são
assustadores. Temos 511 mil presidiários, num sistema
prisional que tem gravíssimos problemas, em muitos
casos funciona como escola do crime. Temos, em muitos Estados, presos em delegacias que se amarram
para dormir, uma situação inaceitável. Falo isso porque,
desde quando eu era Governador, o Acre já estabeleceu uma regra: nenhum preso em delegacia. Foi um
dos primeiros Estados a alcançar isso. As delegacias
viraram repartições públicas, lugares que têm as condições adequadas de respeito, e não um depósito de
gente e não um lugar do crime. Delegacia é o lugar
onde as pessoas procuram fazer valer os seus direitos
amparados por lei.
Mas uma coisa muito grave, antes de passar
para o Dr. Correia, é que, desses 511 mil presos, ou
seja, meio milhão de presos, na década de 80, a idade
média desses presos era de 34 anos, daí para cima.
A idade média hoje é 27 anos. Um terço dos presos
hoje, Senadora Ana Amélia, tem de 18 a 24 anos, são
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jovens, pobres, de cor, pardos. E as vítimas estão nessa mesma condição. E isso não se torna assunto da
maior prioridade no Brasil, mesmo sendo um assunto
que envolve a vida.
Então, é com satisfação que ouço o aparte do
meu colega, inclusive de Comissão, Senador Correia.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Senador Jorge Viana, estivemos, na Comissão do Código
Penal, hoje cedo, e ali ouvimos especialistas tratando
dessa questão muito interessante. Mas quero ressaltar o seguinte: estou há menos de 20 dias nesta Casa
e, nesses 20 dias, é a terceira vez que ouço V. Exa.
tratar desse tema, o que reflete sua preocupação com
a questão. Quero, por isso, parabenizá-lo. Neste momento, ficamos preocupados com a situação. Recentemente, estive visitando, em Porto Velho, o Presídio
Ênio Pinheiro, e pude constatar a dramática situação.
Senador, jovens de vinte e poucos anos, não chegam
a 30, todos ali, praticamente todos, envolvidos com a
questão do crack, da droga. É preocupante. E queria
pedir licença a V. Exa. para interromper o brilhante discurso que faz agora para falar de outra preocupação
muito grande que tenho e que diz respeito à rapidez
com que está andando o Código Penal. Fico preocupado, porque os prazos de emenda são tão curtos, tão
rápidos, que não sei se vamos produzir um documento, um Código à altura do que a sociedade necessita
realmente. Fico muito preocupado com isso. Hoje, fiquei preocupado quando vi o calendário das emendas.
Parece-me que o intuito de V. Exa. é de fazer um maior
debate, com audiências públicas noutros Estados. Eu
inclusive queria já pedir a V. Exa., que se comprometeu
a fazer no meu Estado, vamos, depois, acertar a data...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Vamos
fazer em Rondônia, se Deus quiser.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Eu
fico preocupado se haverá tempo de ouvir a sociedade
fora daqui com relação ao Código Penal e seu aperfeiçoamento, em razão da rapidez com que as emendas
terão de ser apresentadas. Mas eu saúdo V. Exa., porque demonstra uma grande preocupação. Dia desses,
o Acre foi motivo de referência em uma audiência lá
em Porto Velho com representantes do Conselho Nacional do Ministério Público, em que se mostrou que
aquele Estado reduziu praticamente a zero o número
de inquéritos policiais concluídos. Rondônia também
está com número reduzido de inquéritos policiais. Então, essa referência eu queria fazer, pois uma forma
de se combater a impunidade é concluir os inquéritos,
e não deixá-los se arrastando, meses, nas delegacias.
Eu agradeço a gentileza do aparte.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador.
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Já falei com o Senador Pedro Taques, e certamente faremos um seminário em Rondônia para ajudar a
população a debater esse assunto e buscar propostas
e sugestões, seja com profissionais, operadores do
Direito, juízes, promotores, membros da sociedade
e advogados, para que possamos levar adiante essa
agenda tão importante para o País.
Mas volto a dizer que, no caso do Acre, hoje...
Inclusive, Senador Magno Malta, uma das pessoas importantes nessa mudança de paradigma do Acre, de
Estado da violência, da impunidade e da insegurança para um Estado que se tornou referência, mesmo
que ainda a caminho, foi o Governador Tião Viana. E
o Acre acabou de ser reconhecido pelo Ministério da
Justiça como o Estado que melhor resolutividade tem
para com seus inquéritos. É o Estado mais eficiente.
Aconteceu um crime, ocorrerá um inquérito, que será
bem montado; a pessoa vai ser entregue à Justiça, vai
ser julgada e, se condenada, pagará a pena. O Acre é
o Estado número um nesse procedimento. Agora, eu
diria que, com 19 assassinatos para cada grupo de
100 mil, nós estamos no limite. Com essa lei, só dá
para se chegar até aí.
Mais alguns números. Hoje, foi citado em nossa
audiência o caso de Vigário Geral. Vigário Geral chamou a atenção do Brasil e do mundo. Vinte e um jovens
estavam em uma escadaria e foram assassinados.
Vinte e um. Mas a lei brasileira hoje trata vinte e um
assassinatos como se fossem três, com a história do
crime continuado. Então, imagine, se isso não é estímulo para que se mate, não sei o que é mais. Ou seja,
se são 21 assassinatos... Vigário Geral vai completar
agora 19 anos; daqui a pouco, 20 anos. Mas, na hora
de proferir a pena, só se contam os três assassinatos.
Então, a pena que poderia chegar a 400 anos terá de
ser reduzida para 50. E aí todas as atenuantes são
contra a vítima ou a família da vítima. São sempre a
favor de quem matou.
Há uma citação na Constituição – uma citação! – a
favor da vítima. Está no art. 245, que diz que o Estado
tem de acolher aqueles que foram vítimas. Se são 50
mil assassinatos por ano, quantas viúvas pobres? Quantos órfãos? São quantos? Mas é pobre, nos rincões,
nas periferias das cidades. Ah, isso não é importante,
isso tem de ser tratado como parte da vida de hoje.
Não, a maioria dos países que tem baixos índices de
homicídios tem uma pena dura para quem tira a vida.
Aqui no Brasil, falo, repito aqui da tribuna do Senado outra vergonha: quem falsificar um batom, cosmético, quem falsificar uma pomada de passar na pele
pode pegar quinze anos de cadeia, mas quem tira a
vida de alguém, se for a primeira vez, pega seis anos.
O Brasil é o país das penas mínimas. De seis anos a
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vinte, aplica-se o mínimo: seis. Logo em seguida diz:
pegou seis anos, mas basta cumprir um sexto da pena.
Passa para um ano. Por falsificar um batom, quinze
anos. Por matar alguém, um ano. Se o advogado for
bem entendido, mostrar que a pessoa ficou bem recolhida, trabalhou um pouquinho, em três, quatro meses,
está na rua de novo. Para ficar preso dez anos tem de
matar quatro pessoas. Se isso não for a semente plantada, a semente ruim, para colhermos 50 mil mortes,
assassinatos por ano, não sei o que é mais. Quem está
falando aqui é alguém que...
O Senador Malta falava hoje: “Não fiz sozinho,
não fui eu, como governador, quem desmontou o crime
organizado no Acre, mas o único Estado do Brasil que
se livrou definitivamente do crime organizado foi o Estado do Acre”. No Rio de Janeiro estão as milícias, que
pedem licença para a bandidagem para ir ocupando
as favelas devagar, dando tempo de o pessoal sair. Lá
no Acre, de uma vez, foram 50 presos: coronel, delegado, major, oficiais, gente que atuava nas diferentes
áreas, porque foi uma ação conjunta das instituições.
Tentaram dizer que eu era o culpado, que eu havia
mandado prender. Não mandei prender ninguém. Governador não prende ninguém. Aliás, eu cuidava para
que injustiças não fossem cometidas. Foi uma ação
do Ministério da Justiça, do Ministério Público Federal, de uma CPI que esta Casa fazia, e em que V. Exa.
trabalhava, e que a Câmara fazia, o nosso Congresso,
os Ministérios Públicos, a Justiça do Estado, a Justiça Federal. O Dr. Pedro Francisco correu muito risco,
mas teve coragem de expedir os mandados de prisão.
E o que aconteceu no Acre? Na época não havia
onde prender, porque estava tudo contaminado e dominado. Levam os presos para os outros Estados. Na
época, Senador, naquele dia – o senhor só se equivocou nas datas –, o Presidente Fernando Henrique... Eu
achava que vivíamos um processo realmente novo no
Estado ou então era um faz de conta. E o Presidente
Fernando Henrique, na época, o Ministro José Carlos
Dias, perguntou: “Você tem condições, Governador,
de fazer um presídio de segurança lá?”. E eu: “Em
quanto tempo tenho que fazer?”. Em 45 dias foi feito
um presídio, a primeira parte do presídio. Quarenta e
cinco dias. Eu comecei a visitar a obra, daqui a pouco
eu não tinha mais coragem de visitar pelo ambiente
que representava aquilo. E aí, nenhum preso fugiu de
lá, eles cumpriram a ordem judicial. E depois fizemos
um presídio de segurança máxima. Ganhei uma intranquilidade para o resto da vida, mas os acrianos
se livraram da intranquilidade em que viviam. Ficamos
alguns intranquilos, mas a grande maioria da população tranquila. E o melhor: limpamos o nome do Acre.
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Hoje, o Governador Tião Viana faz um trabalho
muito importante, mas ele e outros governadores – vou
concluir, Sra. Presidenta – precisam de uma mudança
na legislação brasileira. A legislação brasileira precisa
ser atualizada. É de 1940, passou por distorções em
1984, e precisa de mudanças, precisa de uma atualização em todos os aspectos, mas eu, particularmente,
vou me concentrar mais neste: na valorização da vida,
porque não conheço nada mais precioso do que a vida.
E encerro dizendo: o tempo da nossa Comissão
tem que ser o tempo necessário para que o Brasil ganhe uma nova legislação. Ouvi do Ministro Dipp hoje:
“Para mim, a lei mais importante do Brasil é o Código
Penal, porque lida com a vida”. E eu não tenho nenhuma dúvida, porque não conheço nada mais precioso
do que a vida. E ninguém tem o direito de tirá-la. Muito
menos de tirar 50 mil vidas por ano, em um país que
não tem guerra com ninguém. Vivemos uma espécie
de paz com o crime acontecendo, uma guerra surda
acontecendo.
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Eu queria parabenizar o Senador Eunício e o Senador Pedro
Taques. Mesmo não sendo semana de esforço concentrado, havia quórum pleno da Comissão. Todos nós
trabalhamos a manhã inteira. E o melhor: estamos com
a sensação de cumprir bem nossa missão, nossa tarefa de atender a expectativa do cidadão brasileiro, que
nos elegeu, que nos colocou aqui a fim de melhorar
o nosso País.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Jorge Viana.
Em boa hora o Presidente desta Casa criou essa
Comissão Especial e, agora, os próprios Senadores
tratam de montar um projeto adequado à realidade
brasileira.
Quanto à questão da maioridade penal, à questão
do aborto e à questão da descriminalização de drogas
– eu não faço parte da Comissão, mas pretendo assistir a algumas das exposições –, ao meu e-mail vêm
muitas questões relacionadas a esses temas. Como V.
Exa. mencionou, os especialistas disseram que o jovem de hoje no Brasil aos 16 anos sabe bem distinguir
entre o bem e o mal, sabe o que é um ato violento e
o que não é um ato violento. Sobre isso também, se
o jovem de 16 anos tem discernimento para eleger o
Presidente da República, para eleger governador, seguramente tem discernimento para outras coisas, para
todos os seus atos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pelo
menos para crime contra a vida, para sequestro. Se
for outra situação que às vezes envolva a fase da vida
de um jovem, mas, se for para tirar a vida de alguém,
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acho que aos 16, 17 anos, já dá para saber o que
está fazendo em relação a isso. Mas esse é um tema
sobre o qual temos de ouvir especialistas e a posição
da sociedade.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É evidente.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu
não tenho nenhuma dúvida de que será bem tratado
também.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Jorge Viana e os demais integrantes da Comissão Especial que trata da
reforma do Código Penal brasileiro.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sra. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras,
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, na linha do discurso do Senador Jorge Viana,
vou abordar aqui um evento de que participei ontem,
cuja preocupação é a situação de guerra urbana que
estamos vivendo. Aliás, não é só urbana; hoje os assassinatos acontecem nas grandes cidades, nas médias e também na área rural do nosso País.
A reforma do Código Penal é fundamental. O
Senador Jorge Viana fez uma explanação brilhante
a respeito do debate da Comissão Especial que trata
desse tema.
Quero aqui fazer referência à presença do Estado brasileiro nas regiões mais isoladas e também nas
periferias urbanas.
O Estado brasileiro foi constituído por poucos;
principalmente o Estado Republicano, no século XX,
foi constituído por poucos e para poucos. E as nossas
cidades têm um núcleo que interage – um núcleo que
é dotado de todos os instrumentos modernos de vida
urbana – e uma enorme periferia, que engole esse
núcleo central.
Mas faço referência à primeira audiência pública
que realizamos sobre a PEC nº 24, que institui o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública.
É uma proposta que tramita no Senado e busca soluções para os problemas da segurança do cidadão e
da cidadã brasileira.
À convite do Presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social de Mato Grosso do Sul,
Deputado Cabo Almi, estive ontem, ao longo do dia,
apresentando a PEC nº 24, que consiste em identificar fontes de recursos para compor um fundo nacional
que possa sugerir também uma política nacional de
segurança pública, que é o que nos faz falta.
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A segurança do cidadão e da cidadã é delegada
aos Estados brasileiros. São os Estados que se encarregam de nos garantir a segurança; e sentimos uma
precariedade. Há um sentimento de insegurança do
cidadão. É necessária uma política nacional, e, como
não se faz política sem orçamento público, a nossa
sugestão, a nossa proposta, que tramita na Casa, tem
objetivos claros de suprir essas necessidades de recurso dos Estados.
O fundo será composto de parcelas de contribuição já arrecadada. A nossa ideia não é onerar, aumentar
a carga tributária, até porque nós consideramos que a
nossa carga tributária é grande, levando em consideração os serviços que o Estado presta. Portanto, a ideia
é compor um fundo, retirando uma parcela do ICMS e
do IPI sobre a venda de armas e material bélico, até
porque se supõe que esses instrumentos belicosos
sejam causadores desse índice alarmante de assassinatos que temos no País e que acontece em todos
os Estados brasileiros.
Também a ideia é que as empresas de segurança privada contribuam com uma parcela do que elas
já pagam de ISS; que ela seja destinada a esse fundo
mais 3% do lucro líquido dos bancos. Eu estou falando do lucro líquido para que ninguém tenha dúvida de
que essa contribuição dos bancos não iria onerar, não
poderia mais se descarregar nas costas dos correntistas. Quando lemos, no final do mês, o nosso extrato
bancário, há vários descontos de taxas que os bancos
cobram. É em cima do lucro líquido dos bancos, 3%.
Se o banco não der lucro, não recolhe. Mas não é o
caso. Os bancos, nessas últimas décadas, são as instituições privadas que mais geraram lucro neste País.
Portanto, esses bancos necessitam de segurança e
ocupam a segurança pública. É muito comum vermos,
na porta dos bancos, os policiais militares dando proteção a esses bancos.
Esses recursos seriam arrecadados pelo Governo Federal e transferidos para a execução financeira
dos Estados. Compor-se-ia um conselho de segurança pública estadual que iria gerir esse fundo de forma
autônoma, como o Sistema Único de Saúde, Senador
Mozarildo. O senhor conhece bem o Sistema Único de
Saúde e sabe que é absolutamente independente na
execução financeira. Esses recursos arrecadados das
diversas fontes iriam para esse fundo nacional e, então,
seriam repassados de acordo com critérios. Alguns já
estão estabelecidos aqui.
Nós colocamos como um dos critérios importantes que aqueles Estados que melhor remunerem os
profissionais da segurança pública tenham mais recursos, e os Estados que têm um índice mais elevado
de matrículas de jovens no ensino básico. Enfim, são
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dois ou três critérios, e o restante, então, sairia em
uma lei, a lei que vai regulamentar essa proposta de
emenda constitucional.
Ontem, então, a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul reuniu-se,
em audiência pública proposta pelo Cabo Almi, que é
um líder também oriundo dos profissionais de segurança pública. Estivemos ali reunidos com um Deputado
Federal também, que esteve lá conosco, emprestando
apoio; os Senadores de Mato Grosso, igualmente, estão apoiando essa PEC; esteve conosco o Deputado
Vander Loubet, que se manifestou, naquele momento,
apoiando a proposta; o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Wantuir Francisco Brasil Jacini; o Comandante-Geral da PM, Carlos
Alberto David dos Santos; o Presidente da Associação
Nacional de Cabos e Soldados, Leonel Lucas, do Rio
Grande do Sul; e outros presidentes de associações,
que conhecem muito bem a Senadora Lúcia Vânia,
que preside esta sessão, falaram muito bem de V. Exa.,
falaram inclusive quem tinha lhe apresentado a PEC
24. Além disso, estiveram presentes lideranças de 18
Estados brasileiros.
Na audiência pública, os participantes debateram
e sugeriram algumas mudanças no projeto e apresentaram sugestões relevantes, como, por exemplo, destinar um percentual desse fundo para remuneração
dos servidores da segurança pública, o que me parece
uma reivindicação muito pertinente. Outra sugestão foi
incluir outros profissionais da área, o que não estava
previsto no art. 44, no qual nos baseamos para definir
quais seriam as instituições que gozariam dos financiamentos desse fundo.
Portanto, foi um momento de intenso debate, com
a contribuição de líderes dos trabalhadores da segurança pública de todo o País, no sentido de aprimorar
essa proposta, para que a gente possa, aqui nesta
Casa, aprová-la e depois encaminhá-la à Câmara dos
Deputados, onde nós temos a Liderança do PSB, do
nosso Partido, através do Líder Carimbão, que já está
comprometido em promover o debate lá na Câmara.
Eu fiquei muito feliz de ter participado e conhecido a bela cidade de Campo Grande, uma cidade limpa, organizada, aprazível, como também o seu povo,
que nos recebeu muito bem. Tivemos uma recepção
muito carinhosa.
Portanto, queria agradecer a todas as lideranças
que nos acolheram em Campo Grande e dizer-lhes
que estamos aqui à disposição para novas audiências públicas, para que a gente possa explicar cada
vez melhor e acrescentando aquilo que falta na PEC.
O outro tema que gostaria de abordar nesta tarde
é que, neste momento, o Tribunal de Justiça do Estado
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de São Paulo julga o recurso do Coronel aposentado do
Exército e torturador Brilhante Ustra. A Justiça paulista
deverá decidir se é procedente a sentença de outubro
de 2010 que declarou o ex-Comandante do DOI-Codi
culpado pela tortura de três integrantes da família Teles nas dependências daquele órgão.
Segundo entidades de direitos humanos, no período em que Ustra esteve à frente da unidade do DOI-Codi, foram torturadas no local 502 pessoas, sendo
que 40 foram assassinadas, morreram na tortura.
O Tribunal de Justiça de São Paulo retomou hoje,
às 13 horas, o julgamento do recurso do Coronel reformado Brilhante Ustra contra aquela sentença de 2010
que o declarou culpado pela tortura dos integrantes
da família Teles.
A ação foi movida em 2005 e é de caráter declaratório. A intenção é apenas que a Justiça reconheça
Ustra como torturador e que ele causou danos morais
e à integridade física de Maria Amélia de Almeida Teles, César Augusto Teles, Criméia Schmidt de Almeida, Janaína Teles e Edson Teles, durante o período
em que estiveram detidos, no começo dos anos 1970.
A sentença de primeira instância foi dada pelo
Juiz Gustavo Santini, da 23ª Vara Civil. Ele julgou improcedente, no entanto, o pedido de Janaína e Edson,
filhos de Maria Amélia, com quatro e cinco anos na
época em que seus pais foram torturados. Na ocasião,
foi a primeira vez na história do País em que houve o
reconhecimento judicial de que um agente de Estado
participou efetivamente de torturas contra civis – anteriormente, todas as decisões semelhantes haviam
sido dadas contra a União. Em sua sentença, Santini
refutou o argumento dos advogados de Ustra de que
o processo não poderia continuar em razão da Lei da
Anistia.
O julgamento do recurso do coronel reformado
teve início em maio deste ano. Após a sustentação oral
do advogado da família Teles, Fábio Konder Comparato, que argumentou contrariamente às questões preliminares alegadas por Ustra para revogar a sentença
de primeira instância, o desembargador Rui Cascaldes retirou o processo de pauta. Relator do caso no
Tribunal de Justiça de São Paulo, Cascaldes afirmou
que havia elaborado seu voto há muito tempo e que,
após ouvir os argumentos da família, precisaria reler
os autos do caso e gostaria de mais tempo para proferir sua decisão. A ação possui ao todo sete volumes.
Em sua sustentação oral, Comparato também
rechaçou a tese de que a ação da família Teles estava
impedida de continuar por causa da Lei de Anistia. “É
preciso uma dose exemplar de coragem para sustentar hoje que a anistia penal elimina a responsabilidade
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civil. O artigo 935 do Código Civil é textual: a responsabilidade criminal independe da civil”, disse.
O advogado dos Teles afirmou ainda que o que
estava em jogo no julgamento da ação era a credibilidade do Estado brasileiro diante da opinião pública
nacional e internacional. Vale lembrar que várias organizações internacionais já determinaram que o Brasil
julgasse esses casos. No entanto, todos continuam,
até agora, sem decisão.
Não se trata aqui de decidir simplesmente de modo frio e abstrato, se há ou não
uma relação de responsabilidade civil que liga
o apelante aos apelados. Trata-se, antes, de
julgar se um agente público, remunerado pelo
dinheiro do povo, exercendo funções oficiais
de representação do Estado, que podia ordenar e executar, sem prestar contas à Justiça,
atos bestiais de tortura contra pessoas presas
sob sua guarda.
A sociedade paga o aparado de segurança para
garantir a sua segurança, e não para torturar e executar os presos sob sua guarda.
Utilizando o codinome de Major Tibiriçá, Ustra
comandou, entre setembro de 1970 e janeiro de 1974,
a unidade paulista do DOI-Codi. Segundo entidades
de direitos humanos, no período foram torturados 502
presos políticos, 40 dos quais morreram em decorrência
dos abusos, Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy,
que neste momento conduz a Mesa.
Em junho deste ano, o coronel reformado do Exército foi condenado em primeira instância, pela Justiça
de São Paulo, a pagar uma indenização de R$100 mil
à família do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino,
morto sob tortura em julho de 1971 na sede do órgão.
Em sua sentença, a juíza da 20a Vara Cível do foro
central de São Paulo, Claudia de Lima Menge, destacou que a Lei de Anistia não guardava relação com
ação por danos morais movida por parentes da vítima.
Vejam a falta de punição, a impunidade que permanece e a falta de memória do que aconteceu neste País e que tem repercussão até hoje nas nossas
prisões. A tortura praticada contra os opositores da
ditadura e o fato de que os torturadores nunca foram
punidos fez com que os abusos, essas práticas se
perpetuassem até hoje, contra os presos de todo o
País, infelizmente.
Finalmente, gostaria de relembrar da audiência
pública, uma vez que estamos tratando de assuntos
correlatos, que hoje vivemos o Estado de direito, a
democracia, e queremos força de segurança capaz
de nos proteger.
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Ontem, como resultado da audiência pública,
a liderança dos trabalhadores da segurança pública,
reunida em Campo Grande, decidiu criar a Frente Brasil pela PEC 24. Há um compromisso de mobilização
para que cada liderança dos Estados converse com
as representações desta Casa, com os Senadores, e
tenho certeza de que o Senador Magno Malta vai receber a visita das lideranças dos profissionais de segurança pública para explicar em que consiste essa
PEC, para explicar a importância dessa PEC, e também, evidentemente, virão pedir ao Senador que nos
ajude a melhorar essa proposta.
Tenho certeza de que, com a experiência do Senado, do Relator dessa PEC – que é um ex-governador,
é o Senador Aécio Neves, que tem grande experiência
de gestão pública – e dos demais ex-governadores, a
ideia é que possamos aprovar uma proposta clara de
um fundo com recursos definidos e suficientes para
que possamos baixar os índices alarmantes de assassinatos e violência em nosso País.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigado, Senador João Capiberibe
pelo seu pronunciamento.
Chamo agora o Senador Magno Malta, do Espírito
Santo, que tem direito à palavra pelo tempo regimental.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. que
nos vêem pela TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, quero começar meu pronunciamento rendendo
minhas homenagens aos quatro medalhistas olímpicos do meu Estado. Eu acho que fazer um processo
comparativo com países que têm cultura milenar – e
nós somos um País de apenas 500 e poucos anos –
e que investem no esporte há muito mais do que isso
não seria o melhor caminho.
Nós temos vocação para o esporte, estamos nos
despertando para o esporte e nos despertando de uma
forma positiva, entendendo que podemos enfrentar a
violência e as drogas com incentivo ao esporte.
Das medalhas conquistadas nessas Olimpíadas,
quatro são do Espírito Santo: Yamaguchi Falcão, Esquiva Falcão – Senador Suplicy, V. Exa., que é pugilista,
que é da nossa praia, do boxe –, filhos de Touro Moreno,
um homem de 72 anos, sarado ainda – sarado! Touro
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Moreno ensinou os filhos a boxear, simples, pobre, em
frente de casa, no Município da Serra.
Nós temos a Larissa do vôlei de praia, medalhista,
que é de Cachoeiro de Itapemirim; e temos o Mamute,
companheiro do Emannuel, o Alisson, que também é
do Espírito Santo.
Fico triste porque existe uma Resolução da Mesa
do Senado – e eu quero protestar contra ela –, que
dispõe que, para qualquer manifestação de homenagem, o feito tem que ter pelo menos 25 anos. Como
fazer com os medalhistas olímpicos? Com as meninas
do voleibol? A medalha de prata do vôlei masculino?
O iatismo? E aqueles que não medalharam, mas que
lá foram e representaram com dignidade o Brasil? As
meninas do futebol? Como homenagear os nossos
atletas? Vamos esperar 25 anos?
Eu entrei com o requerimento na Casa, pedindo
essa homenagem, e a Dra Cláudia, por conta de uma
resolução, devolveu dizendo que tem que esperar 25
anos. Vamos esperar eles morrerem primeiro? Tentei
falar com o Presidente Sarney; ainda vou falar. Penso
que seja uma situação atípica. É uma situação atípica
que podemos muito bem atropelar, até porque, nesta
Casa, quando se quer, se atropela interstícios para
poder se aprovar aquilo que se tem interesse.
Ora, é mais que justo que o Senado da República
preste uma homenagem aos nossos medalhistas. E,
no boxe, a única medalha de bronze que nós tivemos
tem 42 anos, do grande Servilio de Oliveira, que é lá
de São Paulo. Não sei nem se V. Exa. já trocou socos
com o Servilio. Acho que não, por causa da altura; a
sua envergadura, muito maior do que a dele, o Servilio muito pequenininho e o peso muito diferente, não
é? Mas V. Exa. tem a sua reverência pelo Servilio e
admiração pelo boxe que ele praticou. E V. Exa. há de
convir comigo que é necessário – será até um estímulo
às crianças do Brasil – que se faça uma homenagem
como essa aqui nesta Casa.
Fica a minha homenagem ao Esquiva e ao Yamaguchi, que são meninos do Espírito Santo, lá do
Município da Serra, do nosso querido Prefeito Sérgio
Vidigal, um homem que implementou as maiores mudanças na história daquele município, que pegou um
município falido, destruído, e, hoje, uma cidade pujante,
uma cidade que cresce a ritmo acelerado e que tem a
figura de dois medalhistas do boxe, o Esquiva Falcão
e o Yamaguchi, filhos do nosso querido Touro Moreno,
que há seis meses, aos 72 anos de idade – seis meses
ou um pouco mais, não me lembro –, eu vi lutar lá no
Centro de Treinamento do Gomes, lá no Barradão, em
Vila Velha, no bairro de Terra Vermelha. Veja, Senador
Suplicy, aos 72 anos lutou com um pugilista de 40 e
deu combate. Encerrou a luta, no primeiro round, por
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nocaute técnico, com 72 anos, e o oponente tinha 40,
o nosso querido Touro Moreno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Se V. Exa. me permite...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sim,
pois não.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Se V. Exa. assim o desejar, assinarei o requerimento de homenagem a todos os que venceram
e ganharam medalhas de ouro, prata e bronze nas
Olimpíadas. Eu, inclusive, no pronunciamento que fiz
hoje, mencionei as homenagens aos irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão e também fiz uma referência ao
Touro Moreno, o pai deles, até porque acho que, como
milhões de brasileiros, acompanhamos inclusive as
entrevistas que ele deu.
Eu me lembro de que, no dia da luta, da final,
o Touro Moreno foi entrevistado por diversas rádios,
inclusive pela Rádio CBN. Eu estava ouvindo e pude
acompanhar a emoção dele com os filhos ali, na disputa, e eles honraram muito bem ao seu pai, à família,
ao Espírito Santo e ao Brasil.
Então, se V. Exa., depois, assim o desejar, também assinarei o requerimento de homenagem...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Com
muito gosto. Peço à assessoria que traga à mesa...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Está aqui na mesa. Vou pedir à Secretaria
da Mesa que o encaminhe.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – (...)
para que o nosso querido Senador Suplicy possa assinar juntamente comigo.
Muito obrigado, Senador Suplicy.
Senador, hoje, pela manhã, nós tivemos a primeira reunião da Comissão que trata da análise da
proposta de mudança do Código Penal brasileiro. É
verdade que a nossa estrutura, o nosso ordenamento
jurídico não é dos melhores, pelo que não se há de
render qualquer tipo de admiração. É um Código velho, com setenta anos, ou melhor, setenta e dois – e
a Bíblia diz que o que passa de setenta é canseira e
enfado. Assim, já são dois anos na “prorrogação! São
setenta anos mais a serviço do crime e do criminoso
do que da sociedade.
São diversos os temas. A estrutura em si, o corpo é bom. Foram homens preparados, operadores do
Direito que discutiram, mas temos de convir que cada
qual tem a sua convicção pessoal, e, muitas vezes, a
minha convicção pessoal não traduz o sentimento de
uma Nação. O sentimento pessoal de um não traduz
o sentimento do outro.
Uma das coisas mais importantes é a revelação,
feita por eles mesmos, de que houve disputas no voto,
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dentro da própria Comissão. E alguns assuntos que
estão ali não foram aprovados pela maioria – alguns
perderam no voto. Não há convergência. Penso que,
do que está lá, o fato mais importante é ter sido suscitado um debate importante para que nós, aqui no
Senado, possamos, de fato, condensar nesse novo
Código Penal, minimamente, os interesses da sociedade brasileira e aprofundarmos o tema no tempo em
que for necessário.
O tempo é exíguo, dentro de um processo eleitoral, em que em uma semana há esforço concentrado,
em outra, nada tem. Digo a V. Exa. que o Regimento
Interno estabelece prazos, mas, quando há interesse, nesta Casa se quebram interstícios e prazos para
se aprovar aquilo em que se tem interesse. Não vejo
porque não quebrar interstícios e prazos para prolongarmos essa Comissão.
V. Exa. entenda que só temos até o dia 05 para
poder apresentar as emendas ao Código. É trabalhar
de noite e de dia!
É verdade que a sociedade civil não foi ouvida
– venhamos e convenhamos! Ela não foi ouvida! Ai,
alguns diziam no começo: “temas polêmicos vamos
deixar para o final”. O que são “temas polêmicos”? E
o que não é polêmico em um Código Penal?
Um sujeito que é pego por tráfico de droga e é
preso, na hora em que ele é preso, aqueles que já
sabiam das suas ações criminosas dizem: “Foi feita a
justiça”. Quando ele é condenado, as pessoas respiram
aliviadas no bairro, na área onde ele faziam os seus
crimes ou a prática de milícia, ou de crimes contra a
população daquele bairro. Mas a mãe acha que não.
A mãe diz: “Isso é uma injustiça, porque o meu filho
estava em má companhia”. Quer dizer tudo é polêmico! Tudo é polêmico!
O sujeito esquarteja uma mulher, joga para os
cachorros comer. E, aí, quando vai a júri, ele não fala
nada. Ele debocha do júri, porque a lei diz que ele pode
ficar quieto mesmo, e eles que se virem para marcar
outra audiência e tentar novamente. Mas a pessoa,
que viu o crime, que é arrolada como testemunha
de defesa ou testemunha de acusação, ou seja, que
vem para poder colaborar, já entra ameaçada pelo
juiz: “Se o senhor mentir aqui, sai preso”. Quer dizer,
quem não cometeu o crime, que vem colaborar, está
ameaçado, mas para quem cometeu o crime não há
ameaça para ele.
Essas disparidades nós precisamos mexer com
e elas. Há muita coisa que a sociedade não aceita. Por
exemplo: o sujeito cometeu um crime; ele fugiu, ele
correu, desapareceu e, quinze dias depois, ele é apresentado pelo advogado. Ora, Senador Suplicy, com o
fato de ele ter fugido do flagrante, ele já tem benefícios
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da lei. Olha só: é um troféu, é uma medalha, porque
você foi capaz, você cometeu um crime bárbaro e foi
capaz de correr, de sumir, e ninguém o encontrou. Assim, você já terá a pena reduzida por isso. Venha cá: é
o seu primeiro crime ou o segundo? Então, o cara diz:
“Não; é o primeiro”. Então, você vai receber outro prêmio; você vai ter a pena mais reduzida ainda, porque
você foi capaz. Você matou, você assaltou, sequestrou
e você fugiu, ninguém o pegou no flagrante e, ainda
mais, é o primeiro. Olha só! Olha só!
Mas, se o sujeito matar um jacaré na Amazônia,
pode ser o primeiro jacaré, o crime é inafiançável. Se
matar um passarinho para comer, é inafiançável! Mas,
se ele praticar um crime bárbaro e conseguir fugir, já
tem medalha. Se ele conseguir provar que foi o primeiro,
já tem outra medalha. Ou seja: já mudou tudo para ele.
Ninguém quer conviver mais com isso! Onde a
lei protege, a discussão é a proteção do criminoso. E,
ai, quando esse sujeito vai preso, os defensores dos
direitos humanos vão à cadeia saber se o colchão
que ele está dormindo é bom, se a quentinha que ele
está recebendo está quente ou está fria, se é comida
dormida ou não.
Ninguém vai visitar a família que sofreu a chacina, com um filho pequeno assassinado, com um pai
atropelado no trânsito por um motorista bêbado, por
um cara que entrou, matou a família inteira e levou os
rendimentos daquele empresário que gera 500, 200
empregos. Ninguém quer saber.
O bojo dessa violência toda vem de onde? Nós
não estamos vivendo no país de alice. Quando se
propõe, no Código, o aumento das penas mínimas e
das penas máximas, já se faz uma grande colaboração, porque o que acontece no Brasil é a crença na
impunidade.
O que é que adianta a Polícia Federal fazer uma
grande investigação, desbaratar uma quadrilha? A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, desbaratou uma quadrilha, prendeu todo mundo. Três meses,
quatro meses, seis meses, um ano depois está todo
mundo na rua. O policial e o Ministério Público ficam
desestimulados porque eles começam a correr risco
de vida. Não existe segurança por conta de um Código
Penal absolutamente frouxo, incompetente, que está
a serviço do bandido.
As questões que eu defendo e que sempre enfrentei têm sua raiz de violência no uso e abuso de drogas.
Senador Suplicy, há 32 anos tiro drogado da rua.
Eu tenho uma instituição de recuperação de drogados
que, hoje, deve ter por volta de 200 fora das ruas.
As pessoas sentem pena do usuário. Tem que
punir o traficante, que é um desgraçado, tem que botar
pena alta para o traficante. Mas o problema da socie-
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dade não é o traficante, é o usuário. O dinheiro que
compra 1 litro de gasolina para incendiar um ônibus
com criança dentro é dinheiro de usuário. O dinheiro
que compra arma, que corrompe policial é dinheiro
de usuário.
Agora, vejam bem os senhores que me ouvem
em casa. O sujeito rouba um carro e alguém compra
o carro roubado e começa a desfilar na cidade. A polícia pega o cara que comprou o carro roubado. Sabe
o que vai acontecer? Ele vai ser preso e processado
porque comprou roubo. Mas o sujeito pode comprar
maconha e cocaína na mão de um criminoso. Esse
não tem culpa de nada. Culpa tem o outro. Então, nós
precisamos acabar com o crime e dizer que é inocente o sujeito que compra roubo! O sujeito que compra
um carro roubado é tão inocente quanto um cara que
compra cocaína e maconha na mão de um traficante,
porque ele foi comprar no antro do crime, na mão do
criminoso, na toca do criminoso. O sujeito encomenda
um carro roubado, o sujeito rouba um carro que custou, suadamente, R$60 mil a um cidadão que paga
prestação, ele vendeu por R$2 mil, em troca de mais
quatro papelotes de cocaína. Esse cara que comprou
um carro roubado, que alguém roubou para ele, é criminoso, quem vendeu e quem comprou.
Agora, no caso das drogas, não. O criminoso é só
quem vendeu; quem comprou, não. Ora, ninguém é tão
tolo, ninguém é tão ignorante para entender que essas
questões não batem. Essa é uma conta, Senador Suplicy, que não fecha. Essa é uma conta que não fecha.
Eu propus... Porque o juiz está desmoralizado
nessa questão das drogas: o usuário não pode ser
punido porque ele é um coitado. Porque o baseado
que esse coitado fuma no sábado... Porque ele é estudante; ele cheira cocaína no sábado e no domingo,
mas ele trabalha no banco, ele é uma pessoa que
está na escola, que tem o seu táxi, ele é uma pessoa
que é um profissional liberal, ele não é marginal. Para
esse papelote chegar às mãos dessa figura, para esse
baseado chegar às mãos dessa figura, no sábado, na
boate, o caminhoneiro foi corrompido, o caminhão foi
roubado, teve criança órfã pelo caminho, ficou viúva
pelo caminho, houve morte, houve corrupção na fronteira, para que esse baseadinho inocente chegasse às
mãos desse inocente, que não deve nada à sociedade.
A culpa é só do caminhoneiro; ou a culpa é só do sujeito que trouxe a carga; ou a culpa é só do traficante.
Isso é uma brincadeira!
Então, as medidas são socioeducativas. O juiz é
desmoralizado. O juiz diz: “O senhor foi pego fumando maconha? Então, o senhor vai prestar serviços
comunitários.” Pois bem, a cada três meses, relatório.
O cara manda o relatório. Ele não compareceu aqui;
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manda chamá-lo. “O senhor não foi, não é? Pois, agora, o senhor vai ter que assistir a filmes educativos.”
Trinta dias, um relatório. O relatório, ele não veio. E o
juiz não tem carta alguma na manga.
Como que um pai diz a um filho: “Olha, meu filho, isso está errado, você não faz.” Ele faz. O pai diz:
“Não faça novamente, porque eu vou colocar você de
castigo.” Se o pai não tem o castigo... Não é para mutilar filho, mas para corrigir. A Bíblia diz que um filho
sem correção é a vergonha do seu pai e a decepção
da sua mãe.
Ora, quem está pensando que vai coibir a violência no Brasil legalizando droga? É a mesma conversa
fiada da época da Lei Seca, Senador Suplicy. Legaliza-se a bebida alcoólica, e resolveremos os problemas.
Resolveu?
Os nossos problemas de álcool no trânsito, de
álcool na vida da sociedade, uma sociedade que se
alcooliza, uma sociedade de bêbados, que tudo é
uísque de madrugada, que tudo é cachaça, que tudo
é espumante, que tudo é energético, que tudo é isso,
tudo é aquilo; e, depois, põe o dedo na cara das autoridades, da polícia, que não resolve o problema da
violência nas ruas.
O problema da violência brasileira é a bebida alcoólica! É aí que começam todas as coisas; as portas
estão aí, as portas são abertas aí! E quem vive bebendo? Autoridade, que até se recusa a fazer bafômetro.
Quem vive bebendo? Artista; quem devia dar exemplo e não dá. Artista, aliás, quando é pego cheirando
cocaína, no ano que vem ele recebe um papel melhor
na novela, porque ele é promovido.
A sociedade brasileira não conseguirá mais controlar se minimamente nós não dermos uma segurança
nessa nova proposta de Código Penal. E eu falo isso
com o senhor porque essa proposta que veio é o seguinte: o usuário pode plantar uma quantidadezinha
para o uso dele, para usar durante 5 dias.
Mamãe, me acode! Quem é que vai fiscalizar isso?
Só falta eu ver chover para cima agora, porque tudo eu
já vi. Me acode! Me acode! Quem é que vai fiscalizar
isso? Ele falam: a Anvisa. A Anvisa não cumpre o papel
dela. Não, é o SUS. O SUS? Isso é uma brincadeira!
Aí eu fui discutir isto com os meninos que estão
recuperados, na minha instituição: agora, a proposta
é que o usuário pode plantar para o uso dele durante
5 dias. Eles começaram a rir. Começaram a rir! E um
falou: “Agora, eles vão começar a contribuir com a balança comercial do Brasil.” O outro falou: “Por quê?”.
“Porque isso vai virar agricultura familiar. Todo mundo
vai plantar um pouquinho, o traficante vem e compra
na mão de todo mundo. Nem precisa ir ao Paraguai.

Quarta-feira 15

41575

Nem precisa ir ao Polígono da Maconha. Vai recolher
e comprar um pouquinho na mão de todo mundo.”
Quem é que determina quanto o sujeito pode
fumar em 5 dias? Porque há pessoas que fumam um
“morrão”. E isso é uma linguagem da droga. Eu recupero drogado há 32 anos. O cara fuma um “morrão”, um
“baseadaço” desse tamanho assim, chamado de “chapoca” mesmo, de “morrão”. O caro fuma três “morrões”
por dia. Essa porcentagenzinha vai em três baseados
por dia. E quem fuma maconha compulsivamente?
Então, isso é uma proposta brincalhona, que me
perdoem os juristas. Brincalhona. É um deboche com
a sociedade brasileira.
Aí nós vamos ter outro tipo de comerciante na
sociedade e outro tipo de atravessador.
Você já viu, Senador Suplicy, aquele indivíduo
que não planta nada e nem vende na Ceasa? Ele vai
lá na roça, compra na mão de quem planta, vai e vende na Ceasa, e ele nem plantou e nem vende. Ele é
o atravessador. Nós vamos ter esse agora, no plantio
de maconha no Brasil.
Nós não podemos permitir isso. Não podemos
permitir isso.
Na hora em que nós fizermos isso, Senador Suplicy – os nossos vizinhos todos não são chegados
ao ordenamento jurídico –, na hora em que legalizar
a maconha no Brasil, nós nos tornaremos o país da
contravenção, porque todo o mundo vai vir morar aqui.
Sabe por quê, Senador Suplicy? Porque nós temos portos, nós temos aeroportos, nós temos fronteira seca,
e aqui será o ponto mais importante do mundo para o
tráfico internacional, porque tudo estará legalizado. Aí,
os homens da contravenção virão para cá.
Veja bem o senhor que a Holanda hoje se arrepende do que fez. A Suíça se arrepende do que fez.
Aí dizia o Dr. Luiz, um juiz, que a Holanda agora
proibiu a venda da maconha só para estrangeiro nos
locais em que é vendida na Holanda. Eles proibiram
só para estrangeiro porque não tiveram a coragem de
proibir para a população, porque, quando eles fizeram
essa bobagem que estão querendo fazer agora aqui
no Brasil, eles criaram uma cultura de gerações de viciados que não vivem mais sem a maconha. Compulsivamente. E, lá – o turismo na Holanda era por causa
da maconha –, como eles têm parques de nudismo
nas praças em tudo o que é lugar, o estrangeiro ia
para lá tanto para usar droga, quanto para fazer sexo
abertamente, fazer orgias nas ruas. E aí eles resolveram proibir para o estrangeiro. Mas não tiveram peito
para fazer com os de casa, porque eles não deixaram.
Nós vamos levar o País a isso? Nós vamos permitir que o Brasil chegue nesse lugar? Nós não vamos permitir. Nós não vamos permitir que se legalize.
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Nós temos que trabalhar no sentido de que o usuário
saiba que, pego com droga, é a mesma coisa que ter
comprado um carro roubado e que o juiz tem uma carta na manga para dizer: “Olha, esta é sua pena, esta
é sua pena. Não cumprida a socioeducativa, eu vou
recolher você.”
Não há nenhum respeito num país de 200 milhões
de pessoas com suas fronteiras absolutamente abertas.
Nós temos a questão do aborto. Eu gostaria que
V. Exa. me desse mais tempo. Hoje é um dia aberto
em que nós podemos falar um pouco mais, então eu
queria falar um pouco mais. Só estamos eu, o Senador
Ricardo Ferraço e V. Exa., que o povo de casa não está
vendo, só estamos nós três aqui, e daqui a pouco ele
vai falar. Nós temos milhões de pessoas vendo, mas
em casa. O senhor me dê um tempo a mais, depois o
senhor dê 1 hora para ele também. Depois eu fico aí
para o senhor falar 1 hora também.
É o seguinte. Aborto. Se tiver um laudo de um
psicólogo, ou de um psiquiatra atestando que o feto
carrega consigo deficiência... Porque o que foi que o
Supremo aprovou? O aborto de anencéfalos. Certo?
O texto agora acrescenta e fala: “com deficiência”. Vem
cá: se constatou que tem síndrome de Down, mata?
Se constatou que a perninha é torta, aborta também?
Que o bracinho é torto, aborta também? Que só tem
uma orelha, aborta também? Isso é temerário! Isso é
temerário! Ora, Deus deu a vida! É para perguntar a
Deus as razões pelas quais Ele deu essa gravidez? O
que Deus, na sua onisciência, onipresença e sabedoria quer falar com essa mãe, está querendo falar com
esse pai, com essa família, com essa gravidez, por que
Deus quer essa vida no mundo? Atentar contra Deus?
Atentar contra Deus?
Mas o Supremo disse: “Olhe, de qualquer jeito,
não. Mas, se um psicólogo...”.
Agora vejam, no Brasil, um psicólogo é proibido,
não pode receitar um analgésico, um psicólogo. Mas,
a partir de agora, ele vai poder até mandar matar. Que
brincadeira!
Me acode, mamãe! Me acode!
Isso nós não vamos permitir! Quero que a população brasileira se levante, que as redes sociais se
levantem. Eu vou mandar o texto para todo o mundo.
Eles acrescentam ao texto... Não sei se foi por maldade, mas o que está lá...
Então, se detectou que uma criança tem síndrome de Down, está autorizado a tirar? Eu quero saber
quem é o doido que vai autorizar. É eutanásia. Ninguém
tem direito de dar fim à vida de ninguém.
Então, esses temas todos, nós vamos enfrentá-los com textos verdadeiros, de respeito à sociedade
e à vida.
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A questão de crimes de racismo. Eles incluem
lá a homofobia. O que é homofobia? Nós precisamos
definir na Comissão o que é homofobia.
Homofobia é quem quer matar, quem quer destruir, quem quer ver o mal, quer ver sangrar, sofrer.
Esse é o homofóbico. Agora, se eu não concordo com
o procedimento, com o comportamento de um homossexual, eu sou homofóbico. Isso é brincadeira. Isso é
brincadeira! Aí eu me torno criminoso. E é crime contra
a humanidade que está lá, crime contra a humanidade! Quer dizer, há dois homossexuais se beijando na
minha porta, e eu digo: “Amigão, aqui não; vai para o
outro lado da rua, porque minhas crianças são pequenas e eu não quero...”. Eu tenho o direito, eu tenho o
direito de fazer isso com um casal heterossexual. Posso
dizer-lhes: “Ei, vão se alisar lá do outro lado do carro,
aqui no meu não.” Eu não vou preso. Eu não cometi
crime contra a humanidade. E eu não sou homofóbico!
Ora, que história é essa? Nós não podemos banalizar essa palavra. Foi muito importante porque hoje,
ao final, eu falava com o Desembargador Piñeiro, que
fez parte da Comissão, perguntando-lhe: “E com relação aos crimes raciais e homofobia?”. Ele disse: “Está
colocado, mas é preciso definir o que é homofobia.” Eu
disse: “Porque eu sou tido como homofóbico. Eu sou
tido como homofóbico porque eu não comungo com
a tomada de posição, com os procedimentos e com a
opção pessoal, a decisão pessoal do homossexual.”
O padre não vai poder mais falar? Os pastores
não poderão mais pregar? Rasgarão as Bíblias? Isso
é brincadeira!
O que é homofóbico?
Nós não podemos ser intolerantes com as pessoas. Nós podemos ser tolerantes com todos e em todo
o tempo, mas intolerância...
Quer ver uma coisa, Senador Suplicy? Agora
estão usando isso até no processo eleitoral. Eu tenho
recebido inúmeros e-mails de candidatos, e até procurando pessoas influentes para virem atrás de mim, para
eu ir a determinados Municípios para poder chamar
alguém para atender a esse debate, porque alguém é
abortista, ou alguém é a favor do projeto da homofobia,
para destruí-lo eleitoralmente. Agora mesmo estavam
me procurando para eu ir a Manaus para atrapalhar a
Senadora Vanessa Grazziotin. Eu nunca vi a Senadora Vanessa Grazziotin fazer qualquer pronunciamento
desta tribuna dizendo que é a favor do PL 122. Muito
ao contrário, na Comissão de Direitos Humanos, ela
não apareceu para votar. E uma coisa eu ouvi dela:
que ela acha que meu posicionamento é muito duro,
que o posicionamento de Silas Malafaia é muito duro,
que nós somos duros ao tratar dessa questão. Mas ela
nunca disse que era a favor. E eu jamais vou prestar
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um papel desses para que pessoas que nunca debateram esse tema, que nunca fizeram parte dessa luta
em favor da coletividade, da maioria da sociedade brasileira, agora puxem esse debate no processo eleitoral
para destruir alguém em busca dos seus interesses.
Eu jamais farei isso. Mas isso chega do Brasil inteiro.
Portanto, eu penso que, se nós fizéssemos plebiscito para todas essas questões, se nós fizéssemos
uma pesquisa, veríamos que é muito mais do que 70%
da sociedade que rejeita.
Ora, nós vamos pegar meia dúzia de cabeças
coroadas e laureadas, grupo de notáveis, depois mais
onze Senadores notáveis, e nós saberemos mais do
que uma sociedade em que mais de 80% rejeita todos
esses tipos de tema? E elas entendem que deve ser
da forma que nós estamos tratando.
Eu quero dizer a essa sociedade brasileira que
me ouve, como membro dessa Comissão, e sei também que a maioria da Comissão pensa assim: graças a
Deus, graças a Deus, vamos tratar com muita responsabilidade da questão da redução da maioridade penal.
Não é possível que um macho de quatorze ou
quinze anos, que queima um jornalista dentro de um
pneu, que bota fogo e incendeia um homem dentro de
um pneu, que estupra aos dezesseis anos, que sequestra, que mata, que toma o cartão do banco, na porta do
banco, de um aposentado que foi receber sua aposentadoria, que rouba o celular de uma criança cuja mãe,
doméstica, comprou de presente, com tanto sacrifício,
para pagar a prestação, diga, quando a polícia bota
a mão nele, um macho de dezessete anos, o mesmo
macho que matou o Celso Daniel, o seu parceiro, lá
em São Paulo, que atirou nele, o chamado menor, que
mata, que estupra, diga “tira a mão de mim, que eu
sou menor!” Menor uma ova! Quem cometeu o crime
tem que responder pelo crime que cometeu.
Pegam um empresário que dá cinquenta, cem,
duzentos, quinhentos empregos, botam no porta-malas
de um carro um homem que gera emprego, que gera
trabalho, gera dignidade, um empresário que lutou,
que “ralou” para manter o patrimônio do pai, que veio
do nada, põem no porta-malas do carro, levam e matam para tomar o carro dele, para vender na fronteira,
trocar por droga. Aí, depois, quando a polícia acha,
infelizmente, são menores, e o Estatuto diz que são
só três anos.
Aí ele entra no instituto de reabilitação como
herói, porque matou um empresário. É um menino de
treze anos, mas é macho, pega num revólver, numa
ponto 30, e dá tiro. Que é isso? Nós não estamos vivendo num país de Alice! Nós não estamos vivendo
no país de Alice!
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Esse debate nós faremos de forma ferrenha, de
forma segura.
E o infanticídio?
Quer dizer que índio não pensa nada, que índio
não raciocina e que nós temos de respeitar isso porque,
quando nós chegamos, eles já estavam aqui, eles já
eram donos da terra, e eles podem matar as crianças
que nascem defeituosas?! O infanticídio. Precisamos
discutir isso dentro da comissão. O que é que é isso?!
A vida é a vida!
Para tanto, eu quero dizer à sociedade brasileira
que conte comigo nessa luta, nesse enfrentamento,
que farei com muita responsabilidade. Nenhum desses
temas ficará sem debate. Nós faremos o possível para
que haja resposta não para agradar o coração daqueles
que passaram por uma faculdade e, filosoficamente,
acham que o seu pensamento é que é o certo e que
uma sociedade, como um todo, não sabe nada.
É igual a esses meninos ricos, que nunca pisaram
o chão, que já nasceram dentro de um carro importado,
que fizeram cursinho, que nunca foram a uma escola
pública e que vão estudar em Harvard ‑ economistas.
Eles estudam lá e voltam para o Brasil com planos
mirabolantes. Se der certo, eles são uns gênios; se
der errado, é o povo que não cooperou. Então, precisamos ouvir o conjunto da sociedade, que sofre com
toda essa violência advinda das drogas e com temas
que apavoram a sociedade brasileira.
Este é o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prezado Senador Magno Malta, eu tenho
alguns pontos de vista diferentes dos de V. Exa., mas é
muito importante que V. Exa. tenha aqui o direito muito
especial de argumentar pelos seus pontos de vista.
Eu queria assinalar a presença, a visita, nas galerias do Senado, dos alunos do curso de Direito da
Faculdade Paranaense.
Sejam muito bem-vindos!
Eu gostaria de chamar o Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.) Não mais vai falar.
O Senador Cristovam Buarque está inscrito para
falar. (Pausa.)
Não havendo mais oradores presentes e nada
mais havendo a tratar, nós vamos dar...
Eu queria, já que estão presentes os alunos do
curso de Direito da Faculdade Paranaense, do Paraná... De que cidade, por favor?
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Rolândia.
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Posso lhes falar uma palavra, então, a respeito
dos princípios de justiça que queremos que possam
ser efetivamente aplicados.
Se nós desejarmos levar adiante os propósitos
do que é a Política, segundo Aristóteles, vocês aprenderam todos que a Política é a ciência de como alcançarmos uma vida justa para todos, o bem comum. Para
alcançarmos uma vida justa para todos, precisamos
da justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais.
Se nós formos olhar aquilo que está escrito na
Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, qual é a palavra
em hebraico mais citada, 513 vezes? Tzedakah, que
significa justiça, justiça na sociedade, o grande anseio
do povo judeu, como também do povo palestino.
Se nós formos olhar quais são os ensinamentos
do Novo Testamento, também ali encontramos princípios semelhantes. Nos Atos dos Apóstolos, que juntaram todos os seus bens, viveram em comunidade
e em solidariedade, de tal maneira a prover a cada
um de acordo com as suas necessidades. Depois, se
olharmos as parábolas de Jesus, como a do Senhor da
vinha, ali está que – Ele explicou – o Senhor da vinha
contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada,
na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com
cada um contratou o que ambos consideravam justo;
quando começaram os pagamentos pelo último que
ali chegou, ao pagar o primeiro, este lhe perguntou:
“Mas, como assim? O Senhor está pagando o mesmo
que ao último que aqui chegou, e eu trabalhei mais do
que ele”. “Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como
justo e que o último que aqui chegou precisa também
receber exatamente aquilo que é necessário para o
sustento da sua família?”.
Se formos olhar os ensinamentos de São Paulo,
na Segunda Epístola aos Coríntios, ele diz também
que deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus,
que, sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver entre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja
igualdade, todo aquele que teve uma safra abundante
não tenha de mais; todo aquele que tenha uma safra
pequena não tenha de menos.
Se formos olhar os ensinamentos dos que seguem Maomé, o Alcorão, como os quatro califas que
escreveram o livro dos Hadith, ali está, nas palavras de
Omar, o segundo dos Califas, que toda aquela pessoa
que detém um grande patrimônio deve destinar uma
parcela dele para os que pouco ou nada têm.
Se formos olhar os ensinamentos do budismo,
como o do Dalai Lama, em Uma ética para o novo milênio, observamos que, se for para aceitar um consu-
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mo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade.
E, assim, seguindo na história, se formos olhar
os ensinamentos de Thomas More, em 1516, ao discutir a pena de morte, que não havia contribuído para
diminuir a criminalidade violenta, ele observou, através
das palavras de Rafael Hitlodeu, ditas ao Arcebispo
Cardeal, que muito mais eficaz do que inflingir esses
castigos horríveis a quem não tem outra alternativa
senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser
transformado em cadáver através da pena de morte,
seria melhor assegurar a sobrevivência das pessoas.
E, assim, ao longo da história, vamos ver os ensinamentos de todos aqueles que querem aplicar melhor
os princípios de justiça, tais como formulados por um
dos filósofos mais importantes e influentes contemporâneos, que foi John Rawls, em Uma teoria de Justiça,
em 1971. Ele explica que deveremos colocar em prática os instrumentos que atenderão os princípios de
justiça, o princípio de igual liberdade, segundo o qual
todas as pessoas devem ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, que deve ser estendido a
todos na sociedade, e também o princípio de diferenças segundo o qual...
Eu estava aguardando o Senador Ricardo Ferraço.
Vai usar da palavra? (Pausa.)
Então, só vou completar a exposição para os
alunos do curso de Direito da Faculdade do Paraná.
Continuando: o princípio de diferenças, segundo o qual, se é para haver qualquer diferença numa
sociedade, do ponto de vista socioeconômico, ele só
se justifica se for em benefício dos que menos tem
e de maneira a prover igualdade de oportunidades
para todos.
Um dos maiores filósofos contemporâneos, Philippe Van Parijs, em Real Liberdade para Todos, se é
que existe alguma coisa que possa justificar o capitalismo, demonstra que, para bem aplicar tais princípios, um dos instrumentos fundamentais é prover-se
uma renda básica como direito de cidadania para toda
e qualquer pessoa, incondicionalmente, não importa
sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica.
Depois, se quiserem conhecer melhor, podem
visitar-me no gabinete e eu lhes darei um material a
respeito, inclusive a cartilha que o Ziraldo fez Uma História Feliz, sobre a renda básica de cidadania.
Agora vou passar a palavra ao Senador Ricardo
Ferraço, do PMDB do Espírito Santo.
V. Exa. tem a palavra pelo tempo regimental.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, meu caro Presidente em exercício
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desta sessão, Senador Eduardo Suplicy, representante
do Estado de São Paulo, um Senador que traz no foco
de suas preocupações o ambiente nacional, o ambiente internacional, a necessidade de nós mantermos a
permanente solidariedade entre as pessoas.
Hoje, Sr. Presidente, realizamos a primeira reunião
da comissão especial encarregada de, efetivamente,
no prazo regimental, estabelecer a nova estrutura do
novo Código Penal. Em bom tempo, o Presidente Sarney
constituiu uma comissão de juristas, uma comissão de
especialistas, uma comissão de operadores, de profissionais com notório saber, que, durante sete meses,
de forma voluntária, fizeram um trabalho extraordinário.
Quando dou esse valor e essa dimensão ao esforço feito pela comissão de notáveis, eu não estou aqui
emitindo valor de juízo, se concordo com o que foi proposto ou discordo de muita coisa que foi transformada
em um anteprojeto, que a Comissão Especial passa
a trabalhar, passa a apreciar. Refiro-me à qualidade
do trabalho, ao debate desenvolvido ao longo desses
sete meses para que agora, de fato, nós, Senadores,
na Comissão Especial, não partíssemos do zero. Nós
partimos de uma massa de estudos que foram desenvolvidos, que foram elaborados por essa comissão de
notáveis. Portanto, o esforço dessa comissão, instituída em bom tempo pelo Presidente Sarney, é absolutamente louvável, meritório. Seguramente, isso vai
nos ajudar muito, a partir inclusive do requerimento
feito pelo Senador Pedro Taques para que o Senado
pudesse depositar as suas energias em torno de estarmos aqui trabalhando um novo Código Penal para
a sociedade brasileira.
O Código em vigor é de 1940, portanto edificado
numa outra realidade, numa outra conjuntura social.
Portanto, há necessidade de nós evoluirmos, ajustarmos, atualizarmos a relação do Estado com o cidadão,
com as pessoas naquilo que há de mais importante: a
liberdade, a preservação da vida, porque o Código Penal trata exatamente da tipificação, do estabelecimento
da pena, ou seja, privar a liberdade do seu semelhante
em razão dos atos cometidos.
Nós vamos ter que dar muito duro e vamos ter
que concentrar muito a nossa energia, mas eu sou
daqueles Senadores que acham que o tempo é adequado para que nós possamos focar o nosso trabalho
e o nosso estudo.
Acho que o Senado da República pode inclusive
inovar, porque, nos últimos anos, não apenas o Senado,
mas o Congresso Nacional têm se omitido em relação
a um posicionamento firme e ativo em muitos temas
que são polêmicos, mas nós precisamos ter posição,
posição diante daquilo em que acreditamos, posição
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diante daquilo que temos como convicção, não importa
a complexidade do tema.
Nós precisamos fazer o enfrentamento desse
tema, para que de novo não assistamos à judicialização
de tantos temas relevantes e importantes que, ao longo do processo, seguramente, estaremos expressando
todo o nosso juízo de valor em relação a um conjunto
de temas que nós estaremos tratando no Código Penal.
São temas como a maioridade penal, como o aborto,
como a descriminalização das drogas, eutanásia. Enfim, quaisquer desses temas têm de merecer de nós
um posicionamento. E eu, na condição de representante do meu partido, estarei nesta Comissão atuando, porque cheguei ao Senado; e cheguei ao Senado
tendo um juízo de valor em relação a cada um deles.
Portanto, ao longo dos próximos 90, 120 dias,
a minha expectativa é que nós possamos, sob a Liderança do Senador Eunício, que é o Presidente da
Comissão Especial, e do Senador Pedro Taques, que
é o nosso relator, trabalhar – e trabalhar muito –, para
que até o final do ano, quem sabe, possamos trazê-los ao Plenário do Senado, quem sabe à Comissão
de Constituição e Justiça, para que o Senado não se
omita em relação à edificação desse novo Código, que
vai trazer contribuições muito importantes à sociedade
brasileira, sobretudo com relação aos temas que fazem
parte da nossa conjuntura.
Mas ao lado, Sr. Presidente, do novo Código
Penal também tramita no Senado o Código Florestal.
Preocupações muito relevantes são manifestadas em
relação a esse tema, mas existem outros temas que,
quero crer, devam merecer a atenção do Senado.
Nós estamos em meio às eleições municipais. A
meu juízo, talvez as eleições mais importantes de um
país, porque é neste momento em que escolhemos
a opção que faremos em relação às nossas cidades.
É neste momento em que elegemos aquele que vai
determinar aquilo que o poder local estará fazendo
em razão dos seus contribuintes. Sempre lembrando
que, dos elos que compõem a Federação, dos entes
federados, eu pessoalmente considero o elo municipal
o mais importante, por ser o elo mais próximo da sociedade, por ser o elo mais próximo ao controle social
dos movimentos populares.
Portanto, a eleição municipal tem um valor muito
importante na democracia brasileira e, por isso mesmo, deve ter a nossa atenção e a nossa participação.
Assim, como está fazendo o conjunto dos Senadores, estamos aproveitando o fim de semana para
freqüentarmos os Municípios do meu Estado.
Quero crer que o Senador Suplicy também fazendo o mesmo no Estado de São Paulo, mas nós
não podemos nos descuidar da agenda federativa, da
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agenda do Senado da República. Por isso, pela manhã, fizemos aqui um debate sobre o Código Penal;
estamos aqui à tarde, discursando e manifestando as
nossas opiniões e as nossas convicções.
Dentre esses temas, Sr. Presidente, reputo da
maior importância a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao Fundo de Participação dos Estados.
O Fundo de Participação dos Estados é um dos mais
importantes fundos que trabalha como preceito constitucional a promoção e o equilíbrio socioeconômico.
Trata-se de recursos que alcançam, aproximadamente,
a cifra de R$50 bilhões, quase o dobro daquilo que o
Brasil todo arrecada com royalties e que é distribuído
e que foi alvo de grande conflito aqui no Senado entre
Estados produtores e Estados não produtores.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal decidiu
que as regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados são inconstitucionais, a chamada Lei
Complementar nº 62, que foi editada em 1989. Decidiu, também, o Supremo Tribunal Federal que o Congresso Nacional deve deliberar sobre esse tema até o
final de 2012. Não é o caso do meu Estado, o Estado
do Espírito Santo, mas um conjunto muito relevante
de Estados brasileiros tem no Fundo de Participação
dos Estados a maior fonte de financiamento de suas
políticas públicas.
Alguns Estados brasileiros, alguns Estados federados têm no FPE percentual superior a 50%, 60%
como fonte de financiamento e custeio das suas máquinas públicas.
Portanto, se faz necessário que o Senado da
República, que nós, Senadores, possamos instituir um
roteiro muito organizado de como debater esse tema
porque ele vai passar ‑ já está distribuído a algumas
comissões ‑ na Comissão de Assuntos Econômicos, o
trabalhador e competente Senador Walter Pinheiro é o
Relator, na Comissão de Desenvolvimento Regional,
o Senador Benedito de Lira é o Relator. Mas esse é
um processo que, a meu juízo, precisa de um ordenamento, de uma organização, ele precisa de um rito
para que nós possamos, no prazo definido e determinado pelo Supremo, encontrar um novo formato, pela
distribuição desse ICMS.
Definiu o Supremo Tribunal Federal, em razão
de terem ficado no tempo deteriorados os critérios de
distribuição. Lá em 89 foi definido que 85% dos recursos do FPE iriam para os Estados das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, que são as regiões mais carentes, que são as regiões de maior necessidade de
investimentos, para que possamos construir em nosso
País uma igualdade de oportunidade entre os Estados
federados; e 15% desses recursos ficaram à distribuição dos Estados do Sul e dos Estados do Sudeste.
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Ocorre que esses coeficientes foram coeficientes fixos, que não consideraram, de lá para cá, todo
um movimento que aconteceu em diversos Estados
brasileiros que conseguiram melhorar muito a situação de seus contribuintes. É o caso, por exemplo, do
Mato Grosso do Sul, que melhorou muito seu PIB per
capita. Enfim, tudo isso foi considerado pelo Supremo
Tribunal Federal. E nós precisamos ter a consciência
de que não apenas o Senado terá que se manifestar
até o final do ano, mas também a Câmara; portanto, o
Congresso Nacional. E essa Lei Complementar deve
tramitar até o final do ano, sob pena de nós vermos de
novo ou o Supremo legislando em torno, em cima da
omissão ou da ausência de ativismo político do Congresso Nacional. Ou, ao final do ano, para o exercício
de 2013, nós estaremos vendo os recursos, que têm
como origem o Fundo de Participação dos Estados,
não alcançarem, não chegarem aos Estados, para que
possam dar sequência a um conjunto de investimentos.
Então nós estamos aqui, Presidente, chamando
a atenção, fazendo uma reflexão para a necessidade
de nos dedicarmos a esse tema. Na prática, o que
estamos propondo é que essa matéria possa ter uma
organização na sua tramitação assim como aconteceu com o Código Florestal, porque, dessa forma,
com racionalidade, nós temos a possibilidade ainda
de cumprirmos com nossa obrigação e de, até o final
do ano, estabelecermos novos critérios de distribuição
do Fundo de Participação dos Estados, que é fonte
fundamental para financiamento de um conjunto muito relevante de Estados do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado,
Sras. e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigado, Senador Ricardo Ferraço, PMDB,
do Espírito Santo, pela sua contribuição aos diversos
temas que preocupam o Senado, desde o Código Penal, o Código Florestal e tantos outros temas que aqui
coloca como importantes para todos nós.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 749, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul – FIERGS, pelo
transcurso dos 75 anos de sua fundação, que ocorre
no dia de hoje.
Criada em 14 de agosto de 1937, a Fiergs conta
hoje com 114 sindicatos industriais filiados que repre-
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sentam 41 mil fábricas em atividade no Estado, que
empregam diretamente mais de 600 mil pessoas.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus associados, deverá ser encaminhada ao seu Presidente Heitor José Müller, no seguinte
endereço: Av. Assis Brasil, 8787 – Porto Alegre (RS)
– CEP 91140-001.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 2012. – Senadora Ana Amélia, (PP/RS)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Srs. Senadores Eduardo Amorim, Aloysio
Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro e Mário Couto enviaram
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do
disposto no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º
do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exas. serão atendidos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Sras. Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio
Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos
acompanham pelas redes sociais.
Estamos presenciando, no país, uma situação
alarmante. São mais de 30 categorias de Servidores
Federais em greve. Os professores e os servidores
técnicos administrativos das universidades federais
e das escolas técnicas federais encontram-se paralisados a cerca de 90 dias e, nas últimas semanas,
funcionários da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária
Federal da Receita Federal e a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária também aderiram ao movimento.
No meu Estado, em Sergipe, não tem sido diferente do restante do país, onde as diversas categorias
de Servidores Federais estão organizadas, junto aos
seus Sindicatos, à Confederação dos Trabalhadores
no Serviço Público Federal e ao Comando Nacional
da Greve, no sentido de negociar com o Governo Federal suas reivindicações.
Reivindicações estas, que tem como eixos principais para negociação: A definição da data base para
1º de maio; política salarial permanente, com reposição
inflacionária, valorização do salário-base, incorporação
de gratificações, com paridade entre ativos, aposentados e pensionistas; cumprimento por parte do governo
dos acordos e protocolos de intenções firmados; realização de Concurso Público para ampliar o número de
servidores e pela ampliação de verbas para execução
dos serviços públicos, a exemplo de 10% no mínimo
do PIB para educação pública. Dentre outras reivindicações. Inclusive, o percentual de 10% do PIB para
educação foi defendido por mim, no plenário desta
Casa. Dentre outras reivindicações.
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Contudo, é importante destacar que hoje, pela
manhã, o governo federal deu início às reuniões destinadas a discutir a pauta de reivindicações dos servidores
federais dos setores paralisados e estas devem seguir
até a próxima sexta-feira. Assim com as propostas do
governo colocadas de forma objetiva na mesa de negociações, as categorias poderão analisar e votar as
propostas em suas assembléias.
Outro fator de extrema importância é que o Executivo só tem até o dia 31 de agosto, ou seja, até o
dia 31 deste mês, para encaminhar projetos de lei
ao Congresso Nacional com previsão orçamentária
para 2013. Logo, este é realmente um momento crucial, tanto para os servidores, quanto para o governo
chegarem a um acordo em relação ao que pode ser
atendido na pauta de reivindicações do conjunto dos
servidores federais.
E aqui, gostaria de fazer um apelo ao governo
federal. Não somos alienados, sabemos que existe
uma segunda rodada da crise internacional e que um
dos grandes desafios do momento, aqui, em Brasília,
é manter as contas públicas sob controle, mas sabemos também que as reivindicações são justas e que
existem saídas exeqüíveis para, dentro do possível e
do razoável, atender às demandas das categorias de
servidores públicos que estão em greve.
Não podemos fechar os olhos para a necessidade
de investimentos em recursos humanos. Sem servidores, não há nenhum tipo de serviço que funcione. Não
podemos nos esquecer, em nenhum momento, que não
nos bastam apenas termos belos e bem aparelhados
prédios – que de fato, também são importantes – se
não tivermos professores, médicos e profissionais da
saúde, policiais, fiscais e agentes que desempenhem
suas tarefas e suas funções de maneira digna. Defendemos que um dos melhores investimentos de um país
está, sem dúvida, no seu material humano.
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a
tribuna neste momento para fazer o registro do editorial
intitulado, “Prisioneiro do ressentimento”, publicado no
jornal O Estado de S. Paulo no dia 23 de maio de 2012.
O editorial destaca que a ex-presidente Lula
apesar de mais velho não está mais sábio. O ex-presidente ainda tem obsessões e fantasmas: as elites e
o mensalão.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Prisioneiro do ressentimento
23 de maio de 2012 | 3h 08
O Estado de S.Paulo
Mais velho, mais sofrido – e nem por isso mais
sábio -, o ex-presidente Lula levou para a Câmara Municipal de São Paulo, onde receberia na segunda-feira
o título de Cidadão Paulistano, as suas obsessões e os
seus fantasmas: as elites e o mensalão. Ao elogiar no
seu discurso a gestão da prefeita Marta Suplicy, ele se
pôs a desancar a “parte da elite” de cujo preconceito
ela teria sido vítima “porque ousou governar para os
pobres”. Marta fez os CEUs (centros educacionais unificados), exemplificou, para acolher crianças de favelas,
algo inaceitável para aqueles que não querem que os
outros sejam “pelo menos iguais” a eles.
O ressentimento de que Lula é prisioneiro o impede de aceitar que, numa megalópole como esta, há de
tudo para todos os gostos e desgostos – e não apenas
no topo da pirâmide social. Os que nele se situam, uma
população que o tempo e as oportunidades de ascensão de há muito tornaram heterogênea, não detêm o
monopólio do preconceito de classe. Durante anos,
até eleitores mais pobres, portadores, quem sabe, do
proverbial complexo de vira-lata, refugaram a ideia de
votar em um candidato presidencial que, vindo de onde
veio e com pouco estudo, teria as mesmas limitações
que viam em si para governar o Brasil.
Lula tampouco admite, ao menos em público, que
dificilmente teria chegado lá se o destino não o tivesse levado a viver na mais aberta sociedade do País
– que também abriga, repita-se, cabeças egoístas e
retrógradas, mas onde o talento, o trabalho e a perseverança são os mecanismos por excelência de equalização social. Em 1952, quando a sua mãe o trouxe
com alguns de seus irmãos para cá, estava em pleno
andamento, aliás, a substituição das tradicionais elites políticas paulistas por nomes que expressavam as
mutações por que vinha passando desde a 2.ª Guerra
Mundial o perfil demográfico da capital.
Pelo voto popular, chegaram ao poder descendentes de imigrantes e outros tantos cujas famílias,
vindas de baixo, prosperaram com a industrialização,
educaram os filhos e os integraram, à americana, na
renovada estrutura política. O curso natural das coisas,
pode-se dizer, consumou a metamorfose na pessoa
do carismático torneiro mecânico pau de arara ungido
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presidente da República. No Planalto, é bom que não
se esqueça, ele vergastava as elites nos palanques
e se acertava na política com o que elas têm de pior.
Lula se amancebou com expoentes do coronelato do
atraso, do patrimonialismo e da iniquidade – o mesmo
estamento oligárquico que contribuiu para confinar à
miséria incontáveis milhões de nordestinos.
Elas não lhe faltaram no transe do mensalão –
“um momento”, repetiu pela enésima vez o mais novo
cidadão paulistano, “em que tentaram dar um golpe
neste país”. Na sua versão da história, as elites, a oposição e a mídia só desistiram de destituí-lo de medo
de “enfrentarem o povo nas ruas”. Falso. Lula ainda
não havia completado o trajeto da contrição – “eu não
tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro
que nós temos que pedir desculpas” – à ameaça de
apelar ao povo, quando a oposição preferiu não pedir
o seu impeachment para não traumatizar o País pela
segunda vez em 13 anos. Pelo menos um dos homens
do presidente, ministro de Estado, procurou os líderes
oposicionistas para dissuadi-los da iniciativa.
O estopim foi o depoimento do marqueteiro de
Lula, Duda Mendonça, na CPI dos Correios, em agosto
de 2005. Ele revelou ter recebido em conta que precisou abrir no paraíso fiscal das Bahamas, a conselho
de Marcos Valério, o publicitário que viria a ser o pivô
do mensalão, a soma de R$ 10 milhões pelos serviços
prestados três anos antes à campanha presidencial do
petista e ao partido. Afinal, parcela da bolada já estava no exterior e outra sairia do caixa 2 da agremiação
– os famosos “recursos não contabilizados” que Lula
admitiria existir na reunião ministerial que convocou
para o dia seguinte da oitiva de Duda. Tecnicamente,
o PT poderia ter o seu registro cassado, e o presidente
poderia ser afastado, se as elites quisessem levar a
ferro e fogo o combate político. Se conspiração houve,
em suma, foi para “deixar pra lá”.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada “Um
gargalo de R$ 400 bi nas mãos de Dilma”, publicada
pelo jornal O Globo de 10 de junho de 2012.
A matéria destaca o hábito da presidente Dilma
Rousseff de acompanhar tudo e centralizar as decisões
sobre projetos de infraestrutura nas áreas de mineração, energia e transportes.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Um gargalo de R$ 400 bi nas mãos de Dilma
O Globo – 10/06/2012
Decisões que dependem da presidente represam
investimentos privados em projetos de infraestrutura
e mineração
AO MESMO tempo que cobra investimentos para
fazer deslanchar o PIB, a presidente Dilma centraliza
e atrasa decisões, dizem ministérios
BRASÍLIA. A frase é recorrente em Brasília: “Você
sabe como é a Dilma, centraliza tudo”. E revela o processo de decisão no centro do poder. Num cenário de
crise global, enquanto o governo promete um mutirão
para fazer o Brasil crescer, depois de ver a economia
estagnada no primeiro trimestre e as obras andando
em marcha lenta, investimentos de pelo menos R$
400 bilhões, a maior parte privados, esperam por decisões do Palácio do Planalto para deslanchar. O hábito
da presidente Dilma Rousseff de acompanhar todos
os assuntos e centralizar as decisões é a justificativa
encontrada em diversos ministérios para o atraso na
definição de regras cruciais para viabilizar projetos
de infraestrutura nas áreas de mineração, energia e
transportes.
São projetos ou marcos regulatórios que estão
há meses – em alguns casos há anos – sendo discutidos na Casa Civil e no Grupo Executivo do PAC (Gepac), mas ainda não receberam o aval da presidente
da República. A execução dos investimentos públicos,
por sua vez, também anda abaixo do esperado, conforme revelou O GLOBO semana passada: até maio,
só 14,9% dos recursos orçamentários destinados à
infraestrutura foram usados.
Em muitos casos, a indefinição dos projetos provoca insegurança jurídica e afasta os investidores privados. O novo código de mineração, por exemplo, em
debate desde 2009, vai balizar cerca de R$ 350 bilhões
em investimentos privados previstos pelo Ministério de
Minas e Energia (MME) até 2030. A decisão sobre a renovação das concessões de energia elétrica, em debate
há mais de dois anos, terá impacto sobre investidores
privados e públicos. No caso da Eletrobrás, são R$ 37
bilhões investidos sem a garantia de retorno firme, já
que a estatal ainda não tem confirmação de que as
concessões que vencem em 2015 serão renovadas.
Nesse caso, pela regra de concessão imposta pela
Aneel, a empresa não pode suspender investimentos
para manter a qualidade dos serviços.
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Nos portos,
R$ 11 bilhões à espera
Na área de portos, discute-se um novo marco
regulatório que pode incluir concessões de portos à
iniciativa privada. A Associação Brasileira dos Terminais
Portuários (ABTP) estima que existam R$ 11 bilhões
de investimentos potenciais à espera de definição sobre concessões já vencidas ou a vencer.
- A insegurança jurídica afasta investimentos e
enfraquece os terminais, porque os bancos não querem
emprestar para nós e os clientes não querem fechar
contratos de longo prazo – disse Roberto Zitelmann
de Oliva, conselheiro da ABTP.
No Palácio do Planalto, um grupo de seis pessoas é responsável pela análise e preparação desses
projetos para a tomada de decisão da presidente. Esse
grupo é responsável pelo amadurecimento dos assuntos desde a avaliação dos ministérios até a posição
final da presidente, que participa pessoalmente de todas as ações ligadas à infraestrutura e, em especial,
ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
O trabalho não é trivial, pois é esse grupo que
faz o filtro para identificar, por exemplo, eventuais lobbies de grupos de interesse que podem envolver bilhões de reais e muitas vezes contaminam as posições
técnicas dos ministérios. No caso das concessões de
energia elétrica, por exemplo, o MME controla a Eletrobras, empresa que deve lucrar com a renovação
desses contratos, mas também poderá perder receita
com a queda das tarifas, condição imposta por Dilma
para a renovação.
A cúpula do governo também tem protelado a
decisão sobre o rumo dos mais de R$ 25 bilhões que
serão arrecadados até 2027 para o fundo nacional de
aviação civil.
Segundo um dos participantes dessas reuniões
no Planalto, a demora para decisões sobre os grandes
temas de infraestrutura neste governo se deve, em
parte, ao fato de que, ao longo de 2011, não havia um
método para as discussões, o que acabava tornando
mais complexa a tomada de decisões por parte da
presidente e da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi
Hoffmann. Neste ano, Dilma e a ministra definiram um
rito. Cada assunto será tratado em apenas três reuniões diretamente com elas até o encaminhamento final
e a tomada de decisão.
- Agora temos uma reunião inicial com a presidente em que se discutem as diretrizes e o contexto
de cada tema, uma reunião seguinte já com a modelagem e os elementos gerais que serão influenciados
pela decisão, e a última, que fecha a redação final dos
textos que serão encaminhados – disse um servidor
que comparece às reuniões.
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Outro grande projeto que passou meses no Planalto é o Trem de Alta Velocidade (TAV), que ligará o
Rio de Janeiro a São Paulo. Objeto de diversos interesses econômicos, o trem-bala é uma obra orçada
em R$ 33 bilhões que teve um leilão malsucedido no
ano passado em meio a severas críticas de empreiteiras e operadores. Neste caso, a decisão do governo
foi fazer um novo leilão e criar a Etav, estatal que será
responsável pelo TAV.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras.
Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro das matérias sobre o
mensalão intituladas: “Uma página da história”, publicada Revista Veja de 1º de agosto, “O lado escuro”,
publicada pela revista Veja de 1º de agosto, “Mensalão
os fatos”, publicada pela revista Época de 30 de julho,
“A hora do julgamento”, publicada no jornal Folha de
S. Paulo de 29 de julho e “O julgamento do século”,
publicada pela revista IstoÉ em sua edição de 1º de
agosto de 2012.
As matérias destacam que são raras as vezes
em que determinada geração tem, a oportunidade de
vivenciar a história sendo feita. O julgamento de 38
réus do mensalão que começou no Supremo Tribunal
Federal (STF), é um desses episódios com força para
atrasar ou acelerar, dependendo de sua qualidade,
os processos históricos da evolução política do Brasil.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210,
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Uma página da história
Veja – 30/07/2012
São raras as vezes em que determinada geração
tem a oportunidade de vivenciar a história sendo feita.
O julgamento dos 38 réus do mensalão, que começa
na próxima quinta-feira no Supremo Tribunal Federal
(STF), em Brasília, é um desses episódios com força
para atrasar ou acelerar, dependendo de sua qualidade, os processos históricos da evolução política do
Brasil. A história de um país e de um povo é feita de
fatos. É sobre eles que os historiadores se debruçam
na tentativa de encontrar um fio condutor que os ligue
em uma sequência lógica cujo somatório é o que chamamos de nação.
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O mensalão foi um fato. Foi um gigantesco arranjo partidário, financeiro, empresarial em que parte
das elites governantes do Brasil no primeiro mandato de Lula se pôs de acordo sobre o uso de dinheiro
de diversas origens, quase todas elas espúrias, para
comprar ou manter o apoio ao Palácio do Planalto de
parlamentares e partidos tradicionalmente mercenários.
Inédito? Não. Mas nunca se tinha tentado uma
operação daquela envergadura com a instalação no
coração do mundo político de um mecanismo de mercado negro de consciências em troca de dinheiro. Políticos iam e vinham de agências bancárias para receber quantias em dinheiro vivo; os mais destemidos
assinavam recibos ou pediam à mulher para fazê-lo;
os de nervos fracos inventavam despesas falsas de
consultores, agências de propaganda ou assessores
de imprensa. Quem não tinha tanta iniciativa podia
contar com os serviços financeiros do esquema, que
fornecia recibos assinados por secretárias, motoristas,
laranjas arrumados às pressas. A capital do país foi
tomada por um furor argentário que o então deputado
Roberto Jefferson, figura-chave no desmantelamento
do mensalão, descreveu com sua voz de barítono:
“ratos magros!”.
VEJA foi o órgão de imprensa que primeiro revelou o arranjo, com a divulgação de um vídeo em que o
diretor dos Correios embolsava um maço de cédulas
como propina. O diretor era ligado a Jefferson, que,
para não cair sozinho, relatou a extensão dos crimes
de repasse de dinheiro a parlamentares e chamou
pela primeira vez o processo de mensalão. Sete anos
depois, desbaratada a “quadrilha”, nas palavras de Antonio Fernando de Souza, o então procurador-geral da
República, o STF começa a julgar responsabilidades.
O que está em jogo não é apenas o destino das 38
pessoas acusadas. O que está em jogo é que página
da história nossa geração escreveu neste começo do
século XXI – uma página que pode nos envergonhar ou
da qual nós, nossos filhos e netos vamos nos orgulhar.
Destemido e Temido. Frio, Impiedoso e Agora No
Banco dos Réus
O Lado Escuro
A enigmática personalidade de José Dirceu, as
incríveis histórias da sua vida e os três destinos que o
principal réu do mensalão traçou para si para depois
do julgamento que começa nesta semana
Otávio Cabral
Mesmo os aliados mais chegados concordam
que José Dirceu tem um lado escuro, misterioso e
inexplorado, como a Lua. Um lado que desperta suspeita. Em 1970, ele era o 13° elemento na Casa do
Brasil em Havana, alojamento preparado por Fidel
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Castro para receber e treinar guerrilheiros exilados ou
fugitivos do Brasil. Os outros doze desconfiavam que
Dirceu fosse agente de Fidel infiltrado entre eles. Só
ocasionalmente ele dormia na Casa do Brasil. Dormia
mal. A suspeita foi ganhando corpo. Em um exercício
noturno de sobrevivência no mar, alguns camaradas
tentaram afogá-lo. Pelo menos é dessa maneira que
José Dirceu se recorda do incidente ocorrido noite
alta nas cálidas águas do Mar do Caribe. Dirceu parece sentir-se confortável nesse papel de elemento
estranho ao meio, desde que poderoso e temido. Ele
se recorda com humor do dia em que o mundo ficou
pequeno demais para ele. No auge da desconfiança
dos camaradas brasileiros em Havana, Fidel decidiu
tirá-lo da frigideira e deu-lhe uma missão internacional.
Deveria ir a Moscou. Mal desceu do Tupolev da Aeroflot que o trazia de Paris, foi detido pelos soviéticos.
Dirceu ainda avaliava suas, poucas, opções naquele
momento, quando foi desfeito o equívoco e ele pôde
continuar a missão dada por Fidel Castro.
Dos seus 66 anos de vida, ele passou um na
cadeia, dez na clandestinidade e os últimos sete com
seus direitos políticos suspensos. Sempre alterna momentos de glória com outros, obscuros. A primeira vez
foi quando se viu obrigado a trocar o status de pop star
da esquerda, que desfrutava nos anos 60 na qualidade
de presidente da UNE, pelo misterioso exílio em Cuba.
Mais recentemente, teve de deixar o posto de ministro mais poderoso do governo Lula para encarnar um
“consultor” envolvido em vultosos e sigilosos contratos
de empresas privadas com órgãos do governo. Agora,
na condição de réu principal e personagem-símbolo
do maior escândalo de corrupção da história do país,
José Dirceu estará ao mesmo tempo sob os holofotes e
tentando esconder deles seu lado escuro. A partir das 2
da tarde desta quinta-feira, o ex-ministro da Casa Civil
de Lula mais 37 acusados de participar do mensalão,
o esquema de desvio de dinheiro público para lavar
sobras de caixa de campanha e, de quebra, comprar
apoio no Congresso, começarão a ser julgados pelo
Supremo Tribunal Federal. Dirceu é o personagem
central do processo. Ao seu destino, estão amarrados
a sorte dos demais mensaleiros, o futuro do PT e a
imagem com que o governo Lula entrará para a história.
O veredicto sobre o homem apontado pelo Ministério
Público como o “chefe da quadrilha” do mensalão fechará uma triste página da história do Brasil.
Dirceu traçou três possíveis cenários alternativos para o futuro. Absolvido, vai entrar no Congresso
com um pedido de anistia para retomar a vida política.
Quer recuperar o comando do PT e voltar a disputar
eleições. Não lhe agrada a possibilidade de se candidatar a deputado, mas ele sabe que sua enorme re-
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jeição o impediria de vencer eleições majoritárias em
São Paulo, onde construiu sua carreira política – mas
onde, por medo de vaias, só vai a restaurantes “vazios
e decadentes”. Tem muito de autocomiseração nisso.
Dirceu é sempre visto em restaurantes paulistanos
cinco-estrelas. Por exemplo, em um tradicionalíssimo
português dos Jardins. Recentemente, ouviu de Lula
a sugestão de transferir seu domicílio eleitoral para o
Distrito Federal e disputar por lá o cargo de governador ou senador. Gostou muito. Governador do Distrito
Federal dá mais relevância do que deputado federal
por São Paulo.
O plano B leva em conta o que é, para ele, o pior
cenário: a condenação com pena alta – e cadeia. Nesse caso, Dirceu já definiu o seu projeto: vai virar mártir.
Desmontará sua consultoria e voltará para os braços
do PT mais radical. Cogita até mesmo denunciar o estado brasileiro a cortes internacionais de direitos humanos. O pavor da prisão fez com que, há dois meses,
ele chegasse a pensar em fugir do Brasil. “Para quem
já viveu o que eu vivi, sair daqui clandestino de novo
não custa nada”, disse, em um jantar na casa do advogado Ernesto Tzirulnik, em São Paulo, na presença
de uma dezena de convidados, entre eles o ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo.
A alternativa que seus auxiliares consideram mais
provável, porém, é a condenação a uma pena branda
ou que já prescreveu, o que o livraria de ir para um
presídio. Nesse caso, entraria em cena o plano C, que
consiste em “ganhar muito dinheiro”. “O Zé vai compensar nos negócios a frustração pelo fim da carreira
política”, diz um interlocutor. Assim que foi cassado,
Dirceu tentou ganhar a vida com palestras, mas a repercussão do escândalo fez a ideia fracassar. O banco
Santander cancelou uma palestra dele assim que ela
foi divulgada na imprensa. Agora, Dirceu dedica-se, por
exemplo, a ajudar empresas brasileiras, principalmente
empreiteiras, a abrir negócios em países em que ele
tem contatos políticos. O petista tem atuado em três
frentes. A primeira é Cuba. Quando a ilha dos irmãos
Castro abrir seu mercado, os amigos do rei se darão
bem. Dirceu é íntimo de Raúl. Outra área de ação do
petista é o mercado de 100 milhões de consumidores
formado por Peru, Colômbia e Venezuela. Dirceu tem
livre trânsito junto ao tiranete venezuelano Hugo Chávez e ao peruano Ollanta Humala, hoje assessorado
por Luis Favre, ex-marido de Marta Suplicy. Começou
também a circular pelo governo colombiano e, recentemente, prospectou a França. Em julho, quando esteve em Paris, foi apresentado por Favre ao presidente
socialista François Hollande.
De tudo o que se diz sobre José Dirceu, nada é
tão incontestável quanto um traço de seu caráter. Dir-
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ceu tem nervos de aço. A decantada frieza do “chefe
da quadrilha” é real. Dirceu se fortalece e foca melhor
a mente em momentos de crise. Um hesitante não
conseguiria suportar a desconfiança dos próprios camaradas exilados em Havana – para onde foram, com
escala no México, depois de ser soltos da prisão em
troca da vida do sequestrado embaixador americano
Charles Elbrick. Na volta ao Brasil, 25 dos 28 integrantes ex-exilados do grupo do Movimento de Libertação
Popular (Molipo), organização terrorista a que Dirceu
pertencia, foram mortos ou presos. Dirceu escapou.
Sua sorte levantou mais suspeitas. Dessa vez, muita gente de esquerda jurava que Dirceu era mesmo
agente da ditadura brasileira. Nada disso foi provado.
Mas o sangue-frio lhe permitiu viver por quatro anos
na pele do fictício investidor em gado Carlos Henrique
Gouveia, personagem que encarnou, no interior do
Paraná, até 1979. Nesse ano, depois de ler no jornal
sobre a Lei da Anistia, ele chamou a então mulher,
Clara Becker, com quem teve um filho, para lhe revelar que havia mentido durante todo esse tempo – que
era na verdade um agente da esquerda procurado pela
ditadura e que seu nome, sua história e até seu nariz
eram falsos (a cirurgia feita em Cuba para lhe conferir
um nariz adunco foi revertida logo depois – hoje, até
onde se sabe, de artificial sobraram apenas os cabelos
implantados). Dirceu separou-se de Clara no mesmo
ano, veio para São Paulo e ajudou a fundar o PT, no
qual desenvolveu com Lula uma relação siamesa – e
tensa também. Embora até hoje se falem todos os dias,
ambos concordam que não são amigos – “O Zé não é
amigo de ninguém”, diz Lula. No PT, Dirceu dedicou-se com a característica impiedade à tarefa de passar
o rolo compressor sobre as tendências mais radicais
da sigla. O trabalho foi crucial para alçar Lula à Presidência da República.
Hoje, José Dirceu de Oliveira e Silva é um homem
rico. E frustrado. Sabe que, condenado ou absolvido no
julgamento do mensalão, está fadado a enterrar o seu
grande sonho, o de um dia presidir o Brasil. Há pouco, em um encontro com petistas. disse: “O Lindbergh
Farias, se for eleito governador do Rio em 2014. entra
na fila para a Presidência. O Fernando Haddad, ganhando a prefeitura de São Paulo, também. Eu estava
na frente dessa fila, mas o mensalão me tirou de lá. E
eu sei que nunca mais vou conseguir voltar”. A Justiça
dirá se o futuro de Dirceu incluirá novos dias claros ou
se ele está destinado a mergulhar mais uma vez nas
sombras. (com reportagem de Leonardo Coutinho,
Gabriele Jimenez, Carolina Rangel, Julia Carvalho,
Kalleo Coura, André Eler, Marcelo Sperandio, Adriano
Ceolin, Hugo Marques, Rafael Foltram, Victor Caputo)
A vida dos mensaleiros
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Mensalão
A Vida dos Mensaleiros
Sete anos depois, os protagonistas seguiram
caminhos distintos, mas sempre confortáveis: uns
mantiveram a influência política, outros conquistaram
sucesso empresarial.
Delubio Soares
Bode expiatório e resignado no processo do mensalão, o ex-tesoureiro do PT é apontado pelo Ministério
Público como membro do estado-maior do esquema.
Sobre seus ombros, José Dirceu, a quem ele era (e de
certa forma continua) subordinado, jogou a responsabilidade pelos pagamentos aos políticos.
Delúbio não disse não. Ele é daqueles militantes
que consideram que tudo o que o PT fez, incluindo
as práticas nada republicanas, é parte de um projeto,
o “nosso projeto”, como costuma repetir. O sucesso
do “nosso projeto” moldou os hábitos simplórios do
tesoureiro, que, poderoso e respeitado no governo
Lula, passou a usar roupas de grife, degustar vinhos
premiados e fumar charutos cubanos – numa rotina
incompatível com o salário de professor que recebia
do governo de Goiás.
Antes do escândalo, Delúbio foi pilhado comprando terras em Goiás com notas de reais acomodadas
em sacos de pano. Expulso do PT após o mensalão,
continuou viajando pelo país, dessa vez com passagens custeadas por uma obscura ONG ligada a petistas.
Para aplacar as suspeitas sobre a origem do dinheiro
usado para bancar suas despesas, Delúbio fundou
uma empresa de propaganda na internet.
Num site mal-ajambrado, oferece imóveis para
venda e aluguel. Readmitido nos quadros do PT no
ano passado, ele mora em São Paulo com a mulher,
num confortável apartamento de três quartos comprado em 2005 por 190 000 reais – pagos em dinheiro
com notas de reais, dólares e euros levadas ao cartório por sua sogra. Se absolvido, ele já anunciou seu
projeto imediato: disputar uma cadeira no Congresso
Nacional em 2014.
Marcos Valério
Há sete anos o publicitário administra o que restou de seu patrimônio: segredos valiosos que ele diz
deter sobre o mensalão. Marcos Valério era dono de
duas agências de publicidade que tinham contratos
milionários com o governo petista – e que quase nunca resultavam na correspondente prestação de serviços, já que o grosso do pagamento ia para o caixa
do mensalão.
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Foi operando essa engrenagem que ele ganhou
prestígio e muito dinheiro. Descoberta a fraude, caiu em
desgraça. Hoje, porém, é um “consultor” de sucesso.
Costuma dizer que, dada a relação com o PT, é atendido em seus pleitos junto a órgãos do governo, bancos
públicos e estatais – e cobra caro, e em dinheiro vivo,
pela intermediação.
A vida pessoal segue atribulada. Sua mulher, Renilda Santiago, tem crises emocionais frequentes por
medo de que o marido volte para a cadeia. O próprio
Valério, vez ou outra, se diz acometido por algum mal.
Tempos atrás, disse a um interlocutor de Brasília que
estava com câncer no cérebro.
A desconfiança de que era mais um recado aos
petistas veio com o que ele disse em seguida: que,
como estava com os dias contados, não tinha o que
perder e estava pensando em contar o que ainda não
havia contado à polícia. O veredicto do STF pode definir os rumos dessa chantagem sem fim.
Duda Mendonça
No seu tempo de marqueteiro mais famoso do
Brasil, ele ajudou a eleger de Paulo Maluf a Luiz Inácio
Lula da Silva. Com o escândalo, afastou-se dos holofotes, mas nunca ficou longe do poder. Embora não tenha
feito campanhas em 2006, Duda Mendonça manteve
polpudos contratos com o governo federal, que lhe
renderam 102 milhões de reais até 2011.
Na última eleição, mergulhou de novo no ramo que
o tornou famoso e ajudou a eleger de petistas, como a
agora senadora Marta Suplicy, a tucanos, como Cássio
Cunha Lima. Neste ano, voltará a oferecer seus préstimos a candidatos Brasil afora. A bonança financeira
ajudou a alimentar o estilo espalhafatoso.
No início deste ano, decidiu adotar um brasão
para a família – um cê-cedilha com um círculo em
volta, que tatuou no ombro e que adorna a pele de
quatro de seus sete filhos e também seu helicóptero
e seu avião. Tentará, agora, livrar-se de outra marca:
a acusação por ter recebido 10,5 milhões de reais no
exterior, crime por ele admitido em cadeia nacional.
Luiz Gushiken
Sem cargo no governo ou no PT desde 2006, o
“China”, como era conhecido, abriu uma consultoria
em 2007, cinco meses depois de deixar o Palácio do
Planalto, onde era assessor especial. Na sua lista de
clientes já estiveram, entre outros, a Vale e o Banco
PanAmericano – que, logo depois dos serviços do petista, foi salvo pela Caixa Econômica Federal com uma
injeção de 740 milhões de reais.
Em tratamento contra um câncer, ele passa a
maior parte do tempo em sua chácara de 5 000 me-
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tros quadrados em Indaiatuba, no interior paulista, de
onde só sai para ir a São Paulo a cada quinze dias,
para a quimioterapia.
Gushiken é um dos poucos que nada têm a temer com o julgamento. Seu nome foi incluído porque
um ex-diretor do Banco do Brasil o acusou de participar de desvio de recursos para o mensalão. Mas a
Procuradoria-Geral da República não viu indícios suficientes e pediu sua absolvição.
João Paulo Cunha
O mensalão encolheu as ambições do deputado
federal. Estrela em ascensão, era o nome do PT para
o governo de São Paulo em 2006. Hoje, seu grande
desafio é eleger-se prefeito de Osasco (SP), cidade
onde trabalhou como metalúrgico, estreou no movimento sindical e construiu sua base eleitoral.
O caso de João Paulo Cunha acabou se transformando num dos mais emblemáticos do mensalão pela
estrondosa materialidade dos rastros que deixou. Na
lista de “clientes” de Marcos Valério, achou-se o nome
da mulher do deputado.
Ela esteve três vezes na agência que fazia os
pagamentos do mensalão. Questionado, o deputado
mentiu: disse que a mulher fora pagar uma conta de TV
a cabo. A quebra do sigilo revelou que ela havia sacado
50 000 reais da conta abastecida pelo “valerioduto”.
José Genoino
Figura ruidosa no Congresso e onipresente nos
jornais antes do mensalão, José Genoino – que, como
presidente do PT, avalizou empréstimos milionários,
depois apontados como fictícios – foi um dos que mais
sentiram os efeitos da hecatombe. Nos meses seguintes ao estouro do escândalo, trancafiou-se em casa e
entrou em depressão. Mesmo amigos só se comunicavam com ele por e-mail.
Ainda conseguiu eleger-se deputado em 2006,
mas o protagonismo se esvaiu. Quatro anos depois,
não obteve os votos para reeleger-se e amargou uma
suplência. Espera voltar à Câmara se for absolvido.
Enquanto isso, o ex-guerrilheiro, um dos poucos sobreviventes do Araguaia, trabalha como assessor do
Ministério da Defesa – que chegou a lhe dar a Medalha da Vitória, concedida a quem prestou serviços
relevantes ao país.
Roberto Jefferson
O mais teatral dos protagonistas do escândalo, o
ex-deputado federal que escancarou e batizou o mensalão foi cassado por quebra de decoro, mas continua
a fazer política no posto de presidente do PTB. “Mantenho minha influência. Sou ouvido”, disse a VEJA.

41588 Quarta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ensaiou uma volta à advocacia e eventualmente
presta consultoria jurídica a amigos, mas a dedicação
maior é à articulação nos bastidores. Inelegível até
2015, planeja, se absolvido, voltar à ribalta na Câmara
na primeira eleição possível, em 2018.
Se for condenado da acusação de receber propina para manter o PTB na base de governo, já avisou
sua turma: deixa a presidência do partido e, talvez, a
política. No sábado 28, estava marcada uma operação para remover um tumor no pâncreas e ele terá de
reverter a cirurgia bariátrica a que se submeteu em
1999. Diz que a chance de cura chega a 70%. Está
confiante em que, mais para a frente, haverá duas vitórias para comemorar.
Valdemar Costa Neto
O mensalão existiu e o Valdemar recebeu”, vociferou numa sessão da CPI, em 2005, a socialite Maria
Christina Mendes Caldeira, ex-mulher do deputado e
hoje promovida a sua inimiga figadal. Acusado de receber propina em troca de apoio político e de montar
uma quadrilha para lavar o dinheiro, Valdemar Costa
Neto continua onde sempre esteve e fazendo o que
sempre fez – no Congresso, dirigindo o PR e tendo
ideias vantajosas para ele e seu partido e ruinosas
para o resto do Brasil. Foi do deputado a estratégia de
lançar Tiririca como atração eleitoral do PR – o palhaço
recebeu mais de 1,3 milhão de votos para a Câmara
em 2010 e ainda arrastou junto políticos da categoria
do ex-delegado Protógenes Queiroz.
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O QUE FAZ HOJE – Sócio de emissoras de rádio e televisão.
ACUSAÇÃO – Recebeu propina para votar a favor do governo.
Anita Leocádia
O QUE FAZIA – Assessora do deputado Paulo
Rocha (PT-PA).
O QUE FAZ HOJE – Assessora do diretório nacional do PT.
ACUSAÇÃO – Recebeu 620 000 reais do esquema em nome do deputado federal petista.
Cristiano Paz
O QUE FAZIA – Empresário.
O QUE FAZ HOJE – Empresário.
ACUSAÇÃO – Sócio de Marcos Valério, ajudou
a montar a estrutura que servia para mascarar o pagamento a deputados.
Antonio Lamas
O QUE FAZIA – Assessor da liderança do PL
na Câmara.
O QUE FAZ HOJE – Trabalha como gerente em
uma casa lotérica.
ACUSAÇÃO – Intermediou repasses ao PL e integrou o grupo de Valdemar Costa Neto.
Emerson Palmieri

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

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

Carlos Alberto Quaglia

Ayanna Tenório

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

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

Anderson Adauto

Enivaldo Quadrado

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

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

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

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

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

Henrique Pizzolato

Ramon Hollerbach

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

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

Pedro Corrêa

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

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

João Magno

José Borba

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

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

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

João Claudio Genu

Romeu Queiroz

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

O QUE FAZIA – Deputado (PTB-MG).
O QUE FAZ HOJE – Deputado estadual do PSB-MG.
ACUSAÇÃO – Pegou propina para o PTB e para
si próprio e ocultou a origem do dinheiro.
José Luiz Alves
O QUE FAZIA – Chefe de gabinete de Anderson
Adauto.
O QUE FAZ HOJE – Diretor de empresa de saneamento ligada à prefeitura de Uberaba (MG).
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ACUSAÇÃO – Recebeu 600 000 reais em nome
de Adauto.
Silvio Pereira
O QUE FAZIA – Dirigente do PT.
O QUE FAZ HOJE – Empresário.
ACUSAÇÃO – Coordenava a distribuição de cargos no governo. Ganhou um Land Rover de fornecedora
da Petrobras. Fez acordo e não é mais réu.
José Roberto Salgado
O QUE FAZIA – Executivo do Banco Rural.
O QUE FAZ HOJE – É do conselho de administração do Rural.
ACUSAÇÃO – Autorizou e renovou empréstimos
fraudulentos para Valério.
Simone Vasconcelos
O QUE FAZIA – Diretora administrativa e financeira da SMP&B.
O QUE FAZ HOJE – Trabalha em locadora de
veículos da família.
ACUSAÇÃO – Era operadora de Valério.
Kátia Rabello
O QUE FAZIA – Presidente do Banco Rural.
O QUE FAZ HOJE – É uma das administradoras
da holding do Rural.
ACUSAÇÃO – O banco foi o braço financeiro do
mensalão.
Vinicius Samarane
O QUE FAZIA – Diretor do Rural.
O QUE FAZ HOJE – Vice-presidente do Banco
Rural.
ACUSAÇÃO – Ajudou a omitir do sistema de
informações do BC o nome dos beneficiários dos recursos do mensalão.
Paulo Rocha
O QUE FAZIA – Líder do PT na Câmara dos Deputados entre fevereiro e agosto de 2005.
O QUE FAZ HOJE – Presidente de honra do PT
no Pará.
ACUSAÇÃO – Recebeu 820 000 reais do valerioduto.
Zilmar Fernandes
O QUE FAZIA – Sócia do publicitário Duda Mendonça.
O QUE FAZ HOJE – Trabalha com Duda.
ACUSAÇÃO – Recebeu pagamentos pelo esquema de lavagem de dinheiro de Valério.
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Dúvidas entre os juízes
Veja – 30/07/2012
O mais importante julgamento da história do Supremo Tribunal Federal começa na próxima quinta-feira
com a incerteza sobre a participação de dois ministros
A sessão histórica que vai julgar os réus do mensalão será aberta na próxima quinta-feira com a presença
dos onze magistrados que compõem o Supremo Tribunal
Federal. Duas incertezas, porém, ainda pairam na Corte:
a primeira é sobre o ministro Cezar Peluso. Um dos mais
experientes juizes, o ministro completa 70 anos no dia
3 de setembro e será obrigado, por lei, a se aposentar.
Como é pouco provável que o julgamento termine antes
dessa data, existe a hipótese de que Peluso antecipe seu
veredicto. Se isso acontecer, a defesa dos réus planeja
pedir a anulação do voto – o que certamente provocará
um acalorado debate. Os advogados acreditam que Peluso, conhecido pelo rigor em matéria penal, se alinhará
à tese da acusação. A segunda e mais polêmica incerteza envolve a participação do ministro José Antonio Dias
Toffoli. Ex-advogado do PT, ex-assessor de José Dirceu,
ex-integrante do governo que inventou o mensalão, ex-sócio do escritório que defendeu três mensaleiros e
até hoje amigo de alguns dos mais destacados réus do
processo. Toffoli ainda não confirmou se vai ou não atuar no julgamento. O ministro tem o direito de se declarar
suspeito, uma decisão de caráter subjetivo, mas existe
também a possibilidade de a Procuradoria-Geral da República requerer seu impedimento legal.
A presença de Dias Toffoli entre os julgadores do
processo tem sido questionada – inclusive por alguns de
seus pares –, mas ele já disse a amigos que não vê razão
para ficar de fora. O ministro atuou diretamente como advogado do principal réu do mensalão, o ex-chefe da Casa
Civil José Dirceu, como mostra a procuração acima. Na
ocasião (o ano é 2000), Dirceu era deputado e Toffoli foi
encarregado por ele de mover uma ação popular contra
a privatização do Banespa. A procuração concedia poderes legais a Dias Toffoli e a seu ex-sócio, o também
advogado Luís Maximiliano Telesca Mota, para atuar no
processo em nome de Dirceu. Por uma dessas reviravoltas
da vida, José Dirceu hoje é réu, Luís Maximiliano é um
dos advogados de defesa no mensalão e Toffoli um dos
responsáveis pelo julgamento que interessa a ambos. A
procuração que une os três, por si só, não é suficiente
para caracterizar a suspeição, muito menos o impedimento do ministro, mas revela os primórdios de uma relação
que foi se estreitando com o passar dos anos.
José Antonio Dias Toffoli construiu sua carreira jurídica na máquina do PT. Logo após se formar em direito,
foi consultor da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Como advogado, trabalhou para políticos petistas até ser
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nomeado, em 1995, assessor da liderança do partido
na Câmara dos Deputados. Com a eleição de Lula, foi
trabalhar no Palácio do Planalto, mais precisamente na
assessoria jurídica do então ministro José Dirceu. Depois
do escândalo do mensalão, Toffoli assumiu a Advocacia-Geral da União. Essa trajetória tão ligada ao partido e ao
poder dificilmente passaria ao largo dos acontecimentos
que desaguaram no escândalo. Há outras conexões importantes que unem o julgador e os réus.
Até ser indicado para o STF, em 2009, Toffoli mantinha um escritório em sociedade com sua atual companheira, Roberta Rangel. Nesse período, a advogada foi
contratada por três mensaleiros. Defendeu José Dirceu
numa ação em que ele tentou barrar no Supremo a cassação de seu mandato. E, no próprio processo do mensalão. defendeu os ex-deputados petistas Paulo Rocha
e Professor Luizinho, acusados de receber o dinheiro
sujo do esquema. Ou seja, o ministro Dias Toffoli, caso
não se considere suspeito, vai julgar o processo que já
teve sua atual companheira como advogada dos réus,
no período em que ele mesmo, Toffoli, era sócio dela no
escritório. “A imparcialidade do julgamento passa neces-
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sariamente pela definição do ministro em relação a sua
participação”, avalia Alexandre Camanho, presidente da
Associação Nacional dos Procuradores da República.
Por lei, juizes de quaisquer instâncias são impedidos de julgar uma causa quando forem parentes ou
cônjuges de advogados de alguma das partes. Nesse
caso, o impedimento é imperativo. Dias Toffoli argumenta que é apenas namorado de Roberta Rangel – muito
embora, nas cerimônias oficiais do próprio Supremo, a
advogada desfile solenemente pelos espaços reservados
aos cônjuges dos ministros. Há, ainda, o outro dispositivo
legal, o da suspeição, capaz de orientar o ministro em
sua decisão de participar ou não do julgamento. Diz a
lei que o juiz é suspeito quando tiver amigo íntimo entre
os envolvidos no processo, quando alguma das partes
for sua credora ou devedora, quando “receber dádivas”
dos envolvidos antes ou depois de iniciada a causa ou
mesmo quando tiver interesse no julgamento em favor
de algum dos lados. Diz o jurista Luiz Flávio Gomes: “O
juridicamente correto, o moralmente correto e o eticamente correto seria ele se afastar”.
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God e seus discípulos
Veja – 30/07/2012
Autor da tese do caixa dois para justificar o mensalão, o ex-ministro Márcio Thomaz Bastos agora é o
comandante dos advogados dos principais réus do
escândalo
Os banhos do advogado Márcio Thomaz Bastos
têm sido mais demorados nos últimos dias. É embaixo
do chuveiro que ele ensaia a defesa que apresentará
no plenário do Supremo Tribunal Federal. Seu cliente
é José Roberto Salgado, um dos 38 réus do mensalão.
Mas a participação de Thomaz Bastos no julgamento do mensalão vai muito além dele. De longe o mais
ilustre dos advogados que atuarão no caso, o ex-ministro da Justiça do governo Lula é “padrinho” de cinco
dos onze ministros que participarão do júri, uma vez
que avalizou suas indicações nos anos em que esteve à frente da pasta. Além disso, designou ao menos
dez advogados, todos seus discípulos, para trabalhar
para os mensaleiros. Por fim, foi também ele o autor
da estratégia de defesa urdida quando do estouro do
escândalo, em 2005, e que pretendeu reduzir o crime
a um simples caso de caixa dois. A estratégia, crucial
para que Lula não fosse implicado no escândalo e corresse o risco de impeachment, vem sendo sustentada
até hoje. O julgamento a colocará à prova. Chamado
de God (Deus, em inglês) pelos colegas, Thomaz
Bastos atuará dentro e fora do tribunal, articulando as
estratégias dos colegas, avaliando a disposição dos
ministros e informando as tendências de condenação
ou absolvição a Lula e à presidente Dilma Rousseff.
Thomaz Bastos é a estrela mais reluzente do
julgamento, mas não a única. Há outro ex-ministro da
Justiça (José Carlos Dias), um ex-presidente da OAB-SP (Antonio Cláudio Mariz de Oliveira), o principal advogado de Brasília (Antonio Carlos de Almeida Castro)
e uma estrela da nova geração (José Luis de Oliveira
Lima). Todos têm ligação profissional e pessoal com
Thomaz Bastos. Especula-se que, juntos, os decanos
receberão mais de 20 milhões de reais em honorários.
No último mês, eles se reuniram pelo menos três vezes
para combinar os principais movimentos da defesa.
Há duas linhas conjuntas de ação. A primeira é postergar o julgamento ao máximo, a fim de evitar o voto
de Cezar Peluso, que se aposenta em 3 de setembro.
Sem ele, os advogados afirmam que precisarão de
apenas cinco votos para absolver seus clientes, um a
menos do que se o quórum estiver completo. Além disso, suspeitam que Peluso se inclina pela condenação
da maioria dos réus. O segundo movimento será o de
restringir a defesa a questões técnicas, sem entrar em
polêmicas políticas. “Não há prova de autoria nem de
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materialidade. Ninguém pode ser condenado pelo que
é, mas pelo que fez”, afirma o ex-ministro.
Logo no início do julgamento, Thomaz Bastos fará
sua primeira intervenção. Apresentará uma questão de
ordem pedindo o desmembramento do processo. Para
ele, apenas os réus com mandato devem ser julgados
pelo STF – os demais casos deveriam ser remetidos
para a primeira instância. Ele mesmo desconfia que o
pedido será negado, já que o Supremo se manifestou
duas vezes nesse sentido. Mas será a primeira iniciativa
para retardar o julgamento – outras podem ocorrer ao
longo das sessões, como a tentativa de impedir que
Peluso antecipe seu voto.
No ano passado, em viagem a Paris, Thomaz
Bastos comprou uma toga nova, por 500 euros. Mas
decidiu deixá-la no armário e usar sua “toga da sorte”,
de mais de trinta anos. A veste o acompanhou, por
exemplo, no julgamento do cantor Lindomar Castilho,
em 1984. Castilho matou a mulher, Eliane de Grammont, com um tiro. Thomaz Bastos, assistente da acusação, conseguiu fazer com que ele fosse condenado
a doze anos de prisão.
Quando o julgamento acabar, o advogado fará um
road show por editoras para definir qual lançará suas
memórias, que vêm sendo escritas com a ajuda de um
jornalista e três pesquisadores. O livro será dividido
em quatro temas: uma autobiografia, a sua passagem
pelo ministério, a presidência da OAB e a retomada da
advocacia. Nesse último capítulo, ele contará a história oficial do mensalão. Já a história real, aquela vivida
dentro do governo, poucos dos que a acompanharam
poderão ler. Nos quatro anos de ministério, o advogado manteve um diário, que atualizava religiosamente
antes de dormir. Os cinco volumes que resultaram
desse trabalho estão no cofre de um banco. E serão
divulgados apenas cinquenta anos após a sua morte.
Arnaldo Malheiros
Advogado de Delúbio Soares. Fundou com Thomaz Bastos o Instituto de Defesa do Direito de Defesa
e advogou com ele para a Camargo Corrêa na Operação Castelo de Areia
Luiz Fernando Pacheco
Defensor do ex-presidente do PT José Genoino.
Iniciou a carreira como estagiário de Thomaz Bastos
e chegou a ser sócio de seu escritório
Alberto Toron
Advogado do deputado João Paulo Cunha. Começou a carreira como estagiário de Thomaz Bastos.
É o seu candidato à presidência da OAB-SP
Pierpaolo Bottini
Responsável pela defesa do ex-deputado Professor Luizinho. Foi secretário de Reforma do Judiciário
na gestão de Thomaz Bastos no Ministério da Justiça
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José Luis de Oliveira Lima
Advogado do ex-ministro José Dirceu. É parceiro
de Thomaz Bastos na defesa do médico Roger Abdelmassih, acusado de abuso sexual de pacientes
Antonio Carlos de Almeida Castro
Defensor do publicitário Duda Mendonça. Foi representante do escritório de Thomaz Bastos em Brasília
Marcelo Leonardo
Advogado do publicitário Marcos Valério. Atuou
como conselheiro da OAB nacional quando Thomaz
Bastos presidia a entidade
Mensalão: os fatos
Todas as investigações sobre o escândalo – na
Polícia Federal, em CPIs, na imprensa – produziram
provas. Em cima delas, os juízes decidirão o destino
dos réus
A verdade é verdade, Sem apelação
Medida por Medida
Sete anos, um mês e 22 dias depois, o passado
está vivo. Ainda não é nem passado, como escreveu
o romancista americano William Faulkner. Parece que
foi ontem, parece que nunca aconteceu: o dia em que
o deputado Roberto Jefferson revelou que o governo
de Luiz Inácio Lula da Silva botara o Congresso no
bolso. Era 6 de junho de 2005, nascia o mais grave
escândalo de corrupção da história recente do Brasil.
Dias depois, Jefferson afirmou diante das câmeras de
televisão: “É voz corrente em cada canto desta Casa,
em cada fundo de plenário, em cada banheiro, que o
senhor Delúbio, tendo como pombo-correio o senhor
Marcos Valério, um carequinha que é publicitário lá
em Minas Gerais, repassa dinheiro a partidos que
compõem a base de sustentação do governo, num
negócio chamado mensalão”. Jefferson acusou o deputado José Dirceu, então primeiro-ministro informal
do governo, de comandar o esquema. Contou que
advertira o presidente Lula sobre a mesada – e ele,
no mínimo, nada fizera. A política brasileira, ainda se
recuperando do impeachment do primeiro presidente
eleito desde a ditadura militar, deparava com a possibilidade de um segundo.
O impeachment não aconteceu. Seguiram-se investigações sobre o caso em CPIs no Congresso, na
Polícia Federal, na imprensa e na Procuradoria-Geral
da República. Todas – todas – produziram provas e
constataram que Jefferson contara, na essência, a
verdade: o PT, sob a liderança de Dirceu, montara um
esquema de pagamento maciço de dinheiro em troca
de apoio político no Congresso. Altos representantes do
Poder Legislativo se venderam a altos representantes
do Poder Executivo. Não há caso que se compare em
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gravidade e dimensão institucional. É por isso que, a
partir das 14 horas desta quinta-feira, os 11 ministros
do Supremo Tribunal Federal, os mais altos representantes do Poder Judiciário, darão início ao julgamento
mais importante na história da corte. Um julgamento
que mostrará a maturidade da democracia brasileira –
e que, sejam os réus absolvidos ou condenados, porá
fim ao passado.
A mensagem para o país:
O julgamento do mensalão é um índice de maturidade da democracia brasileira
A mensagem para os políticos:
Uma eventual condenação será um desestímulo
a práticas deletérias como a compra de votos
Durante um mês, os ministros do STF debaterão
se os 38 réus acusados de participar do mensalão têm
culpa ou não. Farão isso mediante a análise rigorosa
das mais de 50 mil páginas de documentos contidas
nos autos do processo. Se concordarem com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, condenarão
os réus por crimes como corrupção ativa, lavagem de
dinheiro e formação de quadrilha (leia o quadro abaixo).
Dirceu, acusado pela Procuradoria-Geral da República
de ser o chefe do mensalão, poderá ser condenado por
corrupção ativa e formação de quadrilha. Se discordarem da linha de raciocínio estabelecida pelo Ministério
Público (MP) para enquadrar os réus em cada crime,
irão inocentá-los.
Os ministros, portanto, não julgarão a existência
do mensalão, como pretendem fazer crer setores do
PT. “Vamos julgar se o MP conseguiu estabelecer a
responsabilidade de cada um dos réus no crime maior,
que é a compra do Congresso”, diz um dos ministros
que mais estudaram o caso. A miríade de provas que
constituem os autos, examinados por ÉPOCA, não
deixa dúvidas: o esquema que ficou conhecido pelo
nome de mensalão é um fato. Todos os investigadores
da PF e do Ministério Público que atuaram no caso
concordam – e concordam também que Dirceu era o
líder do esquema. Esses fatos existem por si mesmos
e independem da condenação ou absolvição dos réus
– ou da opinião de quem quer que seja. Em síntese,
eis os fatos:
• O grupo político liderado por Dirceu e composto
de Delúbio Soa¬res, então tesoureiro do PT, e José
Genoino, presidente do partido, pagou R$ 55 milhões
a 18 parlamentares da base aliada, entre eles líderes
desses partidos, nos anos de 2003 e 2004. As principais provas disso estão nos depoimentos de Marcos
Valério, do próprio Delúbio e dos demais líderes partidários, assim como nos extratos bancários das contas
de Marcos Valério;
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• O dinheiro era repassado por intermédio do esquema armado pelo publicitário Marcos Valério, que
já havia empregado estratagema semelhante para financiar campanha de tucanos em Minas Gerais. Ele
desviava os recursos de contratos públicos que suas
agências mantinham com o governo ou de serviços
de lobby prestados aos bancos Rural e BMG – que
facilitavam a lavagem dos recursos. As principais provas disso estão nas perícias conduzidas pela Polícia
Federal, pela CPI do Congresso e pelo MP. As perícias
esquadrinharam as contas bancárias ligadas a Marcos
Valério e os contratos firmados pelas agências dele
com o governo Lula;
• José Dirceu, segundo Marcos Valério afirmou à
Procuradoria-Geral da República, sabia do dinheiro; e,
segundo Delúbio Soares admitiu à Justiça, Dirceu sabia
de tudo o que ele, Delúbio, fazia (embora, anos depois
Delúbio tenha voltado atrás em suas declarações);
• Valério prestou dois favores à ex-mulher de Dirceu, Maria Ângela Saragoza: um emprego numa agência do BMG e um empréstimo de R$ 42 mil no Banco
Rural. Maria Ângela usou os R$ 42 mil para comprar
um apartamento – mas só conseguiu comprar o novo
apartamento depois de vender o imóvel em que morava a Rogério Tolentino, sócio de Valério;
• Lula não apenas fora alertado para a existência
do esquema como estava presente quando o acordo
com o PR, então PL, foi fechado, ainda em 2002. É o
que afirmou o deputado Valdemar Costa Neto ao MP.
Valdemar disse que, pouco antes de seu partido formar
a chapa presidencial com o PT, houve uma reunião
em Brasília na casa do deputado petista Paulo Rocha, para discutir o acerto financeiro. Valdemar queria
R$ 10 milhões para apoiar o PT. Estavam lá, segundo
Valdemar, Lula, Dirceu, Delúbio e José Alencar, então candidato a vice. Valdemar disse também ao MP
que Delúbio o convidou a conversar num dos quartos
do apartamento. Lula disse a Alencar: “Deixa os dois
conversarem, que isso é problema de partido, não é
problema nosso”. Delúbio, disse Valdemar, tentou regatear os R$ 10 milhões. Valdemar contou que foi irredutível: sem dinheiro, não haveria coligação. Nesse
momento, segundo seu relato, Dirceu entrou no quarto
e perguntou como estavam as negociações. Delúbio
disse: “Valdemar está irredutível”. Depois, topou: “Olha,
vou te pagar de acordo com a entrada de recursos”.
A lógica da vitimização
No dia 20 de outubro de 2009, Dilma Rousseff,
então ministra-chefe da Casa Civil, recebeu em seu
gabinete a juíza Pollyanna Martins. Dilma fora arrolada como testemunha de defesa de Dirceu no processo do mensalão. Os dois são “camaradas em armas”,
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como definiu afetuosamente Dirceu certa vez. Por ser
ministra, Dilma poderia escolher a data e o local para
ser ouvida. No depoimento, Dilma, que chegara ao poder com Lula, mostrou-se uma boa testemunha para
Dirceu. Disse que soubera do mensalão apenas pela
imprensa e que “não poderia afirmar” se Dirceu, seu
antecessor na Casa Civil, também cuidava de assuntos
do PT quando ministro. Ela colaborou, portanto, para
fortalecer o raciocínio da defesa de Dirceu – os advogados dele argumentam que, como ministro, Dirceu
era uma criatura política diferente do Dirceu petista
e não tinha conhecimento das atividades financeiras
operadas por Delúbio. Ao encerrar seu depoimento,
Dilma afirmou que “acha o ex-ministro José Dirceu
uma pessoa injustiçada e tem por ele grande respeito”.
Dilma ecoou o que se tornara uma obsessão do
PT paulista, o PT de Lula e Zé Dirceu, o PT que chegara
ao governo e no qual ela embarcara às pressas, pouco
antes do triunfo eleitoral de 2002. A obsessão consistia
em vitimizar os protagonistas do mensalão e minimizar,
quiçá apagar, os crimes dos quais são acusados; em
reescrever, com as tintas da ficção e da ideologia, o
passado do PT no poder, de modo a assegurar o poder
do PT no futuro. A negação dos fatos, a consequente
“batalha jurídica” no Supremo, surgia apenas como
nova etapa do projeto, interpretado por Dirceu como
luta constante contra qualquer ator político, econômico
ou ideológico contrário ao PT. Sua linguagem bélica vê
em qualquer um que discorde da lente política petista
um inimigo à espreita, atocaiado e pronto para investir
contra o partido na primeira oportunidade – esteja ele
na oposição, na imprensa ou no MP.
A reeleição de Lula – apesar das pancadas colossais recebidas por ele no decorrer do mensalão –
amainou o clima político do país. A economia começou
a crescer, os programas sociais do governo passaram a
funcionar e as condições de vida da população melhoraram substancialmente. Os anos se encarregaram de
acomodar o trauma do mensalão no sótão da memória
dos brasileiros. A pungente lembrança da abundância
de fatos, personagens e desculpas cínicas reduziu-se
a vagas imagens de Jefferson e Dirceu duelando na
CPI, de Marcos Valério e Duda Mendonça admitindo
malfeitos com o dinheiro dos outros, dos deputados
mensaleiros absolvidos na Câmara. A palavra mensalão
virou sinônimo de corrupção. Estendeu-se rapidamente o apelido a outros casos de falcatruas com dinheiro
público. Aos poucos, a palavra perdia em significado o
que ganhava em popularidade.
Havia espaço para contestar o passado. Não
tardaram a aparecer as primeiras versões de que o
mensalão original fora inventado, uma conspiração
para derrubar o primeiro operário eleito presidente do
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país. O mesmo Lula que fora à TV pedir desculpas aos
brasileiros no ápice do escândalo passara a anunciar
que o mensalão era “folclore”. Sua popularidade continuou crescendo. De “folclore”, o mensalão tornou-se
“farsa”. Lula não se sentia mais “traído por práticas
inaceitáveis”. Agora, dizia que era preciso “desmontar”
o mensalão. Delúbio, depois de expulso do PT, saiu
das sombras, percorreu o país pregando a palavra do
partido, fez campanha para Dilma – e foi readmitido no
PT no ano passado. Dirceu seguiu caminho parecido,
embora tenha conciliado suas atividades como líder
informal no PT às de lobista de sucesso.
Sobrou dinheiro – parte dele público – para financiar esse movimento político e jurídico. Dinheiro
que bancou para os mensaleiros o melhor da advocacia (e o pior do jornalismo). Delúbio, embora diga
que não tem um centavo, é defendido desde o começo do caso pelo criminalista Arnaldo Malheiros Filho.
Blogs de ex-jornalistas, quase todos com patrocínios
de estatais e ministérios, dedicam-se há anos a tentar “desmistificar” o mensalão, atacando ferozmente a
reputação de quem quer que atravesse o caminho do
PT. Os integrantes desse movimento atuam em uníssono. A trôpega cadeia lógica que governa o discurso
deles apresenta falácias ou meias verdades – e meia
verdade, como diz o provérbio, é uma mentira inteira.
A primeira etapa, a mais rudimentar, é negar por
completo a existência do mensalão. Basta afastar-se
do teor do caso e se limitar a dizer que tudo foi apenas uma conspiração das elites ou dos tucanos – os
adversários favoritos dos petistas. Como no campo da
ideologia a afirmação pode fazer sentido, essa versão
perdura entre os militantes do PT. Não há, porém, fato
que a fundamente. Pelo contrário. No auge da crise,
em agosto de 2005, quando alguns pensavam no impeachment de Lula, houve uma decisão consciente
dos líderes da oposição: eles evitaram cruzar essa
linha. Tanto por cálculo político quanto por medo do
risco institucional que isso representaria para o país.
Trata-se de um fato.
A segunda etapa lógica, que às vezes se faz
acompanhar da primeira, estabelece que não houve
compra de apoio político no Congresso, apenas “caixa
dois de campanha”. Aqui, encontra-se uma meia verdade (também houve caixa dois no mensalão) a serviço
de uma mentira inteira (negar a gravidade institucional
do caso). O objetivo de dizer que não houve compra de
apoio político é apagar da história a venda de congressistas a um projeto de poder – e os fatos associados
a esse crime, que sobrevivem tibiamente na memória
coletiva do país. Eliminando a palavra “mensalão” e
as pesadas imagens que ela carrega, cria-se o vácuo
preenchido com a noção de caixa dois – ou “recursos
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não contabilizados”, no linguajar criado pelo advogado Márcio Thomaz Bastos e consagrado por Delúbio.
Caixa dois implica um crime; “recursos não contabilizados” sugere um lapso.
A meia verdade do caixa dois costuma associar-se, na terceira etapa lógica da vitimização, à ideia de
que o mensalão não existiu, pois – repare bem – petistas
também receberam dinheiro do valerioduto. Portanto,
prossegue o argumento, por que deputados do PT precisariam de incentivo financeiro para apoiar o próprio
governo? Daí a ideia de mensalão não faria sentido.
A dúvida seria legítima, não escondesse a pergunta
uma definição limitada do mensalão. Como mostram
as provas e explica a Procuradoria-Geral da República,
o que se convencionou qualificar como mensalão não
se resumiria ao pagamento de uma mesada a deputados – nem essa mesada, frise-se, pingava precisamente todo mês na conta dos parlamentares, tal qual
um salário. É certo que a retórica teatral de Roberto
Jefferson acomodou essa impressão. Mas, no mundo
do crime, as coisas se desenvolvem com menos arte
e mais substância.
O caminho do dinheiro
As verdades factuais coletadas no processo, assim como as verdades da lógica, admitem tranquilamente as nuances do mensalão. O dinheiro do valerioduto,
seja desviado dos cofres públicos, seja obtido mediante
lobby no governo, era entregue com regularidade aos
líderes dos principais partidos da base aliada durante
2003 e 2004, os primeiros anos da administração petista. Era todo mês? Não necessariamente. Isso quer
dizer que o mensalão não existiu? De modo algum. As
provas mostram que havia meses em que havia mais
recursos e meses em que eles minguavam. Chegou-se
a descobrir todos os beneficiários? Não, infelizmente.
Como o dinheiro era entregue em espécie aos líderes
dos partidos, ou por doleiros, é impossível rastrear
os destinatários finais – por sinal, é por isso que os
criminosos costumam trabalhar apenas com dinheiro
vivo. A orientação era usar o dinheiro sujo para pagar
o baixo clero. Alguns dos líderes, como Valdemar Costa Neto, do PR, ou José Janene, do PP, alegaram que
pagaram dívidas de partido. Mas não apresentaram
notas fiscais e foram contrariados por depoimentos de
doleiros e pela data dos pagamentos – alguns desses
pagamentos se estenderam até 2005.
O caso do PT é igual. Delúbio ordenava os pagamentos, Marcos Valério encarregava-se de repassar
o dinheiro, e os deputados apanhavam os envelopes
pardos nas agências do Banco Rural ou em quartos
de hotel. Tudo na surdina. A maioria dos petistas disse
que usou o dinheiro para quitar dívidas de campanha.
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Pode ser. Pode até haver uma ou outra nota fiscal
para corroborar essa versão. Mas pouco interessa se
embolsaram o dinheiro ou se quitaram dívidas do PT.
Essa distinção interessa somente a quem emprega a
lógica perversa que tolera malfeitos em nome do partido. Para a lei, tanto faz.
Mesada do governo, ou a prática de pagamentos
regulares aos deputados da base aliada, como se queira
chamar, o mensalão é um fato político. Mas não é só.
O valerioduto, a engrenagem financeira que, depois de
testada com os tucanos mineiros, fazia grande parte do
projeto de poder do PT rodar, abasteceu toda sorte de
despesas: gastos com o publicitário Duda Mendonça,
que trabalhou na campanha de Lula em 2002, gastos
com Freud Godoy, segurança particular de Lula, gastos
com o advogado Aristides Junqueira, que “defendeu
a imagem” do PT durante o caso do assassinato do
prefeito de Santo André, Celso Daniel. A lista é longa.
Não é por acaso que o processo no Supremo contém
234 volumes e 500 anexos.
Os autos não apenas mostram que houve mensalão. Revelam também seus motivos. O mensalão
aconteceu porque o projeto do PT, ou ao menos do
PT capitaneado por Dirceu e Lula, determinava o controle absoluto do poder. Para atingir esse objetivo, o
PT, que ganhara o governo, precisava do apoio do
Congresso. Havia um pedaço do Congresso disposto
a se vender – e se vendeu. Venderam-se PT, PR, PP,
PMDB, PTB… Foram comprados em boa parte com
dinheiro público. Esses são os fatos, e nada mudará o
passado. Aos ministros do Supremo, cabe dar o veredicto sobre esses fatos – e, assim, encerrar esse triste
capítulo da nossa história.
A imprensa não tomou partido
Época – 30/07/2012
Poucas pessoas sabem tão bem o que estará
em jogo no julgamento do mensalão quanto o mineiro
Carlos Velloso. Atualmente advogado, ele foi ministro
do Supremo Tribunal Federal (STF) por 16 anos. Em
1994, participou do julgamento de Fernando Collor por
corrupção passiva. Votou pela condenação, enquanto
a maioria do Tribunal decidiu absolver o ex-presidente.
Em 2005, Velloso estava na presidência do Tribunal
Superior Eleitoral quando veio a público o mensalão.
Na época, afirmou que as penas para quem faz caixa
dois eram brandas demais. Sete anos depois, constata
que nada foi feito para mudar isso. Para ele, a decisão
do STF sobre os réus do mensalão poderá passar uma
imagem de condescendência com os políticos – e isso
seria lamentável.
Época – A primeira vez que o Supremo Tribunal
Federal condenou um político desde a Constituição de
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1988 foi em 2010. Nenhum até hoje foi preso. O senhor
acha que o julgamento do mensalão pode mudar a
imagem de condescendência do STF com os políticos?
Carlos Velloso – O número de autoridades, entre
elas incluídos os parlamentares, que gozam de foro
privilegiado é muito grande (o foro privilegiado impede que determinadas autoridades sejam julgadas por
tribunais comuns). Os parlamentares sempre foram
julgados pelo juiz de primeiro grau, com os recursos
cabíveis. A Emenda Constitucional número 1, de 1969,
outorgada pela Junta Militar, instituiu o foro privilegiado, no STF, para os parlamentares. Isso já devia ter
sido extinto. Porque o Supremo e os demais Tribunais
Superiores não têm vocação para julgar ações penais,
fazendo as vezes do juiz de primeiro grau. Aliás, juízes
de primeiro grau têm sido convocados para ajudar os
ministros, o que não é correto, não é regular, dado que
o ato de julgar é pessoal, intransferível e indelegável.
Certo é que a vocação do Supremo é julgar recursos
e ações de inconstitucionalidade.
Época – Qual é sua expectativa em relação ao
julgamento?
Velloso – Não tenho dúvida de que o Supremo
julgará tecnicamente. Poderão resultar absolvições. E
pior: ocorrerão condenações no grau mínimo, porque os
réus são primários e não têm antecedentes criminais.
Aos olhos da sociedade, pode parecer condescendência do Tribunal com os políticos, o que é lamentável.
Época – Como explicar o desempenho do STF
em relação aos políticos num país onde ocorrem tantos escândalos de corrupção?
Velloso – O desempenho do Supremo não implica
condescendência com os políticos. Deve ser considerado que uma ação penal depende de uma boa instrução
do inquérito policial. O Tribunal trabalha sobre o que foi
produzido pela polícia e pelo Ministério Público. Nem
sempre recebe processos bem instruídos, denúncias
baseadas em boa prova. E, se a polícia e o Ministério
Público não conseguem produzir prova consistente
contra o réu, ao Tribunal não resta outra alternativa
senão absolver. Caso contrário, não estariam agindo
seus integrantes como juízes, mas como justiceiros.
Época – Em 1994, no julgamento do ex-presidente
Fernando Collor, o senhor foi um dos votos vencidos
pela condenação. A maioria avaliou que não havia
prova cabal contra ele. A composição do STF hoje é
mais garantista – quer dizer, pró-acusado – ou mais
empenhada no combate à impunidade?
Velloso – Não acho que a composição atual do
Supremo seja mais garantista que a do meu tempo,
nem que a composição atual esteja mais empenhada
no combate à impunidade do que naquela época. Se
entendesse de outra forma, estaria cometendo injúria
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contra o Tribunal. Juiz tem de se pautar pela neutralidade. Juiz que se diz combatente contra o crime, contra a impunidade, é um arremedo de juiz, deveria ser
policial ou membro do Ministério Público, jamais juiz.
Época – Já se falou que alguns crimes de réus
do mensalão podem prescrever. Como reduzir a lentidão do STF em casos como esse?
Velloso – O que deveria ocorrer, para o fim de
reduzir a lentidão processual, seria a extinção do foro
privilegiado. É que os tribunais não têm vocação para
julgar ações penais originárias (aquelas que vão direto
ao Tribunal, sem passar pelo juiz de primeiro grau). Casos como o mensalão deveriam ser julgados pelo juiz de
primeiro grau, que é o juiz de todos. Foros privilegiados
não são republicanos, são o tributo que pagamos por
termos sido império. Os Estados Unidos, que sempre
foram república, não conhecem o foro privilegiado.
Época – Um dos 11 ministros do STF já foi advogado do PT e advogado-geral da União no governo
Lula. O senhor acha que ele tem isenção para participar do julgamento ou deve se declarar impedido?
Velloso – Sim, um dos 11 ministros já foi advogado do PT, advogado-geral da União no governo Lula,
subchefe da Casa Civil que tinha como chefe um dos
réus, o senhor José Dirceu. Trata-se do ministro José
Antonio Dias Toffoli. Acredito que agirá ele com isenção,
como autêntico magistrado. Ele não pode macular sua
biografia, que será analisada pelos que são do ramo,
pelos jornalistas, pelos juristas e, sobretudo, pelos juízes dos juízes, que são os advogados.
Época – Episódios como o encontro do ex-presidente Lula com o ministro Gilmar Mendes podem
interferir no julgamento?
Velloso – O ex-presidente quis adiar o julgamento, mas o ministro Gilmar Mendes expôs os fatos e o
episódio se encerrou, e não interferirá no julgamento,
acredito.
Época – O ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz
Bastos disse recentemente que a imprensa já tomou
partido contra os réus do mensalão. O senhor concorda?
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Velloso – Tenho pelo doutor Márcio Thomaz Bastos a maior admiração. Ele é notável advogado e grande
criminalista. Divirjo, entretanto, quando ele afirma que a
imprensa já tomou partido contra os réus do mensalão.
Não, a imprensa não tomou partido. A imprensa está,
simplesmente, noticiando livremente. Nesse sentido, ela
se põe como pulmão da sociedade. Ai deste país não
fosse a imprensa livre! Quanta coisa ficaria encoberta.
Época – Em relação a Márcio Thomaz Bastos, ele
foi criticado recentemente por atuar como advogado no
caso do mensalão (ele defende o ex-diretor do Banco
Rural José Roberto Salgado) e por receber dinheiro
de origem suspeita no caso do contraventor Carlinhos
Cachoeira. Como o senhor vê essas críticas?
Velloso – Não vejo nenhuma irregularidade. Ele
sempre foi advogado e esteve ministro de Estado por
algum tempo. Não há reparo a fazer na sua conduta,
no fato de ter recebido honorários advocatícios do
seu cliente, o tal Cachoeira. Sei que houve, inclusive,
representação de um membro do Ministério Público.
Esse representante do Ministério Público se excedeu,
talvez por vaidade. A levar a sério a representação, o
réu ficaria sem defesa. Quem se responsabiliza por verificar se o cliente tem condições de pagar honorários
é a Receita Federal. O mais, não passa de hipocrisia.
Época – O senhor era presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quando foi revelado o escândalo
do mensalão. Na época, disse que as penas eram muito
brandas para quem fazia caixa dois. Ainda pensa assim?
Velloso – Na presidência do TSE, sempre alertei
para a brandura das penas relativamente ao denominado caixa dois. Convoquei, inclusive, uma comissão
de juristas que reescreveu todo o capítulo dos delitos
eleitorais. Encaminhei o trabalho ao presidente da República, aos presidentes do Senado, da Câmara e do
Supremo. O então presidente do Senado converteu o
trabalho do TSE em projeto de lei do Senado. Lá ele
tramita, infelizmente, a passos de tartaruga, porque não
há vontade política do líder maior da maioria parlamentar, no presidencialismo, o presidente da República.
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O Julgamento do Século
Isto é – 30/07/2012
Depois de sete anos, o STF inicia o julgamento
dos 38 réus do mensalão. Como a tendência é pela
punição, o clima entre os acusados é de salve-se
quem puder
Nesta quinta-feira 2, após sete anos de expectativa, o Supremo Tribunal Federal dará início ao julgamento mais emblemático da história política do País.
Durante esse tempo, o processo que apura a denúncia
do esquema de compra de apoio parlamentar pelo PT
ganhou volume e substância. Nas suas mais de 50 mil
páginas, há centenas de relatórios de diligências feitas
pela Polícia Federal e o Ministério Público, além dos
depoimentos de 394 testemunhas. Os 38 réus, agora
na iminência de serem sentenciados e acuados pela
crescente pressão da opinião pública, demonstraram
nos últimos dias que o instinto de sobrevivência já fala
mais alto. Em vez do discurso afinado, quase corporativo, que adotavam no início da ação, os acusados
passam a trocar acusações às vésperas do julgamento.
As estratégias de defesa definitivamente mudaram. A
regra que os advogados devem adotar no tribunal é a
do cada um por si.
Apesar dos discursos públicos de confiança na
absolvição, os principais réus do processo revelam um
estado de ânimo bem diferente em conversas particulares. Há um desânimo generalizado entre eles, decorrente da sensação real de que o espaço para a impunidade está cada vez menor e que o julgamento terá,
de fato, consequências. O ex-ministro José Dirceu é
um exemplo notório desse pessimismo. Apontado pelo
Ministério Público como o “chefe da quadrilha”, Dirceu
entrou em profunda depressão, segundo colaboradores próximos e ex-colegas de governo. Ele se tornou
a síntese da fragmentação petista. Em conversas com
amigos e empresários, Dirceu não esconde sua apreensão. Tem o semblante cansado e mantém o olhar
distante. Em nada faz lembrar o confiante ministro que
ditava as ordens na antessala da Presidência da República. Dirceu acha que será condenado e até preso.
Acredita que sua sentença será usada para atender
aos anseios da opinião pública. “Serei um símbolo
desse julgamento”, reclamou com amigos. No decorrer do processo, o ex-ministro da Casa Civil esperava
a solidariedade de parte dos réus, especialmente dos
integrantes do chamado núcleo político do esquema.
Sua defesa alegará que, depois de ter virado ministro,
ele afastou-se da gestão do PT e, portanto, não tem
responsabilidade por eventuais desvios do partido. Mas
Dirceu não espera mais que esta tese seja endossada
pelo ex-tesoureiro Delúbio Soares e peloex-presidente
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da legenda, José Genoíno. Ele sabe que no PT suas
alegações acabaram entendidas como uma tentativa
de jogar toda a culpa pela montagem e operação do
esquema no colo dos colegas e ex-dirigentes do partido. Se até alguns meses atrás tudo levava a crer que
os réus iam para o STF com um discurso afinado, o
que se observa agora é um cenário de divergências
internas que pode resultar numa guerra de versões,
conforme apurou ISTOÉ em conversas com advogados, réus e ministros do Supremo.
Segundo um dos ministros do Supremo, “houve
notáveis mudanças de argumentos” ao longo do processo. Em sua defesa inicial e nos depoimentos que
prestou à Justiça, Delúbio chegou a bancar a tese de
que a ideia de fazer caixa 2 para ajudar aliados partiu
exclusivamente dele. A versão consta das alegações
finais de outros réus, como Anderson Adauto, José
Genoíno e do próprio José Dirceu. Mas os advogados
de Delúbio concluíram, nos últimos dias, que assumir a
culpa não seria a melhor saída, pois sempre se soube
que dentro do próprio PT havia uma rígida hierarquia.
“Ninguém tomaria uma decisão importante, como a
de levantar recursos financeiros, sem autorização de
cima”, diz um militante ligado a Delúbio. Para se livrar
da condenação por formação de quadrilha e corrupção ativa, cuja pena máxima é de 15 anos de cadeia,
o ex-tesoureiro vai argumentar que houve apenas caixa 2. Ou seja, o dinheiro distribuído pelo publicitário
Marcos Valério a políticos de diferentes legendas não
seria para comprar apoio dentro do Congresso, mas
apenas para quitar dívidas eleitorais. “Delúbio é o símbolo da solidariedade e do sangue vermelho. Mas não
há provas de que houve compra de votos”, afirma seu
advogado Sebastião Ferreira Leite.
A defesa de Delúbio, portanto, se chocará com
os argumentos de Dirceu. O ex-ministro, por sua vez,
transfere para o ex-deputado José Genoíno a responsabilidade pelas decisões partidárias. Para se defender, Genoíno dirá que, em 2002, quando o crime
supostamente ocorreu, estava em campanha para o
governo de São Paulo, o que teria lhe afastado das
atividades partidárias. A versão de Genoíno devolve a
responsabilidade para Delúbio Soares, que, segundo
o ex-deputado, tinha total autonomia sobre as contas
da legenda. “Em 2007, Genoino foi acusado nove vezes do crime de peculato, foi absolvido em todas. Ele
estava em campanha, ora!”, diz o advogado Luiz Fernando Pacheco.
As divergências e transferências de responsabilidades entre as defesas não se restringirão ao núcleo
político dos réus. O advogado do publicitário Duda
Mendonça sugere que o empresário Marcos Valério,
pivô do esquema, teria feito várias remessas para
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o exterior, não apenas a Duda. Embora o Ministério
Público e a CPI dos Correiros não terem conseguido identificar outros pagamentos, um documento de
16 páginas, assinado pelos advogados Tales Castelo Branco e Frederico Crissiúma, que depois foram
substituídos por Luciano Feldens, sustenta a versão
das múltiplas remessas. Enquanto a defesa de Duda
complica Marcos Valério, este, por sua vez, repassa a
culpa para Delúbio. Advogado do publicitário, Marcelo
Leonardo defenderá a tese de que seu cliente desconhecia os motivos dos pagamentos solicitados pelo
tesoureiro do PT. Ele afirma que os empréstimos obtidos no Banco Rural e no BMG foram todos regulares
e legais, conforme perícia da Polícia Federal. Esses
valores saíram do banco para a conta da SMP&B e
foram devidamente registrados no sistema do Banco
Central – versão corroborada pela defesa do Banco
Rural. Diz ainda que o dinheiro proveniente do fundo
Visanet pertencia a uma empresa privada e nunca transitou em contas do Banco do Brasil. “Não há recursos
públicos nos valores distribuídos por Marcos Valério a
pedido do PT”, afirma.
Além do jogo individualizado para salvar a própria
pele, há outra peculiaridade na atitude dos réus, como
já perceberam os ministros que vão julgar o caso. Tanto
nas alegações finais quanto nos documentos anexados de última hora, as defesas têm insistido em uma
estratégia para desmontar a acusação de formação de
quadrilha, que recai sobre nove dos 38 réus. Na avaliação de um dos ministros, se a tentativa de rebater
os argumentos do Ministério Público referentes a esse
delito for bem sucedida, o núcleo político conseguiria
blindar o PT. Isto porque seria possível alegar que, se
não houve associação de pessoas para praticar o crime, não houve o mensalão. Pelo menos neste aspecto, os petistas tendem a adotar um mesmo discurso.
Como um último recurso, as defesas de alguns
dos réus vão tentar apontar supostas falhas do processo. O advogado de José Dirceu, José Luis Oliveira,
alegará que as provas produzidas na fase pré-judicial,
apresentadas na denúncia do procurador-geral não
foram corroboradas na fase judicial. “A absoluta inexistência de provas aptas a um decreto condenatório
tem como primeiro responsável o próprio Ministério
Público, que nem mesmo buscou produzir uma prova
válida”, diz. No Supremo, no entanto, essas explicações
dificilmente serão aceitas. A maioria dos ministros está
afinada com a opinião pública. Carmen Lúcia, Rosa
Weber, Joaquim Barbosa e o presidente Carlos Ayres
Britto têm demonstrado internamente total intolerância
com a corrupção. Britto, inclusive, adotou precauções
para barrar quaisquer artimanhas dos advogados para
adiar o julgamento. Preparou defensores públicos, caso
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alguém fique sem representante legal, e fez acordo
com os colegas para que questões já julgadas, como
o desmembramento do processo, sejam decididas em
rito sumário.
Conforme apurou ISTOÉ, no entanto, alguns dos
integrantes do Supremo vão optar por marcar posição
e demonstrar que não se deixarão influenciar pelo
apelo popular. Isso deve se traduzir em ponderações
mais longas sobre as defesas dos réus, o que não significa relaxamento no ato de julgar. O ministro Marco
Aurélio Mello é um deles. Avesso às pressões, ele vai
destacar em seus votos os argumentos usados pelos
advogados. Mello é um dos ministros que mais vezes
falou sobre o caso, sempre ressaltando a necessidade de um julgamento imparcial e “sem atropelos”. Sob
essa tese, espera-se que os votos de Cezar Peluso,
Luiz Fux e Celso de Mello sejam pela absolvição de
réus que tiveram mero papel coadjuvante no esquema.
Mesmo assim, apenas Ricardo Lewandowski e Dias
Toffoli, ligados ao PT, devem acatar a tese de crime
eleitoral, defendida pelo PT, segundo relato de técnicos do próprio Supremo.
Seja como for, por precaução os advogados dos
38 réus resolveram manter seus clientes longe dos holofotes. Nenhum deles deve comparecer ao Supremo
até que sejam pronunciadas as sentenças. Nos últimos
dias, aliás, a maioria dos réus optou pela discrição.
Dirceu, depois de uma temporada na casa da mãe em
Passa Quatro, em Minas Gerais, foi para São Paulo, de
onde acompanhará o julgamento. Também no centro
das acusações, o ex-presidente do PT José Genoíno
resolveu tirar dez dias de férias, a partir da próxima
semana, para acompanhar o julgamento na capital
paulista. Na semana passada, Genoíno cumpriu sua
rotina de trabalho normal como assessor especial do
ministro da Defesa, Celso Amorim, mas acompanhou
de perto todas as notícias a seu respeito. Na quinta-feira 26, reuniu-se com seu advogado Luiz Fernando
Pacheco. “Genoíno ficou preocupado com as manifestações dos advogados réus ao longo da semana”, disse
um amigo do petista. Marcos Valério, que mora numa
mansão de muros altos em um bairro nobre de Belo
Horizonte, só saiu de casa, na última semana, para ir
ao escritório do sócio Rogério Toletino.
Delúbio optou por acompanhar o julgamento do
sítio da família em Goiânia. Mas, ao contrário dos outros réus, o ex-tesoureiro preferiu a exposição pública
ao recolhimento. Nos últimos meses, o ex-tesoureiro
fez um périplo pelo interior de Goiás e de Mato Grosso para tentar provar sua inocência durante encontros
organizados pelo PT. Também fez visitas a Brasília e
a São Paulo. Na terça-feira 24, Delúbio apareceu sorridente num ato em sua defesa na sede da CUT, no
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Setor de Diversões Sul, em Brasília. Para um auditório
com mais de 70 pessoas, ele disse que a engenharia
financeira que montou para quitar as dívidas do PT e
dos partidos aliados desmoronou. “Deu errado, deu
essa confusão toda”, disse o ex-tesoureiro. Em conversas reservadas, Delúbio afirma que espera pelo pior.
“Dificilmente escaparei”, admite.
Outro réu que preferiu manter-se em evidência
nas vésperas do julgamento foi o autor das denúncias,
Roberto Jefferson. Ele foi reeleito presidente do PTB na
Convenção Nacional do partido, em Brasília, no último
dia 19. Há duas semanas, anunciou sua internação no
Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro,
onde fez uma angiotomografia e cintilografia miocárdia
– tomografia computadorizada de tórax e abdômen.
Também comunicou que seus médicos marcaram para
o sábado 28 a retirada de um tumor no pâncreas que,
segundo ele, “não é câncer”. Ao contrário de Delúbio,
porém, Jefferson desafia o tribunal: “Não há condição
de me condenarem”. Com a palavra, o Supremo.
Os jantares políticos de Dilma
Isto é – 30/07/2012
Na política, gestos falam mais que palavras. E há
poucos gestos tão simbólicos quanto abrir a própria
casa para receber aliados, interlocutores ou rivais. Em
seu segundo ano no poder, a presidenta Dilma Rousseff dá demonstrações de que está disposta a investir
na articulação política, melhorando sua relação com
o Congresso, e na costura de palanques eleitorais.
Marcando posição em relação ao ex-presidente Lula,
ela revela um jeito próprio de negociar, lançando mão
da hospitalidade em jantares informais, porém reservados, no Palácio da Alvorada, sua residência oficial.
Longe dos olhos de assessores e sem a pressão da
agenda diária do Palácio do Planalto, Dilma tem estreitado laços com caciques do PT e de outros partidos
da base, pacificando crises às vésperas das eleições
de outubro e costurando acordos para 2014.
Foi assim, por exemplo, há três semanas, quando recebeu os governadores de Pernambuco, Eduardo Campos, e do Ceará, Cid Gomes. O convite surgiu
em meio às especulações de um possível rompimento do PSB com o governo. Logo que a dupla pisou no
Alvorada, Dilma declarou que o objetivo do jantar era
dizer que compreendia as divergências eleitorais, mas
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queria a base unida e o apoio de ambos. “Meu governo
precisa do PSB”, disse. A conversa foi acompanhada
de sopa de legumes, bacalhau e regada a um vinho da
região de Petrolina (PE) – cardápio coordenado pela
mãe da presidenta, Dilma Jane, e a tia Arilda.
Três horas depois, Campos e Gomes deixaram
o local bem mais tranquilos e falando até em apoio a
Dilma numa eventual reeleição. Uma semana antes, a
presidenta havia recebido também no Alvorada o presidente do PT, Rui Falcão. A ideia era acertar os detalhes da aliança com o PMDB para lançar o ex-ministro
Patrus Ananias como candidato à Prefeitura de Belo
Horizonte, depois do rompimento de Márcio Lacerda
com o PT. Numa atividade social pouco vista desde o
início de seu governo, a presidenta também convidou
para um jantar no Alvorada o presidente da Câmara,
Marco Maia. Acompanhado da ministra das Relações
Institucionais, Ideli Salvatti, Dilma queria de Maia o
compromisso de que não seriam aprovados antes do
recesso temas considerados polêmicos, principalmente
que implicassem em impacto negativo no orçamento.
Cumprida a primeira parte do acordo, foi a vez
de Maia oferecer um jantar à presidenta na residência
oficial da Câmara no Lago Sul. À mesa, havia dois tipos
de peixe e carne assada, além de uma pauta ampla de
assuntos. Dilma e o presidente da Câmara, cercados
de vários ministros, conversaram sobre as candidaturas de deputados federais petistas. Dilma não jantou,
pois já havia comido antes, mas provou uma musse de
doce de leite e tomou um refrigerante. O clima de informalidade garantiu fotos dela com candidatos e deixou
boa impressão. Muito político vem torcendo para ser
convidado para o próximo jantar, mas é preciso cautela. “Os jantares de Dilma são um gesto raro, diante
de situações delicadas”, alerta um assessor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, damos por
encerrada a presente sessão, convocando nova sessão para amanhã às 14 horas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 42
minutos.)
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