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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 115, de 2015, para investigar o assassinato de jovens no Brasil.
ATA DA 13ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 13ª Reunião, realizada em 17 de agosto de 2015, às 19 horas e 55 minutos, no
Plenário 15 da Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência da Senadora Lídice da Mata
e com a presença do Senador Telmário Mota. Deixaram de comparecer os Senadores Roberto Rocha, Paulo
Paim, Angela Portela, Lindbergh Farias, Maria do Carmo Alves e Magno Malta. Na ocasião, foi realizada
audiência pública com a presença do Sr. Thiago André Pierobom de Ávila - Promotor de Justiça do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios e do Sr.Ibis Silva Pereira - Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro. Após aprovação, a presente Ata será publicada juntamente com a íntegra das notas taquigráficas.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Havendo número regimental, declaro aberta a 13ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 115, de 2015,
com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de jovens no Brasil.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com os seguintes
convidados: Dr. Thiago André de Ávila, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o qual convidamos para compor a mesa. (Palmas.)
Outro convidado ilustre é o Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Ibis Silva Pereira, o
qual convidamos para compor a mesa. É uma honra. (Palmas.)
A nossa pressa em tê-los aqui é tanta que esquecemos de pedir ao pessoal da mesa para conduzi-los,
mas é uma honra tê-los conosco para debater esse assunto tão importante.
A título de informação, esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade
de participação popular. Por isso, pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas
podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/ecidadania, através do Alô
Senado, pelo número 0800-612211. Para organizar os nossos trabalhos, informo que, após a exposição dos convidados, a palavra será concedida aos Senadores e às Senadoras na ordem de inscrição. Terão preferência para
o uso da palavra, na seguinte ordem, o Relator, o Presidente e os membros titulares e suplentes da Comissão.
Inicialmente, concedo a palavra ao Promotor de Justiça, Dr. Thiago André. Vamos sugerir 15 minutos
para cada orador. Se for necessário, o assunto realmente exige, nós teremos uma tolerância para que a gente
possa concluir as informações.
O SR. THIAGO ANDRÉ PIEROBOM DE ÁVILA – Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer, na
pessoa do Senador Telmário Mota, o convite que me foi formulado, de estar participando desta CPI tão importante para a discussão de um problema social grave, sério, no Brasil, relativo à violência praticada contra a
juventude, de forma muito especial contra a juventude negra.
Eu me permitiria, portanto, fazer uma breve apresentação inicial. Meu nome é Thiago Pierobom, sou Promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios; atualmente, sou Coordenador do nosso Núcleo de Direitos
humanos. Tenho doutorado pela Universidade de Lisboa, com a temática do Controle Externo da Atividade
Policial pelo Ministério Público, uma pesquisa que acabou também trilhando diversos caminhos também pelo
problema da violência policial, da corrupção policial e dos desafios para termos uma polícia mais eficiente da
que temos na atualidade.
Eu trago aqui alguns dados de pesquisas relacionadas à percepção da população relativamente à atuação
policial. É óbvio que, quando vamos falar de atuação policial, é muito importante que tenhamos em mente,
primeiro – e esse é o ponto de partida da nossa discussão –, não existe nenhuma democracia no mundo que
exista sem uma polícia forte, reconhecida, bem equipada, valorizada. Esse é o ponto de partida. Ninguém aqui
não gosta da polícia. Aliás, estamos aqui para discutir esse tema exatamente porque reconhecemos a importância das instituições policiais, mas problemas relacionados à atividade policial existem no Brasil, isso é fato
notório, e existem em qualquer lugar do mundo. A França, a Alemanha, a Itália, os Estados Unidos têm problemas com as suas polícias, problemas de violência, problemas de corrupção, igualmente. É óbvio que aqui no
Brasil o problema é mais grave, mais crônico, pela nossa própria história e por uma série de outros fatores, mas
também existe nesses outros locais.
Então, farei pontualmente algumas críticas à atuação do policial, mas fica, desde já, o meu reconhecimento e valorização desses profissionais que, muitas vezes, arriscam suas vidas em nome da segurança.
Em 1997, o Ibope realizou uma pesquisa nacional que documentou que 70% dos brasileiros disseram
não confiar nem um pouco na polícia. E a maioria considerou que a qualidade dos trabalhos da polícia piorou
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ultimamente e 92% das pessoas entrevistadas naquela oportunidade disseram que temem que o policial faça
mal a seus parentes.
Em 2012, o Ipea fez uma nova pesquisa e chegou a resultados, infelizmente, semelhantes: 53,5% dos
brasileiros consideram que os policiais no Brasil não respeitam os direitos dos cidadãos; 63% das pessoas consideram que os policiais tratam as pessoas com preconceito e discriminação; 12% dos entrevistados afirmaram
que já sofreram algum atendimento policial e tiveram problemas de truculência durante esse atendimento,
como xingamentos ou agressões.
Uma outra pesquisa, de 2013, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública documentou que ao menos cinco
pessoas morrem por dia em confrontos com a polícia e que 70% da população brasileira não confiam na polícia.
Quando nós confrontamos esses dados com os de outros países, como o de que na Inglaterra 82% das
pessoas confiam na polícia, nós verificamos que temos um problema sério em relação à atuação policial. Ainda segundo informações preliminares da Pesquisa Nacional de Vitimização da Senasp, Ministério da Justiça,
divulgada em 2013, 7,2% dos cariocas entrevistados afirmam terem sido vítimas de extorsão policial, 7,2% das
pessoas entrevistadas naquele contexto específico afirmam que já foram vítimas de extorsão policial.
Infelizmente, a história brasileira é recheada de incidentes de graves violações de direitos humanos relacionadas à atuação policial. Poderíamos citar incidentes como Carandiru, em 1992; Candelária; Vigário Geral;
Eldorado do Carajás; Urso Branco; Queimados. Recordo-me de que, em 2006, depois que o PCC fez aqueles
atentados às delegacias de polícia de São Paulo, seguiu-se uma onda de assassinatos na sequência, como se
fosse uma resposta da polícia em relação àquele atentado, que, obviamente, é uma grave violação aos direitos
humanos dos policiais, mas que também, igualmente, não se justifica.
Há um relatório da Polícia Civil de São Paulo que indica que, no período de 2006 a 2010, cerca de 150
homicídios na capital paulista foram praticados com o envolvimento de policiais militares em grupos de extermínio. E ainda havia a suspeita, naquela oportunidade, de que cerca de cinquenta policiais estavam diretamente envolvidos no tráfico de drogas e no controle de jogos de azar.
Goiás todos sabemos que tem sérios problemas com grupos de extermínio, inclusive com a participação de policiais militares. Infelizmente, mais pessoas desapareceram em Goiás durante a democracia do que a
quantidade de pessoas que desapareceram durante a época da ditadura militar.
Nós conhecemos casos de agentes públicos que foram diretamente alvo dessa violência. Recordo que,
em 2011, a juíza Patrícia Acioli foi assassinada e um dos motivos desse assassinato foi seu envolvimento na
investigação de um grupo de extermínio praticado por policiais. No mesmo ano, uma juíza de Pernambuco,
Fabíola Moura, foi vítima de um atentado à vida praticado, presumidamente, por policiais militares relativos a
um grupo de extermínio, que também é um problema sério lá no Estado de Pernambuco.
Não sem razão a Anistia Nacional estabelece que, hoje, uma das mais sérias violações aos direitos humanos
no Brasil está relacionada com o padrão violento, truculento de relacionamento da polícia com a sociedade civil.
Bom, quando nós discutimos esses temas com os dirigentes de instituições policiais, normalmente a
resposta que nós recebemos é: “Olha, essas pessoas são maçãs podres. Elas divergem dos valores da nossa instituição, então o que nós temos que fazer é atacar as maçãs podres. Temos que retirar essas maçãs do barril,
que nós vamos resolver o nosso problema”.
Bom, toda a literatura internacional relacionada ao controle da atividade policial é muito clara no sentido
de indicar que problemas como violência policial ou corrupção policial não são problemas de maçãs podres.
Elas são problemas de barris podres.
Eu posso retirar essas maçãs e colocar outras no local. Se o barril estiver podre, qualquer maçã que for
colocada nesse barril tem o risco de se contaminar com aquele defeito.
Em outras palavras, não é um problema de um policial individualmente, isoladamente, que desvia do
padrão. O problema é que os mecanismos de controle nos quais esses policiais estão inseridos acabam, em
certa medida, fomentando, dando espaço para que ocorram esses episódios de desvio na atuação policial.
Portanto, o que nós temos que pensar é qual é o modelo de segurança pública que está construído, no
qual esses policiais estão inseridos, quais são os incentivos que são diariamente fornecidos a esses policiais,
os contraincentivos para não cederem a tentação de agirem com truculência, com agressividade, no exercício
da sua função.
Todos os estudos de criminologia da atuação policial indicam que, quando policiais são colocados em
áreas de elevada criminalidade em que estão expostos a situações de desrespeito e de eventualmente atentado a sua integridade física, existe uma tendência natural de uma relação de alteridade, como se fosse: a comunidade está lá e a polícia está aqui, a polícia não faz parte da comunidade, a polícia é chamada para manter
a ordem sobre essa comunidade.
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Quando nós acrescentamos a esse relacionamento demandas de maior eficiência na atuação policial, demandas que vêm de múltiplas fontes, muitas vezes a própria comunidade exige mais segurança, os superiores
na instituição, a mídia exige mais segurança, eu gero uma pressão para que esses policiais sejam mais eficientes.
O nosso problema é que hoje nós temos um ciclo interrompido na atuação policial. A Polícia Militar faz
só policiamento preventivo, a Polícia Civil faz só a investigação de crimes. E, quando eu chego para os policiais
militares e falo: olha vocês têm que proporcionar mais segurança neste local, o primeiro incentivo que eu dou
para esses policiais militares é a única coisa que eles podem fazer, para intervir num crime que está acontecendo, que é fazer uma prisão em flagrante.
Hoje a maioria das nossas prisões em flagrante são ou por porte de armas, ou por porte drogas. Então,
gera-se uma pressão nesses policiais para serem mais incisivos na apreensão de armas, na apreensão de drogas, porque são as hipóteses em que eles podem atuar numa prisão em flagrante ordinariamente. E isso acaba
fomentando uma série de episódios que eventualmente podem evoluir para a truculência na atuação policial,
como violações de residências sem mandados de busca e apreensão domiciliar, aumento na abordagem de
pessoas que são estereotipadas como possíveis suspeitos.
Eu gostaria de abrir um parêntese. O nosso mapa da violência, na sua última edição, tem um recorte
muito claro do viés racial com o problema da letalidade da atuação policial. Enquanto os homicídios de jovens
negros têm crescido sistematicamente ao longo dos anos, os homicídios de jovens brancos têm, de forma inversa, diminuído ao longo dos anos. Quando nós analisamos os índices de letalidade da polícia em relação à
sociedade, majoritariamente as vítimas da atuação letal policial normalmente são jovens, homens, negros, residentes nas periferias das grandes cidades.Então, existe claramente um viés racial.
Por que eu digo isso? É porque infelizmente, no Brasil, nós somos um país marcado por diversos fatores
de discriminação. Somos um país machista, somos um país racista, somos um país elitista, somos um país adultocêntrico, sem falar de outras formas inúmeras de discriminação, como a homofobia, etc. Somos um país racista e, muitas vezes, não nos reconhecemos como um país racista. Infelizmente ainda existe o mito da chamada
democracia racial, de que, no Brasil, sofremos a miscigenação. Então, todos nós temos alguma coisa de branco,
negro, índio nas nossas veias e formamos uma sociedade em que todos convivem bem. Isso não é a verdade.
Quando nós olhamos para as estatísticas, claramente os negros estão subinseridos no mercado de trabalho, têm salários mais baixos, têm um índice maior de desemprego, a nossa população pobre é majoritariamente composta por pessoas negras, a nossa exclusão social tem cor no Brasil. Basta olhar para as pessoas em
situação de rua e ver qual a cor majoritariamente dessas pessoas.
Portanto, num quadro racista de sociedade, nós não podemos ter a ilusão de que policiais não vão ter
a mesma tendência de raciocinar assim como todas as outras pessoas da sociedade, porque policiais não vieram de Marte.
Eles vieram da sociedade que está aí. Se a sociedade tem esses valores, naturalmente eles vão refletir
esses valores. Certa vez me perguntaram se essa eventual atuação racista da polícia seria um fator consciência. A minha resposta é que normalmente não. Dificilmente um policial vai se reconhecer como racista. Normalmente esses elementos de atuação racista operam num nível inconsciente, porque, se o policial tem que
abordar alguém como suspeito, e o que se considera como fundada suspeita é um índice marcado pela discricionariedade, inconscientemente o policial, ao abordar duas pessoas, uma branca e outra negra, vai tender a
imaginar que muito provavelmente aquele indivíduo negro é alguém que é mais suspeito, que tem uma maior
propensão a eventualmente estar envolvido em algum ilícito.
E da mesma forma, se durante essa abordagem essa pessoa negra esboçar alguma reação, muito provavelmente o policial vai, ainda que inconscientemente, tender a imaginar que aquilo é uma reação violenta
à sua intervenção e, portanto, ter uma escalada no uso da força em relação àquela pessoa que pode eventualmente evoluir para um resultado letal.
Eu estou me esforçando ainda para construir um cenário de um policial bem-intencionado, que quer
fazer realmente a sua função, sem considerar aqueles outros casos que, ainda que residuais, não podem ser
desconsiderados, de policiais que claramente iniciam a sua intervenção já com um propósito de realizar um
resultado letal. E talvez o maior exemplo que nós tenhamos pelo menos de um momento histórico disso me
parece retratado naquele filme Tropa de Elite, em que os membros do Bope já subiam o morro cantando a sua
música: “Homens de preto, qual é sua missão? Subir na favela e deixar corpo no chão.” Essa era a música que
eles cantavam em seu treinamento e para o qual eles se condicionavam.
(Soa a campainha.)
O SR. THIAGO ANDRÉ PIEROBOM DE ÁVILA – Caminhando já para minha conclusão, qual é o papel
do Ministério Público dentro desse fenômeno muito mais amplo de controle da eventual violência praticada

Outubro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Sábado 17

7

no âmbito policial e de forma mais ampla da mortalidade da juventude, especialmente da juventude negra?
O Ministério Público tem duas atuações muito importantes: a Constituição Federal, no art. 129, inciso II, fala
que uma das atribuições do Ministério Público é zelar para que todos os órgãos públicos e a sociedade civil
respeitem os direitos previstos na Constituição. Então, o Ministério Público é concebido no paradigma constitucional como o grande fiscal do respeito ao sistema de direitos fundamentais. Isso se aplica na área da saúde,
da educação, da assistência social e também na área da segurança pública. Aliás, não sem razão o art. 5º da Lei
Complementar nº 75 estabelece que uma das áreas de atuação do Ministério Público deve ser na fiscalização
das políticas de segurança pública. E esse é um ponto em que eu faço a minha mea-culpa como integrante do
Ministério Público. O Ministério Público precisaria avançar mais dentro dessa temática de fiscalização dessas
políticas de segurança pública.
A outra área de atuação do Ministério Público vem prevista igualmente no art. 129, inciso VII da Constituição Federal, que estabelece que uma das atribuições do Ministério Público é exercer o controle externo da
atividade policial. Novamente esse é um ponto que precisa ser avançado na atuação do Ministério Público. Nós
temos várias experiências no Ministério Público de avanço no controle da atividade policial. Normalmente, as
experiências de avanço que existem elas ocorrem nos Estados que criaram estruturas especializadas dentro
do Ministério Público para exercer a função de controle externo da atividade policial.
E aí eu me situo num local que eu diria talvez privilegiado, porque o Distrito Federal foi a unidade pioneira no Brasil de criação de uma unidade especializada, com membros em dedicação exclusiva apenas para
pensar a temática de controle externo da atividade policial e para realizar a investigação de crimes praticados
por policiais. É fato público e notório que houve uma resistência gigante por parte das instituições policiais ao
exercício do controle externo. É óbvio que nenhuma instituição gosta de ser controlada; especialmente a Polícia tem uma tendência, não só a brasileira, mas em qualquer local do mundo, de se insular, de fechar, de dizer
que eles são os especialistas da segurança pública e só eles vão discutir essa temática, quando todos sabemos
que numa democracia a discussão das políticas públicas tem que começar no Parlamento e, enfim, passar por
toda a sociedade civil.
Então, nós temos, aqui no Distrito Federal, desde o final da década de 1990, o Núcleo de Controle Externo
e um Núcleo de Investigação de Crimes de Tortura Praticados por Policiais e foi isso que fomentou os grandes
avanços que tivemos no Distrito Federal. Alguns outros Estados têm avançado na criação dessas unidades,
mas o fato é que, de forma geral, no Brasil, infelizmente,a maioria dos Estados ainda não criou essas unidades
especializadas.
Hoje este é um tema central de preocupação no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, e
falo isso porque também sou membro colaborador da Comissão de Controle Externo do Conselho Nacional
do Ministério Público. Hoje há uma diretriz para que todos os Ministérios Públicos criem órgãos especializados para exercer o controle externo da atividade policial e para investigar ou acompanhar a investigação de
crimes praticados por policiais. Especificamente em relação à morte decorrente da intervenção policial, está
hoje em tramitação no Conselho Nacional do Ministério Público uma resolução que procura criar a obrigação
de que todos os Ministérios Públicos criem procedimentos para fiscalização e acompanhamento das hipóteses de morte decorrente da intervenção policial. Portanto, que haja a abolição dos chamados autos de resistência, numa hipótese de confronto com a polícia em que há morte de uma pessoa. O procedimento antigo
era que se lavrava um auto de resistência, presumindo que, se a pessoa morreu no confronto com a polícia,
foi porque ela resistiu à atuação policial. E aquilo era sumariamente arquivado numa delegacia de polícia, não
havia nenhum tipo de investigação. Obviamente, esse procedimento atenta contra as diretrizes tanto da ONU
quanto de nosso ordenamento jurídico, no sentido de se investigar efetivamente todo e qualquer episódio
de confronto na atuação policial.
Há uma resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Resolução nº 8, especificamente sobre
este tema dos autos de resistência, da importância de haver uma efetiva investigação. E a ideia é que, com
essa nova resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que está em tramitação, possamos avançar
também na regulamentação dessa obrigação por parte do Ministério Público em ser eficiente no acompanhamento desses episódios.
De forma geral, sintetizaria que a nossa contribuição e a contribuição do Legislativo para auxiliar o Ministério Público a exercer essa função é de consolidar esse papel do Ministério Público, para realizar investigações
independentes dos crimes praticados por policiais. Toda vez que sentamos para conversar sobre esse tema, há
uma forte resistência das instituições policiais, especialmente no âmbito da Polícia Civil, em relação às investigações conduzidas pelo Ministério Público. Mas essa é uma tendência internacional. Em qualquer local do
mundo, se há controle externo da atividade policial, o órgão de controle externo precisa investigar os crimes
daquele que é controlado. Há uma recomendação da ONU no relatório Philip Alston de que o Ministério Público seja ainda mais eficiente no sentido de investigar essas mortes praticadas por policiais.
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Enfim, de forma geral, essas seriam as considerações, já pedindo desculpas por ultrapassar o prazo que
me foi inicialmente concedido. Estou à disposição para as eventuais indagações e colocações que a plateia ou
a Mesa vierem a fazer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Obrigado.
Aqueles que chegaram agora e que estão ligando a TV Senado, estamos aqui na 13ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 115, de 2015, com a finalidade de, no prazo de 180
dias, investigar o assassinato de jovens no Brasil.
Acabamos de ouvir um dos nossos convidados, o nosso promotor público da Justiça do Distrito Federal e Territórios, Dr. Thiago André. Esta audiência é interativa, com a possibilidade da participação popular. Por
isso, as pessoas que têm interesse em participar, de fazer perguntas, comentários, podem fazer por meio do
portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/ecidadania e também pelo Alô Senado, através do número 0800-612211.
O costume do cachimbo bota a boca torta. Como eu trabalhei por 18 anos no Bradesco, falei aqui Alô
Bradesco em vez de Alô Senado. Eu era auditor e quando havia a denúncia, eu dizia: liguem para o Alô Bradesco. Então, queria fazer a correção, porque agora não sou mais auditor, sou Senador, e aqui liguem para o Alô
Senado, participem.
Vamos agora ter a oportunidade também, todo mundo aqui, os universitários ficaram nervosos, trocaram
tudo. Está corrigido. Vamos ouvir outro convidado, nosso ilustre coronel da PM do Estado do Rio de Janeiro,
que tem uma larga experiência e que vem hoje a esta Comissão com o propósito de colaborar, de ajudar neste nosso relatório, nosso trabalho, no sentido de que possamos reduzir substancialmente essa criminalidade,
assassinato do jovem brasileiro.
Ouvimos o promotor público e teremos aqui inúmeras perguntas ao promotor, como, com certeza também, surgirão já inúmeras ao Coronel Ibis Silva Pereira, que está com a palavra agora.
O SR. IBIS SILVA PEREIRA – Senador Telmário Mota, Dr. Thiago André, meus caríssimos e minhas caríssimas, inicialmente eu gostaria de dizer do privilégio que é para mim poder falar nesta Casa e sobre um tema tão
doloroso como esse. A cada dez minutos, um brasileiro é assassinado neste País. A cada dez minutos! Imaginem
o tempo que vai decorrer, até o final desta audiência, e calculem o número de brasileiros que terão morrido
apenas enquanto nós estamos aqui reunidos.
Eu devo me confessar um pouco triste, porque eu imaginava que esta sala estivesse lotada, com pessoas
sentadas no chão, acotovelando-se nos corredores, porque viver num país em que, a cada dez minutos, uma
pessoa é trucidada, nisso que o professor e Senador que muito honrou esta Casa, Darcy Ribeiro, dizia, ele criou
uma expressão fantástica para traduzir o Brasil. Ele dizia que o Brasil era “um espantoso e prodigioso moinho
de espremer gente, de triturar pessoas”. São quase 60 mil pessoas assassinadas. Homicídio doloso. Esse que
acontece com a intenção manifesta de matar.
Eu diria, meus senhores, que pior do que viver num país que apresenta hoje esses dados é olhar para
a história e, talvez, imaginar que essa barbárie é ancestral. É ancestral. Se nós tivermos oportunidade de ler,
por exemplo, esse prodigioso relatório que praticamente inaugura a história das barbáries praticadas apenas
durante a República, e eu me refiro a essa grande obra da literatura brasileira, que é Os Sertões, talvez a gente
encontre ali uma pista para começar a pensar por que chegamos a esse ponto tão terrível, com indicadores tão
pavorosos. E, ainda assim, e apesar disso, a gente não consegue mobilizar as pessoas. Parece que viver num
país em que quase 60 mil pessoas são trucidadas anualmente não é capaz de nos indignar, de mobilizar tanto
as pessoas assim, para cessação dessa tragédia.
Euclides viu uma coisa, no final do século XIX, que creio que ainda está presente hoje, quando ele falava
na triste sina, no triste destino daqueles patrícios retardatários. Eu diria que essas pessoas que estão morrendo hoje são, da mesma maneira, patrícios retardatários. São pessoas que estão excluídas do nosso modelo de
sociedade e que estão condenadas a ficar assim, a permanecer assim. O direito de punir no Brasil, talvez, historicamente, esteja sendo usado ou venha sendo usado como forma de administrar a exclusão. Parece-me que
isso pode explicar um pouco do que o nosso promotor público falava, desse direito penal subterrâneo que
existe aqui, para utilizar uma expressão do Prof. Zaffaroni. Entre nós, existe um direito penal subterrâneo, que
se aplica para uma parte da nossa população e não se aplica para a outra.
Aqui, no Brasil, historicamente, a legislação tem sido aplicada, sim, desde que a colonização começou.
Quando Martim Afonso de Sousa chegou aqui, em 1530, vigorava entre nós o quê? As ordenações manuelinas. No entanto, ele recebe uma carta de El Rei dizendo o seguinte: “O Direito Penal você pode aplicar e não
precisa recorrer a mim – isso está escrito na carta de amplos poderes que ele recebeu –, desde que o réu não
seja fidalgo. Se o réu for fidalgo, aí, não. Este você tem que trazer para mim.”
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De algum modo, essa infâmia continua.
Como a polícia, no Brasil, pode matar tanto?! No meu Estado, ela tem tantos fiscais! No meu Estado, ela
tem uma ouvidoria, tem duas corregedorias, uma interna e uma externa, e tem o Ministério Público como seu
grande e poderoso fiscal. Como é que, com tantos fiscais, podemos ter esses indicadores alarmantes de autos de resistência? Talvez porque, e me socorro aqui de um pensador italiano do qual eu gosto muito, que é
o Agamben, quando ele fala no homo sacer, aquela pessoa que está dentro e que está fora da ordem jurídica.
Acho que o criminoso no Brasil, e muito particularmente o traficante de drogas ou todas as pessoas que
direta ou indiretamente fazem do tráfico de drogas um meio de conseguir sobreviver neste País, de algum
modo, essas pessoas são ou representam a figura do homo sacer, da qual nos fala Agamben: estão dentro e
estão fora da ordem jurídica. Não é para matar, porque, afinal, a Constituição diz que a dignidade da pessoa
humana vale para todos, mas, se matar e uma emissora de televisão, um jornal imediatamente vincular aquela
vítima ao tráfico, ao crime, esta morte estará justificada. E os primeiros a justificarem isso serão os membros do
Ministério Público e da nossa Magistratura, porque os autos de resistência não podem ser arquivados, e auto
de resistência não é licença para matar, não significa o fim da investigação.
Penso que esses homicídios querem dizer duas coisas para nós. A primeira, temos uma obra da escravidão em pleno funcionamento, neste início de século XXI, entre nós. Aquilo que o Nabuco dizia, em O Abolicionismo, quando ele nos alertava que é preciso, sim, libertar os escravos, cessar com essa infâmia, agora, mas é
preciso também fazer cessar a obra da escravidão. A obra da escravidão ainda se faz sentir entre nós. Quando
olhamos o perfil dessas vítimas, desses quase 60 mil, são jovens entre 15 e 29 anos, negros e pobres, moradores das muitas favelas do Oiapoque ao Chuí. São excluídos, são losers, como dizem os norte-americanos, os
fracassados, aqueles que estão fora da nossa sociedade de mercadorias e que estão condenados a permanecer
fora. Então, temos aqui uma obra da escravidão entre nós, que precisa ser deslindada.
Outro ponto que me parece que esses homicídios querem nos dizer é o seguinte: o nosso sistema de
justiça criminal fracassou. Ele é um fracasso colossal! Em 1988, quando fizemos esta Constituição que aí está
e dissemos que o princípio estruturante dela, um deles, é a dignidade da pessoa humana, não conseguimos
levar esta lógica estruturante para o art. 144 da Constituição, que, aliás, é a primeira Constituição republicada
a ter um capítulo próprio para o tema da segurança pública. Estranhamente, quando olhamos para esse capítulo, só enxergamos polícias. Primeiro engano, primeiro equívoco terrível: reduzir segurança pública à polícia.
Segurança pública é muito mais do que polícia. E falo da minha, particularmente. Tenho 32 anos nela. Exerço
polícia ostensiva no Rio de Janeiro há 32 anos, na cidade do Rio de Janeiro.
E quando a gente olha para a atividade que o legislador de 88 nos deu está lá escrito: que cabe à Polícia
Militar a preservação da ordem pública. E o que é isso? O que é isso? Que tipo de ordem? Que tipo de atividade? Nós precisamos conceituar melhor as atribuições policiais e o próprio sentido de polícia. O que é polícia
em um Estado que se diz democrático e de direito? O que é polícia? O que é o Judiciário? Qual a função do
Judiciário em um Estado democrático de direito que quer construir uma sociedade livre, justa e solidária? É
preciso dizer isso. É preciso definir isso melhor, porque, de 88 para cá, este Estado que quer construir uma sociedade livre, encarcerou como nunca!
Do final dos anos 90 para agora, nossa população carcerária multiplicou-se por sete, senhores, por sete.
No início dos anos 90, nós tínhamos pouco, alguma coisa em torno de 110 mil presos neste País. Hoje nós temos
quase 800 mil, Senador. É assim que nós vamos querer...? É assim que nós estamos construindo uma sociedade
livre? É deste jeito: encarcerando?
A principal função do Poder Judiciário no Estado democrático de direito é impedir, é frear o poder punitivo. Frear o poder punitivo. E aí eu concordo inteiramente com o nosso promotor de justiça aqui, porque nós
não podemos nos iludir com isto: o fato de a Constituição dizer que somos um Estado democrático de direito
não significa dizer que, no dia 6 de outubro, nós passamos automaticamente a ser um Estado democrático de
direito. Não. E eu penso que essa calamidade, esse morticínio é a maior prova do quanto nós temos que caminhar para efetivamente sermos um Estado democrático de direito.
Então, eu penso que passou da hora – eu concordo inteiramente com o nosso Dr. Thiago –, passou da
hora de discutirmos uma mudança significativa, substancial na política criminal deste País, notadamente aquela de drogas. Nós temos que parar de pensar no enfrentamento dessa questão de droga pelo viés bélico, pela
perspectiva da guerra.
Nós, poucas vezes, paramos para pensar o que representa para um servidor público, para um policial
participar de uma guerra; como a guerra altera a sua subjetividade; como a guerra altera os marcos morais
dessa pessoa – porque altera. A guerra embrutece, a guerra embrutece. Ela transforma qualquer um de nós,
qualquer um de nós aqui, qualquer pessoa que esteja me assistindo agora sentado em sua sala. Qualquer um
que seja submetido a esse processo de embrutecimento tem a sua humanidade machucada, violentada. E o
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que sobra dessa alma humana está invariavelmente... Tem a sua humanidade, é isto que eu quero dizer, tem a
sua humanidade comprometida.
Há uma pensadora francesa que dedicou sua vida a pensar a questão da violência: Simone Weil. Simone
Weil escreveu uma obra fantástica, um ensaio, A Ilíada ou o Poema da Força. Ela olha para a Ilíada, essa grande
obra que funda a literatura do ocidente, e diz: “Olha, o protagonista aqui não é Aquiles, não é Heitor, não é Agamenon, o protagonista aqui é a força, e o que a força faz com todos, com todas as pessoas a quem ela morde”.
Nós olhamos aqui o que a força, o que a violência fez com 56 mil brasileiros, o que ela faz com 56 mil
brasileiros. E o que ela faz com a alma daqueles que são os algozes? O que ela faz com a alma ou o que ela fez
com a alma de todos nós que crescemos numa sociedade que ainda pensa em termos de senhor e de escravo?
O que ela fez com as nossas almas? Porque cada violência que um escravo sofreu neste País, a alma do
seu senhor, do seu algoz, também era violentada. Isso se estendeu para todos nós. Somos um povo corrompido por quatrocentos anos de escravidão, corrompidos moralmente por quatrocentos anos de escravidão. Por
isso, vamos assistir a um filme como Tropa de Elite e batemos palma para cenas de tortura. Eu assisti aquele
filme em quatro cinemas diferentes, de quatro bairros diferentes, e o comportamento da plateia foi o mesmo:
rindo, Senador, batendo palmas. É por isso que, quando um traficante ou alguém ligado ao narcotráfico morre, é executado pela polícia, a sociedade é a primeira a apoiar. Isso não a atinge, isso não a indigna, isso não a
incomoda. Herança da escravidão!
Então, a questão dessa obra maldita que está aí para ser equacionada não é só nas vítimas em potencial
do crime, é também na alma dos algozes, na alma de todos nós que não nos indignamos com isso e não lotamos esse plenário para discutir essa questão, que é uma verdadeira vergonha para a nossa jovem democracia.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Quero registrar aqui a presença da
nossa Senadora Lídice da Mata, que é a Presidente desta Comissão, Senadora pelo Estado da Bahia, que honra
este Congresso, que honra o povo baiano, o povo brasileiro e que vai já assumir a Presidência desses trabalhos.
Antes de passarmos a Presidência a quem de justiça e de direito, vamos encaminhando umas perguntas
aos nossos convidados, interagindo pelo e-Cidadania, recebemos aqui algumas perguntas dirigidas ao Promotor Thiago André, da Isabela Cristina. Faço questão de fazer essa pergunta, por conta do que os dois expositores colocaram.
A Isabela é de São Paulo e diz o seguinte: “Duas dúvidas, promotor: assassinatos de jovens inocentes ou
bandidos? Por assassinato, é bandido matando bandido, pois a polícia, quando mata bandido, está fazendo o
trabalho dela. São essas as minhas questões.” É uma pergunta que a Isabela fez. No final, ela faz uma colocação
conclusiva.
Aline Vieira também pergunta ao promotor, dizendo o seguinte: “Boa noite, Senadores e convidados.
Meu nome é Aline, 28 anos, estudante de pedagogia. Pertenço à classe trabalhadora e simples. Lembro o final
da adolescência, como foi difícil arrumar emprego. Minha pergunta: até que ponto podemos aumentar o desemprego pelo aumento da violência?” Isso ao promotor.
As outras perguntas ao nosso coronel. A mesma Isabela Cristina, de São Paulo, pergunta: “O desemprego não é a causa da morte de jovens; é a impunidade. O Código Penal é uma droga, feito para o benefício dos
bandidos. Na média, o pior dos assassinos não passa mais de 12 anos preso. Isso inclui ser solto em seis anos,
pela provisória. Um código pífio é a causa.” Ela dá contundência nisso.
E Aline também pergunta ao coronel: “Com os procedimentos da CPI, será que chegaremos a algum
ponto em que possa ser possível pensar na desmilitarização da polícia no País?”
Bom, antes da resposta dos nossos convidados, convidamos a Senadora Lídice para ocupar a nossa Presidência.
Uma salva de palmas para ela. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Antes de passar a palavra aos dois convidados, eu gostaria de agradecer enormemente ao Senador Telmário, que, como integrante
desta Comissão, além de ser assíduo, tem dado grande contribuição ao nosso trabalho.
Hoje estamos com uma dificuldade a mais, porque o nosso Relator, o Senador Lindbergh, está em missão
fora do País, está no Uruguai, participando do Parlasul, já que é um dos membros do Brasil no Parlasul. Além
disso, eu também tinha um compromisso político na Bahia e não havia meio de modificá-lo. Assim sendo, o
nosso Senador Telmário deu-nos essa grande contribuição de abrir a reunião, acompanhar e participar, com
muito vigor, dos nossos trabalhos.
Quero dizer que ouvi parte da fala do Promotor Thiago, no trajeto do aeroporto para cá, e também parte do que disse o Coronel. Então, já que vocês, neste momento, responderão às perguntas, eu também queria
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fazer algumas perguntas, que, na verdade, servirão para levarmos adiante o nosso roteiro de organização do
futuro relatório.
Há uma questão, Dr. Thiago, que é justificativa inclusive de sua presença, de sua vinda aqui que, no processo de discussão, em que vamos tomando conhecimento dos processos, principalmente em relação aos autos de resistência, há uma afirmação, denúncia de diversas entidades que aqui participaram do nosso debate,
em relação ao Ministério Público. E o próprio trabalho do Dr. Zaccone dá mais sustentação ainda a essa tese
de certa conivência – não sei se a palavra fica pesada, mas, em última análise é isso – com a tese justificatória
das mortes a partir dos autos de resistência. Portanto, há uma paralisia do Ministério Público em relação ao
prosseguimento das investigações. Todos os dados demonstram, além do contato que tenho com diversos
promotores, alguns deles já reconhecem isso como uma realidade. O que, então, está fazendo o Ministério Público? Como tem tratado isso? Como o Conselho Nacional do Ministério Público tem abordado essa questão?
Creio ser isso questão fundamental, porque nós não podemos mudar a política sem ter uma adesão das
instituições à essa tese.
Então, eu gostaria que o senhor tratasse dessa questão.
Há outra questão: nesse sentido, quais as medidas que o Ministério Público tem tomado para tornar
mais transparente as suas ações de apuração desses crimes, ou mesmo as suas sugestões para mudança dessa
conduta?
No que diz respeito também – dirijo-me ao Coronel Ibis – ao enfrentamento à violência, além de políticas estruturais de longo alcance, como a inserção social dos jovens das áreas de risco ou a valorização dos
profissionais de segurança pública, existem políticas de curto prazo que podem ser executadas sem grandes
investimentos financeiros e sem mudanças legislativas, entre elas o Plano de Redução de Homicídios, a diminuição da letalidade policial, a adoção de um novo modelo de patrulhamento preventivo permanente e o fortalecimento das corregedorias policiais. Qual a visão da polícia nesses temas?
Também há outra questão. É que a ação da polícia se torna uma coisa tão contraditória e tão polêmica
que inspira, por exemplo, a nossa internauta a caracterizar como dever da Polícia matar os bandidos, quando
ninguém tem o dever de matar. O dever que, talvez, resulte em matar é o dever do Exército numa guerra, para
se defender, atacando, impedindo de ser morto.
Portanto, nós que vivemos nas grandes cidades – isto ocorre nas pequenas também, mas, principalmente, nas grandes e médias cidades – vivemos uma dualidade: há a população que deseja a ação da polícia
para coibir a bandidagem, digamos assim, mas essa mesma população que deseja a proteção da polícia tem
medo da polícia, principalmente nas áreas de periferia, nas áreas populares. Há uma discussão mais profunda
na polícia sobre isso?
O Governador do Estado da Bahia, agora, tem ido muito às áreas populares acompanhado da Polícia e
sempre fala da necessidade de se reconhecer o policial não apenas como alguém que está vestindo uma farda, mas também como um pai ou como uma mãe de família igual a todos os outros moradores que estão ali. E
diz também isso para os policiais. Assim também são aqueles que cometem delito e que, eventualmente, têm
família, têm mães, têm pais, têm filhos. É uma tentativa de sensibilizar nos dois sentidos. Mas a verdade é que
temos uma polícia que está entre as que mais matam no mundo, mas também é uma polícia que está entre
as que mais morrem.
O que o senhor sugere como política para essa situação? A desmilitarização basta? Ou é preciso mais
do que isso?
Passo a palavra aos senhores.
O SR. THIAGO ANDRÉ PIEROBOM DE ÁVILA – Eu queria novamente agradecer à Senadora Lídice da
Mata o convite que me foi formulado e a honra de dividir a Mesa com a sua pessoa e com os demais integrantes deste auditório.
As perguntas são muito pertinentes. Primeiro, há o problema dos autos de resistência. Esse é um problema
que não tem uma única razão e uma única solução. São muitas as razões que levam ao problema da violência
policial, como falei mais cedo. Portanto, focamos agora nas soluções: o que fazer para resolver esse problema?
Sem dúvida, precisamos investir em protocolos e em rotinas de intervenção que garantam uma investigação isenta e imparcial desses episódios de mortes decorrentes da intervenção policial e que, portanto, assegurem o desenrolar da atuação do Ministério Público.
Existem inúmeros estudos que indicam que investigar um crime praticado por policial, por definição, é
uma das hipóteses mais complexas da investigação criminal. É diferente de outro crime comum, tem suas peculiaridades que a tornam, por definição, difícil. Por quê? Primeiro, em crimes praticados por policiais, normalmente, não há outras testemunhas. Só os outros policiais envolvidos numa diligência é que vão testemunhar
em relação àquele crime. Quanto aos outros policiais, ainda inconscientemente, há uma tendência de espírito
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de corpo de favorecer o colega. Há aquela racionalidade: quando estamos na rua, você me protege, e eu o
protejo. E isso, eventualmente, é levado para outras esferas.
Ainda que eu tenha uma vítima que é sobrevivente, quem é, normalmente, essa minha vítima da intervenção policial? Normalmente, não é nenhum santo. É alguém que morava numa periferia, que, eventualmente, tinha algum envolvimento com algum ilícito criminal, alguém que vai ter a sua palavra diminuída. Se, com
muita sorte, eu tiver uma testemunha desse episódio praticado por policiais, normalmente, as testemunhas
não querem colaborar com uma investigação criminal, porque, afinal de contas, ninguém quer entrar em rota
de colisão com um policial. Ainda que o policial não pratique nenhuma ameaça em relação a essas testemunhas, o simples fato de a pessoa saber que está testemunhando contra um policial já é um fator de inibição
dessa pessoa. E ainda que consigamos superar com uma testemunha que colabora, com uma eventual prova pericial que foi realizada – regra geral, os nossos institutos de perícia Brasil afora estão sucateados, e uma
intervenção pericial rápida é o ponto mais importante para elucidar esse tipo de crime –, se não houve uma
perícia, a chance de elucidar é mínima.
Mas, suponhamos que eu tive uma perícia e tive uma testemunha que confirmou e dois policiais dizendo que não foi assim, que, na verdade, “o sujeito reagiu e nós reagimos à violência que foi praticada contra
policiais com um tiro”, o fato é que esse processo realmente vai ser encaminhado para os órgãos do sistema
de controle. Primeiro, para o Ministério Público, e, se ele formular a acusação, num segundo momento, para o
magistrado. E o grande problema que nós temos em todas as instâncias de controle – e eu incluo o Ministério
Público dentro dessas instâncias de controle – é que há uma tendência natural de minimização dos desvios
praticados por policiais.
Na lógica de que “olha, na verdade, são profissionais que estão arriscando a sua vida em nome da segurança”, “foi um pequeno deslize, e precisamos tolerar esses pequenos deslizes em nome da segurança”, existe
o risco de minimizar. E ainda que, eventualmente, o promotor de Justiça resolva, digamos, enfrentar a lógica
natural do sistema, esse processo vai cair na mão de um magistrado, e a regra do sistema penal é in dubio pro
reo. E esse é o tipo de caso que, quando alguém quer achar alguma dúvida e procura ardentemente encontrar
a dúvida, a pessoa acaba encontrando. Nem que seja pelo em ovo, ele vai procurar e vai encontrar.
Então, incentivarmos as nossas forças exclusivamente na punição dos crimes praticados por policiais...
Toda a literatura internacional tem entendido que punir policiais pelos desvios é um ponto importante, mas
não deve ser o ponto principal da política de contenção de eventuais desvios praticados pela polícia. Nós precisamos trabalhar na perspectiva da prevenção da ocorrência desses desvios por policiais. E aí há um conjunto enorme de toda a reformulação de uma política de segurança pública que tem que ser colocada em jogo.
Como foi muito bem colocado pelo nosso Coronel Ibis Pereira, nós vivemos numa política de segurança
pública que é marcada pela ideia securitária de guerra ao crime, e a guerra produz as suas vítimas. Produz as
suas vítimas na população, que sofre policiamento, e, o que é mais sério, como a nossa Senadora muito bem
destacou, produz as suas vítimas nos próprios policiais, porque é uma violação dos direitos humanos dos policiais colocar esses seres humanos para desempenhar esse papel, um papel que brutaliza, que tira a humanidade dessas pessoas. Aliás, não poucos são os episódios do que nós chamamos em psicologia de burnout
ocupacional, o esgotamento desses profissionais. Casos sérios de depressão, de suicídio de policiais... Quando
nós pensamos nessa perspectiva de direitos humanos, não é só dos “direitos humanos” – entre aspas – dos
bandidos, mas dos direitos humanos dos policiais que nós estamos discutindo aqui. E, quando nós vemos
perguntas como essas que foram colocadas de dizer que a polícia, quando mata bandido, está fazendo o seu
trabalho, é um reflexo dessa cultura securitária que, infelizmente, está na sociedade.
Então, sendo objetivo, o que podemos fazer para avançar em relação a esse cenário que normaliza um
conjunto enorme de mortes praticadas por policiais... Aliás, segundo dados da Anistia Internacional, muitas
dessas mortes cometidas por tiros à queima roupa, por tiros na nuca das vítimas, que não tiveram nenhuma
perícia e que foram sumariamente arquivados como auto de resistência... Isto é sério! Quer dizer, são indicativos de que foram mortes deliberadas praticadas por policiais.
Então, primeiro, temos que investir em protocolos de atuação da polícia nesses episódios. Temos que ter
uma rotina. Ocorreu uma morte decorrente da intervenção policial ou uma lesão corporal, qual é o protocolo
de atuação? Eu tenho que chamar a Corregedoria da Polícia, se for um policial civil; se for um policial militar,
tenho que chamar a delegacia especializada em crimes contra a vida, a delegacia de homicídios; tenho que ter
um protocolo de não mexer no corpo até a chegada da Perícia, senão ocorre aquilo que a gente vê todos os
dias: as pessoas mexendo totalmente na cena do crime, apagando todos os possíveis vestígios!
Há um caso – e tenho até o filme em minha casa –, de um episódio lá do Rio de Janeiro, em que as pessoas entram, a pessoa estava morta, aí tiram do local do crime, jogam em um outro local para, enfim, desfazer
a cena. Saiu e foi amplamente noticiado nos veículos de imprensa.
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Uma obrigação de postura ativa, por parte do Ministério Público, no acompanhamento dessas investigações de crimes praticados por policiais. Aliás, que não haja autos de resistência, que haja sempre a instauração de inquérito; que esse inquérito seja imediatamente comunicado ao Ministério Público. Porque hoje a
regra é que, ainda que haja a instauração de inquérito, esse inquérito só vai para o Ministério Público depois
de 30 dias da sua instauração. Ora, 30 dias depois da instauração o inquérito chegando às mãos do Ministério
Público, se tinha chance de fazer alguma coisa, já se passou há muito tempo. O nosso sistema não é construído
para dar condições para que o Ministério Público investigue e acompanhe de forma eficiente essa investigação.
Portanto, uma obrigação em lei em que para essas hipóteses haja uma comunicação imediata e obrigatória
ao Ministério Público, é um passo importante para dar condições para que o Ministério Público possa acompanhar essas hipóteses.
Como eu falei um pouco antes, hoje no Conselho Nacional do Ministério Público estamos trabalhando
com a edição de uma resolução que disciplina esses aspectos e outros. Agora, obviamente há resistências. Um
dos pontos da resolução é este: que no caso de morte decorrente de intervenção policial é obrigação da polícia,
imediatamente, fazer a comunicação ao Ministério Público. Qualquer pessoa que pense no problema sabe: esse
é o caminho, é um dos caminhos. Agora, o dia em que essa resolução for editada, fatalmente os órgãos – normalmente da Polícia Civil – vão falar: “Isso é uma invasão às prerrogativas da Polícia Civil, porque quem domina
a investigação no Brasil é exclusivamente a Polícia Civil”. E se nós continuarmos com essa mentalidade nós não
vamos avançar. Precisamos ampliar a nossa rede de pessoas intervenientes nessa fase da investigação, para que
os controles recíprocos fomentem a maior eficiência. Não temos avançado com o modelo que está colocado.
A questão da capacitação do Ministério Público, essa eu posso falar em primeira pessoa. O Conselho Nacional do Ministério Público tem fomentado a capacitação dos diversos Ministérios Públicos nos Estados, para
serem mais eficientes no exercício do controle externo. Então há um curso-modelo que tem sido ministrado em
todos os Estados. Eu sou um dos instrutores desse curso, junto com outros membros do MP. Já demos cursos
em vários Estados, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Sergipe e Ceará. No mês que vem estaremos lá no Rio de Janeiro tentando, enfim, incentivar os nossos colegas do Ministério Público a cumprirem
a sua missão constitucional – como a Senadora muito bem colocou –, não serem coniventes com esse estado
de coisas que aí está colocado.
Agora, talvez um dos paradigmas mais importantes para a efetiva evolução nesse tema seja uma discussão séria sobre a nossa política de Segurança Pública. Porque da forma como as instituições estão programadas para funcionar, não vai adiantar! É tudo paliativo. Como o Coronel muito bem colocou: vamos continuar
trabalhando como um moinho de espremer seres humanos. Então, temos que pensar em uma política de Segurança Pública que enfoque, em primeira linha, a prevenção ao crime; que enfoque, em primeira linha, a ideia
de policiamento comunitário; de levar a dignidade a essas comunidades de exclusão social; que dê condições
para que quem faça a prevenção e atenda imediatamente a um crime possa, em um segundo momento, se
responsabilizar por essa investigação. E, na minha visão pessoal, uma repartição de competências investigativas entre Polícia Militar e Polícia Civil seria um possível caminho. Hoje, nos modelos europeus de policiamento,
em todos os países, não existe isso de uma única polícia investiga 100% dos crimes. Há vários departamentos
de polícia, cada um especializado em uma temática e cada um com a atribuição de fazer a prevenção. E, se
ocorrer o crime, fazer investigação daquele crime.
E fica a minha sugestão de um possível caminho por parte aqui do Senado Federal. Está em tramitação
aqui no Senado Federal uma Proposta de Emenda à Constituição – a PEC 51 – que faz a reestruturação do modelo de Segurança Pública. Eu, sinceramente, não sei quem escreveu, mas eu li e achei fantástico! Porque esse
é o caminho! Criar ciclos completos de investigação; investir no fortalecimento dos órgãos de controle externo
– aqui cria um outro órgão de controle externo, a chamada Ouvidoria Externa, com poderes de investigação.
Porque hoje as nossas ouvidorias são ouvidorias de fachada! Elas recebem a denúncia de que ocorreu uma
violação de direitos praticada por um policial e o que ela faz? Ela protocola e encaminha para a Corregedoria
e não pode fazer absolutamente nada, não pode investigar.
Em qualquer lugar do mundo, órgão de controle interno tem que investigar. Se não há uma investigação
autônoma e eficiente... E o que é mais importante, se queremos abrir a caixa preta do problema é importante
que esse órgão do controle externo esteja fora da instituição policial. Hoje nós investimos só na investigação
das corregedorias. Mas esse corregedor, quem é esse corregedor? Primeiro, é alguém que está lá ad nutum.
Se for contra algum eventual interesse do diretor-geral, ele pode simplesmente ser exonerado da sua função.
Segundo, ele não tem um quadro estável de funcionários, tem que ficar toda hora pedindo alguém para
ir para a Corregedoria e ninguém quer ir para a corregedoria, porque os estudos também indicam que quem vai
para a corregedoria passa a ser hostilizado dentro da própria instituição. Por último, é alguém que faz parte da
mesma instituição. Então, o problema dos vínculos psicológicos de lealdade existem em todas as instituições.
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Todas as instituições são corporativas. O MP é corporativo, o Judiciário é corporativo, a polícia é corporativa, o
Parlamento é corporativo, os médicos são corporativos.
Então, se queremos avançar no controle externo, temos que criar uma instituição externa à polícia, com
efetivos poderes de investigação, para colaborar com essa função de esclarecer e trazer transparência ao problema.
Então, enfim, na minha ótica, enquanto membro do Ministério Público, a PEC 51 de 2013, que está em
tramitação no Senado Federal, seria um bom caminho para se avançar nessa rediscussão das políticas de segurança pública.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Muito obrigada pela sua
colaboração, trazendo à baila assuntos interessantes, inclusive a sugestão de debate da PEC 51.
Passo a palavra agora ao Coronel Ibis, da Polícia Militar.
O SR. IBIS SILVA PEREIRA – Senadora, não vou me estender muito, porque acho que o Dr. Thiago foi
muito preciso em tudo que ele falou.
Penso que precisamos, especificamente falando em termos de segurança, de polícia, é ter mais clareza
com relação aos conceitos. Em uma possível reforma – espero que ela venha – do capítulo que trata de Segurança Pública na Carta de 1988, penso que o nosso maior desafio seja trazer clareza.
A dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, têm que fazer parte do art. 144. A atividade de
polícia não pode ser compreendida fora desse eixo fundamental.
O que é um polícia no Estado democrático de direito? O que ela faz? Ela cuida de gente, ela cuida de
direitos, ela cuida dos direitos civis, ela promove a dignidade da pessoa humana e defende a dignidade da
pessoa humana. Essa história de combater o crime, essa história de prender também é um papel da polícia,
mas o principal papel da polícia tem que estar vinculado, atrelado, esse papel tem que ser pensado a partir da
centralidade do princípio da dignidade humana.
Creio que aqui – voltando um pouco a nossa história, porque não dá para fugir dela, para entendermos
um pouquinho o ponto que chegamos – é interessante também pensar um pouquinho o que tem sido esse
tema da ordem. Acho que nenhum país é tão obcecado por essa ideia de ordem como é o Brasil, muito fruto
do Positivismo, que aliás é uma doença do espírito que chamamos de filosofia. Aliás – um outro aliás nessa
história – passou por cima do ideal de liberdade da Revolução Francesa e da igualdade, porque o Positivismo
vem dizendo que as pessoas não são iguais. Curiosamente é uma coisa que precisamos... Colocamos um lema
na bandeira do Brasil. Como isso nos afetou! Esta obsessão que temos pela ordem, de não conseguir entender
que na democracia o conflito é normal. Na democracia o conflito é normal. O que precisamos é compor civilizadamente nossos conflitos. Não podemos compor os conflitos à bala, como estamos fazendo hoje, porque
por trás dos homicídios, existe isto: uma civilização que está compondo seus conflitos na base da faca e da
bala, que acredita na justiça pelas próprias mãos.
Há uma cultura de violência neste País que faz com que as pessoas acreditem que quando a polícia está
matando, está fazendo essa faxina – porque já se usou e se usa esse termo fascista –, as pessoas acreditam que
o papel da polícia é deixar a grama aparada, abaixar o tamanho do mato.
O Direito Penal no Brasil tem sido aplicado para lidar com a exclusão. Pensem no que foi a Constituição
de 1824, a Constituição liberal de 1824. Eu me reporto a ela porque a polícia foi criada lá. A minha polícia vem
dos primeiros anos do século XIX. O que dizia a Constituição de 1824? Uma Constituição liberal. Qualquer
povo da Terra que lesse a nossa Constituição diria: “Este é um Estado liberal.” Está lá, as penas de açoite foram
banidas pela Constituição de 1824. Meu Deus do céu, as penas de açoite estavam banidas no século XIX, num
século em que a escravidão grassou até quase o final dele! Como é que se faz na prática esta mediação entre
uma legislação progressista, moderna, que nós queremos mostrar para o mundo e a realidade dura, concreta
de exclusão? A polícia tem feito isso. Fez isso no século XIX, fez isso ao longo do século XX e faz isso hoje.
As agências de criminalização secundária.
Congresso Nacional é uma agência de criminalização primária, é claro que não é só isso, mas tem esse
papel de fazer as leis, mas a quantidade de leis que existem para serem cumpridas... As agências de criminalizações secundária: Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, juízes criminais, advogados criminais, enfim,
esses são os agentes do Sistema Penitenciário, essas são as agências de criminalização secundária. Elas têm
uma capacidade operacional limitada. Ora, como elas atuam? Como atuam as agências de criminalização de
qualquer lugar do mundo, atuam seletivamente. Aí, onde essa população de desvalidos, de excluídos desta
nossa sociedade... E a tendência é de que, se nós não fizermos nada mais de exclusão, porque estamos vivendo
uma revolução que começa no final dos anos 80 e que anda a pleno vapor, que é essa revolução tecnológica e
científica, estamos migrando para um outro tipo de sociedade, em que parece que quem estava excluído vai
continuar excluído se não fizermos nada... Toda vez que fazemos alguma coisa no sentido de incorporar esses
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excluídos e diminuir a desigualdade, essa herança desta mentalidade escravocrata que ainda nós pula. Por que
pula? Porque não gosta de igualdade, não gosta. Reclama de uma polícia violenta, mas que, no fundo, no fundo, bate palma, porque não quer igualdade, não quer e não existe democracia sem igualdade. Primeiro vem a
igualdade, depois vem a liberdade. Uma cabeça, um voto, igualdade. É isto que nós dissemos que queríamos
ser: uma sociedade livre, justa e solidária. Está faltando muito isto, solidariedade, eu me importar efetivamente
com o destino dos perdedores, dos fracassados, daqueles que estão fora e desses que estão sendo atingidos
por esse Direito Penal subterrâneo.
Então, penso que para minorarmos esses efeitos é preciso controlar mais as agências de criminalização
secundária, essa seletividade da polícia. Nós precisamos enfrentar isso. Como? Com uma reforma do art. 144
que deixe claro qual é a função da polícia, que deixe claro o fato de que ordem pública e conflito convivem
numa democracia. Nós temos de pensar numa ordem pública em processo de construção, que conflito não
significa ameaça, que passeata não significa atentado à República, mas exercício do direito de cidadania e também uma cidadania que não se confunda com Código de Defesa do Consumidor porque, infelizmente, aqui
neste País a cidadania passa muito pelo Código de Defesa do Consumidor. O cidadão é aquele que entra no
shopping center e compra. Quem está excluído do shopping center tem uma cidadania de segundo, terceiro ou
quinto grau. Esse é um desafio também.
A nossa telespectadora menciona um tema que eu acho fantástico, que é o tema da desmilitarização. Eu
acho que as polícias brasileiras sofrem de dois problemas: a Polícia Militar sofre do problema da militarização,
e a minha querida Polícia Civil – digo isso com muito respeito, porque sou um admirador da Polícia Civil – sofre da “advogadização”. São dois pontos, são duas tragédias. Uma que tenta se espelhar no Exército, e a outra
que tem na presidência do inquérito alguém que é doutor em Direito, que tem uma cabeça... Meu Deus do
céu! O garoto sai de uma faculdade de Direito e vai investigar? Ele estudou isso? Alguma faculdade de Direito
ensina investigar? O delegado hoje não sabe se quer ser policial, ou se quer ser do mundo jurídico. Isso é um
problema! Nós precisamos definir isso. Simples, porque ele preside um inquérito, que é quase um processo.
A gente aqui confunde duas coisas que não podem ser confundidas: polícia judiciária e polícia de investigação criminal. São conceitos diferentes. Quando a gente soma isso tudo, a gente tem uma dimensão do
nosso horror. Inquéritos que não apuram nada. O que significam inquéritos que não apuram nada? Significa
que mataram um bom negócio no Brasil.
Então, a gente tem um passado muito presente de uma tradição escravocrata, de um país que escravizou
e massacrou índios – que, aliás, cresceu caçando índios; não foi isso? A bandeiras não foram isso? Essas expedições fantásticas que alargaram este Território às custas de caçar seres humanos.
E, recentemente, numa operação que foi muito celebrada no meu Estado, da morte de um traficante, a
imprensa utilizou esta expressão: “caçada”. Caçada ao traficante. Como se a polícia, em pleno século XXI, de um
Estado que se diz democrático de direito, fosse caçadora.
E a gente precisa discutir isto: o papel da mídia. Porque a mídia é uma agência cuja atuação tem um efeito
direto nas práticas policiais – direto. As agências políticas e as agências de comunicação têm um efeito direto
sobre o comportamento da polícia, empurrando a polícia para dentro das favelas, para matar e para morrer,
para caçar esse grande inimigo público. Na década de 60 e 70, o grande inimigo público era o subversivo, era
o comunista.
Nós saímos, fizemos a transição, se é que fizemos – eu acho que, em termos de segurança pública, ainda
não fizemos a transição democrática, mas vá lá que tenhamos feito... Nós trocamos, como diz a Profª Vera Malaguti, lá do meu Estado, uma grande historiadora e criminóloga. Ela mostra como nós trocamos um inimigo
por outro.
As máquinas, as agências continuaram funcionando, compreendendo a sua atividade pelo viés do enfrentamento ao inimigo interno. Porque era isso que a doutrina de segurança nacional e seus manuais diziam.
Você tinha o inimigo externo, que era, no mundo da Guerra Fria, o adversário do capitalismo, e você tinha o inimigo interno também, que eram aqueles que ficavam... Enfim, nós trocamos um inimigo pelo outro. O inimigo
agora não é mais o comunista, é o traficante de drogas. Quando a gente sai, começa a sair da ditadura, a gente
entra numa outra guerra, e estamos nela até hoje. Há mais de 30 anos, nós estamos numa guerra às drogas. Enquanto estivermos numa guerras às drogas, nós teremos polícias militarizadas, mesmo que essas polícias sejam
civis, porque a militarização responde à lógica da guerra. É isso que a gente não consegue entender no Brasil.
Numa possível alteração do texto, eu quero sugerir uma coisa. Eu quero que a gente deixe claro o seguinte: a atividade policial é civil. Ponto! Essa atividade pode ser desempenhada por uma instituição, por uma
organização, por uma agência que se estruture sob o modelo militar? Pode até, se nós acharmos que deve.
Existem países que fazem isso. A França faz isso, a Espanha faz isso, a Itália faz isso, mas nenhum desses policiais compreende a sua atividade pelo viés da guerra.
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Para esses profissionais desses países está muito claro que ele é militar no desempenho de uma função
civil, e isso ainda não está claro. Porque a guerra está nas nossas cabeças. A gente acha que não tem problema
nenhum utilizar as Forças Armadas...
(Soa a campainha.)
O SR. IBIS SILVA PEREIRA – ... para invadir favela! Isto não nos incomoda, não atinge a nossa sensibilidade democrática! Nós assistimos à operação que aconteceu no Rio de Janeiro em 2010, uma invasão do Alemão
domingo! Nós assistimos isso dentro das nossas casas! Duzentos milhões de brasileiros viram isso! E ninguém
se ofendeu! Ninguém achou que tinha alguma coisa errada ali! Eu duvido que as Forças Armadas americanas
invadissem uma favela americana! Eu duvido que as Forças Armadas da França invadissem! Que um francês
não se sentisse incomodado por isso!
Então, Senador, eu acho que o desafio que a gente tem é colossal. E uma coisa que eu acho que cada um
de nós tem que começar a aprimorar é a sua sensibilidade democrática. Porque nesse terreno eu acho que nós
temos um grande desafio pela frente: temos que envolver também a educação. A educação! Direitos humanos:
nós precisamos envolver, para que, pelo menos, esses brasileirinhos que aí estão não tenham que viver, daqui
a 30, 40 anos, numa sociedade que bate palma para a tortura em filme, que acha que violência tem glamour e
que assiste, impassível, imóvel e sem se preocupar, a esses indicadores absurdos de violência. Eu acho que, se
a gente começar agora, pode ser que daqui a 30 anos o nosso nível de sensibilidade democrática aumente. E
imediatamente! Imediatamente!
É preciso construir no Brasil uma doutrina para a força, para o uso e o abuso da força policial. Uma doutrina que envolva, sobretudo, o nosso grande e poderoso fiscal, que é o Ministério Público. E isto dá para fazer
sem mexer na Constituição, envolvendo a Senasp e envolvendo as Secretarias de Segurança dos Estados. Isso
a gente faz em alguns meses. Não precisa mexer na Constituição para fazer isso. Mas para isso é necessário
que esses indicadores nos estremeçam, que esses indicadores nos envergonhem, que venhamos a ver nesses
indicadores alguma coisa que precisa ser mudada.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Não nos deixemos contaminar por essa indignação, não é?
Tratando da fala do Dr. Thiago, ainda que compreenda a postura e as dificuldades no Ministério Público,
o que eu não compreendo é que há uma estatística que se coloca frontalmente contra esse raciocínio. Se nós
estivéssemos falando de uma estatística baixa de letalidade cometida pelo Estado, tudo bem. Mesmo com
toda... admitir-se-ia que houvesse toda essa dificuldade, de um lado a visão corporativa, do outro lado a predominância de uma visão que acha que a segurança, em tese, do cidadão é mais importante do que a vida de
qualquer outro, mas, com o número que nós estamos vivendo no Brasil, de mortes, de assassinatos de jovens
e de não jovens até, a situação fica escandalosa.
Este fim de semana, toda a imprensa nacional está diante de tentar identificar o que é que aconteceu em
São Paulo. O que é que aconteceu em São Paulo? O que justifica a morte de uma dezena de pessoas, mais de uma
dezena de pessoas? E me impressiona que não haja um pronunciamento das instituições da Justiça no Brasil.
Você tem a opinião dada na imprensa, a opinião da Polícia Militar, do Secretário de Segurança, ora esses são...
Mas o que pensa, ponto de vista de dar uma satisfação, uma análise para a sociedade brasileira que se
pergunta o que está acontecendo, o que pensa a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma tradição na
luta democrática do nosso País, na defesa da Constituição, na defesa, portanto, das referências democráticas
da Constituição brasileira? O que pensa o Ministério Público? O Conselho Nacional do Ministério Público, como
se pronunciar diante disso? O Conselho Nacional de Justiça, como é que vê esse fato? Os tribunais?
Acho que não há uma indagação da sociedade brasileira, nem a busca de uma responsabilização da sociedade brasileira para essas instituições, é como se só existisse, no País, o Poder Executivo. Se matou, se morreu, quem tem que responder é o Governo do Estado. É, em parte, o Governo do Estado, mas não é apenas o
Governo do Estado. É preciso fomentar um diálogo, uma inquietação maior que coloque em discussão mesmo
o posicionamento dessas instituições.
Acho que a nossa CPI, assim como a da Câmara, podem até fazer conclusão de coisas semelhantes, podemos até chegar a concluir que há genocídio da juventude negra no Brasil, mas não avançaremos, se não
discutirmos a política de segurança pública do Brasil, porque essa conclusão não nos levará a uma mudança
radical da nossa posição. E, aí, penso que, realmente, é chegada a hora de colocar isso na pauta.
Na semana passada, estávamos discutindo com o Presidente do Senado Federal, na sua mesa, com todos os Líderes do Senado, uma pauta de reorganização do Governo brasileiro em que o Senado, como parte
do Congresso Nacional, não é absoluta a pauta do Senado, é apenas uma contribuição inicial para a discussão
da governabilidade no Brasil, e o que havia na mesa era uma pauta econômica. E alguns Senadores, se não
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me engano, o Senador Capi, levantou a necessidade de se colocar pontos naquela pauta que saísse da pauta
da economia e que incorporasse as angústias da sociedade brasileira, e uma central é a angústia em relação
à segurança pública. Aliás, a PEC citada pelo Dr. Thiago é a PEC do Senador Lindbergh, que é o nosso Relator
nesta Comissão. O Senador Capi também tem uma PEC, visando a criação de um fundo nacional de segurança
pública, a busca de dar garantia ao financiamento da segurança pública. E alguém se referiu à PEC 51, falando que era preciso colocar na pauta a discussão da desmilitarização da polícia militar. Imediatamente, três ou
quatro líderes se levantaram e disseram: “Isso é o fim do País!” Como é o fim do País? Primeiro, o País não começou com a polícia, ele existia antes da polícia. Agora, é claro que ninguém está propondo, quando... É preciso
desmistificar a desmilitarização da polícia militar. É necessário se fazer uma reflexão e uma explicação do que
é isso, se não, as pessoas não vão ter condição de debater essa questão. Quando você parte de uma premissa
falsa, dificilmente chegará a uma conclusão não falsa.
Então, acho que essa questão realmente deve ser colocada no topo da nossa discussão. Não é possível
rediscutir a governabilidade deste País apenas, no caso da segurança pública, pensando-se em aumentar o efetivo policial, em aumentar o armamento de cada cidade, porque nós não teremos como – não teremos como –,
em um país de dimensão continental, como o nosso, com as carências de educação, de saúde que nós temos,
apenas crescer o orçamento da segurança pública. Então, nós temos que crescer esse orçamento, se necessário, mas em uma mudança de política. É isso o que pensamos.
Mas nós precisamos deixar de pensar em círculos de especialistas para transformar esse debate em um
debate da sociedade. Eu tive a oportunidade, Senador Telmário, de participar de um debate grande sobre esse
tema na eleição passada porque fui candidata ao governo. Participei de um seminário do mestrado de Segurança Pública da Universidade Federal da Bahia e tive a oportunidade, também, de fazer um debate público
com especialistas do Rio de Janeiro, da Bahia. E senti, justamente, que é necessário que esse debate se alargue
para que a gente não confunda o debate de uma nova política de segurança pública – e por isso ela não pode
estar restrita àqueles que executam a segurança pública –, porque ele tende a se tornar um debate perpassado pelos interesses corporativos. Aí vem a discussão, a disputa entre delegado e agente, entre policial militar
e delegado civil, você não se sente que haja uma luz no fim do túnel.
Então, é preciso criar um projeto e abrir o debate já com um projeto novo, com base nas experiências internacionais também. Não apenas nos Estados Unidos ou na França, deve-se até pesquisar como é que ocorre
na América Latina, onde é que está dando certo uma polícia de forma diferente, se ela se referencia em uma
estratégia mais democrática, porque, afinal, o grande desafio da discussão da letalidade dos jovens está, justamente, na América Latina. Essa é uma questão da América Latina. E é uma questão da América Latina que se
associa à pobreza, à falta de oportunidade, ao racismo de diversas naturezas. Ao racismo contra os negros, no
caso do Brasil; no caso do Brasil, ao norte, contra os índios; no caso de outros países da América Latina também
contra os índios; eventualmente, na América do Norte, contra os latinos e contra os negros.
Portanto, eu acho que nós realmente devemos colocar na pauta do Congresso Nacional uma discussão
mais aberta e rejeitar a ideia de que só quem entende de segurança pública é delegado, é policial militar. A
população entende porque ela vive. Uma pesquisa feita recentemente, acho que na semana passada foi divulgada, mostra qual é a sensação do povo brasileiro diante da polícia. E, infelizmente, porque nós sabemos da
importância da polícia e da necessidade dela para a garantia da ordem, e, mais do que a garantia da ordem, a
garantia do exercício do direito de todo cidadão brasileiro de ir e vir, do direito à saúde, do direito à educação.
E não conseguimos realizar isso sem esse debate.
Bom, eu queria fazer mais duas perguntas e depois passar para Telmário. Não, passo logo para Telmário
para que ele possa fazer essas perguntas e a gente possa... Eu peguei esse roteiro aqui um pouco para a gente
depois passar também para o Relator. Mas agradeço ao Telmário e passo a palavra a ele.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Então, em sua fala, o Coronel disse o seguinte:
nós temos um Direito Penal subterrâneo. Nós temos uma saúde subterrânea, em que nós temos uma saúde privada para os ricos e a saúde do SUS para os pobres. Nós temos uma educação subterrânea, em que nós temos
uma escola de qualidade para os ricos e nós temos uma escola pública desestruturada para os mais humildes.
Então, nós temos vários setores públicos que realmente são subterrâneos.
Mas, aproveitando aqui uma proposta que veio pelo Alô Senado, na verdade, é uma referência do Jair de
Paula Cruz, do Rio de Janeiro, ele diz assim: “Os Parlamentares deveriam assistir a esta CPI para compreender
a violência que assola o País, já que a população é refém dessa violência e ainda depende de medidas que só
podem ser tomadas por políticos.”
A Silvana Moreira, que é lá da Bahia, a terra da nossa Senadora Lídice da Mata, diz: “Quero parabenizar
os Senadores presentes. Como disse o Coronel, essa audiência deveria estar lotada, pela importância do tema.
O povo vai às ruas fazer mobilização por sabe lá o quê, mas não se mobiliza para debater e encontrar soluções
para este horror do dia a dia, morte dos jovens.” É o sentimento desses dois ouvintes.
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O Kléber, do Distrito Federal, Kléber Roberto César Ferreira Felgueiras Martins, diz o seguinte – e, aí, vai
para os dois –: “Qual a opinião dos palestrantes sobre a redução da maioridade penal?” Ele pergunta mais: “Qual
a proporção entre os menores negros e brancos que são vítimas da violência?”
Essa pergunta se interliga com outra, do José Antônio da Silva, de São Paulo. Ele diz assim: “Uma forma
de reduzir os altos índices de criminalidade na juventude seria reduzir a maioridade penal para 16 anos. Outra
forma, acredito, seria possibilitar o ingresso dos adolescentes no mercado de trabalho a partir dos 14 anos”.
Quer dizer, um faz uma pergunta sobre qual a opinião sobre a menoridade e o outro opina que a menoridade... Aí, na resposta, dá para matar as duas.
Mais adiante, também o José pergunta de novo: “Acredito que a Polícia Militar ganha muito pouco para
enfrentar os riscos da profissão. A categoria deveria ser mais valorizada.”
“Coronel Ibis, a Anistia Internacional acaba de lançar um relatório apontando uma série de abusos por
parte de policiais, resultando em altíssimo índice de homicídios ou execuções cometidos por policiais em serviço. O senhor conhece as recomendações? Acha que são apropriadas?”
Dentro dessa pergunta, a Senadora Lídice fez um questionamento: qual o melhor modelo hoje no mundo?
Qual modelo nós poderíamos tomar como um princípio de referência para que a gente realmente amenizasse?
Também numa fala do Coronel, ele cita que a mídia se comporta balizando o comportamento da Polícia.
Claro que a mídia acaba fazendo reflexo daquilo que é a nossa sociedade, isso foi muito bem colocado pelos
dois palestrantes.
Você ouve, às vezes, uma pessoa dizer assim: “Olha, a Polícia matou cinco numa ação.” “Mas eles eram o
quê?” “Ah, eram marginais.” “Bem merecido!” Do ponto de vista de alguns ouvintes, que já se viram de costas,
isso é aceito. Isso foi colocado muito amplamente aqui pelos dois nossos palestrantes e por outros também.
Então, há esse conformismo, há esta interpretação que, ao marginal, tudo pode. E, com isso, nós temos dois
sistemas de lei: aquele em que o marginal pode morrer, pode ser morto, e o outro, em que se torna aparentemente um crime.
A partir desse princípio, parece-me que, toda vez que a Polícia tem um confronto, e aí é um momento
de confronto ou não ou uma ação mais forte... Claro que o confronto te dá o próprio álibi do confronto, mas
quando há só um lado vitimado, me parece que o primeiro ponto é dizer que você foi atacado, foi um contra-ataque, são policiais, são marginais.
Dentro desse contexto, você falou das drogas, então, formalizando a pergunta aos dois. Essa questão
da droga no Brasil, a proibição na forma absoluta como ela é, também não colabora para essa ação? Eu queria
deixar essa pergunta.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Antes de passar a palavra,
só lembrando àqueles que estão nos assistindo que podem participar da nossa audiência através do Portal do
Senado e-Cidadania. Portanto, continuamos recebendo as perguntas dos internautas.
Quem quer começar?
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Pode começar pelo Thiago, depois passo para o Cel. Ibis.
Antes, porém, quero registrar a presença do Major Marcos Schroeder, da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro, que acompanha esta audiência pública.
O SR. THIAGO ANDRÉ PIEROBOM DE ÁVILA – Bom, os temas aqui que eu percebi que me foram colocados, o primeiro deles em relação à redução da maioridade penal.
Na minha visão, como membro do Ministério Público, esse é um problema paliativo, ele ataca na manifestação do problema, mas ele não ataca na raiz do problema. Quer dizer, se o problema da nossa segurança
pública fosse mais encarceramento das pessoas, nós provavelmente já teríamos resolvido todos os problemas,
porque somos quase campeões internacionais de encarceramento de pessoas. Aliás, as taxas de encarceramento
por habitantes no Brasil só tem crescido ano após ano e, apesar desse crescimento exponencial do encarceramento, nós não temos visto a contraprestação no aumento da segurança das pessoas.
É óbvio que nós não podemos desconsiderar, especialmente o Parlamento não pode desconsiderar, o
anseio das pessoas. Inúmeras pesquisas já foram feitas e indicam que a maioria da população gostaria que
houvesse uma redução da maioridade penal, ou, pelo menos, uma responsabilização mais acentuada para
aqueles que são maiores de 16 anos.
É um dilema: se por um lado nós já sabemos que não vai resolver o problema, por outro lado nós sabemos
que não podemos ignorar essa demanda que existe da sociedade civil. Parece que o provável caminho de mais
sabedoria por parte do Parlamento seria de ter uma reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no
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sentido de prever uma responsabilização mais acentuada, eventualmente aumentando o tempo da internação
dos adolescentes, se eles têm mais de 16 anos, se praticaram determinados crimes que são mais sérios. Agora,
volto a dizer, é mais para dar uma resposta a essa demanda da sociedade, porque isso não vai resolver o meu
problema da segurança pública. Há outras causas muito mais complexas a complicar essa equação.
Em relação à demanda que foi apresentada de normalização da violência. As pessoas realmente têm
uma tendência de normalizar. Quando a polícia matou, quem ela matou? Se foi bandido: “Ah, então tudo bem,
o polícia fez o trabalho dela.” Mas o problema é: quem é o bandido? Enquanto a gente acha que é normal a
polícia matar porque ela matou bandido, tudo bem, agora quando o bandido é o meu irmão, é o meu vizinho,
era uma pessoa que estava voltando para casa, um trabalhador de bem e que só porque mora numa periferia foi supostamente confundido com um bandido, então nós começamos com os nossos problemas sérios.
E ainda que seja, enfim, uma pessoa que tenha um envolvimento numa atividade criminosa, nós não
podemos normalizar uma polícia que está acostumada a matar as pessoas, porque, em algum momento, essa
violência da polícia vai tocar na classe média. É uma ilusão nós pensarmos que podemos segregar a violência
da polícia para as zonas de barbárie, de exclusão social, e que, nos grandes centros, onde a classe média mora,
ela vai conviver com uma polícia altamente civilizada. Essa polícia vai entrar em contato com a classe média.
Eu sei que o argumento, enfim, de certa forma é repugnante, porque parte da ideia de que as pessoas
poderiam aceitar a violência da polícia para com os excluídos desde que não atinja a si, mas é importante ter
em mente que não é possível segregar a violência da polícia. Ela é um câncer que corrói as bases da legitimidade de toda a atuação da polícia, porque é a base de tratamento igual a todas as pessoas.
Então, nós não podemos compactuar com essa normalização da violência. Agora, como foi muito bem
colocado, isso parte por uma visão. Infelizmente, muitas pessoas da sociedade, talvez até a maioria, compactuem
com essa visão de que direitos humanos são para os humanos direitos, e que, portanto, o direito do bandido é
confessar o crime, se não quer confessar o crime, é justo que ele seja torturado para que confesse o crime ou
para que, enfim, seja punido imediatamente pelos fatos.
Então nós temos que, enfim, investir no futuro para que a educação para os direitos humanos seja algo
visto como todos, educação inclusive para proteger as vítimas dos crimes. Proteção às vítimas dos crimes é
uma das pautas de direitos humanos. Agora, uma polícia que atue de forma eficiente sem ser arbitrária. Esse
é nosso grande desafio.
Em relação à última questão dos modelos de policiamento. Acho que o tema já foi muito bem abordado
pelo nosso Coronel. Esse modelo do Brasil é absolutamente anacrônico. Ele é projetado para não funcionar.
Então, a hora em que a gente olha para o sistema em funcionamento e vê que ele não está funcionando: ah,
por que o sistema não está funcionando? Ele é projetado para não funcionar.
Então, novamente, nós temos uma polícia militar que raciocina numa lógica militar de guerra ao crime.
Enquanto pensarmos numa guerra ao crime, vamos continuar tendo essas inúmeras vítimas que são diariamente atingidas pela truculência da atuação policial, e volto a dizer, inclusive os policiais que são vitimados,
porque eles são colocados na linha de frente para serem vítimas da violência dessa guerra contra o crime.
Então, essa é uma política que tem que mudar e ela muda com uma mudança de mentalidade no enfrentamento ao crime, uma mudança da centralidade da política criminal, uma política criminal que não se centra
exclusivamente na polícia. Em outras palavras, prevenção ao crime não é só problema de polícia, prevenção
ao crime é um problema de um conjunto de ação coordenada de assistência social, de saúde, de educação, de
esporte, de cultura, de presença do Estado em áreas socialmente excluídas, de emprego e renda. Enfim, é um
conjunto de fatores.
Nós vivemos um momento histórico em que o Estado social está cada mais em retração e no lugar do
Estado social nós colocamos o Estado penal. É um paradoxo porque, em vez de gastarmos dinheiro, recursos
públicos com aquilo que tinha condições de prevenir o crime, as ações sociais, nós estamos deixando de gastar nessa área e gastando cada vez mais recursos preciosos com o nosso Estado penal. Cada vez mais se gasta
mais com prisões e menos com escolas. Esse é um paradoxo que a nossa política criminal tem que enfrentar,
enfrentar de frente.
Como outros países têm enfrentado esse problema? Os modelos de estruturação das polícias de outros
países? Primeiro, de forma geral, tem-se superado essa visão de guerra em relação ao crime. Essa é uma tendência também, outros países também vivenciam esse mesmo dilema de uma pressão securitária, influenciada
pela mídia ou pela comunidade, mas os avanços sérios tem-se dado no sentido de se estruturar uma polícia
que é compromissada com os valores de direitos humanos, uma polícia comunitária, uma polícia que está focada em aproximar-se da comunidade, ter uma relação de confiança com essa comunidade, trabalhar na prevenção ao crime nessa comunidade.
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Segundo, fortalecer unidades policiais que tenham possibilidade de trabalhar com o ciclo completo. Esse
é um elemento importante. Então, a grande maioria dos países trabalha, por exemplo, com um polícia que
seria algo muito parecido com a nossa Polícia Militar – a Gendarmerie, na França, a PSP, a Polícia de Segurança
Pública em Portugal, enfim, Espanha e Itália têm modelos semelhantes – e que fazem o policiamento de rua
e fazem a investigação dos crimes ordinários, os crimes ordinários praticados nesse contexto de policiamento
de rua. Portanto uma polícia que se dedica à prevenção e à repressão.
E por outro lado, outra polícia especializada na investigação dos crimes mais complexos, os grandes casos
de homicídio que exigem uma técnica diferenciada de investigação, crimes econômicos, financeiros, organizações criminosas. Normalmente a polícia judiciária vai se dedicar a esse outro tipo de investigação criminal.
E outro modelo que é comum em todos os países é a ideia de que quem conduz uma investigação criminal tem que ser um especialista em investigação criminal. Portanto, o que o meu policial precisa ser? No fundo,
ele precisa ser um sociólogo do crime, ele tem que entender o assunto dele. Crimes informáticos, então, tem
que chamar o pessoal da área de informática para se saber o que precisa; crimes econômicos e financeiros,
tem que trazer o pessoal da área de economia, da área de documentação para me falar o que eu preciso para
investigar esse crime; são crimes de rua, eu preciso de pessoas que sejam especialistas nas relações humanas
na rua para investigar esse crime.
Segundo momento, depois que a polícia monta o quadro inicial de um crime, eu preciso de quem vai
dar a consequência dessa investigação, o que falta para completar essa investigação, ou seja, quem vai se
responsabilizar em juízo pelo sucesso dessa investigação. E em todos os países do mundo civilizado que têm
avançado no tema tem-se estruturado a ideia de que a direção da investigação criminal é uma responsabilidade do Ministério Público.
É assim que funciona em Portugal, é assim que funciona na França, é assim que funciona na Itália. Aliás,
até a Inglaterra que sempre foi citada como um exemplo de que a polícia tinha dominialidade da investigação
criminal, em 2002, fez um novo ato, o Prosecution Act, de 2002, mudando a regra e colocando o Ministério Público na fase da investigação criminal. O Ministério Público tem que se corresponsabilizar.
Às vezes a gente levante cifras, “não sei quantos por cento das investigações não são investigação de sucesso. Uma grande parte desses problemas é culpa da polícia, que é ineficiente na investigação, mas eu volto a
fazer a mea-culpa. Uma parte desse problema também é do Ministério Público, porque muitas vezes o Ministério Público não acompanha de perto essas investigações, não se responsabiliza pelo sucesso das investigações,
fica aguardando relatório final, burocrático do delegado de polícia, que trabalha com uma lógica exauriente de
investigação, uma lógica procedimental, como se fosse a investigação fosse um processo autônomo, quando
a investigação é só para recolher os indícios, e vou produzir essas provas em juízo.
E o que nós vemos na prática hoje é uma investigação criminal que é burocrática. Hoje os inquéritos
policiais são uma coletânea de carimbos de chegada, de remessa e de prazo e de conclusão. Uma lógica burocrática, judicializante do inquérito. E inquérito não deve ser isso. Inquérito deve ser um procedimento rápido,
célere, de colheita das informações, para aquele que tem condições de promover a responsabilização em juízo
possa fazê-lo ou eventualmente complementar essas informações.
Enquanto não tivermos essa figura que ainda não conseguiu entender o seu papel em uma democracia
de ver-se como alguém que tem que saber investigar e não ser um jurista, mas alguém que é bom em investigar
e alguém que é bom em cumprir as requisições daquele que num segundo momento vai ser responsabilizar
pelo sucesso da investigação em juízo, vamos continuar com esse sistema anacrônico, em que cada um fica
competindo pelo seu espaço, pelo seu nicho de poder dentro da investigação policial. E Polícia Militar briga
com Polícia Civil em relação ao flagrante, Polícia Civil briga com o Ministério Público em relação à direção da
investigação criminal. E depois há outros conflitos em nosso sistema.
Mas não temos que trabalhar com conflitos, temos que trabalhar com união de esforços, porque estamos todos do mesmo lado, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, sistema penitenciário. Todos trabalhamos pela Segurança Pública. E, portanto, uma reforma que mexa nas bases desse sistema é
essencial. Agora, é uma reforma que todos ganham e perdem. Todos sabem o que vão perder, mas não estão
bem certos do que vão ganhar. Então, todo mundo fica na defensiva e ninguém abre a sua parte, o seu nicho
de poder para permitir que os avanços, que são essenciais para as futuras gerações do povo brasileiro, efetivamente aconteçam. Isso é “contrademocrático”. E acho que precisamos enfrentar esse tema da reforma das
nossas polícias.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Antes de o Cel. Ibis fazer a manifestação dele,
eu queria só fazer um complemento à fala do Dr. Thiago.
Por exemplo, os grupos de extermínio, a priori, ao surgirem, parecem uma grande causa, a priori. Em seguida, quando aquele lance de se achar que a polícia não vai avançar. Aí começam os grupos de extermínio a
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agir – aí o Coronel citou que o Rio teve várias e lamentáveis experiências dessa ordem –, começam a matar por
coisas muito mais banais do que seria, entre aspas, “uma grande causa”. Exemplo de que essas irregularidades
avançam e não têm mais fronteira.
O Senado aqui, nesses dias, pela força, pela demanda popular, pela pressão popular, deu uma mexida
na internação dos jovens que praticam crime hediondo, de três anos, se não me falha a memória, a oito ou dez
anos, que é um projeto do Senador Serra.
E voltando, já que o Coronel vai se manifestar, eu recebi a manifestação de um ouvinte que reclama desse
ponto, de que a polícia brasileira é muito mais preventiva e repreensiva do que investigativa. Ele diz o seguinte:
quando você faz um trabalho preventivo, digamos em uma determinada área, que está bem protegida pelo
sistema policial, os crimes mudam de localidade, vão para outra localidade. Os agentes do crime mudam para
outra localidade. Então, fica sempre uma solução interminável. Eles mudam de posição, mudam de localidade,
e assim vão ficando. Ele entende, esse ouvinte, que o sistema investigativo poderia ser ampliado inclusive para
a Polícia Militar, que é quem tem o primeiro contato e tudo o mais.
O SR. IBIS SILVA PEREIRA – São questões muito profundas. Pensar a prevenção é muito complexo. A
gente não pode, como bem disse o Dr. Thiago, colocar a questão da prevenção única e exclusivamente como
um papel de atuação da polícia – no caso, no modelo que nós temos no Brasil hoje, da polícia preventiva. Mas
a prevenção do crime em si está intimamente ligada à própria lógica do pacto político. O Estado tem que se
organizar de tal modo que as pessoas possam aderir ao pacto político e queiram permanecer nele. É aquilo
que alguns autores chamam de virtude cívica.
Um Estado que exclui, que convive com a exclusão... Nós não estamos falando de desemprego. Há uma
ouvinte que eu acabei deixando sem resposta, mas eu quero aproveitar para dar minha resposta agora. Acho
que é Isabela o nome dela. Ela falava da relação entre desemprego e criminalidade. Há uma coisa que é terrível
nos romances do Dostoiévski, e eu quero trazer o grande Dostoiévski para me amparar aqui, que é a pobreza...
É Míriam?
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Aline.
O SR. IBIS SILVA PEREIRA – Aline. Desculpe, Aline.
É a pobreza opressiva, a pobreza opressiva, aquela figura do Raskolnikóv, que leva o Raskólnikov ao duplo homicídio. É isso. É você nascer, passar a sua vida inteira em um gueto, com toda a opressão do gueto, e
saber que a sua vida não vai a lugar nenhum. Que tipo de subjetividade essa lógica de violência simbólica...
Porque isso é violência, uma violência que a gente não enxerga. A gente enxerga essa que explode nas cifras,
nos indicadores, nos boletins de ocorrência da polícia, mas essa violência, essa forma de violentar uma criatura
humana, a gente não enxerga, como não enxerga também o tipo de desumanização que está sendo engendrada ali, o medo de naufragar, o medo de as nossa vidas não desembocarem em lugar algum. Esse medo é
terrível! Nós aqui, seguramente, nunca experimentamos esse medo. Os nossos ouvintes, que estão me assistindo agora, possivelmente só têm conhecimento teórico desse medo. Mas muita gente que está dormindo
embaixo das muitas marquises deste País, muitas pessoas que estão morando em favelas, nesses guetos que
proliferam neste País, elas sabem o que esse medo representa.
Há um criminalista do início do século chamado Mira y López, que hoje a gente quase não lê mais, mas
o senhor deve conhecer, Dr. Thiago, que escreveu um livro fantástico chamado Os Quatro Gigantes da Alma. Ele
mostra, nesse livro, como esse medo terrível, esse gigante da alma, que o Hobbes coloca no livro dele, o Leviatã,
se metamorfoseia em ódio. Esse medo se transforma em ódio, ódio contra nossa sociedade, ódio contra cada
um de nós. A exclusão tem um preço. Reduzir uma criatura humana ao estatuto da invisibilidade – porque é
isso que a miséria opressiva representa, invisibilidade – tem um preço, e o preço é esse. O preço é violência. A
gente não está falando de mais desemprego, não. Não tem mais essa história de exército de reserva, não, de
que o Marx falava. Quem está fora hoje está condenado a permanecer fora! E isso – insisto, porque isso tem
que ficar gravado na nossa cabeça – tem um preço, e nós pagamos um preço. Submeter seres humanos a viver
com medo tem um preço.
A guerra faz isso com os policiais. A guerra faz os nossos policiais viverem com medo. No Rio de Janeiro, já
morreram 14 em áreas pacificadas. Catorze em seis meses! Em seis meses! Procurem em outras polícias de estados democráticos para ver se em alguma polícia de países civilizados esses indicadores são comparáveis a esse.
Que tipo de subjetividade uma instituição que convive com esses números engendra? O que o medo faz
com esses jovens em média com 26 anos de idade? Esse medo também engendra ódio, condutas muitas vezes
absolutamente divorciadas da legalidade e até mesmo da racionalidade, porque o medo faz isso. O medo faz isso.
É por isso que o Hobbes, no Leviatã, disse assim: não dá para viver com medo, não! Isso é o Estado hobbesiano, que é muito parecido com isso que está aí fora. Isso que está aí fora, 60 mil mortos por ano, é Estado
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hobbesiano; não é Estado democrático de direito. É Estado policial, sim, e é Estado hobbesiano; guerra de todos contra todos. É nisso que nós estamos nos convertendo, se é que já não somos isso.
O resultado disso é ódio. Ódio! É chacina, é justiçamento, seja ele praticado por policiais para vingar a
morte de um companheiro, porque ele acredita que a Justiça não vai conseguir colocar os responsáveis pela
morte dos seus atrás das grades – e ele tem razão, porque no Brasil não vai. Muito provavelmente não vai. Menos de... De acordo com o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança, menos de 8%, 5% – cinco por cento!
– dos inquéritos policiais chegam a algum lugar. O que a pessoa faz, no Estado hobbesiano, quando ela não
acredita mais no pacto político? Ela faz justiça pelas próprias mãos, quer seja um policial, quer seja um morador da classe média, que, para se livrar da população de rua, daqueles nos quais ele identifica uma ameaça à
sua bicicleta, ao seu relógio, ele amarra num poste, ele lincha. Isso é barbárie. Isso é expressão do Estado hobbesiano em que nós estamos nos convertendo.
E, quanto mais a centralidade dos direitos humanos for violada, for inobservada, mais esse horror vai
aumentar, porque a solução para isso é respeitar os direitos humanos. A solução para isso é transformar, efetivamente, o princípio da dignidade humana em um princípio estruturante das políticas públicas deste País. Este
é o ponto: respeitar a dignidade da pessoa humana em todas as políticas públicas que venhamos a engendrar.
E aí eu volto ao ECA. Eu sou terminantemente, terminantemente contrário a essa discussão da redução
da maioridade penal. Eu não vou dizer aqui que o ECA é uma legislação perfeita, mas o problema do ECA é não
ser cumprido. Esse é o problema do ECA! A gente cumpre do ECA o que nos interessa cumprir. Ou não? Leiam
o ECA. Leiam o ECA! Se essa legislação fosse efetivamente cumprida, esse horror que é a delinquência juvenil
no Brasil seguramente não estaria nesses patamares, que, aliás, não são nem tão elevados assim. No Rio de
Janeiro, nós temos um estudo lá muito interessante, que mostra que, para cada uma criança, um adolescente
– perdão – autor de ato infracional, nós temos oito – oito! – em situação de abandono, em situação de risco,
perambulando nas ruas, dormindo embaixo de marquises, pedindo esmolas nos sinais. Isso tanto tempo depois
de termos assinado uma Constituição que diz que dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental
e um Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que ele é a nossa grande joia!
Ou seja, nós estamos falando aqui de invisibilidade, e isso é gravíssimo. Porque não adianta fazer leis belíssimas – e nós sabemos fazê-las –, leis que são capazes de tocar, efetivamente, na raiz dos problemas. Basta ler
o ECA. Os autores do ECA entenderam o drama brasileiro; foram capazes de criar uma legislação que sinaliza
no sentido de uma solução efetiva.
O nosso problema é que nós não enxergamos os fracassados. Nós não enxergamos os miseráveis. Não
enxergamos, a não ser quando eles figuram nas estatísticas e por pouquíssimo tempo. A nossa indignação dura
muito pouco tempo. Nossas prisões são fracassos! A pena privativa de liberdade fracassou. Fracassou. Esse é
um retumbante fracasso! Está aí. Basta ler Foucault e ler Loïc Wacquant. É um fracasso! E qual é a solução que
estamos dando para o nosso problema? Mais encarceramento!
Agora, vamos reduzir, ou queremos, ou pretendemos reduzir a maioridade penal, para jogar adolescentes na cadeia. Não vamos resolver nada.
Uma Constituição, um Estado democrático de direito que diz que dignidade da pessoa humana é estruturante, é central, que faz um Estatuto da Criança e do Adolescente repetindo isso três anos depois e que,
agora, acena com a possibilidade de redução da maioridade penal, ele está sendo, no mínimo, incoerente. No
mínimo, incoerente, e o Estado não pode ser incoerente. Afinal de contas, existe uma coisa que é a racionalidade republicana. Não podemos ter uma Constituição que diga uma coisa, um estatuto que diga outra e que
agora a solução seja reduzir a maioridade penal.
Ouvi outro dia uma autoridade dizer uma coisa, que fiquei assustado. Pasmem os senhores! Ela disse
que, na opinião dela, não tinha que ter idade! Não tinha que ter idade! Os senhores imaginem o tamanho dessa
bobagem! Daqui a pouco, a gente vai ter que colocar policiamento em creche, porque, se um garoto subtrair a
chupeta do seu colega, ele vai estar praticando um roubo, talvez, ou furto. Não sei, doutor. Enfim, nós chegaremos lá se continuarmos com essa insanidade. Chegaremos lá. Hoje, baixaremos para 16. Amanhã, voltaremos
a nove, como era; como era no tempo das Ordenações Filipinas: nove anos.
A solução não pode ser encarceramento. Estado democrático de direito é cioso, tem muita cautela, tem
muito cuidado com o encarceramento. Muito. Ou deveria ter. Se não tem, há alguma coisa errada com o nosso
conceito de Estado democrático de direito. Estado policial, este, sim, gosta de encarcerar. O Estado democrático de direito procura solucionar os seus problemas por outro tipo de viés.
A Anistia Internacional é uma instituição pela qual tenho um tremendo apreço. Acompanhei a divulgação
do relatório da Anistia Internacional. Hoje, sou chefe de gabinete de um comando que assumiu a centralidade
dos direitos humanos como seu viés fundamental. Assumiu o compromisso de reduzir taxas de homicídio e
de violência policial. Há um mês, começamos um programa que não tenho dúvida alguma de que frutificará
na Baixada Fluminense, região do meu Estado que tem, historicamente, altos índices de violência; um Estado
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onde a mídia – a mídia, a mídia – busca o cadáver para exibir nos jornais, que vendem. Que vendem! Violência
vende, por incrível que pareça. Violência vende.
Então, o nosso compromisso hoje é trazer para o centro da compreensão do papel da polícia a questão
dos direitos humanos. Polícia eficiente é aquela que promove, que cuida, que respeita os direitos humanos.
Esse é o nosso compromisso hoje.
Num Estado que, ao longo dos 30 últimos anos, por conta dessa paranoia com relação às drogas...
(Soa a campainha.)
O SR. IBIS SILVA PEREIRA – ...tem oscilado entre políticas de enfrentamento e de repressão. No meu
Estado, já tivemos a gratificação faroeste. Acredito que essa ignomínia seja de conhecimento de todo o País.
Isso já foi política de segurança lá. Isso já foi chamado de política de segurança.
Então, hoje, estamos tentando reverter esse horror, mas, enquanto não entendermos que é possível enfrentar a questão das drogas sem bala, sem operações militares, sem guerra, enquanto não entendermos isso,
os efeitos dessa loucura vão-se fazer sentir; vão-se fazer sentir. Esse ódio se fará sentir.
Não adianta colocar os policiais para terem aulas de direitos humanos – Pacto de San José da Costa Rica e
outros pactos mais – e depois empurrar esses homens para dentro da favela para enfrentar criminosos armados
com fuzis que chegam ao meu Estado – por incrível que pareça, este ano já apreendemos, nos seis primeiros
meses, 200 fuzis, 200 fuzis de guerra! Não adianta falar de direitos humanos para esses homens e depois empurrá-los como cães de guerra para dentro da favela, porque eles terão medo também de morrer, como todos
nós temos. E esse medo de morrer é brutalizante, é embrutecedor e é desumanizante.
Gostaria de pedir desculpas pelo meu tempo, mas eu queria falar ainda do modelo – o Dr. Thiago foi
muito feliz no mapeamento que fez de outros modelos.
Eu tenho um medo e gostaria de deixá-lo público aqui: a obsessão que temos no Brasil pelo novo, isso
me preocupa. Essa coisa de não esgotarmos algo e já procurarmos o novo: eu tenho muito medo de que isso
aconteça na segurança pública.
Esse capítulo que aí está, o art. 144... Desde que a atual Constituição foi promulgada, esse capítulo espera uma regulamentação. O modelo policial brasileiro, nós sequer podemos dizer que ele não funciona. Ele não
funciona, mas, efetivamente, esse modelo que foi criado e até hoje não foi instituído, nós não temos sequer
parâmetros para dizer... Porque o §7º do art. 144 até hoje espera uma regulamentação.
Então, eu penso que nós devemos, sim, enfrentar esse desafio. O que queremos é isso aí? Se é isso aí,
então vamos tratar de regulamentar o art. 144. Se não é, se nós queremos outro modelo com polícias com ciclo completo, então vamos começar o desafio, esse debate. O que não dá é para continuar assistindo 56 mil
pessoas morrerem e repetindo os mesmos erros de sempre. É isso. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Eu gostaria de agradecer
mais uma vez a presença desses dois grandes convidados que nós tivemos aqui hoje, foi um prazer recebê-los.
Gostaria de ressaltar a contribuição de cada um para esta nossa discussão.
Agradeço especialmente, Dr. Thiago, ao Coronel Ibis, porque fui comunicada de que hoje é o seu aniversário e ele saiu do convívio dos seus amigos e familiares nesta data para garantir a sua presença aqui entre
nós. Por isso, o nosso agradecimento especial. (Palmas.)
É certo que as falas aqui colocadas nos fariam passar a noite debatendo e nos farão pensar a respeito
delas durante toda esta semana. Tentaremos refletir no nosso relatório os questionamentos aqui colocados e
as respostas que estamos buscando também aos nossos, mas nós temos tempo definido para iniciar e encerrar
a nossa atividade – nós, inclusive, já ultrapassamos esse tempo.
De maneira que eu queria, não havendo mais nenhuma questão a tratar além destas de que já tratamos,
agradecer novamente a presença de todos os que aqui estão nos acompanhando e os que nos acompanharam
através do Portal e-Cidadania do Senado e que buscaram de alguma maneira interação conosco pelo Portal
e-Cidadania no www.senado.leg.br/ecidadania e no Alô Senado através do número 0800-612211.
Declaro encerrada a nossa presente reunião.
Muito obrigada. (Palmas.)
(Iniciada às 19 horas e 55 minutos, a reunião é encerrada às 22 horas e 9 minutos.)
Senadora Lídice da Mata
Presidente
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 115, de 2015, para investigar o assassinato de jovens no Brasil.
ATA DA 14ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 14ª Reunião, realizada em 19 de agosto de 2015, às 13 horas e 19 minutos, no
Plenário 13 da Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência da Senadora Lídice da Mata
e com a presença dos Senadores Roberto Rocha, Angela Portela, Telmário Mota, Simone Tebet e Fátima
Bezerra. Deixaram de comparecer os Senadores Paulo Paim, Lindbergh Farias, Maria do Carmo Alves e
Magno Malta. Na ocasião, foram aprovados os seguintes Requerimentos:
Requerimento
n

30/2015

31/2015

32/2015

33/2015

34/2015

35/2015

Autoria

Ementa

Senador
Lindbergh
Farias

Requer realização de Audiência Pública com: 1.
Representante do Instituto Igarapé; 2. Representante da
Anistia Internacional e uma das mães citadas em seu
Relatório: "Você matou meu filho - homicídios
cometidos pela polícia militar na cidade do Rio de
Janeiro"; 3. Duas representantes do Grupo "Mães de
Maio".

Senador
Lindbergh
Farias
Senador
Lindbergh
Farias
Senador
Humberto
Costa
Senador
Lindbergh
Farias
Senador
Lindbergh
Farias

Solicita a realização de visita in loco em Manaus.
Requerimento de diligência prévia à Audiência Pública a
ser realizada em Manaus.
Requer o convite de autoridades e organizações da
sociedade civil para participar de Audiência Pública a
ser realizada em Recife.
Requer o convite de autoridades e organizações da
sociedade civil para a audiência pública de Natal.
Requer o convite de autoridades e organizações da
sociedade civil para a audiência pública de Manaus.

Após aprovação, a presente Ata será publicada juntamente com a íntegra das notas taquigráficas.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Havendo número regimental, declaro aberta a 14ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 115,
de 2015, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de jovens no Brasil.
Conforme convocação, a presente reunião destinar-se-á à apreciação de requerimentos.
De início, com base no art. 111 do Regimento, coloco em votação as Atas da 10ª, da 11ª e da 12ª Reuniões, solicitando a dispensa de sua leitura.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
As atas estão aprovadas.
Todos os requerimentos apresentados perante a Comissão até o momento podem ser apreciados mediante processo de votação simbólica.
Todos os seguintes requerimentos estão pautados:

ITEM 1
Requerimento Nº 30/2015
Requer realização de Audiência Pública com:
1. Representante do Instituto Igarapé;
2. Representante da Anistia Internacional e uma das mães citadas em seu
Relatório: “Você matou meu filho – homicídios cometidos pela polícia
militar na cidade do Rio de Janeiro”;
3. Duas representantes do Grupo “Mães de Maio”.
Autoria: Senador Lindbergh Farias.
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Vamos votar os requerimentos em bloco, pois tratam do mesmo assunto.

ITEM 2
Requerimento Nº 31/2015
Solicita a realização de visita in loco em Manaus.
Autoria: Senador Lindbergh Farias.

ITEM 3
Requerimento Nº 32/2015
Requerimento de diligência prévia à Audiência Pública a ser realizada em Manaus.
Autoria: Senador Lindbergh Farias.
Eu acho que esses requerimentos se somam, ou não?
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Sim, mas essa visita in
loco não é a mesma diligência prévia?
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Certo, está compreendendo a audiência pública. Porque, geralmente, a gente coloca “audiência pública em Manaus”.
Então, são quatro requerimentos.

ITEM 4
Requerimento Nº 33/2015
Requer o convite de autoridades e organizações da sociedade civil para participar de Audiência Pública
a ser realizada em Recife.
Autoria: Senador Humberto Costa.
Portanto, a Presidência consulta o Plenário sobre a possibilidade de votação em bloco desses requerimentos. Como é praxe, nós vamos encaminhar nessa direção. (Pausa.)
Não havendo objeção, coloco todos os requerimentos pautados em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Os requerimentos estão aprovados.
Votação do requerimento extrapauta.
Com base no art. 121 do Regimento Interno, incluo extrapauta os seguintes requerimentos para que
possamos apreciá-los.

EXTRAPAUTA
ITEM 5
Requerimento Nº 34/2015
Requer o convite de autoridades e organizações da sociedade civil para a audiência pública de Natal.
Autoria: Senador Lindbergh Farias
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EXTRAPAUTA
ITEM 6
Requerimento Nº 35/2015
Requer o convite de autoridades e organizações da sociedade civil para a audiência pública de Manaus.
Autoria: Senador Lindbergh Farias
A Presidência consulta o Plenário sobre a possibilidade de votação em bloco desses requerimentos. (Pausa.)
Não havendo objeções, coloco todos os requerimentos pautados em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A Presidência consulta ao Plenário...
Esses requerimentos já foram aprovados. Isso aqui é uma fala já realizada.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos.
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Os requerimentos extrapauta foram aprovados.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a ser
realizada na segunda-feira, dia 24 de agosto, de 2015, às 19h30, no Senado Federal, para ouvirmos em audiência pública os representantes do Instituto Igarapé; da Anistia Internacional, acompanhada de uma das mães
citadas no seu relatório Você Matou meu Filho – Homicídios Cometidos pela Polícia Militar na Cidade do Rio de
Janeiro; duas representantes do Grupo Mães de Maio. Na medida em que foram aprovados esses requerimentos, e estamos aqui anunciando a próxima audiência pública, nada mais havendo a tratar, agradeço o quórum
de todos e declaro encerrada esta reunião.
Muito obrigada.
Até segunda.
(Iniciada às 13 horas e 19 minutos, a reunião é encerrada às 13 horas e 24 minutos.)
Senadora Lídice da Mata
Presidente da CPIADJ
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 115, de 2015, para investigar o assassinato de jovens no Brasil.
ATA DA 15ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 15ª Reunião, realizada em 24 de agosto de 2015, às 19 horas e 41 minutos, no
Plenário 15 da Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência do Senador Telmário Mota
e com a presença da Senadora Fátima Bezerra. Deixaram de comparecer os Senadores Roberto Rocha, Paulo
Paim, Angela Portela, Lindbergh Farias, Maria do Carmo Alves, Lídice da Mata e Magno Malta. Na ocasião,
foi realizada audiência pública com a presença da Sra. Renata Avelar Gianinni - Pesquisadora do Instituto
Igarapé; Sra. Renata Neder Farina de Souza - Assessora de Direitos Humanos da Anistia Internacional Brasil;
Sra. Terezinha Maria de Jesus – mãe citada no Relatório “Você matou meu filho – homicídios cometidos pela
polícia militar na cidade do Rio de Janeiro”; Sra. Débora Maria da Silva e Sra. Vera Lúcia Gonzaga dos Santos - Representantes do Grupo Mães de Maio. Após aprovação, a presente Ata será publicada juntamente com
a íntegra das notas taquigráficas.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Boa noite a todos e a todas.
Havendo número regimental, declaro aberta a 15ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 115, de 2015, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de
jovens no Brasil.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com os seguintes convidados e convidadas: Renata Avelar Gianinni, pesquisadora do Instituto Igarapé; Renata Neder Farina
de Souza, assessora de Direitos Humanos da Anistia Internacional Brasil; Terezinha Maria de Jesus, mãe citada
no relatório “Você matou meu filho! Homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro”;
Débora Maria da Silva, representante do Grupo Mães de Maio; e Vera Lúcia Gonzaga dos Santos, representante
do Grupo Mães de Maio.
Peço à Secretaria que, imediatamente, conduza e acomode à mesa as nossas convidadas.
Só um pouquinho, deixa só a gente concluir aqui.
Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular.
Por isso, as pessoas que têm interesse em participar, com comentários ou perguntas, podem fazê-lo por meio
do Portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/ecidadania, e do Alô Senado, através do número 0800
61 2211.
Para organizar nossos trabalhos, esclareço que, após a exposição de nossas convidadas, a palavra será
concedida às Sras e aos Srs. Senadores na ordem das suas inscrições. Terão preferência para o uso do palavra,
na seguinte ordem, o Relator, a Presidente, os membros titulares, suplentes e os não membros.
Antes de dar início à nossa fala, eu vou franquear a palavra ao companheiro. (Pausa.)
O SR. WALDIMIRO DE SOUZA (Fora do microfone.) – Senador, posso fazer uma pergunta?
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Só um pouquinho. Deixa só a gente concluir aqui. (Pausa.)
Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por
meio do Portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/ecidadania, e do Alô Senado, através do número
0800612211.
Para organizar nossos trabalhos, esclareço que, após a exposição de nossas convidadas, a palavra será
concedida às Srªs e aos Srs. Senadores na ordem das suas inscrições. Terão preferência para o uso do palavra,
na seguinte ordem, o Relator, a Presidente, os membros titulares, os suplentes e os não membros.
Antes de dar início à nossa fala, eu vou franquear a palavra ao companheiro.
(Interrupção do som.)
O SR. WALDIMIRO DE SOUZA – ... o Brasil violava a Constituição e que o problema era constitucional,
não era da Comissão de Direitos Humanos. Mas a assessoria dele entendeu e encaminhou esse requerimento
para a Comissão de Direitos Humanos.
A nosso ver, porque nós somos 70% da população brasileira, a Constituição brasileira é violada. Ela não
existe, não é respeitada pelo Congresso, pelo Supremo e pelas academias brasileiras. Eu dizia isto para o Taques, e ele, então, como promotor, entendia que se deveria fazer um debate não na Comissão de Constituição
e Justiça, mas na Comissão de Direitos Humanos. E eu entendia que esse é um debate constitucional. Eu dou
essa sugestão para o Senador de Brasília, o Senador Hélio, que leve isso para um debate constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Obrigado.
Como é o seu nome?
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O SR. WALDIMIRO DE SOUZA – Waldimiro de Souza.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Obrigado pela contribuição.
Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos agora conceder a palavra à Senhora Renata Neder Farina de Souza, da Anistia Internacional.
Renata.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Ah, é que são duas Renatas.
Renata Gianinni, do Instituto Igarapé, por favor.
A SRª RENATA AVELAR GIANINNI – Obrigada, Senador.
Tem a apresentação? (Pausa.)
Primeiramente, boa noite a todos.
Obrigado. É uma honra participar desta audiência pública da CPI para homicídios de jovens.
Eu sou pesquisadora do Instituto Igarapé, uma organização localizada no Rio de Janeiro que tem como
objetivo justamente produzir informação para qualificar debates como este.
O SR. WALDIMIRO DE SOUZA (Fora do microfone.) – Desculpe-me, Telmário. Eu errei seu nome. Peço
perdão.
A SRª RENATA AVELAR GIANINNI – Hoje eu vou apresentar duas plataformas de visualização, duas ferramentas que nós criamos nós criamos em nosso Instituto que produzem uma série de dados que têm por objetivo justamente qualificar um pouco o debate e trazer informações extremamente necessárias para políticas
públicas na área de redução de homicídios.
A primeira delas é o Observatório de Homicídios, uma plataforma de visualização online que foi criada
por nós em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, juntamente também com a
Open Society Foundations, e que tem como objetivo mostrar justamente os dados nacionais e subnacionais
de homicídios, com a escala, a dinâmica de homicídios ao redor do mundo. Nós temos dados que vão de 2000
a 2012 no caso do Brasil e até 2014 no caso de outros países, numa série histórica, com dados de homicídios,
e indicando também o perfil das vítimas, principalmente o sexo, a arma utilizada e a idade.
Esses dados são extremamente importantes porque, afinal de contas, realmente, somente com informações corretas é que a gente consegue planejar políticas públicas eficazes.
Pode passar, por favor.
Na minha apresentação de hoje, vou falar um pouco do Brasil, claro, vou focar no Brasil, mas falarei de
onde o Brasil se encontra com relação ao resto do mundo, porque eu acho que a comparação com esses dados
de outros países na região traz uma mensagem importante sobre a realidade do nosso País.
Pode passar.
Mais um.
Uma estimativa baixa do Escritório das Nações Unidas indica que houve cerca de 437 mil mortos em 2012.
Pode passar.
No Brasil, foram 56 mil mortos. Em números absolutos, nós somos os campeões de homicídio no mundo,
comparando-se com todos os países do mundo, contando somente os homicídios intencionais.
Pode passar.
A média de assassinatos no mundo corresponde a 6,2. Para colocar em perspectiva, essa é uma média
alta se pensarmos na média de países europeus ou asiáticos, como o Japão, que têm médias próximas a 0 ou a
1, mas extremamente alta quando a gente observa a realidade da nossa região da América Latina e do Brasil,
principalmente.
Na nossa região, pelos dados que temos, de 39 países e territórios, há somente quatro países com uma
taxa inferior a 6,2 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que são o Chile, seguido de Cuba, da Argentina e do
Suriname.
Pode passar, por favor.
No caso do Brasil, a média brasileira é cinco vezes maior do que a média mundial, o que indica que são
29 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Ou seja, é realmente um número exorbitante.
Aqui, nós temos a concentração de homicídios. Eu gostaria de chamar a atenção para a América Latina
e para o Caribe, que têm 33% dos homicídios no mundo. Ou seja, um terço de todos os homicídios no mundo
ocorrem em nossa região. E, para piorar ainda mais a situação, uma em cada dez pessoas que morrem é brasileira. Realmente, é bem difícil.
A gente colocou também, destacou um pouco o perfil das vítimas, porque, afinal de contas, é importante
entender um pouco esse perfil para entender as dinâmicas por trás dos crimes.
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No mundo, 79% das vítimas são do sexo masculino e 21% do sexo feminino. Para a região da América
Latina, que tem uma dinâmica criminal um pouco mais aguda em razão, enfim, de uma série de atividades
ilícitas que ocorrem em nossa região, esse número sobe para 85% no caso do sexo masculino e para 15% no
caso do sexo feminino. No Brasil, esse número é bastante discrepante: 92% para o caso de homens e 8% para
o caso de mulheres.
As circunstâncias de assassinatos de homens e mulheres são bastante diferentes. As pesquisas indicam
que homens são, normalmente, assassinados em ambientes públicos, por conhecidos, envolvendo brigas e,
muitas vezes, até agentes de segurança, como a gente vai ver mais adiante, e mulheres são assassinadas em
ambientes privados, também por conhecidos, mais usualmente por pessoas com quem tiveram relações afetivas. Então, são circunstâncias bastante distintas.
Muitas das políticas de redução de homicídio no mundo focam justamente no controle e na circulação
de armas e munições. Isso ocorre por uma razão simples: elas são justamente as que mais causam assassinatos
no mundo e na nossa região. No mundo, 41% dos assassinatos são cometidos com armas de fogo, na América
Latina e no Caribe, 66%, e no Brasil, 71%.
Nós somos também os campeões mundiais em homicídios causados por armas de fogo. Grande parte
desses homicídios são causados por armas brasileiras que, em algum momento, foram legais e, depois, foram
desviadas para a criminalidade.
Quais são os vilões da história? No Observatório de Homicídios, para o caso da América Latina e do Caribe, justamente pela epidemia de homicídios que a gente vive em nossa região, em especial no Brasil, a gente
fez uma análise subnacional, olhando também os dados de homicídios por Estado e por cidades com mais de
250 mil habitantes.
O que a gente observa é que é violência urbana é realmente um dos principais vilões da história. São 130
cidades latino-americanas e caribenhas que registram taxas superiores a 25 assassinatos por 100 mil habitantes.
Esse é um número bastante alto, inclusive superior ao de zonas conflagradas por guerra. Dessas 130 cidades, 56 são brasileiras.
Volta um.
Se fizermos um ranking das 50 cidades com a maior taxa de homicídio no mundo, veremos que 22 delas
se localizam no Brasil. Ou seja, esse dado é realmente bastante estarrecedor.
Pode passar.
Olhando as vítimas – eu sei que se vai falar bastante disto aqui – , quase a metade das vítimas têm entre 15 e 29 anos na nossa região – no Brasil, esse número é ligeiramente superior: 54% –, sendo a maioria de
homens e negros.
Além da perda irreparável em termos emotivos para famílias e familiares, é uma perda direta também
na produtividade do País.
Pode passar.
Para colocar em perspectiva – daqui a pouco eu vou mostrar a plataforma online, onde todos os dados
podem ser acessados –, eu só queria comparar uma cidade brasileira e um país.
Se nós somarmos os homicídios em seis cidades brasileiras – Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis,
Salvador e João Pessoa –, veremos que o número de homicídios nessas seis cidades é maior do que o número
de homicídios na Europa inteira.
Se olharmos o que aconteceu no mês passado em Manaus, onde 34 pessoas foram assassinadas em 72
horas, esse número é o dobro do total de assassinatos ocorridos em um país inteiro, como é o caso de Cingapura, que teve 16 assassinatos ao longo de um ano inteiro.
Então, a gente coloca essa plataforma também como uma forma de trazer à tona esse debate, de ampliar
um pouco a mensagem e de disseminar essas informações.
Pode passar, por favor.
Mas eu queria, para finalizar, antes de mostrar as duas plataformas, mostrar uma história que foi relativamente bem-sucedida, que é o caso da Europa. Esse gráfico mostra dados de homicídios desde a Idade Média.
Houve reduções bastante drásticas. Não dá para ver em anos recentes, porque já era bastante inferior. Mas, nos
últimos 20 anos, chegou-se a uma redução de mais 50% no número de homicídios.
É importante olhar para esses casos porque eles têm lições aprendidas que a gente pode também incorporar para que esses também sejam os primeiros passos na nossa tentativa de reduzir a violência.
(Soa a campainha.)
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A SRª RENATA AVELAR GIANINNI – A principal delas, a gente observa, é justamente um esforço em melhorar o Estado de direito: investir na polícia, na Justiça criminal, para que as polícias se tornem, de fato, mais
eficazes, menos violentas e a Justiça criminal menos impune.
E, ao mesmo tempo, observou-se nesses países também uma maior intolerância à violência. O Brasil é um
país extremamente violento. Nós não só convivemos com a violência, mas também, muitas vezes, a violência
é vista pela sociedade como uma solução. E essa realidade realmente não pode continuar.
Você pode entrar no site?
Eu gostaria de mostrar dois sites para vocês. O objetivo de mostrar esse site é justamente oferecer uma
ferramenta que possa ser utilizada por quem quer que seja para obter dados a respeito de homicídios, neste
caso, e de fluxo de armas, no outro caso.
Pode clicar em qualquer lugar no mapa.
Esse é um mapa de calor de homicídios. Os mais vermelhos são países com maior número de homicídios,
os azuis são os que têm o menor número de homicídios.
Clicando em qualquer país, por exemplo, clicando no Brasil, você vê acima uma taxa histórica de homicídios – então você tem uma ideia de se houve uma redução ou não –, você tem o total de homicídios, você
tem a taxa de homicídios ao lado da população, e ali os indicadores com a principal arma que cometeu esses
homicídios – no caso, armas de fogo –, o sexo – no caso, o masculino, com 91,6% para o ano de 2012 – e a idade das vítimas.
Clicando em “Estados”, temos uma lista de todos os Estados do Brasil e, lá no fim, a taxa.
E mais embaixo você tem dados mostrando desde o Estado mais violento, com maior número de homicídios, até o menos violento. É uma forma de obter dados de maneira rápida, comparativa, para também
podermos passar uma mensagem. Se clicarmos em “Cidades” – lembro que são cidades que tem mais de 250
mil habitantes e que, portanto, as cidades pequenas não estão incluídas ,– veremos que está na ordem, desde
a cidade mais violenta, Ananindeua, no Pará, até a menos violenta, Franca, entre aquelas cidades que têm 250
mil habitantes.
Pode sair, por favor.
Enfim, você pode clicar em algum outro país, na América Latina, só para ter uma ideia. Aí você vai ter acesso
aos mesmos tipos de dados que temos no caso do Brasil. No caso do Chile, por exemplo, os dados vão até 2013.
E por aí vai. São dados para o mundo inteiro. No caso da América Latina e do Caribe, são dados subnacionais.
Próximo site, por favor.
O próximo site mostra o fluxo de armas e munições ao redor do mundo. Então, mapeamos as importações e as exportações de armas e munições ao redor do mundo. E, quando observamos esses dados, vemos
que eles contam uma história extremamente interessante. Vou mostrar o caso do Brasil.
O Brasil é o segundo maior exportador de armas e munições no mundo, perdendo somente para os Estados Unidos. Neste mapa, você consegue ver também as destinações: em laranja, temos o que são as exportações, que, no caso do Brasil, é um dado bastante predominante. Estamos indicando 2012, mas temos uma
série histórica e podemos acessar desde 1992. Ao longo do tempo, isso vai mudando.
Se você segue a direção – dê uma volta no globinho –, você tem uma ideia de para onde o Brasil exporta principalmente. Os Estados Unidos são um grande comprador de armas brasileiras, assim como o vizinho
Chile, enfim, vários países.
Não estou vendo a parte de...
O azul refere-se às importações e configura a menor parte dos fluxos...
Temos aqui uma ideia dos locais de onde o Brasil importa armas. São, comparativamente, poucos.
Só para dar um exemplo, se clicarmos nos Estados Unidos, voltam todas as exportações e praticamente
o globo inteiro se acende.
Enfim, essa é uma segunda ferramenta que eu gostaria de apresentar a vocês. Em ambos os casos, a
ideia é justamente disseminar dados confiáveis. Houve um trabalho de uma equipe bastante qualificada para
compilar esses dados e colocá-los nessa plataforma, que tem como principal objetivo informar esse debate,
conscientizar e, especialmente, qualificar políticas públicas que sejam realmente eficazes.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Obrigado, Renata.
Bom, vamos ouvir agora, na ordem, a Renata Neder Farina de Souza, que representa a Anistia Internacional.
A SRª RENATA NEDER FARINA DE SOUZA – Boa noite a todos e a todas.
A Anistia Internacional lançou, em agosto deste ano, um relatório chamado “Você matou meu filho! –
Homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro”.
Pode passar.
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A Anistia teve acesso a dados estatísticos a respeito de homicídios registrados como homicídios decorrentes de intervenção policial no Estado e na cidade do Rio e entrevistou dezenas de pessoas entre testemunhas de casos específicos, familiares de vítimas, defensores de direitos humanos, policiais civis e militares, defensores públicos. Foi uma pesquisa que durou cerca de um ano e culminou com a publicação desse relatório
em agosto deste ano.
No Estado do Rio de Janeiro, nos últimos dez anos, foram registrados 8.466 casos de homicídios decorrentes de intervenção policial, sendo 5.132 deles apenas na capital do Rio.
Pode passar, por favor.
Quando a gente olha a tendência desses registros dessas mortes nos últimos dez anos, a gente vê que,
a partir de 2007, houve uma tendência de queda que durou vários anos, com uma redução significativa do
número de casos de homicídios decorrentes de intervenção policial no Estado do Rio. Alguns elementos contribuíram para essa queda sucessiva durante vários anos, como, por exemplo, uma portaria da chefia da Polícia
Civil que estabelecia procedimentos específicos para investigação e atuação da Polícia Civil no caso de mortes
decorrentes de intervenção policial, a instalação de UPP, que, em algumas áreas, conseguiu reduzir o número de
homicídio por parte da própria polícia, e o estabelecimento do Sistema Integrado de Metas, que incluiu, a partir
de um determinado ano, metas específicas para redução de homicídios decorrentes de intervenção policial.
No entanto, entre 2013 e 2014, a gente pôde observar um novo aumento de 39% nos casos de homicídios decorrentes de intervenção policial. Um aumento bastante significativo. A maior parte desse aumento, no
entanto, não ocorreu na capital, mas na região da Baixada, Grande Niterói, São Gonçalo e interior fluminense.
E se a gente olha os dados atuais, comparando o primeiro semestre de 2014 e o primeiro semestre de
2015, a gente vê, novamente, uma tendência de aumento de, pelo menos, 22% nos casos de registro de homicídios decorrentes de intervenção policial, o que mostra que, além de o problema não ter sido solucionado
totalmente, embora tenha havido uma tendência de queda expressiva durante vários anos, provavelmente,
as medidas adotadas se esgotaram no enfrentamento ao problema e os casos voltaram a subir significativamente já nos últimos dois anos.
Pode passar o próximo, por favor.
Por que olhar para os homicídios causados pela polícia quando, além de tudo, o Brasil, como a Renata
apresentou antes, é o país com maior número de homicídios no mundo e esses homicídios não são investigados?
A Anistia teve acesso aos dados do Rio de Janeiro especificamente. Então, não podemos falar para todo
o Brasil. Mas, quando a gente olha os dados da cidade do Rio de Janeiro e compara a porcentagem dos homicídios decorrentes de intervenção policial em relação aos homicídios em geral nos últimos cinco anos, entre
2010 e 2014, a gente vê que a polícia em serviço foi responsável por uma porcentagem muito significativa do
total de homicídios. Em 2010, essa porcentagem chegou a 21,88%. Em 2014, essa porcentagem reduziu um
pouco. Mas, em todos esses anos, se fazemos a média, dá uma média de cerca de 16%.
Imaginar que a polícia em serviço é responsável por 16% do total de homicídios é muito chocante. Qualquer política de redução de homicídios no Brasil e no Rio de Janeiro deve olhar também para a redução dos
homicídios causados pelas operações policiais. E a gente está falando especificamente das mortes causadas
pela polícia em serviço, sem considerar, por exemplo, as mortes causadas por policiais fora de serviço e por
grupos de extermínios e milícias, que, no caso do Rio de Janeiro, têm uma atuação significativa.
Pode passar, por favor.
Quando a gente olha o perfil das vítimas de homicídios decorrentes de intervenção policial no Rio de
Janeiro, a gente encontra um perfil parecido, seguindo a mesma tendência do perfil da vítima de homicídio em
geral, embora algumas porcentagens pareçam mais expressivas, digamos assim. Então, a vítima de homicídios
por parte da polícia é também o jovem negro do sexo masculino. Mas, quando a gente olha as porcentagens, a
gente vê que 99,5% são homens, 79% são negros e 75% são jovens, e isso considerando dados de quatro anos,
entre 2010 e 2013, na cidade do Rio de Janeiro. Os dados foram acessados a partir do ISP, que é o Instituto de
Segurança Pública, que forneceu esses dados desagregados por idade, gênero e raça/cor.
Pode passar, por favor.
Além de apresentar esse contexto e esses dados estatísticos que mostram a escala do problema dos
homicídios causados pela polícia no Rio de Janeiro e esse histórico, a Anistia Internacional decidiu fazer uma
análise mais precisa de como acontece essa morte e o que faz com que ela não seja investigada e não seja levada à Justiça.
Para isso, a gente identificou qual a área na cidade do Rio de janeiro que apresenta o maior número de
registro. A cidade do Rio, para fins de gestão da segurança pública, é dividida em AISPs, Áreas Integradas de
Segurança Pública, que são as áreas de atuação dos batalhões da Polícia Militar e das delegacias de Polícia Civil.
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A área que, em 2014, apresentou o maior número de registros de homicídios decorrentes de intervenção
policial foi a área do 41º Batalhão, que é essa área que compreende o bairro de Irajá.
Pode passar o próximo, por favor.
O que a Anistia Internacional fez? A gente identificou... Em 2014, tivemos 580 homicídios decorrentes
de intervenção policial no Estado, sendo 244 no Município do Rio e, mais especificamente, 68 na área do 41º
Batalhão. Dentro dessa área, a delegacia que teve o maior número de registros foi a área coberta pela 39ª Delegacia de Polícia, com 43 registros. E, dentro dessa área, a Anistia Internacional escolheu a favela de Acari, que
teve 10 registros de homicídios decorrentes de intervenção policial em 2014.
Então, a Anistia Internacional foi diminuindo a escala e colocou uma lupa no que aconteceu em Acari.
A Anistia Internacional realizou 14 visitas a Acari, com diversas entrevistas com testemunhas oculares dos
casos, familiares de vítimas, outros moradores de Acari e defensores de direitos humanos e lideranças locais.
A Anistia também teve acesso aos registros de ocorrência da Polícia Civil, embora não tenha tido acesso
aos laudos periciais sobre essas mortes. E o que a Anistia Internacional viu – pode passar, por favor, o próximo
eslaide – foi que, nessas 10 mortes decorrentes de intervenção policial em Acari em 2014, os registros de ocorrência descreviam uma dinâmica do fato de que teria havido confronto e de que os policiais teriam matado
em legítima defesa, respondendo ao que eles chamam de “injusta agressão”.
A Anistia Internacional, dos 10 casos, conseguiu documentar nove. Nos nove casos documentados pela
Anistia Internacional houve fortes indícios de execuções extrajudiciais. Ou seja, o que aconteceu pode ter sido
muito diferente do que está registrado no registro de ocorrência da Polícia Civil.
Pode passar, por favor.
A gente trouxe esse mapa de Acari. As bolinhas em amarelo indicam os locais onde essas mortes aconteceram.
Ao caminhar por Acari, você vê que muitas delas aconteceram em locais muito próximos. Os moradores
de Acari convivem, na verdade, com essa violência letal da polícia de forma cotidiana. Essas mortes aconteceram
muito próximas uma das outras, e Acari é uma favela que tem um histórico de violência por parte da polícia e
por parte de grupos de extermínio. Em julho deste ano, foram marcados os 25 anos da chamada “chacina de
Acari”, em que 11 meninos e meninas foram desaparecidos e seus corpos nunca foram encontrados.
(Soa a campainha.)
A SRª RENATA NEDER FARINA DE SOUZA – E uma das mães de Acari, a Edméia, que lutou por justiça
por causa do desaparecimento desses meninos, foi morta em 1993, e seu caso não foi levado a julgamento
até hoje, mesmo 22 anos depois.
Pode passar, por favor.
Não vou entrar nos detalhes dos casos, mas quero falar um pouquinho sobre como essas mortes aconteceram.
Dois desses nove casos documentados pela Anistia aconteceram numa situação conhecida como Troia.
Essa situação faz uma alusão ao Cavalo de Troia, o nome faz alusão a isso. Os policiais se escondem em uma
determinada casa e ficam ali por muitas horas esperando uma determinada pessoa passar para, então, intencionalmente, executar essa pessoa. Foi isso que aconteceu com o Marcelo e o Davi.
É importante nós dizermos que a maior parte desses nomes, na verdade, são nomes fictícios, porque as
pessoas entrevistadas pela Anistia pediram que permanecessem no anonimato e pediram que esses nomes
não fossem revelados publicamente.
No caso do Davi, por exemplo, essa foi uma morte que aconteceu às 11h da manhã. Os policiais estavam
escondidos nessa casa que está aí na foto. Os policiais atiraram nele, que ficou ferido, mas conseguiu rastejar
por alguns metros. Os policiais desceram da casa e cercaram o corpo dele. Dezenas de pessoas se juntaram ao
redor dele. Os policiais não deixaram que fosse prestado socorro, agrediram a mãe do Davi nesse momento,
ameaçaram matá-lo enquanto ele ainda agonizava... No final, ele sangrou até morrer, por omissão de socorro,
com dezenas de pessoas ali ao redor pedindo que socorressem esse menino, esse rapaz.
O corpo dele só foi retirado dali por volta das 4h da tarde, quando, finalmente, numa das raras ocasiões
em que isso acontece, a Polícia Civil chegou para fazer perícia no local. Isso é tão raro de acontecer dentro de
uma favela que, quando a perícia da Polícia Civil chegou ao local, os moradores aplaudiram, vendo nisso um
sinal de que talvez pudesse haver justiça para esse caso, embora o caso não tenha sido investigado e os policiais tenham feito o registro como de resistência.
Pode passar, por favor.
Em alguns casos, em muitos relatos, as pessoas dizem que a polícia simplesmente entrou atirando. Isso
é recorrente. Isso é recorrente não só nos casos de Acari, mas em outros casos documentados pela Anistia, já
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há vários anos, no Rio de Janeiro. A polícia simplesmente entra atirando, sem haver nenhum motivo para isso,
sem estar havendo um tiroteio naquele momento.
Pode passar, por favor.
Em outros casos, o que aconteceu é que as pessoas já estavam feridas ou rendidas ou não estavam armadas. Portanto, em nenhuma dessas situações, elas apresentavam um risco à vida do policial ou à vida de
terceiros. Os policiais, ao acharem que essa pessoa era suspeita de cometer um crime ou que havia cometido
um crime e estava em flagrante, em vez de levar preso, intencionalmente, efetuaram mais disparos, executando essa pessoa.
Eu vou, rapidamente, falar de um caso em que um menino correu da polícia, levou um tiro, caiu no chão.
Quando o policial chegou perto, o menino levantou a mão e falou: “Perdi! Perdi!”. O policial, em vez de prender
o rapaz, antes de dar um tiro, ainda falou: “Perdeu nada! Eu vim buscar a sua alma”. Aí executou esse menino.
Uma pergunta recorrente tanto das testemunhas quanto dos familiares é: por que não prenderam? Por
que mataram? Precisava matar? E essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer em relação ao uso da
força letal por parte da polícia.
Pode passar, por favor.
Pode passar.
Existem vários outros abusos que aconteceram em Acari por parte da polícia. Ao longo dessa pesquisa,
embora a Anistia Internacional estivesse pesquisando homicídios pela polícia, os relatos das pessoas trazem
outras denúncias, como de pessoas que ficaram feridas permanentemente por causa do uso de arma de fogo,
do caso da creche de Acari, que já foi, sistematicamente, alvejada em operações policiais, o que é muito grave,
inclusive resultando no ferimento de uma funcionária da creche e de uma criança... Enfim, outras denúncias
aparecem para além dos casos de homicídios e de execuções extrajudiciais.
Esse relatório também traz alguns casos de fora de Acari para ilustrar uma determinada dinâmica de atuação desses policiais que dificultam a investigação desses casos. Que dinâmicas são essas? Por exemplo, tentativa de alteração da cena do crime. Então, se há uma operação policial que resulta numa morte, os policiais,
sistematicamente, removem esse corpo, impedindo que seja feita uma perícia de local, ou tentam criminalizar
a vítima plantando armas e forjando, portanto, uma suposta resistência. Esse é o caso do menino Alan, morto
por policiais militares na favela da Palmirinha no início deste ano, um caso que ficou bastante conhecido. A farsa
só foi desfeita porque o vídeo do celular do menino Alan depois veio à tona, mostrando que o que aconteceu
foi muito diferente. Os policiais disseram que tinham sido recebidos a tiros, quando, na verdade, três meninos
estavam simplesmente conversando e brincando de filmar no celular na porta de casa. A polícia matou um
deles e feriu o outro, que foi preso por tentativa de homicídio contra os policiais. Não fosse o vídeo, isso nunca
teria vindo à tona e, provavelmente, o menino Chauan, que era o que tinha sobrevivido, estaria preso até hoje
por tentativa de homicídio.
No caso do Degê, que foi morto no ano passado por policiais da UPP, houve uma grande alteração da cena
do crime. Há indícios de que seu corpo foi colocado em outro lugar, de que o corpo teria sido lavado, de que
suas roupas teriam sido trocadas. Isso dificulta muito o trabalho da própria perícia para elucidar esses crimes.
Pode passar.
Não vou falar do caso do menino Eduardo porque a Terezinha, mãe dele, está aqui hoje e vai poder falar
diretamente desse caso. É um menino de dez anos morto por policiais militares no Alemão.
E há o caso do menino Jonathan, lá de Manguinhos, também. A investigação desse caso só pôde acontecer porque os familiares se mobilizaram e não deixaram que o registro fosse feito como auto de resistência
e o caso foi parar na Divisão de Homicídios.
Então, a mobilização de mães, de familiares e da comunidade é fundamental para que esses casos não
permaneçam invisíveis e, portanto, não fiquem sob o manto do auto de resistência, mas sejam investigados
como um homicídio.
Pode passar, por favor.
O último ponto que eu gostaria de levantar tem a ver justamente com essa não investigação e consequente impunidade dos casos de homicídios decorrentes de intervenção policial.
A Anistia teve acesso ao status dos procedimentos administrativos relativos a homicídios decorrentes
de intervenção policial em 2011. Foram 220 registros em 2011, com um total de 283 vítimas, porque, às vezes,
um registro tem mais de uma vítima.
Quando a gente olha o que aconteceu quatro anos depois, em 2015, a gente vê que, desse total, só foi
feita uma denúncia por parte do Ministério Público em relação aos policiais envolvidos nos casos, que houve 12 pedidos de arquivamento, sendo que é importante dizer que a maior parte desses pedidos de arquivamento foi por falta de provas, não por se constatar que, de fato, o policial não teria agido de forma lícita, que
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21 casos foram enviados à Justiça por haver uma prisão em flagrante, não por terem algo a ver com o auto de
resistência – ou seja, por outro crime que estava acontecendo ali –, e que, na verdade, em 183 casos, ou seja, a
grande maioria, a investigação simplesmente permanecia em aberto, o que é chocante. Por quê? O homicídio
decorrente de internação policial é um caso de homicídio de autoria conhecida. O policial faz o registro e diz
que matou. Só que ele diz, muitas vezes, que foi em legítima defesa. Mas é um homicídio de autoria conhecida. E a Polícia Civil tem metas específicas para cumprir para a conclusão de inquéritos. Por que um homicídio
de autoria conhecida, quando a Polícia Civil tem metas específicas a cumprir para a conclusão de inquéritos,
permanece em aberto durante mais de quatro anos? Qual é o futuro dessas investigações se, depois de quatro anos, elas permanecem em aberto, sem nenhuma conclusão? Então, isso mostra um quadro chocante de
impunidade. E essa impunidade, além de ser uma segunda forma de violência contra as famílias, é também
uma carta branca que alimenta o ciclo de violência policial e da letalidade policial na cidade do Rio de Janeiro.
Pode passar, por favor.
Eu queria falar rapidamente que um elemento que também dificulta a investigação é a constante ameaça
e intimidação às testemunhas, aos familiares das vítimas e aos defensores de direitos humanos que denunciam
os casos de homicídios pela polícia.
Este é o Deley de Acari. Ele já foi ameaçado várias vezes. A casa dele já foi alvejada a tiros por policiais.
Muitas das testemunhas e dos familiares que falaram com a Anistia Internacional pediram para permanecer
anônimos justamente porque têm medo dessa retaliação.
Esse é um tema que precisa ser abordado, principalmente no contexto de uma precarização dos programas de proteção aos defensores de direitos humanos e proteção a testemunhas. O Programa de Proteção
aos Defensores de Direitos Humanos hoje é inexistente e o de proteção a testemunhas sofre muitos desafios,
digamos assim. Então, este é um tema que precisa ser abordado, porque ele é fundamental para apuração e
responsabilização dos casos de homicídios pela polícia.
Para fechar, só quero dizer que esse relatório traz cerca de 20 recomendações, muitas delas para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas também faz recomendações ao Governo
Federal e ao Congresso Nacional.
Ao Congresso Nacional a Anistia faz três recomendações específicas, mas ela, obviamente, está aberta a
discutir muitas outras medidas que podem ser tomadas. Uma delas tem a ver com a aprovação do PL nº 4.471,
que foca especificamente nos mecanismos de investigação dos casos de homicídios decorrentes de intervenção policial ou crimes violentos cometidos por agentes do Estado, a outra tem a ver com a regulamentação do
trabalho das ouvidorias de polícia, que devem ter mais independência e mais recursos para realizar a investigação dos casos de homicídio decorrentes de intervenção policial, e a terceira recomendação tem a ver com
a incorporação, na legislação brasileira, de dois princípios internacionais: o Código de Conduta para Agentes
Responsáveis pela Aplicação da Lei e os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, ambos da ONU.
Enfim, esse relatório também inaugura uma campanha, que é a “Diga não à execução”, por causa desses
fortes indícios de execuções extrajudiciais. Achamos que é muito importante a sociedade brasileira como um
todo discutir que polícia é essa que queremos, que modelo de segurança pública é esse que queremos, que
resulta em centenas de mortes todos os anos.
Enfim, ao olhar para frente, esperamos que todas as autoridades, na verdade, vejam esse relatório da
Anistia como uma oportunidade de adotar medidas concretas para superar essa situação de violação de direitos humanos que denunciamos.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Obrigado, Renata.
Para aqueles que estão ligando a TV Senado agora, nós estamos aqui numa audiência pública para apurar os assassinatos de jovens no Brasil. Essa audiência está sendo interativa através do Portal e-Cidadania, no
endereço www.senado.leg.br/ecidadania, e do Alô Senado, através do número 0800612211.
Ouvimos, portanto, a Renata, que representa a Anistia Internacional.
Vamos conceder a palavra à Srª Terezinha Maria de Jesus, uma das mães citadas no relatório “Você Matou
Meu Filho! – Homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro”.
Com a palavra a Srª Terezinha.
A SRª TEREZINHA MARIA DE JESUS – Boa noite a todos!
Eu sou a mãe do Eduardo de Jesus Ferreira, que foi assassinado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. O
meu filho só tinha dez anos. O meu filho só tinha dez anos e estava dentro de casa comigo assistindo à televisão. Quando ele ouviu a voz da irmã dele, Patrícia, chegando do trabalho, ele falou: “Mãe, Patrícia chegou!” Eu
disse: “Tá bom, filho!” Ele continuou dentro do quarto assistindo à televisão. Quando deu o intervalo do que
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ele estava assistindo, ele saiu e sentou-se à porta de casa. Em questão de segundos, meu filho foi alvejado pela
polícia. Eu ouvi um estouro. Antes desse estouro, eu o ouvi falando: “Mãe...” Eu tenho certeza absoluta de que
meu filho ia se levantando para entrar para dentro de casa e a polícia atirou no meu filho sem defesa.
Eu corri para o lado de fora. Quando eu deparei com aquela cena horrorosa, eu entrei em desespero, gritando, pedindo socorro. Havia um pedreiro trabalhando na minha varanda e eu pedi a ele: “Me ajude a levar
meu filho para o hospital”. Ele só disse: “Seu filho já está morto”. Eu não acreditei.
Quando eu olhei para a outra escada, havia uma fileira de policiais, cerca de 20 policiais, incluindo policiais do Bope, e eu não contei a história. Eu corri para cima deles e o primeiro da fila eu agredi a tapa e falei:
“Você matou meu filho, seu desgraçado!” Ele falou: “Assim como eu matei seu filho, eu posso muito bem te
matar, porque eu matei um filho de bandido”.
Meu filho não era filho de bandido,porque o pai dele trabalha de carteira assinada, e eu tenho como
provar tudo isso. Ainda dizer que meu filho era bandido...! Meu filho estudava o dia inteiro em colégio de horário integral. Meu filho só tirava notas boas no colégio. Eu tenho tudo para mostrar. E eles ainda falaram que
meu filho era filho de bandido!
Eles tentaram colocar arma no corpo do meu filho. E eu falei: “Se vocês colocarem arma no corpo do meu
filho e ela tiver bala, eu te mato. E, se não tiver, eu jogo na sua cara”. Eles falaram: “Então, vamos levar o corpo
daqui”. Eu falei: “Nem leva, nem coloca arma no corpo do meu filho, porque eu não vou aceitar isso”.
Eu comecei a ligar para o pai dele pedindo socorro. Ele estava vindo do trabalho e não estava entendendo o que eu estava falando. Foi chegando gente na hora. Muita gente chegou e impediu que eles levassem o
corpo do meu filho, porque eles queriam carregar o corpo do meu filho, mas eu não deixei.
A minha filha tentou tirar a máscara de um deles, porque havia quatro deles encapuzados. Eu sei que
policiais do bem não entram em favela encapuzados. Se eles entraram encapuzados, é porque eles não são
policiais do bem. Eu continuo falando que esses policiais que entram encapuzados em favelas, que atiram em
pessoas inocentes, que não perguntam, que matam primeiro para depois perguntar, são os verdadeiros bandidos fardados. Eu já disse isso e o meu esposo também. Eu continuo dizendo: eles são os verdadeiros bandidos
fardados, porque meu filho não merecia morrer do jeito que morreu.
Ainda por cima, nós fomos ameaçados. Eu tive de mudar do Rio de Janeiro para o Estado do Piauí, perdi
o meu emprego por causa deles, perdi a minha casa. Então, eu sou vítima do Estado do Rio de Janeiro duas
vezes, porque eu também perdi a minha casa, pela qual eu lutei, suei para pagar por ela, e a perdi por causa do
Estado do Rio de Janeiro e dos seus policiais mal treinados, que entram nas comunidades para matar inocentes.
Eles chegaram atirando. Não houve troca de tiros quando eles mataram o meu filho, às cinco e meia da
tarde. Meu filho estava com um celular branco na mão e eles alegaram que era uma pistola. Ou seja, totalmente
diferente de uma pistola. Eles atiraram no meu filho. Depois, alegaram que a arma caiu da escada e disparou.
Mentira deles! Eles não caíram de escada nenhuma! Depois, falou que teve um surto psicótico, o que também
é mentira. Eles são é covardes mesmo! Muito covardes! (Pausa.)
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Esse testemunho, naturalmente,
mexe conosco: uma criança de 10 anos, com um monte de policiais, na porta da casa... É, realmente, de partir
o coração.
Não tenha dúvida, Dª Terezinha, de que a gente fica sem palavras, mas sabe da sua dor, da dor da sua família, e, mais do que isso, pois muda todo um plano de vida. As pessoas se retiram, como ela teve de se retirar
de onde ela havia construído os seus sonhos, o sonho da casa própria, o sonho da construção da família, com
o seu marido trabalhando... Aí, de repente, o filho sai à porta e sua vida é ceifada.
Então, é com muita tristeza que a gente ouve aqui esses relatos. Agora mesmo alguém me entrevistou
e perguntou se eu sou a favor ou contra a pena de morte. Eu disse: “Olha, eu só iria discutir pena de morte no
Brasil depois que a gente resolvesse a questão das políticas públicas que não funcionam”.
O dado que a Renata trouxe aqui, há pouco mostra que foram 56 mil mortes. E a maioria é de jovens
negros. Sei lá se eles têm uma escola em tempo integral, se têm saúde, transporte, sei lá se a polícia respeita a
família ou se eles têm tratamento diferenciado.
Nós já ouvimos aqui depoimentos, por exemplo, de militares, de coronéis... Ouvimos um coronel, na
nossa última audiência pública aqui...
Esqueci seu nome. Por isso, peço ajuda aos nossos universitários.
(Intervenção fora do microfone.)
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O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Ouvimos o Coronel Ibis Pereira,
do Rio de Janeiro, que tem uma consciência absoluta. Foi uma contribuição fantástica que ele deu aqui para a
nossa CPI. E aqui vem, claro, a Dª Terezinha dando esse testemunho, que nos deixa com muita tristeza.
Mas, continuando os nossos trabalhos, ouvindo os nossos convidados, nós vamos conceder a palavra,
agora, à Srª Débora Maria da Silva, representante do grupo Mães de Maio.
Com a palavra, Dª Débora.
A SRª DÉBORA MARIA DA SILVA – Boa noite a todos e a todas!
Quero cumprimentar a Mesa na pessoa do Presidente e quero agradecer imensamente mais uma oportunidade de estar aqui passando para esta Comissão o que foram os crimes de maio.
Eu sou Débora, fundadora e coordenadora do Movimento Mães de Maio.
O Movimento Mães de Maio surgiu em 2006, após o assassinato do meu filho e de mais 600 jovens no
Estado de São Paulo no espaço de uma semana. Foi dito pelo Governo do Estado que foi um ataque do PCC.
Nós nos juntamos, depois de cair em depressão... Eu caí em depressão após a morte do meu filho, porque foi de
uma maneira covarde que o meu filho foi assassinado, e não foi diferente dos outros jovens também. O modus
operandi, todos, da mesma forma: geralmente com capuz, o que não é diferente do depoimento da Terezinha
e não é diferente do que acontece até os dias de hoje.
No dia 10 de maio houve um ataque do crime organizado às delegacias da Baixada Santista e da Grande
São Paulo, mas começou na Baixada Santista. E no dia 10 de maio meu filho teve a boca operada. Ele arrancou
um dente, o siso, e estava de atestado médico, mas trabalhou mesmo assim. Ele era um gari. Fazia sete anos
que ele trabalhava nessa empresa de coleta urbana e prestava serviço à Prefeitura de Santos. Nesse dia, ele
arrancou o dente, foi em casa depois da operação e, depois, foi embora, porque eu moro de aluguel e nós tínhamos comprado uma casinha para ele sair do aluguel, porque ele também pagava aluguel. Ele convivia com
uma menina, mas não deu certo, e ele já estava separado há um ano. Ele achava que ela voltaria para ele, mas,
quando eu vi meu filho triste, eu falei: “Ó, vou sair do aluguel”. Ele disse: “Eu também vou sair”. Nós compramos
uma casinha. Pedimos um dinheiro emprestado no banco e compramos essa casinha.
Foi assustador, porque no dia 10 eu faço aniversário. Eu fazia aniversário. Eu não faço mais aniversário,
para dizer a verdade. E no Dia das Mães, no dia 14 de maio de 2006, meu filho cantou “Parabéns para você”. Foi
a última coisa que saiu da boca dele. Ele me deu um beijo. Mas, mesmo antes de ele me dar um beijo para falar “mãe, tô indo embora”, nós ligamos a televisão, depois de um churrasco com as minhas outras duas filhas e
meu netos, inclusive com o filho dele, de três anos, ele chorou. Quando a gente ligou a televisão, ele chorou a
morte dos policiais que estavam sendo assassinados no Estado de São Paulo. Inclusive, não sai do meu ouvido,
do meu cérebro, o barulho da corneta quando aquele caixão do bombeiro que foi assassinado... A mãe gritava
em cima do caixão do filho. E ele chorava junto. Só que ele foi embora. Eu fui levar um pedaço de bolo do meu
aniversário para a vizinha, e ele falou assim: “Eu não vou ficar aqui, mãe, porque a senhora vai ficar escutando
o jornal”. Porque eu tenho mania de escutar o jornal. Eu ligo a televisão só para ter contato com o jornal. Nada
mais que isso. Eu gosto de ficar bem atualizada sobre o que está passando, mesmo que as nossas televisões não
sejam 100% confiáveis. Enfim... Mas ele pegou e foi embora. Eu falei: “Não, não vou ficar escutando”. Ele falou:
“Mãe, eu tenho que trabalhar”. Aí foi que eu descobri que o meu filho estava trabalhando de atestado médico,
mesmo com 15 pontos na boca. Eu falei: “Fica, Rogério”. Ele falou: “Não, mãe. Se eu ficar aqui, eu acordo e estou com o corpo quente. Vou trabalhar, vou pegar friagem... Eu vou embora”. E ele foi embora. E eu ainda falei
assim: “Filho, cuidado com a sua vida. Ó como está o clima”.
Quando foi na segunda-feira, um policial da família, por volta das 8h10, por aí, ligou para minha casa dizendo que houve uma chacina num bairro próximo da minha casa e que quatro pessoas foram assassinadas.
Só que ele falava, falava dessas pessoas assassinadas, mas ele não falava por que ele estava me dando aquela
notícia e por que ele queria que eu fosse ver quem morreu, enfim... Aí, eu que cheguei e falei para ele: “Você
quer que eu vá lá ver se o seu nome está envolvido?” Ele falou: “É”. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu deparei
com os meninos que foram assassinados, os familiares, as reportagens todas, lá no bairro, mas uma repórter
de uma televisão falou que ao meio-dia iria haver toque de recolher, no dia 15 de maio de 2006. Eu, quando
escutei essa repórter falando – também não escutei o nome desse policial envolvido –, eu peguei e fui buscar
meu neto, porque a creche tinha dado toque de recolher e mandou as mães buscarem os filhos. Eu tinha que
pegar meu neto porque minha filha estava trabalhando. Aí, fui buscar meu neto. Só que, quando eu estava na
metade do caminho, eu lembrei que eu estava a pé – olha o pânico que eu fiquei por causa do toque de recolher! –, eu lembrei que eu estava a pé, que eu não estava de bicicleta, porque eu era acostumada a buscar ele
de bicicleta. Mas, mesmo assim, eu continuei. Mas eu olhava muito para o céu, porque eu via o Águia da polícia
muito focado naquela direção e eu achava que era naquele bairro que eu tinha ido mais cedo, mas não era, era
no IML. No IML estavam vários corpos, mas, até então, eu não sabia que era no IML.
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Bom, eu peguei meu neto, eu entrei no ônibus e comecei a gritar dentro do ônibus perguntando se
aquele ônibus, se aquela linha já tinha sido queimada. O motorista falou: “Calma, dona, essa linha ainda não foi
queimada.” Porque vários ônibus foram queimados naquela época. E eu peguei, fui, desci perto da minha casa
e não liguei para o policial de volta. Eu jamais liguei para o policial de volta, porque eu acabei me entretendo,
porque minha filha trabalhava como agente de controle de vetor e também chegou – a mãe desse menino
que eu fui buscar na creche – e falou: “Mãe, tem um monte de ônibus queimando perto da minha casa, mas,
mesmo assim, eu vou embora. Vim pegar o meu filho e vou embora” E aí ela ligou para o marido dela. Quando
ela ligou para o marido dela – o marido dela trabalhava numa oficina de bicicleta –, ele falou assim: “Ligaram
para cá agora e mandaram fechar as portas, senão eles vão metralhar as portas”.
Então, o toque de recolher, no dia 15 de maio, não foi o toque de recolher dado pelo crime organizado, mas, sim, pelo Estado, porque, senão... Logo em seguida que ela foi embora, eu liguei para a mulher desse
policial e perguntei: “Cadê ele?” Ela falou: “Madrinha, ele não consegue dormir dentro de casa. Ele foi dormir
no batalhão”. Eu falei:” Avisa que eu cheguei”. Aí, ele, rapidamente... Ela deve ter entrado em contato com ele,
porque muito rápido ele ligou para mim. Só que eu queria saber o que estava por trás de ele me mandar ir
àquele bairro saber quem eram os meninos que tinham morrido e o que é que estava por trás dessa conversa.
E eu falei para ele: “Olha, o seu nome está rolando”. Aí ele abriu o jogo. Aí ele abriu o jogo e falou assim para
mim: “A gente já não aguentava mais”. Ele disse “a gente”. Ele não falou diretamente que estava envolvido, ele
falou essa palavra: “A gente já não aguentava mais esse menino estar em todas as esquinas falando que matou um policial, que fez o policial se ajoelhar, que colocou o revólver dentro da boca...” Ele pegou e falou isso
para mim. Aí, ele, bem abertamente, falou: “Avisa para as pessoas de bem não ficarem na rua, porque quem
estiver na rua é inimigo da polícia e o aço vai comer. Não avisa para lixo! Lixo deixa conosco!” Eu tomei aquele
choque, porque, em seguida, ele falou assim: “Avisa para o seu genro, que é um trabalhador, para ele não ficar
marcando bobeira na favela. Manda-o ficar dentro de casa”. Mas ele não falou nada do meu filho, nem nada.
Ele não falou assim: “Ó, o seu filho também tome conta. Manda-o ficar bem tranquilo dentro de casa, porque
quem estiver na rua é inimigo da polícia”. Ele desligou o telefone, e eu tentei ligar para o meu filho para avisar,
ligar para minha filha, mas a Telefônica estava muda. Aí eu liguei para o 102 e eles falaram assim: “Nós estamos
inoperantes”. Eu perguntei: “Por quê?” Pim-pim-pim era o que dava. Aí eu achava que eles vieram e, em vez de
cortar o telefone da vizinha, cortaram o meu. Aí eu peguei e fui para o meio da rua.
O meu marido é funcionário da Câmara Municipal de Santos.
A Guarda Municipal ligou para a nossa casa dizendo que não era para ele ir trabalhar, porque foi dispensado todo mundo. Então, o toque de recolher foi geral no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo colocou a
população para dentro de casa para não ver a carnificina que foi feita naquela noite e para não ver o que seguiu
após o dia 15. O que aconteceu no dia 15? A gente só ouvia as notícias de pessoas vindo embora, correndo, se
atropelando, o metrô, ônibus, e ninguém no meio da rua, ninguém no meio da rua.
E, mais ou menos, às sete horas da noite, o Secretário de Segurança Municipal, Coronel Perrenoud, vem
ao jornal local e diz à população que ela poderia estar despreocupada, que Santos estava guardado. E foi o dia
em que mais se matou, inclusive meu filho.
Às onze e meia da noite, chega meu filho. Ele chega em casa... Onze e meia, não; dez para as dez – onze
e meia foi o horário do assassinato dele. Às dez para as dez, ele chegou em casa atrás da amoxicilina. “Mãe, eu
vim buscar minha amoxicilina.” Eu falei: “Filho, por que você veio numa situação dessa? Não tem ninguém no
meio da rua.” “Eu não devo nada para a polícia, mãe.” Aí eu passei o recado do policial da família. Ele falou: “Eu
só vim aqui pegar a amoxicilina e já vou embora correndo, vou embora correndo.” Eu falei: “Fica, fica, fica.” Ele
disse: “Não, mãe, eu vou embora. Eu vou embora porque eu vou trabalhar.” O problema dele era só o trabalho.
Ele foi embora, e a gasolina da moto dele acabou. O frentista do posto de gasolina... Eu não estava lá; eu
estava em casa quando ele foi embora e não podia ter visto. Mas, no depoimento do frentista, ele fala que meu
menino chegou empurrando a moto e que o posto estava fechado por causa do toque de recolher. O frentista
não quis vender a gasolina, e ele pediu socorro. Segundo o frentista, ele atravessou a rua, pegou um orelhão,
tentou ligar para o menino e conseguiu. Aí ele pegou... Quando o menino chegou ao posto, já havia duas viaturas: a força tática e um gol – na época, eles usavam o gol. Os policiais abordaram o meu filho, dando tapa na
cara, pontapé. Depois, ele dispensou o menino, porque o menino falava que era trabalhador. Ele falou: “Morreu!
Você é ladrão. Morreu! Você é ladrão.” Meu filho saiu do posto e ia fazer esse percurso. Com certeza, meu filho
não mentia, porque isto eu ensinei a ele: doa a quem doer, fale a verdade. Meu filho falou para os policiais que
ia buscar gasolina no portal, que era do outro lado do morro. Foi o percurso que meu filho fez e também foi o
percurso que a viatura fez. E, em mais de mil metros, meu filho foi assassinado.
Meu filho foi assassinado com o capacete. Meu filho foi assassinado! Ele foi abordado e tombou do muro
para o asfalto. Meu filho caiu por cima de umas pedras – depois que eu descobri. No velório dele, o menino que
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veio socorrê-lo falou: “D. Débora, eu não posso aparecer. Eu vou sumir porque eles viram a minha fisionomia.
Eles vão me matar, porque eu sou testemunha ocular deles.” O menino foi embora e só foi ao velório falar isso.
No velório, o carro preto... Eu estava meio grogue, mas as minhas irmãs falaram que o carro preto não saiu de
frente do cemitério, e as viaturas passavam cantando pneu. Quando a população ia lá visitar o corpo do meu
filho e voltava para o bairro, onde aconteceu a primeira chacina, no dia 14, as pessoas diziam que os policiais
militares estavam todos encapuzados e corriam de volta para o velório.
No dia seguinte, a matéria que saiu no jornal publicou “ex-presidiário”, mas eles focavam muito meu filho. Eles deveriam focar, logo em seguida – depois a minha companheira vai falar –, a grávida de nove meses
que eles mataram antes do meu filho, mas eles não focaram. Eles focaram, porque, com certeza, o policial da
família falou que eles mexeram com o filho de uma mãe errada; que a mãe ia para cima de toda a corporação,
do Estado, porque a mãe não temia. E essa mãe era eu.
Qual foi a surpresa? Eu pedi a câmera de monitoramento do posto de gasolina – a Polícia Civil não a retirou
–, porque eu queria saber se a viatura que socorreu o corpo do meu filho foi a mesma viatura que o abordou,
porque eu tenho certeza de que foi. Eu fui ao Ministério Público falando que não recolheram a fita de monitoramento do posto, e o Ministério Público mandou a Polícia Civil retirar. Eles não retiraram... Só retiraram depois
de um mês, quando eu fui ao seccional – juntamos as mães e fomos ao seccional. Foram chamados o dono do
posto e os funcionários, quando houve esse depoimento – depois de nove meses, nós tivemos o conhecimento desse depoimento do frentista. Isso me chamou muito a atenção, porque, quando falei com o promotor,
eu disse assim: “Nós gostaríamos de saber o percurso dessas viaturas que estavam de plantão; quem eram os
policiais; que armamento eles usaram, quantos projéteis foram deflagrados e qual o percurso”.
A gente queria saber, porque eles entregam... Na entrega do plantão, eles têm um tipo de gráfico que
eles fazem.
E qual foi a surpresa quando eu recebi a cópia desses depoimentos? Todos os nove policiais que foram
identificados, as três viaturas... Eles só não falam que no percurso que eles abordaram o jovem no posto de
gasolina, porque foi esse jovem que eles assassinaram. As outras viaturas que davam apoio, eles falam que
foram chamados via Copom (Central de Operações Policias Militares), para atender uma ocorrência de homicídio. Depois, eles mudam a versão. Mesmo o condutor do BO muda a versão, falando que foi chamado para
atender a ocorrência de um acidente de moto.
Veja: nove policiais. Segundo o Ministério Público, o homicídio é individual. Não se trata de individual;
trata-se de coautoria, porque se eles tinham ciência de que tinha sido assassinado um trabalhador... O meu filho estava com o holerite do mês no bolso, com a funcional no bolso, mas não era isso o que eles abordavam,
o que queriam saber. Eles queriam saber de armamento e por que desobedeceu o toque de recolher que foi
dado por eles.
Então, foi a minha peregrinação. Depois de dez dias do assassinato do meu filho que eu fui retirar a moto
dele, porque a delegada falou que tinha perícia, pois ele morreu do lado da moto. Eu encontrei dentro do tanque de gasolina do meu filho uma substância branca que eu testei, coloquei na boca e era açúcar.
Não teve perícia nesse açúcar, não teve como saber do pátio quem foi que colocou. Segundo um policial do pátio, se jogou, jogou no distrito. No distrito, não jogaram esse açúcar, porque a moto veio de guincho,
e o açúcar, com o balançar da moto, iria se misturar com o resto de gasolina que estava no fundo do tanque.
Nunca eles perguntaram para os funcionários do pátio o porquê de aquele açúcar ter ido parar ali; de como
aquele açúcar foi parar ali. E eu tive de sair com a moto do meu filho, depois de dez dias, empurrando. Passei
pela maior humilhação.
Falei para eles que o meu filho não era do PCC, que meu filho era um trabalhador, que meu filho trabalhava, prestava serviço, como eles prestavam, para a prefeitura de Santos e que aquilo não ia ficar assim. Eu ia
procurar, até fora do Brasil, a justiça pelo meu filho, a justiça pelos 600 jovens assassinados pelo Estado de São
Paulo, pelo braço armado do Estado e pelos grupos de extermínio, que até hoje, usam o mesmo modus operandi.
São 600 jovens assassinados em uma semana; todos os inquéritos arquivados. Depois, quando chegou
no dia 25 de maio, após esses assassinatos, o fórum do Ministério Público da capital manda um ofício para o
Comando Geral da Polícia Militar... Mesmo que o Comando da Polícia Militar venha a público, falando que o
Copom, o 190, estava quebrado desde o dia 26 de abril... E nós mostramos e provamos que esse Copom foi
apagado para não ver a resistência dos homicídios que aconteceram na semana.
E nós conseguimos provar, mas não conseguimos chegar a quem foi que apagou as ocorrências policiais.
Veja bem, o condutor do BO desmente, cai em contradição, e nada disso foi punido. E o que tinha no ofício era
o fórum da capital, dos promotores, parabenizando a Polícia do Estado de São Paulo por restabelecer a ordem.
E essa ordem foi restabelecida matando mais de 1.300 jovens no mês de maio de 2006.
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Houve uma retaliação, e, em abril de 2010, saiu uma série de matérias que estão no blog Mães de Maio,
abril de 2010, no qual o jornalista entrevista dois integrantes do grupo de extermínio, que vêm matando desde
80. Ele falou que tanto os policiais aposentados como eles, os da ativa, mataram em maio de 2006.
Então, foi a história dos crimes de maio que não foi contada. O Governo do Estado de São Paulo não quer
assunto quando a gente fala dos crimes de maio. E estamos aí: perdemos três mães, todas as três com câncer
no útero, nas trompas, no ovário, e uma com depressão.
Vimos meninos que, no dia do enterro, passaram na peneira de Santos, de profissionais, menino que saiu
do colégio no toque de recolher e morreu com mochila nas costas, e até hoje não temos respostas, porque o
que foi dito no pedido de arquivamento desses inquéritos é que as incansáveis mães não tiveram como provar
que foi a polícia ou o crime organizado quem matou nossos filhos.
Em 2010, fizemos o pedido de federalização desses crimes. O meu filho foi enterrado com um projétil
na espinha cervical, uma das peças fundamentais para o exame de investigação de execução sumária; e ele foi
enterrado. Depois de seis anos que pleiteamos a exumação do corpo do nosso filho – que só foi concedida em
2013 –, nós conseguimos retirar o projétil alojado na espinha cervical do meu filho. Está dentro do processo
que está no Gaeco, uma investigação em que ele alega que não consegue chegar na autoria, porque não tem
mais perícia, não consegue atingir mais nada e que ficou prejudicada. É um absurdo que, em todas as mortes
de maio de 2006, não houve perícia. Os policiais tiraram os corpos, como tiraram do meu filho, para prejudicar
as vítimas.
E nos deparamos, nos exames cadavéricos... Observamos e tivemos que nos adequar a esse sistema
e investigar por conta própria. Vimos cada absurdo nas conclusões, tanto da perícia, que não houve perícia,
como do próprio Ministério Público. É inaceitável que o meu filho tenha morrido, e eles não tenham retirado
o projétil da espinha cervical do meu filho; como o da Ana Paula, grávida de nove meses: eles falaram que ela
era do sexo feminino e que estava só com o útero fértil, mas não falaram que estava de nove meses. Também
54 exames cadavéricos que falam resistência seguida de morte, que é o laudo que eles dão no Estado de São
Paulo. E menino com tiro na nuca, de curta distância, de cima para baixo; com tiro na mão – tiro na mão significa ele tentando se proteger. Também nos deparamos com o Estado pedindo o arquivamento de todos os
inquéritos, porque veio por parte do Ministério Público.
O Ministério Público Federal, no dia 7 de abril deste ano, ouviu a maioria das mães de maio e a maioria
das “mãe dos maio”, porque o movimento Mãe de Maio é uma rede nacional. O que aconteceu em Acari nós
acompanhamos. Para que as mães de Acari conseguissem o atestado de óbito dos desaparecidos, filhos delas,
tivemos que parar a Linha Amarela e a Linha Vermelha, na caminhada até Vigário Geral. Esse movimento Mães
de Maio completa, no ano que vem, dez anos sem resposta. (Palmas.)
A resposta da federalização. Não admitimos que estamos entrando no segundo mandato do Procurador-Geral, passamos por 12 mandatos, do ex-Procurador-Geral Gurgel e não temos uma resposta, sim ou não, do
pedido de federalização, da transferência de competência.
Agora, no final de abril, denunciamos para a OEA, porque é inaceitável onde se mata que se precise que
a Universidade de Harvard venha ao Brasil fazer um estudo; mesmo que a Subprocuradora da República tenha
feito a tese de doutorado dela em Harvard e pesquisado esses crimes e visto o absurdo que aconteceu nos
exames de perícia, que não houve.
Então, estamos lutando e não conseguimos enterrar a mãe, porque o Estado não matou só o meu filho;
ele arrancou minhas trompas, meu útero e meu ovário, e o tiro que acertou o coração do meu filho acertou o
meu, mas não acertou o meu cérebro para pensar. Vivemos em um País genocida, mas acreditamos na transformação. Para o meu filho, só a justiça, mas, para os que estão vivos, queremos essa transformação de basta
de genocídio no nosso País. Não aguentamos mais.
Se houvesse punição, em maio de 2006, não teríamos a polícia e grupos de extermínio que atuaram em
maio acontecendo e matando, como está em Osasco, no mesmo modus operandi: passa uma viatura, vê se está
tudo bom, para poder o grupo de extermínio vir, e eles acompanharem. Não foi diferente porque o histórico
deu certo em maio, e está dando até o dia de hoje.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Portanto, ouvimos o relato da D.
Débora e a sua luta incansável em busca da justiça.
Cada hora mais, a gente se conscientiza da grande importância desta CPI, que tem uma responsabilidade muito grande de ajudar essas mães, essas pessoas, em busca de elucidar, fazer justiça, evitar, como ela
falou, que outras mães, outras crianças, outros jovens também sejam vitimados por um procedimento tão errado como esse.
Nossa última convidada é a Srª Vera Lúcia Gonzaga, a quem concedo a palavra.
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A SRª VERA LÚCIA GONZAGA DOS SANTOS – Boa noite. Eu sou a mãe da Ana Paula. A Ana Paula tinha
20 anos, estava na segunda gestação. Ela tinha uma filha de dois anos e estava grávida de uma segunda menina
que se chamaria Bianca. Naquele dia, nós trocamos o dormitório dela, montamos o berço, o armário, o carrinho, porque a Bianca ia chegar no dia 16, às duas e meia da tarde. Cesárea marcada. Levei-a cedo para fazer o
último ultrassom e marcar a cesárea, que a gente achou até que ela ia ficar, mas ela voltou para casa; o médico
mandou ir no dia seguinte. Passamos o dia inteiro montando móveis, terminando de fazer as coisas que tinha
de fazer. Quando foi por volta de vinte para as sete, ela quis tomar uma vitamina, porque à meia-noite ela ia
entrar em jejum, e ela comia muito. E foi ela, o marido, o Ed, que é filho de filipinos, e mais outro, o meu genro,
e o padrinho da menina que ia nascer; foram à Padaria Seara, que é próxima a minha casa, uma panificadora
que ficava aberta 24 horas; vende-se de tudo lá. E eles foram. Quando chegaram na esquina, tinha um carro
preto e tinha quatro pessoas tomando cerveja no balcão. Quando eles passaram, as quatro pessoas saíram e
entraram no carro. E passavam por eles, paravam. Tem um canal que corta a cidade. Um dos meus genros falou: “Olha eles aí, eles vão parar a gente”. Ele falou: “Ué, deixa parar, nós não estamos fazendo nada, só vamos
comprar leite”. E continuaram. Quando chegaram próximo a essa panificadora, é uma rua que tem vazão para
os quatro lados da cidade, eles pararam o carro e já foram atirando. O meu genro e o compadre dela correram.
Conseguiram fugir, e dois policiais correram atrás, atirando – que é conhecido do bairro – e dois ficaram com
o casal. Houve uma discussão rápida, e meu genro falou que não era vagabundo; ele já foi agredido e levou
um tiro na perna. O que estava atrás tentou dar um tiro no peito dele, ela entrou na frente, pegou no braço, ela
caiu; ele levantou ela. Só que nessa de ele levantar ela, que ela estava muito forte e ela era alta, ele puxou ela.
Quando ele foi virar ela, ela pegou o capuz dele e puxou. Então, ela viu quem era. E ali começou uma discussão muito rápida do meu genro implorando para que deixasse ela embora, que levasse ele, prendesse, fizesse
o que quisesse, mas deixasse ela ir embora porque ela estava grávida.
Ele deu uma gravata nela, colocando a arma, atirou e disse para ele: “Estava!”, e soltou ela no chão. Ele se
debruçou por cima. E ele tinha um jeito carinhoso de chamar ela de filha, tentando falar com ela.
Quem ouviu e viu disse que ele gritava: “Filha, filha, olha a nossa bebê! A Bibi vai nascer! A Bibi vai nascer!”
Eles metralharam o meu genro pelas costas. Todos os tiros deles foram pelas costas. Só um que foi na
perna, de frente.
E deram dois passos, voltaram e atiraram na barriga dela, dizendo que filho de ladrão ladrão era. E, em
seguida, os que fugiram chegaram em casa, falando que tinham pegado o Joey, mas da minha filha ninguém
falou nada.
Nós corremos até lá. Havia umas 20 viaturas, todas em volta, e uma saindo. Aí, quando nós perguntamos
do rapaz, um policial falou que ele já tinha ido para a Santa Casa. Aí, a minha filha mais velha falou: “E a moça
que estava com ele, a grávida?” Ele falou: “Está tudo bem”, seco.
Aí nós fomos para a Santa Casa. Chegamos lá, tomei um chá de cadeira de duas horas e meia, mais ou
menos. Aí, veio um médico, uma enfermeira, querendo me dar uma injeção. Eu não aceitei.
Invadi a sala. Não foi o que eu esperava ver ali, mas já estavam os três mortos, né? Eles tentaram salvar
criança; não conseguiram.
Dali, eles foram para o IML. Às 8h da manhã, eu cheguei ao IML também, e era para eu estar lá às 10h.
Chegando ao IML, eles não queriam que eu entrasse, porque havia muitos jovens lá dentro. Porque foi um
verdadeiro ataque de guerra. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, nem em filme, para reconhecimento da
minha neta, porque os dois eu já havia reconhecido.
Dali, o médico falou que não era para ter velório, que era a ordem. Era para pôr no caixão, enterrar e acabou. Eu falei: “Não, ela não é indigente, não é mendiga; ela tem família, não pode! Ela tem um nome!”
Aí, não sei se o médico ficou com dó, pela minha situação, pelo ocorrido, e ele falou: “Mãe, se eu liberar
o corpo antes das 5h, a senhora vai ter que enterrar ela. Eu vou liberar o corpo 5h30.” Eu falei: “Tudo bem, eu
fico aqui.”
Aí, teve aquilo: ou deixa a criança na barriga ou põe no braço; ou ela leva a criança na barriga, ou leva
a criança no braço. Aí, optei pela barriga, porque tanta coisa já estava acontecendo, e os corpos não paravam
de chegar.
Quando foi 5h30, ele liberou. Entre 7h30 e 8h, foi liberado o velório dela.
Aí, veio uma viatura, parou, atravessou na porta do velório da Santa Casa, pedindo documento, endereço
de todos que estavam entrando, porque havia muitos adolescentes, muitos jovens de morro, do bairro onde
a gente mora. E eu precisei ir até a porta e perguntar com quem que eu tinha que falar; se era proibido entrar
num velório ou se tinha que fazer cadastro.
Aí o policial veio com ignorância, e eu falei para ele: “Por que que o senhor não entra lá para ver o que
vocês fizeram, ou os seus amigos? Vai ter velório, sim!” Virei as costas e entrei.

Outubro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Sábado 17

41

O segurança achou melhor fechar um dos portões, porque são dois portões grandes. Fechou um dos
portões; ficou só um meia folha fechada, aberta.
E os meninos que saíam do velório eram pegos e baleados. Inclusive, um morreu, agora, há pouco tempo; um dos últimos que sobrou numa cadeira de rodas.
Enterrei minha filha, enterrei meu genro. E, de lá pra cá, a gente não tem sossego, porque eu não perdi
uma filha; eu perdi uma amiga.
E qual não foi a minha surpresa, que, com cinco meses, foi arquivado o processo dela! Não teve investigação nenhuma; toda vez em que eu ia ao distrito, eles me perguntavam o que eu tinha descoberto, sendo
que são eles que têm de descobrir alguma coisa; não eu.
Aí, desceu um delegado de São Paulo, Dr. Pereira e falou para mim: “Vera, é melhor você se mudar da
sua casa”. Eu falei: “Eu não vou sair da minha casa. Não fui eu que matei ninguém. Eu não matei ninguém. Ao
contrário, eu dei a vida a minha filha, para vir uma...
(Soa a campainha.)
A SRª VERA LÚCIA GONZAGA DOS SANTOS – ... cambada de vagabundos tirar a vida da minha filha”.
Quando foi no dia 26 de agosto de 2008, invadiram a minha casa e me prenderam como traficante do
bairro. Então, dali ,eu comecei a ser a traficante. Eu já não era mais a mãe da Ana Paula. Eles carregaram a cabeça dela por uns oito meses como troféu no bairro, para intimidar a molecada. Se eles estavam pegando até
mulher grávida, o que eles não iriam fazer com eles? E, na cadeia, fiquei três anos e dois meses, como traficante,
sem dever nada a ninguém. Além de perder a minha filha, quem foi presa fui eu. Como eu disse ao juiz: “Quem
deveria estar aqui não sou eu; quem deveria estar sendo ouvido não sou eu, mas quem matou a minha filha”.
Mas eu não tive essa sorte, porque, para cada policial, são dez civis; isso é certo. Quando se mata um policial lá
na Baixada, imediatamente dez civis são mortos; eles não querem saber quem é. E para eles a lei é fácil, porque
agora, na lei, se matar até a terceira geração deles, a pena dobra. Se são 15 anos de cadeia, viram 30. E para
quem matou a minha filha? Qual é a pena dele? Cerveja? Vai curtir? Vai fazer festa?
E a minha neta de 11 anos? O que vou falar para ela? Já está na hora de falar para ela quem matou a mãe
dela e a irmã. Eu vou dizer que são as pessoas boazinhas que param na porta da escola? Porque eles são bonzinhos e vão cuidar dela?
Eles não vão cuidar dela, nem de mim, nem de ninguém, porque ninguém dá ouvidos a uma traficante
de peso. Se eu fosse a traficante de peso, eles não teriam me prendido, porque eu teria dinheiro para pagar
minha liberdade; eu não chegaria nem na frente de um delegado, quanto mais de um juiz.
Hoje, eu penso mais: eu já fui presa, já perdi minha filha... Então, hoje, se eu morrer, não faz diferença,
porque já me mataram e já fui enterrada junto com minha filha e minha neta. Mas eu vivo pela minha outra
neta, que é uma negra muito linda de 11 anos.
Então, eu pergunto para vocês: Que país é este? Quem vai ajudar a gente? Porque até hoje nós não tivemos nenhuma ajuda – não é, Débora?
Todas as portas se abrem no auge de uma reportagem e se fecham em seguida, quando acaba. Então,
está na hora. Ou vão esperar estourar uma guerra civil? Porque o braço armado é bem mais forte. Eles têm o
poder e usam o manto da impunidade, e nós não. Eles têm ordem para matar, e nós temos ordem de morrer.
Nós não temos ordem para matar. Eu tenho mais três filhos. Quem será o próximo? Só isso que eu queria saber.
Obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Quem sabe onde o sapato aperta
é quem calça. Não é?
Agora está chegando nossa Senadora Fátima, cuja presença registro aqui.
O nosso Relator não chegou ainda, e nem a nossa Presidenta. Acho que terminamos aqui com nossos
convidados.
Nós tivemos aqui algumas participações através do e-Cidadania. A Sheila Augusta do Nascimento Silva,
de Minas Gerais, diz o seguinte:
Acho de extrema importância para o nosso país a discussão desse tema. É preciso abordarmos o despreparo das nossas polícias em lidar com nossa gente, buscando uma solução para que todo esse sangue derramado pelas mãos do Estado não fique impune, e que novos casos não ocorram.
Também uma cidadã, via Alô Senado, a Núbia Cristina Serqueira de Jesus, da Bahia:
É preciso mais cautela com esses cidadãos nas operações policiais que são feitas em regiões com grande índice de tráfico de entorpecentes. Há muitos relatos de confrontos entre policiais e traficantes em que um
jovem inocente é morto.
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Há várias outras manifestações, mas eu vou aqui passar alguns questionamentos para as duas Renatas,
em nome do Relator.
Renata, para facilitar, as perguntas são longas, e para você memorizar, você vai, faz a pergunta e responde. Da Anistia é você.
Para a outra Renata, sobre o negócio do Igarapé, representante do Instituto Igarapé.
Você pergunta e responde em seguida.
A Senadora também quer se manifestar, para ajudar a gente a formatar e ajudar o nosso Relator Lindbergh. Isso tudo está sendo gravado. Por força maior, ele não pôde estar aqui presente ainda. Fique à vontade.
A SRª RENATA NEDER FARINA DE SOUZA – A pergunta é: “Qual a maior dificuldade encontrada pela
Anistia Internacional na elaboração desse relatório?”
Eu diria que é ter acesso a determinadas informações. O Rio de Janeiro é um dos poucos Estados que
publica com regularidade informações estatísticas sobre homicídios decorrentes de intervenção policial, mas,
para esse relatório, a gente precisou acessar outras informações: fazer entrevistas com familiares de vítimas,
testemunhas, moradores de favelas. Esse acesso à informação é difícil porque as pessoas, como eu relatei antes, têm medo de sofrer retaliações, têm medo de sofrer ameaças.
Em Acari, em particular, a memória do assassinato da Edméia, em 1993, foi um elemento trazido por
várias pessoas, que falaram: “Não quero me tornar uma nova Edméia”. Por isso, essas pessoas preferiram falar
para a Anistia no anonimato. E a falta de acesso aos laudos periciais. Seria fundamental ter acesso às perícias,
aos laudos periciais do corpo, perícias da cena do crime, nos casos em que houve. Tivemos acesso aos dados
estatísticos, mas não tivemos acesso aos laudos periciais. Conseguimos, felizmente, entrevistar várias pessoas,
mas esta é uma dificuldade. Encontrar pessoas dispostas a falar sobre tudo aquilo que viram nos casos de homicídios decorrentes de intervenção policial é, com certeza, um grande desafio.
A segunda pergunta é: “Em determinado trecho do relatório, encontramos a seguinte afirmação: ‘o controle sobre a atividade policial no Brasil é frágil’. Seria esse o grande gargalo na apuração de mortes praticadas
pela polícia? O que falta para que o Ministério Público cumpra o papel que lhe cabe nesse controle?”
Acho que existem vários gargalos em relação à apuração de mortes praticadas pela polícia. Não é só a
questão do controle externo da atividade policial. Eu enumerei alguns desses gargalos, dessas dificuldades,
em relação à apuração, investigação e consequente responsabilização dos casos de homicídios pela polícia.
Primeiro, a alteração da cena do crime. Apesar de estar regulamentado que a polícia não pode remover
o corpo, isso acontece sistematicamente. Então, a remoção do corpo pelos policiais que praticaram o homicídio, a tentativa de criminalizar a vítima alterando a cena do crime, plantando armas para forjar a resistência,
esses são alguns gargalos.
Outro gargalo é a falta de mecanismo adequado de proteção a testemunhas e a familiares das vítimas e
pessoas em risco que venham a denunciar esses casos. Isso dificulta bastante as investigações.
No caso do Rio de Janeiro em particular, acho que há um outro gargalo, que é o tratamento diferenciado
dado aos homicídios decorrentes de intervenção policial em relação aos homicídios em geral. O Rio de Janeiro
tem uma divisão de homicídios para onde são encaminhados todos os casos de homicídio, mas os homicídios
decorrentes de intervenção policial não são encaminhados para lá; ficam nas delegacias distritais, as delegacias de área.
Essa diferença nesse tratamento dado aos dois casos já mostra um pouco uma nova dificuldade da investigação desses casos.
Em relação ao Ministério Público, o Ministério Público é o órgão que tem a missão constitucional de
exercer o controle externo da atividade policial. Mas onde está dito o que é exercer esse controle externo da
atividade policial? A Lei Orgânica do Ministério Público não estabelece exatamente o que é isso. O que é esse
controle externo da atividade policial? Então, ele tem a missão constitucional de realizar isso, mas, depois, não
está detalhado de forma clara de que forma isso deveria acontecer.
Então, está sendo discutida em alguns espaços a necessidade, por exemplo, da criação de comissões de
controle externo da atividade policial nos ministérios públicos de cada Estado. Esse é um elemento importante.
A Anistia faz recomendações específicas ao MP do Rio. Uma delas é a criação de uma força-tarefa, de um
grupo específico de promotores dedicados a trabalhar sobre os casos de homicídios decorrentes de intervenção
policial. Como existe, por exemplo, um grupo de promotores dedicados a trabalhar sobre casos relacionados
ao crime organizado. No Rio de Janeiro existe esse grupo, que é o Gaeco.
Então a gente recomenda seja criado um grupo, nos moldes do Gaeco, para trabalhar especificamente
os casos de homicídios praticados por policiais.
A pergunta três é: “Mais adiante afirma-se que a ilegalidade do comércio de drogas também estimula a
corrupção policial. É possível dar uma nova perspectiva a essa guerra às drogas partindo de outro ângulo de
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enfrentamento? Tratar o uso de drogas como problemas de saúde pública mais do que de segurança pública
seria uma perspectiva viável no enfrentamento do problema? Como seria possível enfrentar a cultura punitiva
que marca as ações do Estado em torno do assunto?”
Embora esse tema específico não tenha sido objeto de pesquisa da Anistia Internacional nesse relatório,
na parte da contextualização a gente fala bastante sobre isso. Uma política de segurança pública voltada para
o confronto; pautada pela lógica da guerra às drogas; que foca suas atividades em incursões individuais diretas sobre as favelas e áreas periféricas para combater o comércio de drogas ilícitas; voltada para o confronto e,
enfim, olhando o outro como um exército inimigo, essa lógica da guerra às drogas vitima centenas de pessoas
todos os anos, inclusive policiais no exercício da sua função.
Então, o que a Anistia Internacional propõe ao trazer esse tema na contextualização do problema de
homicídios causados pela polícia é que se abra esse debate. Vamos discutir uma outra política de segurança
pública que esteja voltada para a valorização da vida, para a redução de homicídios, para a valorização da vida,
inclusive a vida do próprio policial, que também é vitimado nessa lógica do confronto e das guerras às drogas.
Esse debate precisa ser feito pela sociedade.
Esse modelo historicamente já mostrou que não só não é eficaz no combate às drogas, como também
vitima centenas de pessoas todos os anos, inclusive os próprios policiais. Então a Anistia chama a sociedade
para fazer esse debate.
A pergunta número quatro: “Em relação às Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), elas são compatíveis
com uma política de segurança pública ampla e integrada com todas as áreas da cidade, com foco na redução
de homicídios e no controle da atividade policial? Quais as experiências positivas advindas das UPPs e reproduzíveis em outros Estados?”.
Importante é a gente dizer que a Anistia Internacional não fez uma avaliação específica do impacto das
UPPs em todas as suas dimensões, mas houve um elemento na implementação das UPPs que é importante
destacar: nas áreas onde elas foram implementadas, houve uma significativa redução dos homicídios praticados por policiais, mas essa prática não foi erradicada. O próprio relatório da Anistia Internacional traz alguns
casos de homicídios, com fortes indícios de terem sido execuções, praticados por policiais das UPPs.
O caso do Johnatan em Manguinhos é um deles. Também tem o caso do Amarildo que é citado nesse
relatório, torturado e desaparecido na Rocinha. Além do caso do Johnatan, há outro caso de Manguinhos, o
caso do menino DG. Então, estatisticamente, a gente pode ver que nas áreas de UPP houve uma redução significativa dos homicídios praticados pela polícia em serviço. No entanto, ainda há casos graves de homicídios
com indícios de execução praticados por policiais dessas áreas.
O que é importante destacar é: qualquer política de segurança pública, assim como qualquer política
pública não deveria resultar em violações de direitos. Mesmo que existam avanços promovidos por essas políticas, que precisam ser reconhecidos, se existem violações de direitos humanos sendo praticados por agentes
do Estado ou resultando na implementação de uma determinada política de segurança pública, a gente precisa
continuar documentando isso, denunciando isso, para melhorar essas políticas públicas.
Pergunta nº 5: “Sob a perspectiva do policial que tem um emprego com alto grau de tensão diária e aparelhamento deficiente, quais providências podem ser adotadas para melhor capacitar esse agente de segurança?”.
O treinamento das forças policiais é fundamental não só para garantir uma polícia que aja dentro da legalidade e que seja eficiente no seu trabalho de garantir a segurança pública, mas também para que ele próprio esteja atuando com a devida segurança e não se coloque em risco.
Sobre esse ponto específico, a Anistia Internacional acredita que é fundamental que as polícias adotem
as diretrizes internacionais sobre o uso da força e armas de fogo e o código de conduta dos agentes responsáveis por garantir a lei. Esses dois documentos internacionais devem ser transformados em manuais, materiais
de treinamento e capacitação e protocolos específicos, de preferência incorporados na legislação brasileira e
são fundamentais para garantir não só uma polícia que faça o uso da força letal ou da força em geral apenas
quando necessário e de forma proporcional, com isso, garantindo também a sua própria segurança.
Essa é uma das recomendações que o relatório faz inclusive para o Congresso Nacional; tem a ver com a
incorporação à lei brasileira desses protocolos e diretrizes internacionais sobre o uso da força e armas de fogo
e o código de conduta das Nações Unidas.
E a última pergunta: “Ao final do relatório constam as recomendações para o Governo do Rio de Janeiro, dentre as quais a condenação pública das violações de direitos humanos no contexto das operações policiais pelo uso desnecessário e excessivo da força por parte da polícia. Essa recomendação, a nosso ver, opera
no sentido de provocar uma mudança na percepção social quanto à inadmissibilidade dessas mortes. Ainda
nesse sentido, seria importante comprometer o Estado no que tange à necessidade de preservação da cena
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do crime para a perícia, inclusive cominando uma sanção sempre que isso não for respeitado? Falta legislação
nesse sentido?”.
Vou separar a resposta em dois. São duas perguntas, na verdade.
Em relação á condenação pública por parte das autoridades, isso é fundamental, na verdade. Quando as
autoridades, sejam elas as chefias das polícias, o Comando Geral da Polícia e a Chefia da Polícia Civil, o governador, o secretário de segurança, ministros, enfim, membros do Legislativo, é fundamental que as autoridades em
todos os níveis passem uma mensagem pública de que não vão aceitar que as polícias atuem na ilegalidade.
Essa mensagem pública tem dois sentidos: de um lado, passa uma mensagem para os próprios policiais
de que isso não vai ser aceito e de que eles vão tomar todas as medidas cabíveis para investigar, responsabilizar e prevenir que isso não se repita no futuro, mas também passa uma mensagem para a sociedade em geral.
Precisamos hoje debater esse slogan, digamos assim, que é muito forte ainda na mente de muitas pessoas no Brasil, de que o bandido bom é o bandido morto. Precisamos questionar isso.
Quando a Anistia Internacional traz esse relato das pessoas falando: “Precisava matar? Por que não prenderam?”... No Estado de direito, pessoas suspeitas de terem cometido um crime ou que estejam cometendo um
crime em flagrante devem ser presas, devidamente investigadas e, se for o caso, responsabilizadas, mas tudo
dentro do devido processo legal. Execuções extrajudiciais são inadmissíveis. Não podemos aceitar a barbárie.
Não podemos aceitar que o policial não cumpra com o seu dever, que é o de agir dentro da lei. Ele não pode
agir fora da lei e executar essa pessoa, e as autoridades precisam passar essa mensagem pública, e a sociedade
como um todo precisa assumir esse debate.
Qual a polícia que nós queremos? Qual a política de segurança pública que nós queremos?
Em relação à última pergunta: ainda existem alguns lugares onde novas legislações podem ser muito
importantes. De uma delas já falei, sobre as diretrizes e protocolos para uso da força e armas de fogo.
Em relação à preservação da cena do crime em si, já existem diversas leis, inclusive como falei, a portaria da chefia da Polícia Civil, no Rio de Janeiro; enfim, já existem diversos mecanismos propostos no papel que
garantem isso – obrigação de que o delegado de polícia vá à cena do crime...
Agora, entre o que está no papel e a gestão disso, isso acontecer de fato, há uma lacuna muito grande
às vezes. Por isso, grande parte das recomendações que a Anistia fez nesse relatório têm a ver com a gestão
da segurança pública. Muitas das recomendações que fazemos são para o universo da gestão e não para o
universo do Legislativo.
Achamos que medidas adotadas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo Ministério Público e pelo Governo do Estado já seriam suficientes para avançar bastante nessa agenda, mas existem, sim, algumas medidas
que podem ser adotadas. O PL nº 4.471 pode ser um avanço fundamental neste sentido da redução e responsabilização dos homicídios decorrentes de intervenção policial.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Ouvimos a Renata responder aqui
a um questionário praticamente feito pelo nosso Relator.
Antes de passar para a Renata Avelar, vamos ouvir um pouquinho a Senadora Fátima, que pediu a palavra.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Senador Telmário, serei breve. Quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar nossas convidadas Renata Gianinni, pesquisadora do Instituto Igarapé; e Renata
Neder, assessora de direitos humanos da Anistia Internacional do Brasil.
Como integrante da Comissão, desde já ressalto o papel muito importante das entidades das quais vocês fazem parte. O papel que vocês desenvolvem no contexto da violência, da violação aos direitos humanos,
o papel importante pelo trabalho qualificado que é feito, trabalho na verdade ancorado, Senador Telmário, em
pesquisas muito sérias, muito consistentes.
Sem dúvida alguma, tanto a Anistia Internacional como o Instituto são entidades muito respeitadas. São
entidades de referência no nosso País nessa luta nossa, no desafio que é exatamente a questão do combate à
violação aos direitos humanos, em tela aqui hoje, exatamente, a questão da juventude.
Quero aqui saudar também de forma muito fraterna as mães, a Terezinha, a Débora, a Vera Lúcia, representante aqui do grupo Mães de Maio.
Não pude estar desde o início, mas ainda fiquei vendo um pouco pela televisão, porque eu estava, nesse
exato momento também, agora à noite, em outra atividade, mas escutei um pouco o depoimento aqui de vocês.
E quero só dizer o seguinte, companheiras; dizer da nossa solidariedade, dizer da coragem que vocês
têm de vir aqui, expor a dor de vocês, expor a indignação de vocês, a revolta de vocês. É um drama muito pesado, de repente, alguém ver seu filho ser assassinado, Terezinha, inclusive, de maneira covarde, por aqueles,
no caso, policiais, que, como agentes de Estado, deveriam dar proteção aos nossos filhos! E a gente, de repente, vê exatamente o contrário.
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Então, aqui, além da nossa solidariedade, o fato de vocês virem aqui a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito... É importante trazer aqui o depoimento de vocês, repito, com toda a dramaticidade que isso tem. É
importante esse depoimento para fazer constar aqui exatamente do nosso relatório, um relatório que queremos, ao final, que tenha resultados.
E qual é o resultado desse relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Assassinato de Jovens?
É que ele possa contribuir, primeiro, no sentido da reformulação que deve haver na legislação, e, ao lado
disso, que ele possa contribuir naquilo que o Brasil clama, que é o combate à violação aos direitos humanos, o
combate á impunidade etc. Quer dizer, aquilo com que todos nós sonhamos: queremos uma política publica
de segurança, mas uma política pública de segurança que proteja os nossos filhos, proteja as nossas famílias,
proteja exatamente o quê? A sociedade.
Então, fica aqui não só a minha solidariedade, mas, mais do que a minha solidariedade, fica aqui também
o nosso compromisso, junto com o Presidente, com o Relator, com o Senador Telmário, com todos que fazem
esta Comissão, da disposição que temos de que o relatório desta Comissão não seja um relatório qualquer;
que esse relatório, ao final, possa contribuir – está entendendo? – nesta luta, neste desafio que é a questão do
enfrentamento exatamente à violência.
E por fim, Senador Temário, quero dizer que, dando sequência aos nossos trabalhos, na sexta-feira, estaremos em Natal. Nós tínhamos apresentando um requerimento anteriormente, que foi aprovado, e, finalmente, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a exemplo do que já fez em outros Estados, na sexta-feira, vai estar lá
em Natal, lá no meu Estado, Rio Grande do Norte. E vamos fazer uma audiência pública lá, para que possamos
exatamente também colher do Rio Grande do Norte, infelizmente, essa realidade, que é uma realidade também muito cruel do ponto de vista da violência.
O Rio Grande do Norte, a exemplo dos demais Estados do Nordeste, é um dos Estados onde a taxa de
homicídios da nossa juventude mais do que duplicou nessa última década.
Então, nós estaremos lá na sexta-feira. Vamos realizar audiência na Assembleia Legislativa do nosso Estado, vai estar a Divaneide, a Secretária da Juventude; a Julianne Faria, a Secretária de Ação Social; a Secretaria
de Segurança Pública. Nós vamos ouvir a sociedade civil; vamos ouvir o Observatório da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, que também tem um instrumental de pesquisas acerca exatamente dessa realidade
da violência com relação à juventude; o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente; o Sr. Marcos Dionísio,
do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, enfim, entre outras autoridades tanto do Poder Público como da
sociedade civil.
E o nosso intuito é que o Rio Grande do Norte possa também dar o seu depoimento, dar o seu grito de
indignação, de revolta, para que, enfim, tudo isso venha na direção daquilo que nos move, que é dar a nossa
contribuição, para que possamos avançar no que diz respeito ao Estado brasileiro ter políticas públicas efetivas de enfrentamento à violência contra a nossa juventude pelo País afora. Na hora em que a tragédia se abate
sobre ela é principalmente a juventude mais pobre a mais atingida.
É isso e obrigada, Senador Telmário.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Obrigado, Senadora.
Sem dúvida alguma, é extremamente atuante a Senadora Fátima. Eu até digo que ela é a mãe da educação aqui no Congresso. E ela é muito dedicada a essa parte social. Fátima tem um trabalho belíssimo. E eu
não tenho nenhuma dúvida de que, com essa ida, Senadora, ao Rio Grande do Norte, terra do meu avô querido, vocês vão poder catalogar algumas informações importantes para o enriquecimento do nosso trabalho,
para que ele possa realmente refletir o Brasil inteiro, essas mazelas, esses arbítrios, essas irregularidades que
infelizmente ainda acontecem.
Nós pagamos um imposto caro para ter uma polícia de garantia, de segurança, e, de repente, ao ouvir
esses três depoimentos aqui, você se questiona muitas vezes: esse é o Brasil que nós queremos? Nós temos ou
não temos a pena de morte? E não temos de forma sumária, sem um rito, em que a pessoa nem tem direito à
defesa?
Eu ouvi rapidamente. Na fala de todas, estava a indignação, a dor, mas há esperança. Há esperança, Fátima.
Eu me lembro de que a Vera disse assim: “A gente espera um resultado”.
Eu senti, Vera, na sua fala, nas entrelinhas, como quem diz: eu quero um resultado. Muitas vezes, a mídia
vem e ouve, não sei quem vem e ouve, e, no dia seguinte, essa porta está fechada e vira uma caixa-preta. Não
sai dali nenhum resultado.
Não é isso que nós queremos. Nós queremos, aqui, com a maior independência, a maior lisura e a maior
responsabilidade que esta CPI tem, por todos os seus membros, todos os servidores... Todos estamos empenhados em daqui tirar instrumentos que possam aparelhar mais o Estado, que possam cobrar, adequar as normas e
punir esses policiais violentos, criminosos, bandidos, pilantras, vagabundos. Eu até começo a perder um pouco...
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Mas vamos falar de uma coisinha boa? Do reconhecimento da sociedade através do e-Cidadania.
O Murilo diz assim:
Grandes e corajosas mães de maio por darem a cara a tapa, quebrar os paradigmas e enfrentar os limites,
já que estão vivas para contar a história nessa CPI. E que continuem vivas. Protejam elas e todos a todo custo!
Portanto, esse é o apelo da população que está nos vendo, interagindo, participando e pedindo em prol,
naturalmente, de todas vocês.
A Renata Avelar ainda tem um questionamento do Relator. Ele precisa desses dados naturalmente para
informar, não é, Renata? É para você contribuir. Faça a pergunta e a resposta.
Obrigado.
A SRª RENATA AVELAR GIANINNI – Obrigada, Senador.
Primeiro eu gostaria...
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN) – É bem rapidinho, Telmário.
O Relator, Senador Lindbergh, vai estar lá no nosso Estado na sexta-feira.
Desculpe.
A SRª RENATA AVELAR GIANINNI – Imagine.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer as palavras da Senadora Fátima e dizer que nós, do Instituto
Igarapé, estamos à disposição para contribuir com esse debate no que for necessário.
Foram feitas várias perguntas para mim, algumas delas não necessariamente sobre os projetos em que
eu trabalho, com os quais tenho maior envolvimento, mas eu vou responder da melhor maneira possível.
A primeira: “Entre as experiências catalogadas pelo Instituto Igarapé no relatório “Política de Drogas no
Brasil: a mudança já começou”, que mapeia dez casos exemplares de rompimento com o ciclo da guerra às
drogas, há indicação de que, por meio de medida legislativa, seria possível difundir essas práticas inovadoras?”
Essa publicação destaca casos sob a ótica da redução de danos. Então, ela busca justamente sair da lógica da guerra às drogas, em que o mercado acaba sendo regulado pela violência, e não pelo Estado, e que tem
justamente consequências sérias para a violência letal em nosso País. Nós não podemos separar essa questão
da violência letal de uma política de drogas responsável. Então, certamente seria bastante importante difundir
essas práticas inovadoras e os resultados que elas estão dando.
Na semana passada ou retrasada, nós lançamos uma nota técnica, porque todo esse debate gira em torno
da falta de critérios definidos entre o usuário e o traficante. Lançamos uma nota técnica que procura determinar algumas quantidades mínimas, porque, da maneira como é feita atualmente, depende...
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Renata, só um pouquinho, um aparte.
Como eu sei que a Senadora Fátima tem um compromisso muito grande com isso, e aqui só estão mulheres, quero embelezar mais ainda esta Mesa no sentido de que as mulheres façam esse grito de alerta dessa dor.
Vou passar a presidência para a Senadora Fátima conduzir o processo.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Renata, pode continuar.
A SRª RENATA AVELAR GIANINNI – Então, justamente essa falta de determinação de critérios claros
acaba prejudicando o jovem negro da periferia, que, enfim, usualmente é interpretado como traficante, e não
como usuário, diferentemente de outros jovens de outras regiões, de outras cidades.
A segunda pergunta: “Quais os resultados do programa piloto Smart Policing que podem ser destacados? Há registros de resistência por parte dos policiais na utilização do aplicativo que permite filmar, gravar e
localizar os responsáveis pelo patrulhamento nas localidades em que foi implementado? E como se dá o acompanhamento da sistematização das informações?”.
Primeiro, vou falar um pouco do projeto. O Smart Policing é um projeto que nós estamos implementando
com a Polícia Militar do Rio de Janeiro até o momento. Ele é o uso de câmeras no corpo dos policiais, justamente para que seja gravada toda a ação policial enquanto eles estão em patrulhamento. O objetivo desse celular,
dessa câmera, é justamente melhorar essa responsabilização. Então, fica gravada o tempo todo a ação policial.
Trata-se de um projeto-piloto ainda, mas que já está em teste há mais de dois anos. Os dados são gravados no nosso servidor e no servidor da polícia. E nós analisamos os dados diariamente. No momento, estamos
focados em fazer com que o aplicativo esteja funcionando e esteja gravando o tempo inteiro. Então, estamos
trabalhando na melhora desse aplicativo. E não houve resistência por parte da polícia para utilizar o aplicativo,
a câmera. Inclusive, foi visto e interpretado também como uma proteção para o próprio policial.
Eles fizeram alguns pedidos de melhoria, como, por exemplo, se o celular ficar deitado, como se o policial estivesse abatido, também para indicar. Então, aparece o comando; aparece o que aconteceu para o comandante da UPP, no caso. Então, o comandante da UPP vai ter acesso ao mapa que indica onde os policiais
estão fazendo patrulha; vai caminhando ao vivo, e, assim, você consegue acompanhar essa patrulha. Depois,
pode-se ter acesso às imagens da câmera para ver o que houve durante determinada patrulha. Já foi testado
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bastante no Dona Marta; na Rocinha, um pouco; no Alemão. Agora, eu não sei ao certo onde mais eles estão,
mas posso trazer essas informações depois.
A terceira pergunta é: “Como o instituto planeja levar ao conhecimento dos responsáveis pela execução
de políticas públicas o índice de segurança que revela a percepção de segurança ou da insegurança de crianças moradoras de áreas com alto índice de violência?”.
Isso aqui se refere a um programa que nós temos, o Índice de Segurança da Criança, que é um aplicativo
também que visa a captar a percepção da criança com relação a como a violência afeta o dia a dia dela. Então,
a gente elaborou uma série de questionamentos a respeito do entorno da escola, da comunidade, enfim, e o
objetivo é captar essa percepção da criança e alimentar políticas públicas com base também na participação
infantil, porque, afinal de contas, as crianças também são importantes sujeitos dessa questão.
Nós fizemos um trabalho de campo já em Recife e no Rio de Janeiro. Também o fizemos em São Paulo,
mas as análises que estão prontas são de Recife e do Rio de Janeiro.
Também é um projeto-piloto em que nós estamos buscando aprimorar a obtenção de dados e a visualização deles em uma plataforma que pode também ser acessada com todos, mas a gente mantém um diálogo
com diversas entidades do Governo para que os dados coletados a partir da percepção dessas crianças alimentem, automaticamente, políticas públicas também e não deixem de fora a importante percepção desse grupo.
E, finalmente, da captação de dados internacionais que o Instituto faz, que cidades se assemelham mais
às brasileiras no que tange à violência contra os jovens? E na implementação de medidas capazes de reduzir
o índice da violência enfrentada pela juventude negra?
A América Latina, de maneira geral, tem uma dinâmica de violência que, muitas vezes, está associada à
questão das drogas. A gente observa que, na América Latina, o México, a Colômbia e, de certa forma, a Venezuela, mas por razões distintas, são os que apresentam maiores índices de violência letal.
Essa porcentagem de jovens que são mortos se mantém mais ou menos a mesma nesses países e nas
cidades mais violentas. Inclusive, no caso do México, os índices são muito mais altos e são próximos à fronteira
com os Estados Unidos. Ali tem uma relação também... A circulação de armas é muito maior, existe a questão
dos cartéis... É extremamente complicado.
Agora, com relação à implementação de medidas capazes de reduzir índices de violência enfrentados
pela juventude negra, eu queria comentar que a gente não fez esse recorte de raça no Observatório de Homicídios ainda porque a gente estava pensando numa comparação de dados globais. Mas é uma coisa que a
gente ainda quer fazer.
O que é extremamente importante destacar é que existem alguns casos, nos Estados Unidos, em que a
gente tem observado que existe uma confrontação grande também da questão da força policial e morte de
negros, e o que tem se destacado lá como importante para a redução dessa violência é a utilização daqueles
interruptores da violência, que é a captação de jovens ou outros que estiveram envolvidos em atividades criminosas, sua inserção numa metodologia de interrupção da violência e sua reinserção na sociedade para ter
uma conversa com essa juventude e tentar impedi-la de ir para a criminalidade. Mas eu gostaria de destacar
que acho que o principal aqui são iniciativas de prevenção da violência focadas na educação, na oportunidade
de trabalho para essas pessoas e, quem sabe, até de realocação de espaço, de uma melhor integração desses
espaços, que, em nossas sociedades, nas cidades brasileiras, às vezes, são marginalizados. Seria uma melhor
integração entre os espaços da periferia com o resto da cidade.
Mas eu me coloco à disposição para poder, depois, aperfeiçoar e entrar em mais detalhes em cada uma
dessas perguntas.
Obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – O.k, Renata.
Nós queremos, agora, no encerramento dos nossos trabalhos, mais uma vez, agradecer...
O SR. WALDIMIRO DE SOUZA (Fora do microfone.) – Senadora, eu queria fazer uma sugestão.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Sim.
O SR. WALDIMIRO DE SOUZA – Posso fazer?
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Pode.
Como é o nome do senhor, por favor?
O SR. WALDIMIRO DE SOUZA – Waldimiro de Souza.
Eu dei meu sangue para construir alguns palácios em Brasília. Estou com fratura de crânio e estou vivo
falando com os senhores, mas isso é uma contribuição... Eu fui amigo do Presidente Juscelino e tive acesso a
decisões de governo dos pioneiros, que nós damos uma definição dos mudancistas.
A movimentação do homem do interior para integrar o Brasil na unidade linguística, porque a conquista
mais importante do Brasil é a unidade linguística, a que nós não damos importância.
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Eu quero dar os parabéns à senhora, porque a senhora participou daquele requerimento da Senadora
Lídice da Mata sobre a obra de Milton Santos.
Eu estou tentando levar a obra de Milton Santos para uma discussão política e isso institucional, inclusive para a Anistia Internacional, porque ele contribuiu muito para as Nações Unidas, porque a obra de Milton
Santos é um indicativo interessante na engenharia, na arquitetura, no humanismo, na medicina preventiva,
na história, na filosofia, e ninguém, nenhuma universidade... Um professor do Estado da senhora, um geógrafo
fez uma conferência para nós lá, e ele foi um dos participantes, e nós não levamos a sério. Nem o Parlamento,
nem o Supremo...
Eu levei a todos os Ministros do Supremo a biografia do Milton para discutir o conceito da juridicidade deste País, porque não adianta discutirmos as coisas se não discutirmos a juridicidade e a corresponsabilidade civil.
O que é a corresponsabilidade civil?
É o respeito do cidadão consigo mesmo. E Milton dá na sua biografia, feita pela Unicamp, o indicativo... É
bom que todos leiam, inclusive o Parlamento brasileiro. Faço essa proposta. A senhora participou, o seu nome
está lá no livro, e a Comissão de Educação da Câmara indicou. Também faço parte, embora negro... Põem só
nome errado, porque ninguém leva o nome dos negros a sério; só o do Milton Santos.
E eu quero dizer à senhora parabéns por ser nordestina, como eu. E Milton, nordestino, me contou,
em uma das conversas que tive com ele, que, aos nove anos de idade, ao chegar ao mercado modelo, estava
chovendo. O barco, navio de grande calado, nego tomando caipirinha, jogando... Ele olhou para o céu, estava
chovendo, e ele disse: “Tudo se movimenta; se tudo se movimenta, a vida é importante. Se a vida se movimenta, cabe a nós cuidar dela”. Aí, ele começou a escrever e, aos 13 anos, estava dando aula de Física, de Biologia,
de História. E, aos 14 anos, editou o primeiro livro na cidade de Ilhéus, onde foi para um curso de professor...
Mas as nossas academias não levam a sério Milton Santos. Ele é o único Prêmio Nobel. O nosso Congresso não leva. Algumas pessoas falam em Einstein... Mais de 80% nem sabem quem é Milton. Estou falando de
Parlamentares. O funcionário do Congresso; fiz uma pesquisa, e ninguém sabe quem é Milton Santos, na sua
grande maioria. Talvez menos de 5% do Congresso, Câmara e Senado; no Supremo, ninguém sabe!
Eu fiquei estarrecido. Isso é a República! Nós temos um Prêmio Nobel que ninguém respeita, porque é
negro. Tive acesso a várias universidades, e ninguém leva isso a sério, Senadora Fátima. A senhora é muito importante nessa luta.
Os negros podem contar com a senhora nessa luta?
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Com certeza. Com certeza, Sr. Waldimiro. Contou, conta e sempre contará.
Mais uma vez, aqui, agradecer a sua presença sempre vigilante, atuante, trazendo o seu olhar, o seu depoimento, contribuindo, portanto, com uma discussão tão importante, de interesse da sociedade, como é o
tema da violência.
Bom, eu quero aqui, ao terminar mais esta...
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Pois não, Débora.
A SRª DÉBORA MARIA DA SILVA – Eu deixei a esta Comissão o pedido de federalização, que completou cinco anos sem respostas, e o encaminhamento da denúncia dos crimes de maio para a OEA. Eu deixei
aqui para esta Comissão acompanhar o que o Movimento Mães de Maio tem feito e de que não tem resposta.
Quero agradecer, em nome do Movimento Mães de Maio, as palavras de gratidão por parte desse ouvinte que fala muito bem das mães de maio. E dizer que as mães morreram três, mas as que estão vivas vêm vivas
por justiça. Elas querem justiça e acreditam que esta Comissão e esta Casa venham a dar resposta... A resposta
ao pedido de federalização é importante para que o nosso País não dê as costas para o pior massacre que houve na história contemporânea deste País, que foram os crimes de maio de 2006, de que ainda se encontram
desaparecidos mais de 30 jovens. No começo dessa matança, foi autorizado o enterro deles nas valas comuns.
Essas valas comuns nós mostramos em 2014, no trabalho que fizemos para a Bienal, no filme Apelo, em
que mostramos que não parou na ditadura, mas ela continua no cemitério de Perus, nos enterros coletivos
de mais de 20 a 30 jovens. E adultos, vindos do Hospital das Clínicas, vindos do IML, mesmo com o nome na
tampa do caixão.
A gente vê aquele pessoal ser enterrado como indigente. O desaparecimento forçado tem que ser investigado. E a gente exige que o nosso País diga onde estão os meninos que foram enterrados como indigentes,
porque os seus familiares os procuram. A coisa pior do mundo – eu sou irmã de desaparecido – é você não fazer o enterro do seu ente querido. E nós precisamos dar respostas dos Crimes de Maio.
Muito obrigada, Senadora. (Palmas.)
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A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – É isso.
Quero, aqui, ao encerrar os trabalhos, mais uma vez, agradecer as contribuições extremamente qualificadas tanto do Instituto Igarapé, aqui representado pela Renata Avelar Gianini, como as da Anistia Internacional, aqui representada pela Renata Neder. Também, mais uma vez, ressaltar a importância das Mães de Maio.
De um lado, tivemos aqui as presenças das pesquisadoras que, com toda a responsabilidade que têm,
vocês sabem disso, do ponto de vista – repito – da fundamentação, de buscar exatamente o diálogo com a
sociedade à luz de um trabalho de pesquisa, fazem um trabalho com tanta seriedade. Refiro-me à Renata Gianini, da Igarapé, e à Renata Neder, da Anistia. Um trabalho em que mostram, efetivamente, que, infelizmente,
o retrato que a gente tem no País, do ponto de vista da política de segurança, ainda é o da criminalização da
população, principalmente a da população pobre e negra, especialmente crianças e jovens que têm cara, que
têm cor, que têm lugar. As crianças e jovens, as maiores vítimas da violência, onde elas estão, Débora? Elas estão nas classes populares, elas estão nas favelas e elas estão nas periferias das cidades. Não é isso, Renata, o
que o estudo mostra? É exatamente isso.
Então, vejam bem: nós da CPI – repito – estamos aqui exatamente para não só resistir, mas continuar a
nossa luta para reparar as injustiças e para mudarmos esse quadro, por exemplo, Débora, quando você, mais
uma vez, cobra aqui a federalização para tratar do crime bárbaro que lá aconteceu, e o porquê disso não haver
andado? Aqui é exatamente o momento de você cobrar.
Eu acho que essa audiência de hoje – mais uma audiência pública da nossa Comissão que trata do assassinato de jovens – teve um caráter muito especial, porque, de um lado, ouvimos não só as pesquisadoras, com
todo o trabalho importante que as entidades de vocês desenvolvem, mas, de outro, nós tivemos aqui contato
exatamente – eu já havia dito no início – com a dor, com o drama, com a indignação, com a revolta de quem,
de repente, teve os filhos arrancados dos seus braços da forma mais covarde e mais perversa; inclusive crimes
praticados pelos próprios policiais, por aqueles que deveriam, como agentes do Estado, nos proteger. Por isso,
Renata, que a gente tem que avançar no tema dos autos de resistência.
Mas, enfim, quero agradecê-los.
Ao encerrar, agradecemos as presenças de todos, dos que ficaram conosco até o presente momento, dos
que estão em casa nos acompanhando, convidando-os para próxima reunião da Comissão, que será realizada
nesta sexta-feira, às 13h, na Assembleia Legislativa do meu Estado, o Rio Grande do Norte.
A SRª TEREZINHA MARIA DE JESUS – Eu gostaria de dar mais uma palavrinha.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Pois não, Terezinha.
A SRª TEREZINHA MARIA DE JESUS – Eu quero...
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – A Terezinha é do Movimento Mães
de Maio de Acari, não é?
A SRª TEREZINHA MARIA DE JESUS – Não, do Complexo do Alemão.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Do Complexo do Alemão. Desculpe-me.
A SRª TEREZINHA MARIA DE JESUS – Eu quero só dizer...
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Esse relatório aqui que...
Pois não, Terezinha. Pode falar.
A SRª TEREZINHA MARIA DE JESUS – Eu quero só dizer que esses policiais que tiraram a vida do meu
filho Eduardo dizerem que meu filho era envolvido no tráfico... Criança que é envolvida no tráfico não tira notas boas no colégio. E meu filho sempre tirou notas boas, porque ele é o destaque do mês de março de 2015.
Aqui, ó!
E aqui era a minha alegria de mãe. Eu tenho outros filhos, mas eu não tenho mais felicidade, porque essa
era a minha cara de felicidade, como vocês estão vendo. Hoje, eu não tenho mais felicidade, nenhuma. Meu
filho vivia dentro de um colégio de sete e meia às 5h da tarde. Ele tinha curso, ele participava de um projeto
chamado Anjos do Bem. Eu matriculei ele num curso do Cedaspy, na Tijuca, para ele fazer, mas ele não chegou
a fazer porque um policial veio e tirou a vida do meu filho.
Essa é a minha cara de tristeza, do dia que aconteceu a tragédia na minha vida. Essa é a minha cara de
tristeza.
Quando eu vou ter uma felicidade? Nunca! Nunca mais! Porque a minha felicidade era o meu filho Eduardo. Eu tenho outros filhos, que me dão felicidade, mas arrancaram um pedaço de mim. Eu me sinto com um
buraco enorme dentro de mim que nunca vai cicatrizar.
Meu filho tem cara de bandido? É uma criança muito bem tratada. E criança que se envolve no tráfico
não é bem tratada. Meu filho era uma criança muito amorosa comigo. Vivia aos beijos comigo. E hoje eu não
tenho meu filho. Hoje, eu não tenho quem buscar na escola. Hoje, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais
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nem vontade de viver. Eu só estou vivendo porque tenho que lutar para fazer justiça e ver esses policiais atrás
das grades, porque eu só vou sossegar quando eu os vir julgados e condenados.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – O.k, Terezinha.
Nossa solidariedade, Terezinha.
É por isso que volto a colocar: todo esse debate, todo esse empenho, esse esforço aqui, a criação de uma
comissão como esta responde exatamente ao desejo que a gente tem e à obrigação e ao dever do Parlamento
brasileiro de, depois de todo o debate, de toda a reflexão, depois de toda a realidade, de todo o diagnóstico
atualizado, a gente partir para um caminho no sentido de virmos a ter políticas públicas de enfrentamento a
essas violações de direitos humanos, políticas públicas nas mais diferentes áreas, política pública na própria
segurança, política pública, por exemplo, Renata, no campo da educação. A educação, sem dúvida nenhuma,
é um dos mais importantes, digamos, antídotos contra a violência. O lugar de nossas crianças não é no tráfico
de maneira nenhuma – não é, Terezinha? –, mas na escola. Quer dizer, o caminho para reduzir a violência, para
combater a violência, não passa pelo encarceramento de nossas crianças, de nossos jovens, como setores defendem, inclusive quando, para nossa tristeza, aprovam, como aprovaram na Câmara dos Deputados do Brasil,
uma proposta de emenda à Constituição que visa a reduzir a maioridade penal, como se, de repente, reduzindo
a idade penal da criança ou do jovem, nós fôssemos resolver o problema da violência. É um grande equívoco,
até porque nós temos estudos mais do que suficientes, nós temos pesquisas e mais pesquisas feitas pelo País e
pelo mundo afora que mostram exatamente que esse caminho, enquanto instrumento de combate à violência,
é um caminho totalmente inadequado, um caminho, inclusive, que não vem sendo adotado em nenhum outro país. Até os países que já enveredaram por essa história de reduzir a maioridade penal estão revendo isso.
É por isso também que, neste momento, uma CPI como esta se constitui em uma trincheira de luta também para a gente tentar barrar essa agenda conservadora. A proposta de emenda à Constituição, inclusive,
está aqui, no Senado, agora, e nós estamos aqui lutando.
É fundamental, Renata, a participação da sociedade, para que o Senado possa corrigir exatamente o que
houve na Câmara, porque, repito, um dos caminhos para a gente avançar em políticas públicas que atendam
as crianças no campo da educação é realizar as metas do novo Plano Nacional da Educação, com creche, com
educação em tempo integral, escola técnica, mais ensino superior. É disto exatamente que nossos filhos e nossos jovens precisam: mais oportunidades.
Quero, portanto, colocar que a audiência pública de hoje deu cara à CPI de Assassinato de Jovens no
Senado Federal. Acompanhamos aqui, juntas e juntos, o drama das mães que perderam seus filhos devido à
violência contra jovens no nosso País. Mais uma vez, quero dizer que tivemos aqui a contribuição inestimável
da pesquisa por intermédio da Anistia Internacional e do Instituto Igarapé.
Nada mais havendo a tratar, convido-os para a próxima reunião da Comissão, a ser realizada nesta sexta-feira, a partir das 13h, em Natal, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.
A audiência pública da próxima sexta-feira em Natal atende a requerimento de minha autoria, bem como
do Relator, Senador Lindbergh Farias, que estará presente. Nesta audiência em Natal, dando sequência ao nosso
trabalho, ouviremos autoridades e representantes da sociedade civil e do Poder Público sobre a situação dos
homicídios contra jovens no Estado do Rio Grande do Norte, meu querido Estado.
Declaro encerrada a presente reunião.
Muito obrigada.
(Iniciada às 19 horas e 41 minutos, a reunião é encerrada às 22 horas e 8 minutos.)
Senadora Lídice da Mata
Presidente
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 115, de 2015, para investigar o assassinato de jovens no Brasil.
ATA DA 16ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 16ª Reunião, realizada em 28 de agosto de 2015, às 14 horas e 44 minutos, no
Plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, sob a presidência da Senadora Fátima Bezerra
e com a presença dos Senadores José Medeiros, Lindbergh Farias, e Garibaldi Alves Filho. Deixaram de
comparecer os Senadores Paulo Paim, Angela Portela, Telmário Mota, Maria do Carmo Alves, Lídice da
Mata e Eduardo Amorim. Na ocasião, foi realizada audiência pública com a presença de Adson Kepler Monteiro Maia, Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte; Bruno Luis Santos de
Araújo, representante da Organização Juventude Viva; Daniel Alves Pessoa, Advogado e membro da Comissão
de Direitos Humanos da OAB/RN, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande
do Norte; Daniela Bezerra Rodrigues, Membro do Observatório da População Infanto-juvenil em Contextos de
Violência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Deputado Fernando Mineiro, Deputado Estadual
do Rio Grande do Norte; Divaneide Basílio, Secretária Estadual da Juventude do Rio Grande do Norte; Hélio Miguel Santos Bezerra, Advogado do Centro de Referência de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte; Ivênio Hermes, Coordenador de Informações Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria
de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social; José Dantas de Paiva, Juiz Titular da 1ª Vara da Infância e
da Juventude; Coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte; Major
Júlio César Farias Vilela, Comandante da Companhia Independente de Prevenção ao Uso de Drogas – CIPRED;
Manuel Sabino Pontes, Defensor Público, que representa a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do
Norte; Marcos Dionísio Medeiros Caldas, Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania
do Rio Grande do Norte; Tomazia Isabel Fernandes de Araújo, representante do Conselho Estadual da Criança
e do Adolescente; Vereador Hugo Manso, Vereador no Município de Natal-RN; Ana Célia Aprigio da Silva; Graça
Nunes; Juliano Homem de Siqueira, Presidente do Partido dos Trabalhadores de Natal; Miguel Carcará; Professor, grafiteiro e coordenador da CUFA/RN; e Soldado João Maria Figueiredo. Após aprovação, a presente Ata
será publicada juntamente com a íntegra das notas taquigráficas.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Boa tarde a todos!
Inicialmente quero, em nome da Mesa Diretora e de todos os que integram a Comissão Parlamentar de
Inquérito que trata do tema Assassinato de Jovens, ora instalada no Senado Federal, agradecer a presença de
cada um de vocês, dos que atenderam ao nosso convite.
Havendo número regimental, declaro aberta a 16ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 115, de 2015, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de
jovens no Brasil.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos dos
Requerimentos nºs 6, 24 e 34, de 2015, aprovados por esse colegiado.
Esta audiência pública é a segunda de um ciclo de audiências que esta comissão realiza em diversas capitais do Brasil, a fim de tomar conhecimento, investigar e debater o problema do assassinato de jovens no País.
O requerimento foi de nossa autoria. O Senador Lindbergh, que já é o nosso Relator, já está a caminho.
O Senador José Medeiros também é membro da Comissão. É Senador pelo PPS de Mato Grosso, mas é natural
do nosso Estado de Caicó. O Senador Lindbergh, como todo o mundo sabe, é do Partido dos Trabalhadores do
Estado do Rio de Janeiro, embora nordestino, da Paraíba. Também é membro o Senador Garibaldi Filho. Ambos
estão a caminho. Portanto, participarão da audiência.
Vamos formar a Mesa, rapidamente, chamando o Deputado Fernando Mineiro, que vai representar a
Assembleia Legislativa; o Exmo. Sr. Juiz Titular da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça, Dr.
José Dantas de Paiva; a Exma. Srª Secretária Estadual de Juventude do Rio Grande do Norte, Divaneide Basílio;
o Sr. Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania, Marcos Dionísio Medeiros Caldas; o
Sr. Conselheiro da OAB, Daniel Alves, neste ato representando o Presidente da OAB.
As demais autoridades nós, mais uma vez, queremos registrar e agradecer-lhes a presença. Por favor, pedimos que façam parte do nosso cerimonial. Queremos registrar a presença de Teresa Freire, nossa Secretária
Estadual de Políticas para as Mulheres – obrigada pela presença, Teresa –; Hermes, Coordenador de Informações, Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social; Daniela
Bezerra Rodrigues, membro do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contexto de Violência, da UFRN;
Hélio Miguel Santos Bezerra, advogado do Centro de Referência de Direitos Humanos da UFRN; Tomazia Isabel
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Fernandes de Araújo, representante do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente – venha para cá também. O Dr. José Dantas já está compondo a mesa conosco.
Queremos registrar também a presença do Major Júlio César, Comandante da Companhia Independente
de Prevenção ao Uso de Drogas; Adson Maia, Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil; Dr. Rinaldo, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, que aqui já esteve, precisou se ausentar em função de outro compromisso, mas voltará para participar da audiência.
Queremos registrar aqui a presença de Manuel Sabino Pontes, Defensor Público, representando a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte.
Depois nós damos sequência aqui...
Antes de iniciarmos os trabalhos, nós gostaríamos de agradecer ao Presidente da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Norte, Deputado Ezequiel Ferreira, que cedeu o espaço e a estrutura para realizar esta audiência pública. Queremos agradecer, também, aos demais colaboradores desta Assembleia, que nos auxiliaram
na condução desse evento.
Agradeço também a parceria com o mandato do Deputado Fernando Mineiro, na construção e viabilização, exatamente aqui, da presente audiência pública. Quero registrar aqui a presença do Vereador Hugo
Manso, que acaba de chegar, aqui representando a Câmara Municipal de Natal e a Frente Parlamentar da Juventude. Seja bem-vindo.
Informo que esta audiência pública está sendo transmitida, ao vivo, pela TV Assembleia, e será realizada
em caráter interativo com a possibilidade de participação popular. As pessoas que têm interesse em participar
com comentários ou perguntas podem fazer por meio do portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.
br/ecidadania e do Alô Senado, através do número 0800 612211.
Vou repetir. Está sendo transmitida ao vivo e as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do Portal e-Cidadania. O endereço do portal: www.senado.leg.br/
ecidadania, e do Alô Senado, através do número 0800 612211.
Bem, eu gostaria, antes de passar a palavra, aqui e agora, para os nossos convidados, fazer algumas considerações acerca do tema em debate da nossa CPI que trata do assassinato de jovens. Aquilo que hoje nós,
infelizmente, podemos dizer que se trata quase de um extermínio da Juventude. As estatísticas explodiram no
que diz respeito a esse tema. Estudos mostram exatamente isso. Ivênio vai aqui tratar disso.
O Brasil, na década de 90, ocupava a vigésima posição em matéria de assassinatos por armas de fogo, as
chamadas mortes matadas, Tereza. Na década de 90, nós ocupávamos a 20ª posição. Felizmente, chegamos,
em 2012, na oitava posição! No Brasil inteiro esse fenômeno se agudizou – não é um fenômeno só em nível
brasileiro, é um fenômeno mundial –, e a nossa Região Nordeste, infelizmente, também, acompanhou esse
crescimento de explosão da violência. O Rio Grande do Norte não podia ser diferente.
Esse extermínio é aquilo que os estudiosos costumam colocar, que ele tem cor, que tem rosto, que tem
origem de classe, na medida em que a maioria esmagadora dos jovens que são assassinados pelo País afora
são jovens de cor negra, são jovens pobres, são jovens das periferias, das classes populares. O Mapa da Violência 2015, elaborado pelo renomado e respeitado pesquisador Julio Jacobo, intitulado Mortes Matadas por
Armas de Fogo, revela dados assustadores sobre a mortalidade juvenil provocada por homicídios no Brasil, no
fenômeno que já vem sendo caracterizado como verdadeiro extermínio da juventude.
Os números impressionam quando comparados aos índices de homicídios de países envolvidos em conflitos armados no mundo. Os dados confirmam que os homicídios atingem principalmente uma juventude que
tem cor e classe social específica, como eu já falei: a juventude negra e pobre.
Trata-se de uma epidemia fatal que afeta todo o território brasileiro e, como tal, necessita ser tratada
como problema de Estado a ser solucionado por políticas públicas capazes de transformar trajetórias de morte
em trajetórias de vida plena.
Somente após a década perdida do neoliberalismo no Brasil conseguimos dar os primeiros passos no
processo de inserção da juventude como um dos eixos estruturantes das políticas públicas, com a criação da
Secretaria Nacional da Juventude, a criação do Conselho Estadual da Juventude, que tem levado à criação
também das Secretarias Estaduais da Juventude, das Secretarias Municipais e do Conselho Municipal, que tem
também sido levado... E essa luta está em curso para que a gente tenha, também, os conselhos estaduais, os
conselhos municipais, as conferências.
Divaneide vai falar sobre isso aqui. Nós estamos exatamente agora às vésperas... Às vésperas, não. Nós
estamos agora em um processo de mobilização em todo o País com a juventude, realizando as conferências
municipais, regionais, territoriais, que vão desembocar na nossa conferência nacional.
Enfim, queremos aqui, também, colocar que todas essas iniciativas, secretarias, os conselhos, as conferências buscam reconhecer o jovem como portador de direitos e inserir a juventude no processo de discussão,
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elaboração e execução de políticas públicas de juventude. Quer dizer, não é o Governo decidir o que é melhor
para a juventude. A juventude é que tem que participar intensamente desse debate e dizer o que é melhor para
ela, o que ela quer, e que a sociedade, seja a sociedade civil, seja a sociedade política, seja o Poder Judiciário,
assuma compromissos com a cidadania da nossa juventude.
A própria aprovação do Estatuto da Juventude, também no Congresso Nacional, se destaca como um
passo, também, importante que se insere dentro desse movimento de reconhecimento do jovem como portador de direitos.
Quero aqui ainda também destacar uma iniciativa do Governo da Presidenta Dilma nesse contexto de
avançar em políticas de prevenção e de combate à violência que afeta a juventude. Quero destacar, também,
o lançamento do programa do Plano Juventude Viva, que é um plano que busca, através de parcerias com o
Estados e Municípios... Aliás, o nosso Estado, o Rio Grande do Norte, ainda no primeiro semestre deste ano, o
Governador Robson Faria, através da Secretaria Estadual da Juventude, fez o termo de adesão formal ao Plano
Nacional de Juventude.
O Plano Nacional de Juventude – é preciso ter claro aqui – só terá eficácia na medida em que, através
de convênios, através de parcerias com os Estados e Municípios, a gente faça com que essas políticas públicas
cheguem no chão da realidade dramática em que vivem os nossos jovens pelo País afora, e aqui não é diferente. Isso no que diz respeito à questão do direito à educação, à saúde, ao trabalho, à qualificação, à cultura.
Enfim, o seu direito de cidadania em geral.
As urgentes reformas estruturais que aprofundariam a democracia brasileira não estão distantes do debate sobre o extermínio da juventude, pois dizem respeito à possibilidade de o Estado brasileiro avançar na
garantia dos direitos fundamentais. O Congresso Nacional não pode ser omisso. Do contrário, estará sendo
cúmplice da violência homicida.
E aqui cabe uma reflexão do quanto é importante a sociedade estar mobilizada para que não tenhamos,
Dr. José Dantas, iniciativas aprovadas no âmbito do Parlamento brasileiro, no âmbito do Congresso Nacional,
que ao invés de vir na direção desse enfrentamento da violência contra os jovens, essa iniciativa vir exatamente na direção contrária.
Eu me refiro ao quanto temos que estar atentos a essa agenda de caráter conservador, em debate, como,
por exemplo, a redução da maioridade penal. Quero dizer aqui para vocês a tristeza que foi termos visto, no
âmbito da Câmara dos Deputados, que representa a população brasileira, a Proposta de Emenda à Constituição que propõe reduzir a maioridade da idade penal ser aprovada. Foi uma tristeza.
É evidente que essa luta não terminou ainda, porque essa Proposta de Emenda à Constituição, os senhores sabem, está no Senado. Daí, Marcos Dionísio, a importância da mobilização social, para que, no Senado,
possamos dar a ela o destino que deve ter: o engavetamento. Engavetar a Proposta de Emenda à Constituição
que trata da redução da maioridade penal. E por uma razão muito simples: é uma falácia achar que esse drama da violência, do qual os jovens são as principais vítimas, vai acabar, diminuindo a idade da menina e do
menino; que vai resolver o problema da violência. É uma falácia, é um equívoco, porque todos nós sabemos
como é o sistema prisional brasileiro, infelizmente, uma verdadeira escola do crime. Por isso, temos que estar
muito atentos.
Acaba de chegar o Senador Lindbergh, nosso Relator. (Palmas.)
Queremos chamá-lo para Mesa.
Senador José Medeiros.
S. Exª está dando entrevista. Daqui a pouco vamos chamá-lo.
Seja bem-vindo.
Então, como estava colocando, a juventude tem que viver. Especialmente a juventude pobre e negra,
vitimada dia após dia, nos mais diversos recantos do Brasil. Apesar de a juventude representar apenas 29% da
população brasileira, praticamente 50% das mortes provocadas por armas de fogo têm jovens como vítimas.
No Rio Grande do Norte, o índice de homicídios de jovens cresceu mais de 200%, entre 2002 e 2012. De
modo que o Estado subiu da 20ª para 8ª posição, conforme aqui já mencionei, no ranking dos Estados em que
a juventude é mais afetada pela violência homicida.
O Poder Público e a sociedade civil não podem, de maneira nenhuma, ficar, enfim, desatentos a essa realidade. Não podem, de jeito nenhum, menosprezar essa realidade. Ela está relacionada à omissão do Estado
na garantia dos direitos fundamentais específicos, à política de segurança pública, à política de drogas, ao racismo e à indiferença. Por isso, a CPI do Assassinato de Jovens é importante e necessária.
Através da CPI, buscamos exatamente identificar e combater os grupos de extermínio, o racismo institucional e a impunidade, cobrando da sociedade civil, da sociedade política e do Poder Judiciário uma postura
mais responsável e incisiva, através da CPI.
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Senador José Medeiros, com muita satisfação toma aqui o assento. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Senador, agradecemos muito a sua
presença, que é do Mato Grosso. É conterrâneo também, é de Caicó, um seridoense.
Então, portanto, queremos colocar que, através dessa CPI nós queremos trazer o debate sobre o extermínio da juventude pobre e negra para agenda pública nacional, retirando a juventude pobre e negra, que é
diariamente exterminada, da invisibilidade.
Através da CPI, nós queremos mobilizar a sociedade brasileira em torno deste grave problema social,
para que juntos possamos avançar em defesa da vida.
Senador Lindbergh, meu companheiro de Bancada. Senador Lindbergh de que todos conhecem a história, a trajetória de vida, de líder estudantil, que desde àquela época já dava uma importante contribuição
ao nosso País quando defendia as bandeiras mais generosas e mais importantes do direito à cidadania, tendo
como destaque o direito à educação.
Foi Presidente da Une, repito, uma das pessoas que cumpria, já naquele momento, um papel de liderança
política muito importante na luta em defesa da liberdade, contra a ditadura, no momento de redemocratização
do nosso País e da luta em defesa da democracia. Hoje, igualmente, não é diferente.
Foi prefeito de Nova Iguaçu e, para nossa alegria, chegou ao Senado Federal, é meu companheiro de
Bancada, faz parte da Bancada do Partido dos Trabalhadores e cumpre hoje um papel também muito importante nessa luta igualmente desafiadora agora, que é a luta em defesa da democracia, que é a luta em defesa da
educação, quando vem liderando, também com tanta competência, a defesa da Petrobras, a defesa do pré-sal é
nosso para a educação. Agora, também, vem dedicando parte do seu tempo, na condição de Relator, Senador
José Medeiros, à frente desta CPI, que trata do assassinato de jovens, por tudo que ela significa do ponto de vista do drama que é essa questão do extermínio da juventude em todo o País, inclusive também no Estado dele.
Então, quero concluir dizendo, Senador Lindbergh, que a realização da audiência pública, Senador José
Medeiros, da CPI do Assassinato de Jovens, no Rio Grande do Norte, é mais um exemplo do comprometimento,
Senador José Medeiros, de todos nós e o meu, em particular, enquanto representante do povo do Rio Grande
do Norte, com esse tema.
Entendemos que se faz urgente e necessário um intenso pacto pela vida, que desconstrua a indiferença
e impeça que o País naufrague no mar de lágrimas das inúmeras famílias que choram a morte de seus filhos
e filhas.
Com essas palavras, vamos passar imediatamente a palavra ao Ivênio, conforme combinado aqui, que
é o Coordenador de Informações Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria de Estado, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa social.
Ivênio, com a palavra. Pedimos a compreensão, porque como temos muitos inscritos, quero aqui destacar e agradecer o papel e a dedicação da Secretaria da Juventude, através da sua titular, Divaneide, que desde
o início tem colaborado – e muito – para as condições de realização dessa audiência pública.
Inclusive, ontem, na Secretaria da Juventude, fizemos oitivas, colhendo depoimento de algumas mães
do Rio Grande do Norte, que barbaramente perderam seus filhos. Então, quero pedir a compreensão de vocês
para que possamos, Ivênio, no prazo de dez minutos, facultar a palavra ao máximo de pessoas convidadas.
V. Sª dispõe de dez minutos.
Muito obrigada.
O SR. IVÊNIO HERMES – Boa tarde a todos e todas. Saúdo a Senadora Fátima Bezerra e, em nome dela,
os outros representantes da Mesa.
Vamos ao que interessa, já que temos que ir bem rápido.
Vamos falar sobre a mortandade da juventude potiguar.
Em princípio, recomendamos que os senhores observem exatamente o que vai ser abordado aqui. Vamos tratar de um recorte estatístico e de análise criminal que vê uma medição entre dias específicos, ou seja,
vamos ver o período entre o dia 1º de janeiro de 2015 e 27 de agosto de 2015. Esses períodos serão espelhados para os anos de 2013 e 2014.
Entendemos que para falar sobre estatística e análise criminal precisamos entender exatamente a que
elas se propõem.
Para estudo comum, conseguimos trabalhar com dois, três anos atrás. Mas, quando estamos trabalhando
para formar políticas públicas, temos que estar com muita informação, e informação atualizada.
Por isso, estamos trabalhando com os anos de 2013 a 2015, justamente porque não são cobertos pela
maioria das pesquisas de vitimização.
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Esse estudo é elaborado em parceria com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, a Coordenação de
Informações Estatísticas e Análises Criminais, da Sesed, e a câmara de monitoramento de crimes violentos no
Estado.
Trabalhamos com fontes diversas, fontes consolidadas.
Ali tem um sem número de fontes, de onde foram obtidas as pesquisas. Essas fontes foram consolidadas
para chegarmos ao número que temos atualmente.
A metodologia utilizada é a metadados, que reúne as fontes e, através de análise, consubstancia numa
única fonte final.
O período estudado ali está repetido, é de 1º de janeiro a 27 de agosto dos anos 2013, 2014 e 2015.
Para começarmos a entender essa violência contra a juventude, vamos ver um recorte geral da nossa
violência, no Rio Grande do Norte.
Até a data de ontem, temos aquela quantidade de pessoas assassinadas no Rio Grande do Norte: Mulheres, 73; homens, 975, e não temos subnotificação de ninguém neste ano.
Vamos observar que a soma daqueles números vai dar 3.308. Então, nesses três anos, no período estudado, já temos 3.308 mortes por assassinato no Rio Grande do Norte.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Esse número de 2015 vai até julho?
O SR. IVÊNIO HERMES – Vai até ontem.
Então, continuando, temos aquele número de mortes de mulheres e de homens, apenas para identificar
como está se processando a violência dentro do nosso Estado.
Próximo, por favor.
As etnias afetadas, como já foi falado anteriormente, são sempre as mesmas. Mas o destaque ali para a
parda, em 2015, 549, e para negra, em 2014, 550. São as etnias mais afetadas nesses três anos.
Próximo.
Por estado civil. É bom mapearmos para ver como estão acontecendo os crimes em relação às pessoas
e seus relacionamentos.
É interessante observar ali aquele número 848, em 2014, mostrando justamente os solteiros. O solteiro
você normalmente faz uma relação com o jovem.
Temos ainda as uniões consensuais, que são os dois em elevação, no estado civil.
Próximo.
Estou falando rápido, por causa do tempo, mas, se tiverem alguma pergunta, podem interromper.
Ali é o tipo de morte.
O homicídio prevalece e prevaleceu no ano de 2014. Já a lesão corporal seguida de morte é o crime que
mais foi cometido no ano de 2013.
Próximo.
Vamos agora ver a nossa juventude potiguar.
Para entendermos bem adequadamente como está se processando essa violência, fizemos a divisão
etária de acordo com o recomendado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, crianças são até
12 anos; juvenis, de 13 a 15 anos; adolescentes, 16 e 17 anos, que foi esse inclusive o recorte mais observado
pelo mapa da violência; jovens, de 18 a 21 anos, e outros jovens, de 22 a 24 anos.
Pode mudar.
Aí está a distribuição das nossas vítimas no Rio Grande do Norte.
Sabemos que ali os outros jovens e os jovens ocupam a maior parte das vítimas, o maior número está
entre eles. Temos ali os jovens com 45% e os outros jovens com 30%. O terceiro grupo vitimizado entre os jovens são os adolescentes.
A SRª DIVANEIDE BASÍLIO (Fora do microfone.) – Esse outros jovens é o quê?
O SR. IVÊNIO HERMES – Entre 22 e 24 anos de idade. Alguma dúvida sobre isso?
Apenas porque a gente está seguindo um recorte que é referendado pela OMS.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. IVÊNIO HERMES – Pelo Estatuto, até 29 anos. Eu posso até falar para vocês, porque eu tenho o
recorte pronto. Inclusive, nesse material que foi entregue, já existem todos. Apenas peguei esse básico para a
gente não se delongar muito.
Próximo, por favor.
Aí... O tipo de morte mais ocorrido é o homicídio, seguido de lesões corporais seguidas de morte.
Próximo.
Finalmente, as etnias, entre os jovens, mais afetadas.
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Não precisa bem observar para entender que a negra e a parda são as mais afetadas nesse recorte de
até 24 anos. Se nós extrapolarmos até 29 anos, esse número vai ser bem maior, inclusive até em relação à proporção com os adultos que sofreram morte violenta intencional.
Mulheres.
Entre as mulheres vitimizadas por esse recorte que nós estudamos, temos:
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Ivênio, peço licença para agradecer
e chamar o Senador Garibaldi Filho para fazer também parte da Mesa.
Suspenda o tempo de Ivênio. (Risos.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Dando continuidade à apresentação, Dr. Ivênio com a palavra.
O SR. IVÊNIO HERMES – Só vou reiterar, porque alguns ainda estão em dúvida. Esse recorte é feito no
mesmo período. Ele é de 1º de janeiro a 27 de agosto deste ano, e se refere a 1º de janeiro a 27 de agosto de
2013 e 2014, porque só assim a gente vai ter, realmente, uma aferição para saber se está aumentando ou reduzindo essa criminalidade. Se fizermos um recorte completo de 2014 ou de 2013 para compararmos com 2015,
nós não vamos ter essa noção real do que está acontecendo.
Entre as mulheres assassinadas no Estado, nós temos que 40% de mulheres são menores, ou seja, da faixa etária trabalhada: até 24 anos da idade. Vemos que existe um desequilíbrio bem grande entre a população
adulta assassinada e a população jovem assassinada, haja vista que como a gente interrompeu nosso estudo
aos 24 anos, sobra aí um leque etário gigantesco de outras mortes que podem ser mapeadas.
Próximo.
Entre os homens assassinados, são 45% e 55%. Já há mais equilíbrio entre a juventude, que é a parte azul,
e os adultos que são a parte laranja.
A proporção entre jovens e adultos.
No completo, tanto homens quanto mulheres, nós temos 44% para 56%. Esse é nosso panorama de visualização de dados quanto à vitimização da juventude em relação aos adultos.
Próximo.
Mas um dado é importante lembrarmos para resgatar. Dessas mortes que aconteceram nesse período,
nós temos ali 74% de jovens que foram vítimas de execuções. O restante foi com outras modalidades. Então, a
gente tem uma gigantesca maioria de jovens que foram assassinados de forma... O modus operandi foi execução.
Próximo.
Que conclusões preliminares nós podemos obter desses dados?
Primeiro: em todas as faixas etárias que foram observadas, a etnia negra foi a mais vitimizada, o maior
número está entre os negros. O maior número de vítimas está concentrado entre jovens de 18 a 21 anos e seguidos de jovens de 21 a 24 anos. Só daí em diante vêm os adolescentes com 16 e 17 anos, mas que compõem
também uma faixa de 16% de nossas vítimas.
Próximo.
Os dois dados de maior ênfase para este nosso estudo é que quase metade das vítimas assassinadas no
Rio Grande do Norte está entre a faixa etária até 24 anos de idade – quase a metade –, e a grande maioria dos
jovens assassinados sofreram execuções sumárias.
Esse mapeamento é feito diariamente e sempre que chega a meia-noite fazemos a atualização com os
números dos dois anos anteriores e, assim, a gente vai acompanhando, diariamente, como está acontecendo
o mapa da criminalidade e a evolução da criminalidade letal dentro do Rio Grande do Norte.
Este trabalho visa, principalmente, à redução desses números por meio de criação de políticas públicas
que se direcionem para a causa do que está acontecendo. Como nós percebemos, neste ano a gente já tem
uma ligeira redução, mas ela é muito frágil. Qualquer incidência, qualquer número de crimes que... Um fim de
semana mais violento e nós teremos um desequilíbrio muito grande. É preciso que a gente se encontre em
mais situações como essa para discutirmos as soluções que poderemos sugerir para o Estado.
Finalmente, uma das formas de a gente conseguir ampliar a visibilidade desse dado é um projeto que
nós estamos desenvolvendo na COIN, que é a divulgação dessas informações por intermédio da plataforma
Google Earth. Nós estamos georreferenciando esses crimes e todos vão poder observar, dentro do Estado,
exatamente onde o crime aconteceu, onde aquela morte violenta aconteceu, diferenciando por idade e por
forma de ação da criminalidade.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Dr. Ivênio, rapidamente...
O maior problema que a gente tem no Brasil, quando se percorrem os Estados, é em relação a dados,
transparência. Nós não temos. A maior luta, por exemplo, Garibaldi, no Rio de Janeiro, é para termos acessos
aos dados. Então, fiquei muito interessado. Esses dados já estão abertos para a sociedade?
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O SR. IVÊNIO HERMES – Sim. Eles estão abertos para a sociedade, justamente porque eles são construídos junto com a sociedade.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Era um trabalho desenvolvido pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos que, quando o novo Governo assumiu, a gente provocou e o Governo topou a parada. Hoje, os dados
são patrimônio do povo potiguar. Se o Governador Robinson Faria quiser esconder os números da violência
no Estado do Rio Grande do Norte, ele já não tem mais essa condição. Ele tem sido um incentivador para que
a câmara técnica de mapeamento se consolide e esses dados sejam cada vez mais luz para o planejamento da
intervenção da segurança pública. (Palmas.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Eu quero até chamar, Senadora Fátima... A
Senadora Fátima já havia falado sobre isto: chamá-los para uma audiência pública em Brasília, porque de todos os especialistas que nós lá recebemos a maior reclamação é do acesso a dados, transparência. Então, eu
acho que é muito importante a gente fazer uma audiência pública sobre isso com alguns especialistas da área,
também, para que esse exemplo possa ser replicado, para que a gente fortaleça um movimento que já existe
na sociedade civil de transparência desses números. Então, nesse sentido, quero parabenizar essa iniciativa
de vocês aqui.
O SR. IVÊNIO HERMES – Essa metodologia que foi desenvolvida não é fácil de ser entendida por algumas pessoas, porque nós não trabalhamos apenas com uma fonte de dados, trabalhamos com diversas fontes.
Dizem alguns assim: mas muitos autores também trabalham com diversas fontes... Só que, na hora de eles
gerarem o diagnóstico, fazem vários diagnósticos e dizem que, segundo fonte tal, o diagnóstico é este; segundo
fonte tal, o diagnóstico é aquele. E, assim, fazem vários diagnósticos para, depois, chegarem a uma conclusão.
Nosso trabalho é diferenciado, porque a gente junta todas essas fontes em uma só, por meio da consolidação da análise criminal e da análise de gestão, observando, ponto a ponto, todas as fontes, e não repetindo dados, ou seja, a gente sabe exatamente o nome de cada vítima, seu endereço, seu CPF e todos os dados
que são necessários para a gente identificar a vítima. E, assim, juntando-se todas, a gente chega a um número
crível e mais próximo da realidade – e rápido. Como você viu, ela está atualizada desde ontem à meia-noite.
Hoje, a gente já poderia apresentar dados mais atualizados, mas a gente resolveu fechar neste número para
poder apresentar este trabalho aqui.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Perfeito.
Nós queremos agradecer a Ivênio. Conforme já adiantou nosso Relator, Senador Lindbergh, eu já havia
conversado com ele... Como eu conheço já o trabalho em curso aqui no Rio Grande do Norte, para que, exatamente, ele pudesse participar de uma audiência pública, lá em Brasília, nas segundas-feiras em que a gente se
reúne, com o intuito de que essa experiência possa ser visibilizada. E nós vamos fazê-lo, Senador Lindbergh.
Vamos formalizar o requerimento para que vocês participem de uma audiência pública no âmbito da CPI lá
em Brasília.
Nós vamos chamar... Passar agora a palavra para Dr. Marcos Dionísio, que é do Conselho Estadual dos
Direitos Humanos. Enquanto isso, eu quero só registrar, rapidamente, a presença da Profª Socorro Batista, Secretária Adjunta da SEC/RN; Heraldo Paiva, Vereador de São Gonçalo, Presidente do PT Municipal; Josemar,
Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz; Jackson Emanuel Campelo, Câmara Municipal de
Currais Novos; João Oliveira, do Conselho Estadual de Direitos Humanos; Catarino, do Conselho Tutelar de Parnamirim; Vânia Lúcia, Conselheira da Secretaria Municipal de Educação; Ana de Oliveira, Coordenadora da CRDH/
UFERSA; Ageu, Coordenador de Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte, com a Secretaria de Esporte. E registrar, com muita satisfação também, a presença da Deputada Márcia Maia, Lindbergh. Ela é Deputada Estadual
que também tem atuação bastante intensa nessa área social e na luta em defesa da criança e do adolescente.
Vamos passar agora, imediatamente, a palavra a Marcos Dionísio, por dez minutos. Eu quero só lembrar
que, de acordo com o Regimento, o Relator tem direito a fazer uso da palavra no momento em que julgar oportuno e dizer também, ao Senador José Medeiros e ao Senador Garibaldi Filho que, na hora em que quiserem
fazer uso da palavra, só precisa solicitar à Mesa.
Com a palavra, Marcos Dionísio, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos.
O SR. MARCOS DIONÍSIO MEDEIROS CALDAS – Boa tarde a todos presentes ao “plenarinho” da Assembleia Legislativo do Estado do Rio Grande do Norte, aos que nos assistem pelas ondas democratizantes da TV
Assembleia. Gostaria de saudar a Mesa, meus orientadores e personal ou qualquer coisa, não é? Vamos para
frente! Aos Senadores Fátima Bezerra, Garibaldi Alves, Senador Lindbergh Farias; Deputados Fernando Mineiro, Divaneide, Daniel; Juiz José Dantas; Deputada Márcia Maia, e o Senador José Medeiros, nosso conterrâneo
de Caicó. Toda vez em que há alguém de Caicó presente, digo que já nos está devendo um carregamento de
alfenim, que é para a gente adocicar a temática que é tão árida e amarga.
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Então, Senadores, eu gostaria de, em nome do povo potiguar que luta, agradecer a presença de vocês
nesta semana aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Bem mais importante – muito mais importante do que
esta audiência pública – foram as oitivas que foram feitas com as famílias vítimas de violência neste Estado.
São elas que irão fazer com que o relatório da CPI se aproxime da realidade. São elas, também, que vão forçar
as autoridades potiguares a continuar na trilha para a elucidação de crimes.
A luta pelos direitos humanos, Senador Medeiros, que muitas vezes é confundida, diariamente, nos programas de televisão, principalmente pelos Datenas da vida, pelos Marcelos Rezendes, como defesa de bandido,
a luta dos direitos humanos é a que colocou a humanidade em uma nova trilha em busca da paz e da justiça,
quando os aliados conseguiram derrotar as forças nazifascistas, na Segunda Guerra Mundial.
Agora, no tempo e no espaço, apesar de todos os avanços que a sociedade brasileira e que os Estados
brasileiros conseguiram auferir nos últimos anos, a parte de segurança pública tem sido o calcanhar de Aquiles
a medrar nossa democracia e a medrar nossa cidadania.
Digo, inclusive, que o Estado de Direito e a democracia no Brasil correm um risco, porque nenhuma sociedade, na história da humanidade, conseguiu conviver com tão altos índices de violência. Nossa democracia
está em risco, porque o ser humano não foi para conviver com tamanhos índices de violência.
Quando os senhores passam aqui, vendo a amplitude, a liga física que constitui esta Mesa... Porque é
muito importante hoje o Governo do Estado estar recebendo essas parabenizações do Senador Lindbergh.
Isso é muito importante! Dizem que se quer esconder a violência. Ninguém pode esconder a violência! Todos
os Secretários de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte brigaram comigo, porque eu divulgava os números. Agora, quando chegava a Brasília, mendigando verbas, ligavam para mim a pedir socorro para
que eu mandasse, imediatamente, os números. Quem esconde a realidade, bate com a cara na parede muito
rapidamente.
Então, é importante, porque, no tempo e no espaço... Não é só para parabenizar este Governo, não. É para
a gente parabenizar todas as iniciativas que visaram a construir transparência e, por rigor histórico, eu tenho
a obrigação de dizer que fui Ouvidor da Secretaria de Segurança Pública, por meio de uma iniciativa de lei da
Senadora Fátima Bezerra, e que foi vetada pelo Executivo. Mas, logo em seguida, o Governador Garibaldi Alves
Filho chamou o Conselho Estadual de Direitos Humanos, negociou e mandou uma mensagem para esta Casa
que foi aprovada por unanimidade. Essa é uma trajetória que, no tempo e no espaço, a gente precisa registrar,
porque ninguém é dono da verdade. Agora, nós não iremos superar a onda de violência, na qual o País está
mergulhado, se a gente não constituir uma liga cívica e respeitar nossas diferenças, inclusive de opinião e de
comportamento, para a gente conseguir mediar o mínimo. O mínimo que a gente precisa para começar todo
o trabalho de redução é exatamente construir aquilo que o Senador Lindbergh Farias foi muito preciso ao falar
do choque acerca do que estava sendo observado aqui. Esse tem de ser o modelo par ao Brasil.
O gestor tem de amanhecer o dia sabendo quantos foram assassinados no dia de ontem, mobilizando,
não só suas polícias, mas todas as áreas de políticas públicas para tentar neutralizar os efeitos da violência naquela comunidade.
Ontem, a gente teve a infeliz coincidência – e isso é uma coisa que, cotidianamente, se tem apresentado...
Mas não é com famílias vítimas de violência, não... São famílias que têm vítimas de violência! São pais e mães
que perderam um, dois, três, até quatro filhos. Há uma família aqui que começou a perder um filho, em 2006,
chamado Gustavo Cardoso, que passou dois anos no Programa de Proteção à Testemunha e, quando retornou,
por conta própria, foi assassinado, essa família já perdeu mais três irmãos. Não perdeu o outro irmão, que é
sargento da Polícia Militar, porque está protegido pelo Estado brasileiro. Então, essa vinda da caravana da CPI
do Genocídio da Juventude é exatamente para mostrar que é necessário a gente construir bases confiáveis e
com transparência em nossos números para que as políticas possam ser planejadas e para que os agentes e
atores políticos possam ter seu esforço no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais, e colocar as políticas públicas, para evitar que a infelicidade chegue aos lares dos brasileiros
e para que a felicidade não seja retirada dos lares; para que tantos pais não chorem a perda de seus filhos, para
que tantos filhos não chorem a perda de seus pais.
Nós temos na mesa o Daniel Alves Pessoa, que é filho de um Promotor de Justiça assassinado a mando
de um Juiz, com participação de outras autoridades no nosso Estado. O pai dele, um Promotor de justiça, foi
assassinado enquanto trabalhava, em um sábado à tarde, em Pau dos Ferros. E já tiveram um filho assassinado
pouco tempo antes.
Então, é esse movimento histórico que o Brasil está vivendo que precisamos acender como uma chama
no coração de cada um de nós. O Brasil precisa dizer “não” à intolerância. O Brasil precisa dizer “não” às soluções simplistas. Reduzir a menoridade penal para quanto? Para 16 anos? Para 14? Para 12? Daqui a pouco, as
crianças no berçário vão ser ameaçadas.
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E, olha, o País todo foi incendiado numa onda de conservadorismo e de intolerância semelhante a que
levou Adolf Hitler ao poder na França. (Palmas.)
Deputado Cunha, Deputado Cunha, Deputado Cunha, desde os tempos de Fernando Collor de Mello,
que V. Exª ajudou a colocar para o olho da rua. O Deputado Cunha engabelou até corações generosos da nossa
sociedade. Quantos rostos bonitos, quantos amigos nossos vêm dizer: “Tem que reduzir. Ninguém aguenta a
violência.” Cara pálida, esses aí são as maiores vítimas da violência em 500 anos da nossa história. E é muito fácil
colocar nos ombros das crianças, dos adolescentes e dos jovens, que são assassinados diariamente, a responsabilidade pelo desencontro da vida do mundo dos adultos. É muito fácil colocar. É muito fácil punir. (Palmas.)
É muito fácil punir quem não tem direito à tribuna. É muito fácil punir quem tem poucos para falar por
si. É muito fácil agredir.
Grupos de torcidas organizadas vão para outra torcida e massacram. Jamais iriam individualmente. Vão
associados pela covardia. E, infelizmente, o nosso Congresso Nacional, a partir da Câmara, tomou essa iniciativa.
Temos que ter o rigor histórico de mostrar também que os quadros de diferentes correntes políticas no
Senado Federal, à exceção daqueles corações mais duros, conservadores e brancos da elite paulista, Senador
José Serra, à exceção dele, todos os outros quadros estão olhando para essa encalacrada e essa encruzilhada
histórica, que o Eduardo Cunha colocou, de forma cuidadosa. Eu acho que desse cuidado vai ser possível a
gente descortinar outros caminhos.
Então, Senador Lindbergh Farias, a gente agradece a vinda da Comissão. Muito mais importante do que
V. Exª e os demais Senadores. Senador Medeiros, Senadora Fátima Bezerra e Senador Garibaldi, que estão a
ouvir nesta tarde aqui, são muito menos importantes do que os funcionários da CPI, que a Senadora Fátima
Bezerra, junto com os jovens do Centro de Referência em Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos
da OAB, ouviram durante toda a semana.
Para encerrar esta minha pequena intervenção aqui – essa é uma forma que sempre uso para engabelar
o controle do tempo, que é de Caicó, mas não é doce como alfenim –, eu gostaria de provocar esta Comissão
para fazer todos os ofícios necessários de todas as denúncias que vocês acolheram, dirigidas a todas as autoridades. Segundo, gostaria que os quatro Senadores que estão olhando para mim neste momento assumissem
o compromisso comigo de perorar, junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para
assegurar a continuidade do Centro de Referência em Direitos Humanos da Universidade Federal do Semiárido e do Centro de Referência em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. (Palmas.)
A luta pelos direitos humanos no Estado do Rio Grande do Norte é feita sem nenhuma estrutura, é uma
luta feita por voluntarismo. E essas duas estruturas são as únicas que temos, que fazem um trabalho maravilhoso de auscultar as dores do nosso povo, de ir às comunidades, sensibilizando, inclusive, através da arte e
do cinema, e levando o cinema à Mãe Luiza, por exemplo, e à vila de Ponta Negra. A gente precisa que essas
experiências tenham o cuidado do povo potiguar, o cuidado da nossa sociedade, da nossa Bancada e dos nossos Senadores, porque é muito importante.
Um Centro de Referência pode produzir resultado para a economia e para a sociedade potiguar com seu
trabalho, no sentido de que a principal demanda do tempo que corre no Brasil se consiga, que é exatamente
a gente pacificar os corações e mentes deste País para que, nas comunidades, possa haver uma felicidade, e,
mesmo em pobreza, uma coexistência pacífica.
Muito obrigado. (Palmas.)
(Manifestação da plateia.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Nós queremos agradecer a participação do Dr. Marcos Dionísio. Todos nós sabemos e reconhecemos, Senador Lindbergh, Senador José Medeiros e Senador Garibaldi Filho, que é daqui e sabe tanto quanto eu, a qualificada e séria contribuição que
o Dr. Marcos Dionísio tem dado à luta por uma política pública cidadã, que é o que todos nós desejamos. É
um estudioso dessa área e faz, na verdade, um trabalho até de natureza voluntária. Todos nós sabemos disso.
Eu quero, inclusive, só adiantar ao Dr. Marco Dionísio que já fizemos gestões em Brasília, inclusive através da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Senador José Medeiros, junto com o Senador Paim, que é o
Presidente da Comissão. Já estão em andamento gestões junto ao Governo Federal. Eu pessoalmente, inclusive, conversei com o Ministro Pepe Vargas, colocando a necessidade imperiosa desse programa, que são os
centros de referência terem continuidade.
E, no caso do nosso Estado, o de Mossoró, via Ufersa, e o de Natal, via UFRN, cujas ações já estão em curso.
Estamos cobrando junto ao Governo Federal para que as providências sejam adotadas no sentido de que os
convênios não só sejam mantidos até dezembro, como sejam prorrogados a partir também do ano que vem.
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Nós queremos convidar, agora, o Dr. José Dantas, que é Juiz Titular da 1ª Vara da Infância e da Juventude
e Coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
Antes de o Dr. José Dantas fazer uso da palavra, eu quero registrar a presença de Bruno Luis Santos de
Araújo, representante da Organização Juventude Viva; Srª Tainá Pires, assessora de Política da Oxfam Brasil; Eurides Marçal, Conselheira do Conselho Municipal CEA; Srª Carla Lemos, Coordenadora da COEPPIR; Mara Rodrigues, articuladora da COEPPIR Sejuc; Maria da Conceição da Costa, Emater; Geider Henrique Xavier, assessor da
Sejuc/RN; João Maria Mendonça, Presidente do Conep; Vanderson Mendes, Diretor Administrativo do Cedas;
Srª Magda Benfica Teixeira, representante da Secretaria de Educação; Siriaco, agente de polícia da Delegacia
Especial de Proteção à Criança e Adolescente.
Com a palavra o Dr. José Dantas, Lindbergh, que pela própria trajetória profissional, tem sido um parceiro muito importante e tem tido uma atuação, no âmbito do Poder Judiciário, de muita qualificação e de muita
seriedade nessa luta em defesa das políticas públicas de prevenção e combate à questão da violência contra
a nossa juventude.
Obrigada pela presença, Dr. José Dantas. Passamos a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ DANTAS DE PAIVA – Eu agradeço as palavras da Senadora Fátima Bezerra. Saúdo toda a
Mesa, na pessoa dela, e a plateia, na pessoa de Tomazia, que está aqui na nossa frente e também tem toda
uma história nessa área.
A minha abordagem hoje aqui tem uma dimensão diferente em termos de dados e informações, mas
pode ter uma visão um pouco diferente das visões que foram apresentadas até agora, porque nós trabalhamos na Infância e Juventude já faz um certo tempo. Eu costumo dizer que sou egresso da antiga Febem do
Rio Grande do Norte já faz um certo tempo, porque, antes de chegar à Magistratura, eu fui assessor jurídico da
Febem. Nós trabalhamos juntos na antiga Febem, hoje Fundac. Passei também pelo Ministério Público e, hoje,
estou na Magistratura. Então, nós trazemos aqui uma certa experiência de vida. E é em cima dessa experiência
que quero trazer algumas informações.
Naturalmente, já faz um certo tempo que nós vimos observando as mortes, os óbitos que acontecem
entre os adolescentes. Inicialmente, a nossa preocupação era com aqueles adolescentes que estavam sendo
atendidos, assistidos sob intervenção do Sistema de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte.
E nós ouvíamos constantemente alguns relatos de algumas pessoas envolvidas ou não no processo de que,
quando morria algum adolescente em Natal, alguém chegava e dizia: “É um bandido a menos.” Isso começou
a me preocupar. Então, tomamos a decisão de determinar que todos os cartórios de Natal, inicialmente, nos
remetessem, todos os meses, a relação dos óbitos de Natal somente, por enquanto, para que tivéssemos uma
ideia de quantos adolescentes que estavam respondendo processo tinham falecido. No início, até com o objetivo de extinguir o processo e informar para os colegas juízes criminais os óbitos ocorridos naquele mês para
que eles pudessem fazer uma análise, extinguir os processos e até mesmo apurar responsabilidade. Nós passamos a fazer isso.
Mas outra situação nos incomodou: quando morria um adolescente, alguém dizia pra nós, nos corredores
dos tribunais, nos fóruns, que, quando morre um adolescente, é um bandido a menos, como se o adolescente
fosse um adulto criminoso em potencial. A ideia era exatamente essa.
Nós fizemos o levantamento e verificamos que, por exemplo, dos 112 óbitos de janeiro até junho deste
ano, no primeiro semestre, apenas 14 respondiam processo e estavam sob a intervenção do Sistema de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte. Isso significa dizer que os demais não estavam. Ora, mesmo
que estivessem todos, isso é muito grave.
Eu participei de uma discussão, certa vez, nos corredores dos tribunais, que dava a entender que as mortes – é muito grande e grave o que vou dizer – estavam acontecendo de forma preventiva. É como se a morte de alguns adolescentes prevenisse a violência ou como se eles fossem os responsáveis pela violência que
acontece hoje no Brasil, no Estado do Rio Grande do Norte, em Natal especificamente, que é a nossa comarca.
Então, a partir desses momentos de discussões e de relatos de algumas experiências começamos a monitorar esses fatos em Natal para apurar causas, quem eram as maiores vítimas desse processo e quem seriam
os autores desses crimes, que são graves e estão acabando com a nossa juventude.
Então, estou trazendo, neste momento, para reflexão e, inclusive, para a CPI apurar as causas desses crimes, o que está levando várias crianças, adolescentes e jovens a serem vítimas desse processo violento, que
chamo, inclusive, de cultural, porque é muito sério alguém chegar e dizer que é melhor matar agora, porque
nós estamos prevenindo, porque, depois, ele vai matar um pai de família. Cria-se uma cultura violenta, que estimula, naturalmente, a violência contra os jovens. É como se todos os jovens fossem em potencial um criminoso.
Estou dizendo isso porque são esses sentimentos que estão movendo hoje, por exemplo, a redução da
idade penal lá no Congresso. E, com todo respeito, Senador Lindbergh Farias, Senadora Fátima, Zé Medeiros
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– chamo Zé Medeiros porque é uma atração do Seridó; eu não nasci no Seridó, mas me criei em Jardim do Seridó; Zé Medeiros só pode ser de lá – e Senador Garibaldi Filho, tão grave quanto a redução da idade penal é
você manter um adolescente por dez anos dentro de um sistema penitenciário. (Palmas.)
Isso é muito grave e sério. Ora, se nós hoje não estamos conseguindo atingir e atender um adolescente
durante três anos, que já é muito tempo para ele nessa faixa etária de formação, os senhores imaginem dez
anos privados de liberdade! Isso é tão sério ou mais grave que a redução da idade penal, porque um adulto só
fica privado de liberdade se for condenado a uma pena superior a oito anos. E agora o adolescente vai ter que
passar dez anos privado de liberdade.
E o que é mais grave: todas essas alterações estão sendo feitas e pensam em criar um terceiro sistema
de atendimento socioeducativo ou penal, porque, na hora em que se reduz a idade penal para 16 anos, a ideia
com a alteração constitucional é criar um terceiro sistema, porque a ideia que se tem é que esses adolescentes
entre 16 e 17 anos, condenados, não poderão ficar juntos com os adolescentes e muito menos com os adultos.
Eles vão para onde? Ora, se não estamos conseguindo manter um sistema socioeducativo adequado a essa faixa
etária e muito menos a adultos, como investir numa área específica para essa faixa etária? Então, são algumas
reflexões que estou trazendo agora para os Srs. Senadores para serem debatidas lá.
Eu assisti, pela TV Senado, ao debate dos dez anos para o adolescente. E, com todo respeito, eu não vi
nenhum fundamento para fixar uma pena de dez anos, sem nenhuma proposta pedagógica, para um adolescente. E tem mais: o nosso temor, Senador, é que se aprove a redução da idade e os dez anos para quem tem
12 anos de idade, porque ninguém está fazendo distinção de uma situação ou de outra. Corremos o risco de
ter uma redução da idade penal e, ao mesmo tempo, o aumento do tempo de internação para os adolescentes. E, como ninguém está discutindo essa questão do tempo de internação, ela poderá ser também para o
adolescente de 12 anos.
Então, é essa reflexão que quero deixar aqui, aliada à preocupação com os óbitos entre os adolescentes
e contra os adolescentes e, ao mesmo tempo, essas mudanças legislativas que estão ocorrendo hoje no Senado e na Câmara Federal.
Muito obrigado. Colocamo-nos à disposição para qualquer questionamento. (Palmas.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Dr. José Dantas, eu queria entender – conversava com a Senadora Fátima e o Dr. Marcos Dionísio – qual o perfil desse jovem assassinado. Temos números aqui. A Senadora Fátima Bezerra já falou. De 2002 a 2012, nós tivemos um crescimento de assassinato de
jovens de 293%. Em 2002, eram 145; em 2012, 643. Lá no Estado em que vivo, Rio de Janeiro, o jovem morre
muito em cima dessa política de guerra às drogas. Quero falar sobre isso depois. A maior parte dos assassinatos acontece no enfrentamento com a polícia, com a milícia e com o tráfico. Então, na realidade do Estado do
Rio de Janeiro, é em cima disso que há o grande número de homicídios de juventude.
Qual é o perfil desses aqui do Rio Grande do Norte? O papel do agente policial, pelo que vi nos números
aqui, diferente do Rio de Janeiro, em que os autos de resistência têm um peso gigantesco, não é tão forte. Há
grupos de extermínio? Eu queria entender quem é esse jovem aqui no Rio Grande do Norte, com a realidade
completamente diferente do Rio e de São Paulo, que está morrendo, porque o que nos impressionou e nos fez
marcar esta audiência aqui, em Pernambuco, porque, quando o Prof. Luiz Eduardo Soares, o Prof. Michel Misse
e o Prof. Ignácio Cano foram mostrar os dados na Comissão Parlamentar de Inquérito, víamos que, no Nordeste,
é que estava explodindo. Houve uma explosão, nos últimos 10 anos, de assassinato de jovens.
Então, eu queria tentar, com a sua experiência, Dr. José Dantas, entender o perfil desse jovem que está
morrendo aqui, no Rio Grande do Norte.
O SR. JOSÉ DANTAS DE PAIVA – Também tem cara e cor. Não foge do perfil que a Senadora apresentou
no início desta audiência pública. Agora, a nossa experiência tem mostrado, apesar de nós sofrermos também
com a questão de informações, de banco de dados, hoje eles são muito mais objetivos do que qualitativos,
a gente tem quantidade, mas não tem muito como mostrar o perfil, houve essa explosão de violência contra
os jovens depois que o crack chegou ao Rio Grande do Norte. É uma realidade. Lógico que o crack por si só
não é responsável, mas as drogas, o tráfico de drogas sim, aliado a um percentual menor ainda de conflitos
de gangues nos bairros; torcidas organizadas, nem tanto. Agora, pelo que eu vejo, como juiz da Infância e da
Juventude, as drogas estão acabando com os nossos jovens. Essa é uma realidade e está trazendo outras consequências mais graves.
É comum, como eu já ouvi... Recentemente um adolescente que chegou para mim e disse que não tinha
prestado contas ao traficante e me pediu proteção. Eu disse: por que você não pega o dinheiro, o dobro do que
você ganhou, e não pagou, e entrega ao traficante? Ele disse: “Eu já fiz. Tentei pagar o triplo, três vezes mais,
e ele não aceitou. Ele disse que quer meu sangue”. É uma realidade. Eu conheço uma mãe que perdeu quatro
filhos. Essa aí eu cito porque nós a acompanhamos durante um certo tempo. Três filhos foram assassinados,
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também por consequência das drogas, e outro está sumido. Simplesmente, há três anos, ele sumiu. Segundo
informações, ele foi levado de uma avenida conhecida aqui de Natal, a Bernardo Vieira com a Jaguarari, e, até
hoje, não apareceu. Supõe-se que tenha sido assassinado também, porque ele vivia muito com os irmãos que
tinham envolvimento com drogas.
Então, é um perfil que a gente começa a perceber e desenhar, aliado também à ausência de políticas
públicas. O nosso Estado e o nosso Município, os Municípios do Rio Grande do Norte sofrem com ausência de
políticas públicas especiais, ou especializadas, ou específicas para a juventude. Nós não temos muitas políticas
públicas no Rio Grande do Norte.
Então, isso torna esses adolescentes mais frágeis e as famílias também. E eles são oriundos também de
famílias fragilizadas socialmente – eu não vou dizer, desestruturadas, mas fragilizadas socialmente. Também
essa ausência dessas políticas no Município favorece muito a que o crime organizado ou organizações criminosas terminem assumindo essas pessoas.
Então, nós não temos um perfil definido, mas alguns dados que nos chegam podem servir como subsídios para estudo para um cientista social. São dados que nós estamos trazendo, nós estamos informando –
drogas, fragilidade social, ausência de políticas públicas – e atingem especialmente as pessoas da periferia, a
verdade é essa.
Então, é um perfil que não está bem definido. Marcos Dionísio poderá ter mais informações, e também
Ivênio, a esse respeito, Senador.
O SR. MARCOS DIONÍSIO MEDEIROS CALDAS – Só complementando a informação, em dezembro de
2013, foi possível mapear pelo menos 14 grupos de extermínio em plena atuação na região metropolitana de
Natal. Hoje, há notícia de nucleações na região central do Estado; no oeste, há mais de uma nucleação; e no
Seridó também. Esses grupos de extermínio matam inclusive policiais e familiares de policiais também.
Além disso, é importante a gente pontuar, Senador, que, se as mortes em decorrência...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. MARCOS DIONÍSIO MEDEIROS CALDAS – Bom, há toda uma... Eu acho que quem contrata esse
povo são os chamados homens de bem. Homens e mulheres de bem semeiam o ódio e financiam a morte no
nosso País. É importante a gente dizer isso. (Palmas.)
Além disso, é preciso a gente pontuar que, se as mortes em decorrência de confrontos com policiais não
são tamanhas como em São Paulo e no Rio de Janeiro, essa morte que a gente chama aqui, por esse conceito
interessante do Metadados que o pesquisador Ivênio e o Conselho de Direitos Humanos desenvolveram, de
mortes em decorrência da ação policial, e não estamos fazendo juízo de valor, aí, nós vamos estudar o que foi
estrito cumprimento do dever legal em defesa da sociedade ou que foi excesso.
Então, há um crescimento este ano, tendo como parâmetro os anos anteriores. Entretanto, é um desafio
para a Secretaria de Segurança, para o Ministério Público, o Judiciário e as Corregedorias efetivar um efetivo
controle para que desse problema, que é decorrente também do retorno de políticas de segurança pública,
que no governo passado foi absolutamente desmantelado, possamos voltar a ter controle, porque força sem
controle vai terminar gerando mais insegurança e mais sofrimento.
Mas, precisamente respondendo, há vários grupos de extermínio em franca atuação no Estado do Rio
Grande do Norte.
O SR. JOSÉ DANTAS DE PAIVA – É o que nós chamamos há pouco tempo de morte preventiva.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – O.k. Queremos, Dr. José Dantas,
mais uma vez, agradecer a participação do senhor... (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – ... bem como, repito, todo o trabalho meritório que tem feito na defesa da criança e do adolescente.
Nós vamos, agora, imediatamente, passar a palavra para Divaneide, Secretária Estadual de Juventude
do Rio Grande do Norte.
A SRª DIVANEIDE BASÍLIO – Boa tarde.
É difícil falar numa audiência como esta, porque eu acho que, na nossa garganta, já vai dando um nó,
pois a gente vai lembrando dos casos. Eu falei ali, baixinho, para Mineiro, que a gente identificou o caso de uma
mãe de dez filhos que já perdeu o nove. Então, a gente não consegue não iniciar com essa dor. Apesar de ser
um momento importante, em que nós celebramos a estada da CPI, nós a celebramos com esse nó na garganta.
Senador Lindbergh, nós queremos cumprimentá-lo, agradecer a sua vinda, e dizer que nós somos aqui
um grupo de insistentes.
A Senadora Fátima Bezerra, que nos acolheu neste debate desde sempre, se comprometeu a trazer a
CPI desde o primeiro momento em que nós fizemos uma rodada sobre o debate contra a redução da maio-
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ridade penal. E nós saímos numa saga – não é Mineiro? –, conversando com todos os Deputados, com todos
os Senadores, e, nesse momento, vimos que tínhamos dois desafios: investigar e conter os crimes, investigar
e conter as mortes, investigar e garantir a vida. Dessa forma, a gente saúda toda a Mesa, dizendo que a gente
tem esse compromisso.
Agradecemos ao Dr. José Dantas, que já fez essa brilhante exposição, reforçando, inclusive, essa perspectiva de que redução não é a solução, que é preciso que a gente aprofunde, saiba, de fato, quem são esses
adolescentes e que perspectiva de continuidade de vida damos a eles.
Cumprimento os Senadores presentes, José Medeiros, Garibaldi. Agradecemos, mais uma vez, Fernando
Mineiro, que foi o Deputado que provocou a primeira audiência pública para enfrentar o extermínio de jovens.
Nós aqui, com a vinda da Secretária Severine, lançamos o Plano Juventude Viva, apresentamos o Plano Juventude Viva, essa audiência lotou, estes dois espaços, este e o espaço de cima, e, naquele momento, a juventude
que lotou este plenário o fez com a perspectiva de aprofundar esse debate em torno do enfrentamento ao
extermínio da juventude. Na sequência, foi realizado o Seminário Realidades Juvenis. Inclusive, nós estamos,
agora, em mais uma edição desse seminário, que será aberto hoje à noite; é importante socializar esse histórico.
Agradeço à Tauá, da Oxfam – levante aí, Tauá. A Oxfan Brasil estará hoje conosco no Seminário Realidades Juvenis, trazendo, inclusive, a parte da sociedade civil, com o Ibase, Ação Educativa, o que está sendo pensado para o enfrentamento em âmbito nacional. Eu acho que é importante somar esses esforços, trazer para
a gente essa roda de diálogos.
Mosquito fez a fala, acho, mais emocionante, quer dizer, Dr. Marcos Dionísio – escorreguei de novo. Eu
combinei, ontem, com ele... Ele me perguntou: “Você vai me chamar de que amanhã? De Marcos Dionísio?” Eu
disse: eu prometo que eu não vou lhe chamar de Mosquito, mas não consegui.
Daniel, nosso representante aqui da OAB, é também bastante comprometido com esse processo de discussão.
Hugo Manso, que estava ali, na plenária, é o representante da Frente Parlamentar da Juventude. A Frente, inclusive, realizou uma serie de audiências públicas, dando continuidade a esse processo aberto no Estado.
Essa Frente deu prazo para a cidade de Natal e para o Governo do Estado aderirem ao Plano Juventude Viva.
Isso é muito importante, porque a gente, às vezes, faz as audiências, e não estabelece essas conexões. O fato
é que, em âmbito nacional, as adesões foram suspensas, mas a Senadora deu o informe de que nós aderimos.
Pois nós aderimos mesmo assim. Além de sermos um grupo de insistentes, somos desobedientes. Não dá para
esperar todas as mudanças acontecerem para a gente aderir, salvar as vidas. É preciso que a gente salve as vidas agora. (Palmas.)
Então, nós aderimos ao Plano Juventude Viva, já publicamos em Diário Oficial, já apresentamos para a
Rede, e a Rede Juventude Viva se reunirá, o seu Comitê Operativo, para apresentar uma proposta de Comitê
Gestor, porque a gente precisa já estabelecer os dados do diagnóstico. Nós já estamos em diálogo com a CVLI
e, em conversa, já, ontem, com o Conselho de Direitos Humanos, o CRDH, nós estamos levantando os programas já existentes para apresentar um plano, porque não dá para apresentar um plano sem ter programas. E, na
próxima quarta-feira, Marcos Dionísio já vai nos ajudar no enlace dessas ações, para a gente poder fazer essa
reunião ampla do desenho do nosso plano, porque ele já começa a ir para a rua, ele já começa a acontecer,
porque alguns programas já estão em andamento.
Eu acho que é importante a gente contextualizar, porque como é que a gente vai conter as mortes, não
é? Eu acredito que a CPI tem um papel importante, que é dar dignidade às famílias que perderam seus entes
queridos, seus filhos, seus parentes; garantir justiça; sinalizar para a não impunidade, mas, para além disso, é
preciso que a gente sinalize para a efetivação dos direitos.
E, aí, a adesão ao Plano Juventude Viva constitui justamente a necessidade de nós implementarmos um
conjunto de ações pautadas no enfrentamento à violência. Nós vamos priorizar Natal, Mossoró e Parnamirim
inicialmente, o que não quer dizer que não vamos fazer ações em outros lugares. Por exemplo, o programa
ProJovem já tem uma prioridade para o Juventude Viva. Eu estou olhando ali para a Josiane, porque nós já
fizemos essa rodada de adesão, de inscrição dos novos alunos com base nessa perspectiva. Então, foi já uma
parceria da Secretaria de Juventude com a Secretaria de Educação e com o Município de Parnamirim, no caso
de Josiane, para garantir que as vagas sejam realmente priorizadas nas áreas onde a juventude tem morrido
mais em Parnamirim. Então, esse é o desenho que a gente está constituindo para todo o Estado.
Por exemplo, o debate sobre as drogas nós não vamos nos furtar a ele. Nós vamos enfrentar, como o Dr.
José Dantas levantou aqui. É preciso pensar numa política de redução de danos em consonância com a Secretaria Nacional sobre Drogas. Nós, o Dr. Rinaldo estava aqui no início, fizemos uma parceria com o Ministério
Público e várias Secretarias de Governo, que é o programa Transformando Destinos, na perspectiva de dialogar,
de trazer uma série de ações de prevenção, mas também de acolhimento, porque é preciso que a gente não cri-
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minalize duas vezes. É preciso que a gente entenda quem precisa de cuidado, quem precisa de atenção, quem
precisa de saúde e que a abordagem, como sempre foi difundida... Porque cadeia ou caixão não vão mobilizar
ninguém. A gente tem uma terceira via. Nós temos alternativas a tudo isso. Nós temos políticas públicas, nós
podemos ampliá-las e aprofundá-las.
Eu acredito que essa audiência proposta em Brasília deve se somar à busca dessas parcerias, para que
todos os Ministérios possam investir mais fortemente no Plano Juventude Viva.
É preciso que esse eixo da segurança que vem sendo desenhado... E por isso, o programa está em processo de revisão. Nós, no Estado, já aderimos a esse eixo, já estamos em diálogo com a Secretaria de Segurança
do Estado, através tanto da parceria do Conselho de Direitos Humanos com a CVLI, mas também com ações
sociais nas comunidades, porque nós não acreditamos apenas em rondas policiais. Nós acreditamos que elas
devem acontecer, mas elas têm que acontecer com ações sociais. (Palmas.)
E é por isso que nós já estamos iniciando uma ação. No próximo sábado, inclusive, nós teremos o dia inteiro de intervenção em Mãe Luiza, mas não serão ações para apenas mobilizar para um dia, ação social apenas
para dizer: estamos aqui, mas são ações para garantir o título de propriedade de suas casas aos moradores, são
ações para garantir a vinda do programa #Tamo Junto, Jogo Elos, a vinda do programa Fortalecendo Famílias.
Ou seja, nós vamos apresentar um conjunto de programas aos quais nós estamos aderindo. Nós vamos
apresentar um conjunto de iniciativas as quais nós queremos que constitua o Plano Juventude Viva e que nós
queremos que sigam para toda a capital, para todo o Estado do Rio Grande do Norte.
Nós, como Fátima falou, estamos na construção de uma conferência. Tivemos duas conferências de juventude: uma, a Levante sua Bandeira. E, pasmem, a juventude deu uma lição de solidariedade nas pautas,
abriu mão de todas as pautas para dizer que a prioridade absoluta era enfrentar o extermínio de jovens. Isso
nunca aconteceu em nenhuma conferência. (Palmas.)
Esse resultado tem que sair do papel, porque nós não estamos falando em números, nós estamos falando em vidas.
Então, o compromisso com a efetivação de plano, não apenas o plano estadual, o plano nacional, que é
o resultado dessa próxima conferência, porque nós já levantamos a bandeira, agora, nós temos que aprofundar, materializar as vidas e as ações.
A materialização desse plano estadual e do Plano Nacional de Juventude, que vai acontecer, resultado
dessa conferência, tem que ter um eixo prioritário, que é justamente garantir a vida da juventude. Por exemplo, nós temos 50 milhões de jovens no Brasil. Se formos pensar numa perspectiva de desenvolvimento, esse
desenvolvimento é com a humanidade e é com o jovem. Se nós temos 26 mil que morrem por ano, cadê a Juventude Viva para poder protagonizar uma sociedade diferente, uma sociedade de pactuação da paz?
É nesse sentido que a gente encerra esse debate e abre para as discussões.
Volto a palavra para a Mesa, mas com o que disse Ednardo no coração: “Me poupe do vexame de morrer
tão moço”. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Agradeço a participação de Divaneide, nossa Secretária Estadual da Juventude.
Vamos, agora, convidar o representante da OAB, Daniel Alves Pessoa.
O SR. DANIEL ALVES PESSOA – Boa tarde a todos e a todas.
Quero saudar a Mesa na pessoa da Senadora Fátima Bezerra, de Divaneide. Parece-me que os homens
se matam tanto, não é?, que, talvez, quanto mais mulheres a gente tiver direcionando as políticas neste País,
conseguiremos avançar mais. (Palmas.)
Então, saúdo a Mesa na pessoa de vocês e agradeço as participações anteriores, que facilitaram muito a
minha fala como cidadão e também como alguém que está aqui representando a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), o nosso Conselho Seccional, instituição que é sempre parceira das instituições que protagonizam a luta pela defesa de direitos, principalmente direitos humanos, entidade histórica que está nesse papel
há muito tempo.
Antes de falar das possibilidades institucionais da instituição que estou aqui representando, eu queria dar
uma palavra, até por provocação do meu querido Marcos Dionísio, o Mosquito, como bem lembrou Divaneide,
dizer-lhes que, de fato, como foi colocado por Marcos Dionísio, eu tive um irmão que foi assassinado, um jovem,
tinha 24 anos de idade, Gildo, o nome dele, Hermenegildo, isso em 1997, pessoal, em 24 de janeiro de 1997.
Foi vítima de latrocínio, também tinha envolvimento com as drogas, como foi colocado pelo Dr. José Dantas.
Eu também me lembro das aulas de Direito da Infância e da Juventude na Esma, na Escola da Magistratura, quando travamos um grande debate, eu e ele, contra o resto da turma, ainda sobre a questão da redução
da maioridade penal. E eu me lembro das pessoas ensandecidas, sequer admitindo que crianças e adolescentes
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seriam pessoas ainda em formação, com a personalidade em formação. Nem a isso foi dado o direito naquele
debate. Nunca esqueci essa aula, ouviu, Professor?
Enfim, voltando ao que eu estava dizendo, nós tivemos isso na nossa família, tivemos essa morte trágica, essa perda prematura de meu irmão mais velho. E isso continua e vem crescendo, como foi colocado aqui,
com todos os dados e com toda a propriedade, pelas informações trazidas.
As instituições – e aí rendo homenagem ao Senado, na pessoa do Relator, o Senador Lindbergh Farias – ,
por esta CPI, nos dizem todos os dias: “As crianças e os jovens são o futuro da Nação”. Estamos matando a Nação brasileira, portanto, o seu futuro. É isso que estamos fazendo na sociedade brasileira.
É isto que, portanto, me parece o relevante serviço que esta CPI pode prestar ao Brasil: trazer esses elementos, esses dados, essas informações e, a partir daí, a partir do conhecimento do que está acontecendo, da
realidade, traçar diretrizes e caminhos que possam enfrentar esses homicídios, essa mortandade, como foi colocada aqui também, da nossa juventude. Que ela possa, como vem sendo feito nos trabalhos da CPI, ter voz
nesse morticínio que vem acontecendo.
Eu parabenizo e digo que, como Conselho Seccional da OAB, vou levar essas discussões, o que foi colocado e o que foi trazido, para que possamos discutir também no Conselho Seccional. Vou propor todo o apoio
que possa ser dado. Eu acredito que o Senador, a Senadora Fátima, o Senador José Medeiros e o Senador Garibaldi têm suas articulações com a OAB nacional e, possivelmente, já tenham traçado essa parceria nacionalmente também, mas nada impede que possamos reforçar com o Conselho Seccional do Rio Grande do Norte,
encaminhando uma proposição de apoio à CPI, para que a OAB possa também se juntar no âmbito nacional
a essa jornada, a essa caminhada, a fim de que possamos efetivamente trazer uma contribuição no sentido
de que todas essas política públicas que foram traçadas aqui por Divaneide possam, cada vez mais, chegar às
pessoas. Que a juventude possa, cada vez mais, exercer sua cidadania ativa. Que possa, cada vez mais, ser consolidado, Prof. José Dantas, aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe e que a Constituição Federal trouxe em 1988, que é modificar a cultura na sociedade brasileira, a maneira pela qual tratamos os nossos
jovens e as nossas crianças. Que eles possam ser efetivamente sujeitos de direito, que não sejam menores, que
sejam crianças e adolescentes que possam exercer sua opinião, ter sua voz, pensar e interagir na sociedade. É
assim que eu educo meus filhos, baseado nas suas lições, inclusive, permitindo que eles possam pensar, emitir
opinião e decidir, inclusive, algumas coisas no seio familiar. Aí eu acho que as igrejas podem contribuir, já que
estão mais próximas das famílias, também nesse sentido – não só o Estado, mas também as igrejas.
Eu não vou me alongar muito, para não ser repetitivo. Eu só queria trazer esta fala pessoal e também do
ponto de vista institucional, no que podemos contribuir e apoiar a CPI e as demais instituições.
Eu deixo uma pergunta para a CPI, Senador, uma pergunta que, outro dia, levando meu filho de dez anos
de idade, Alberto, para a escola, ele me fez. Ele estava sentado atrás e eu, conduzindo o veículo. Ele me perguntou: “Pai, por que há tanta injustiça no mundo?” Eu espero que esta CPI traga respostas, no tema que ela
trabalha, sobre essas injustiças que são cometidas diariamente contra os jovens neste País. Eu espero que esta
CPI traga elementos para que possamos impactar positivamente na construção desta Nação e na construção
das políticas e, principalmente, para que possamos ter de volta o futuro da Nação, vivo, produzindo e trazendo
perspectivas e horizontes para a nossa tão bela cidade, para nossos tão belos Estado e País.
É isto que eu deixo: esta mensagem e a pergunta, para a qual espero a resposta para poder passar para
o meu filho.
Eu agradeço a atenção. Eu me solidarizo com as vítimas. Apesar de não estar tão presente, ultimamente,
junto aos movimentos, em função de outras atividades, todos me conhecem aqui, em função de estar sempre
procurando apoiar as vítimas de violência desde 1997.
Enfim, desejo todo o sucesso à CPI e que possa responder à pergunta.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Medeiros. Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Agradecemos as palavras do Dr. Daniel Alves.
Já em seguida, passamos a palavra para o Major Júlio César Farias, Comandante da Companhia Independente de Prevenção ao Uso de Drogas.
Assumi aqui, interinamente, a Presidência, enquanto a Senadora Presidente está dando uma entrevista ali.
Com a palavra, o Major.
O SR. MAJOR JÚLIO CÉSAR FARIAS VILELA – Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à seleta Mesa.
Cumprimento aqui o Senador Lindbergh e todos os que compõem esta Mesa.
Eu me sinto honrado de estar aqui representando o nosso Comandante da Polícia Militar, até escolhido
pela função que estou exercendo atualmente, que é a de comandar uma companhia que trabalha a prevenção
ao uso de drogas, lidando com os jovens no nosso cotidiano.
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Diante do tema, um tema tão importante e complexo, nós vimos trazer aqui uma palavra de uma instituição como a Polícia Militar, que tem estado presente em todos os Municípios do nosso Estado, desenvolvendo o seu policiamento ostensivo, que, na sua origem, já tem uma missão constitucional de prevenção. Então,
só em estar nas ruas, já executamos uma atividade que deve ser genuinamente protetiva, de prevenção. Essa
é a verdadeira missão da nossa instituição. É um policiamento devidamente ostensivo. E isso já nos traz uma
responsabilidade.
Diante das fontes e das informações que recebemos aqui, que nos antecederam, eu fiquei refletindo ali
e vendo a importância de novos laços, de novas parcerias e de apoiar as iniciativas que vão surgindo, as políticas públicas que já existem e as novas que vão surgindo. Fiquei muito feliz de ouvir a Secretária falando sobre
Jogo Elos, Fortalecendo Famílias e #Tamo Junto. Eu fiquei muito feliz, porque, há poucos dias, eu estive em um
evento em que eu tive a honra de estar ao lado do meu professor, que é o nosso Exmo Sr. Juiz José Dantas, da
Vara da Infância. Eu estava lá, e estávamos conhecendo os programas. Eu fiquei muito feliz, porque sempre era
uma coisa muito focada: segurança pública, Polícia. E aí, graças a Deus, fomos vendo que estão caminhando. O
esforço é duro, é uma coisa difícil, mas a sociedade e os nossos representantes estão fazendo um grande trabalho, com as pessoas mobilizando e trazendo essas políticas que não são só Polícia. Então, nós ficamos muito
felizes por isso. Eu já estava marcado, agendado – eu tenho só um mês de comando de unidade – de procurar
nosso Secretário da Juventude. Já existe um trabalho belíssimo que fazemos na Polícia Militar, mas eu acho que
é pouco, eu acho que pode haver uma doação maior da Polícia e, junto com a Secretaria da Juventude, outras
parcerias para que nós possamos desenvolver um trabalho cada vez melhor, vendo o futuro de nossos jovens.
Sou pai de uma jovem de 17 anos e de um jovem de 15 anos. E que mundo nós queremos para eles? Que
mundo eu quero para o meu filho? Eu penso em filho, em neto, na minha sociedade, na comunidade onde moro,
como um cidadão que sou, pagador de impostos, mas também como policial. E, na nossa Polícia, vemos que
podemos dar uma colaboração maior. Podemos participar mais. E isso não é uma fala do Major Vilela, é uma
fala que eu vejo no nosso Comandante e faz parte também do sistema da segurança pública. A Polícia Militar é
uma instituição da segurança pública. Então, é uma orientação que recebemos a de prestar esse bom serviço.
Eu me coloco à disposição da Comissão, em nome do nosso Comandante, Coronel Ângelo, também com
relação às novas reuniões e encontros junto à Secretaria da Juventude, trabalhando em causas, descobrindo
causas que mais podem potencializar essa violência, o que tem acontecido e que está levando a esse ponto, a
esse óbito de jovens. Então, na companhia, que trabalha a prevenção do uso de drogas, podemos também ser
empregados nesse estudos, nos colocando como parceiros para verificar essas causas.
Vejo que o tema é transversal. Ele realmente vem com a questão da educação, tanto do lado da família,
que devemos fortalecer, como da educação, com a questão da saúde, do esporte, do lazer e da assistência social. São várias áreas que podem interagir. E a segurança também, dentro desse contexto, pode dar uma grande
colaboração. Eu vejo, em cada pasta dessa, a segurança pública e a Polícia Militar, que estou representando,
como parceiras de cada pasta dentro da temática. Tudo que for possível para minimizar essa fatalidade que é
o nosso jovem sendo vitimado tão cedo, tendo ceifada sua vida.
Na unidade em que eu trabalho, nós desenvolvemos um programa muito conhecido que é o Proerd. Há
duas fortes colunas dentro dessa unidade. Então, o Proerd faz parte da unidade que eu comando. Ele trabalha
com o ensino infantil e fundamental. É fantástico. É como se fosse, realmente, uma vacina, em que aquelas
crianças e adolescentes aprendem a dizer “não” à droga. Vamos fortalecendo isso com aquela convivência, com
aquelas horas-aula em sala de aula, convivendo, passando isso, trocando informações, gerando um laço agradável de confiança, vendo que essa criança e esse adolescente poderão realmente ser fortalecidos nos seus
valores e dizer “não” à droga, que também é uma porta para essa violência.
Eu tenho quantos minutos?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. MAJOR JÚLIO CÉSAR FARIAS VILELA – Acabou? Só encerrando, há o Ronda Escolar, que é a outra
coluna da nossa companhia, que está sempre à disposição, fazendo visitas e palestras em escolas, fortalecendo
essa campanha em prol da vida de nossos jovens.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Eu pediria à jovem que disse que
queria fazer uma pergunta que...
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – A senhora vai falar no microfone,
por favor. Passem o microfone para ela.
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Depois, eu quero chamar imediatamente Tomazia, representando o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente. Em seguida, Bruno Luis, do Movimento Juventude Viva.
A SRª ANA CÉLIA APRIGIO DA SILVA – Meu nome é Ana Célia.
De manhã, de 6h da manhã até meio-dia, eu sou babá. De 13h, à tarde, até 17h30, sou vendedora e artesã. À noite, eu sou estudante de pedagogia.
Quero saudar a todos vocês com uma boa tarde.
Quero dizer que tive um pai assassinado dia 25 de abril de 2003, no bairro Cidade Nova. Fui criada em
Cidade Nova. Há 35 anos morava lá. Quando meu pai saiu de casa para trabalhar, um bandido armado atirou
para todos os lados e feriu cinco pessoas, três morreram, uma foi o meu pai. Desde então procuro justiça e
essa justiça nunca apareceu. Já estive nesta Casa no dia 28 de março de 2014, e até agora não vi nem justiça
nem segurança no meu bairro. Na hora em que meu pai foi assassinado, havia uma viatura da Polícia Militar no
bairro de Cidade Nova, dando uma segurança particular para o mercadinho do Roberto. Como é que essas viaturas trabalham dando segurança, se param para fazer uma segurança preventiva privada? Gostaria de saber.
É por isso que, no Brasil, por ano, 50 mil pessoas são assassinadas. E os assassinos ficam livres, rindo da
tal Justiça.
Quero dizer aqui, nesta Mesa, como fui criada. Com seis anos de idade, morando em Cidade Nova, meu
pai dizia assim: “Minha filha, não brinque ali porque tem uma boca de fumo; minha filha, não vá para ali, porque tem uma boca de fumo”. Eu tinha seis anos e ouvia essa frase do meu pai. Meu pai foi assassinado e a boca
de fumo continua lá, porque tem comandantes atrás. Há os policiais militares que se aliam a bandidos e ficam
recebendo propina. E essas bocas de fumo ficam abertas. É por isso que esses jovens morrem. É por isso que
esses assassinatos não param de crescer. É por isso que a violência cresce. Enquanto você estiver só conversando e não dando ação, não mudando, pessoas vão continuar morrendo, assim como meu pai. Com 67 anos,
saiu de casa para trabalhar onde trabalhava há 16 anos, e foi assassinado. O assassino está lá em Cidade Nova,
livre, livre para matar mais. E a violência está crescendo.
Vocês acham que isto aqui está protegendo vocês? Não está. A violência está ganhando espaço. Os bandidos estão no controle e no comando. É por que digo: não adianta falar em audiência pública para combater,
em políticas públicas se atrás ninguém vai investigar nada, não sabe por que as mortes acontecem. Até hoje,
estão lá os crimes. Vocês podem fazer uma lista dos crimes em Cidade Nova. Nenhum é solucionado, nenhum
é resolvido. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Ana Célia, seu depoimento é muito importante, fará parte de todo nosso relatório. Estamos aqui exatamente para isto, Ana Célia. A exemplo de
você, estamos aqui para cobrar da sociedade política, dos governos, Governo Federal, governo estadual, governos municipais, cobrar do Parlamento brasileiro, inclusive, que não aprove leis que, ao invés de vir na direção de diminuir a violência, venham na direção de agravar esse quadro cada vez mais. Queremos nos associar
a você, que teve essa iniciativa corajosa de vir aqui e dar seu grito, porque é para isto que estamos reunidos
aqui, para cobrar ação, cobrar providências, para que possamos avançar do ponto de vista do enfrentamento
de um tema que não é simples, muito pelo contrário, muito complexo.
O Senador Lindbergh indagou aqui por que houve essa explosão da violência no Nordeste nesta última
década, inclusive no nosso Estado. O Senador Lindbergh indagou aqui. E ouvimos o Juiz José Dantas dar uma
resposta que nós, Senador José Medeiros e Senador Garibaldi, já esperávamos: que essa explosão tem a ver
diretamente, infelizmente, com o crescimento das drogas, do crack etc.
Mas é isso, estamos ao seu lado, minha amiga.
Vamos imediatamente passar para Tomazia e Bruno. Tomazia aqui representa, Senador Lindbergh, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. E Bruno Luis representa o Movimento Juventude Viva. Quero pedir
a vocês para estarem atentos ao tempo, para que possamos depois voltar a palavra para a Mesa.
A SRª TOMAZIA ISABEL FERNANDES DE ARAÚJO – Boa tarde a todos e a todas. Saúdo a Senadora e os
demais, na pessoa da Senadora Fátima.
Confesso a vocês que estou muito nervosa, porque, para mim, não é um tema muito fácil. Não é fácil lidar,
porque sempre falo a partir de onde estou, e estou no sistema socioeducativo. Atuo no sistema socioeducativo
do Estado do Rio Grande do Norte.
Muitas mortes de adolescentes e jovens de que falam aqui são de jovens com quem convivi no meu dia
a dia, dentro de unidades socioeducativas e também no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua,
durante vinte anos de minha vida como educadora que militei. Inclusive na década de 80, fizemos uma primeira
tentativa de audiência pública nesta Casa, colocando para este Estado o número de mortes de adolescentes e
jovens, que já chamava atenção. Algumas pessoas neste Estado nos chamaram de loucas, porque diziam que
aquele número não era condizente com a realidade do Estado.
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A partir do primeiro relatório, se não me engano, feito por Betinho no II Encontro Nacional de Meninos e
Meninas de Rua, revelado no encontro nacional em Brasília, ele revela um dos primeiros mapeamentos de assassinatos de jovens e adolescentes deste País. É interessante que, dentro desse mapeamento, o maior Estado
do Nordeste que aparecia era Pernambuco, depois Bahia e, Infelizmente, dos últimos, o Estado do Rio Grande
do Norte veio fazendo parte.
Acho muito interessante trazer de novo essa discussão, tendo em vista a questão do enfrentamento que
temos feito, que é a forma perversa de um projeto político que é ofertado, que é ofertado não, que quererem
nos fazer engolir goela abaixo, que é a redução da maioridade penal. Não se pode pensar nisso. Comungo totalmente com o Dr. Dantas, que a questão de prolongar o tempo de internação de um adolescente é matar sua
juventude, é matar parte de sua vida.
Acho sobretudo que essa questão da violência, como temos enfrentado em todos os níveis, é muito esta:
a pior violência que existe é a negação do indivíduo. E esses meninos e essas meninas estão invisíveis.
Fico muito tranquila com a informação do Dr. Dantas. Onde está Daniela? Não sei se ela ainda está aqui.
Está. Quando rebatemos a discussão de que a única política voltada para adolescentes e jovens do Estado do
Rio Grande do Norte não pode ser o aumento de vagas dentro do sistema socioeducativo, isso é uma coisa
que temos de combater.
Temos que pensar a organização de um sistema socioeducativo. E para isso temos um plano estadual de
atendimento socioeducativo, que foi pensado e aprovado pelo Conselho Estadual e que este Estado precisa
efetivar, para que quem dele infelizmente precise chegue até lá e seja bem cuidado, mas sobretudo pensar,
antes de chegar a um sistema socioeducativo, em que política podemos ter. Acho que Divaneide retrata bem
e elenca bem as alternativas que temos. E sobretudo pensar na questão da educação, porque para um Estado
que fecha suas escolas nos interiores vai restar, para essa juventude, o caminho percorrido ou ofertado da violência. Acho que isso é muito importante.
Temos um acompanhamento, não diria que é um dado sistematizado, porque teria que cruzá-lo com
outras fontes, mas a partir de uma movimentação que tivemos na comunidade de Cidade da Esperança, porque era uma comunidade em que uma unidade de semiliberdade estava inserida.
Pelo primeiro levantamento que fizemos, em torno de mais de 120 adolescentes que estavam no sistema
socioeducativo, pelo menos, atuo desde 2004, foram assassinados. Esse dado teria de ser cruzado com outras
fontes. Mas o Dr. Dantas já disse que a maioria, hoje, dos meninos assassinados são os que não passam pelo
sistema socioeducativo. Então, é preciso estabelecer com mais precisão esses dados, para que se estabeleça,
de fato, uma política de enfrentamento.
O que mais me preocupa como Conselho Estadual, como educadora nesse processo, são duas coisas:
uma, como as famílias são apoiadas dentro dos programas do Estado. Diferentemente do que a Senadora colocou, eu vivo com famílias a quem sequer foi dado o direito de chorar a morte dos seus meninos, porque para
muita gente na sociedade é um bandido a menos. Muitas mães não puderam se despedir dos seus filhos. A
outra: desses números que nós temos listados, quantos inquéritos foram realizados. Eu acho que este desafio,
para a nossa realidade, tem que ser respondido: quantos inquéritos foram instaurados e quantos casos foram,
de fato, apurados com as responsabilidades dos autores desses casos.
Obrigada. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Quero agradecer à Tomazia, que
aqui falou em nome do Conselho Estadual da criança e do adolescente.
Bruno Luis Santos de Araújo, representante do movimento Juventude Viva.
O SR. BRUNO LUIS SANTOS DE ARAÚJO – Boa tarde a todos.
Quero saudar a Mesa, na pessoa da Senadora Fátima.
Senador Lindbergh, bem-vindo a RN!
Deputado Fernando Mineiro, Marcos Dionísio – não vou chamá-lo pelo seu apelido porque não tenho
essa intimidade, foi Divaneide que falou aqui, Diva – enfim, todos que estão na Mesa sejam bem-vindos a essa...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. BRUNO LUIS SANTOS DE ARAÚJO – Não, de maneira alguma.
Eu gostaria de saudar a Mesa, mas eu queria fazer uma saudação, e aí vou dizer o nome de algumas
pessoas que estão aqui, porque acho que representa muito a presença delas nesta audiência: Shirlene, Genai
Alves, Renato Santos, Bruno, Vital e tantos outros que estão ali atrás. Esses nomes, talvez desconhecidos, são
os nomes de pessoas que enfrentam esse extermínio, essa violência no dia a dia nas comunidades e periferias
em Natal, Região Metropolitana, Estado afora. (Palmas.)
Eu estou aqui falando, estou aqui apenas como um porta-voz de uma rede chamada Juventude Viva, que
é constituída por esses nomes e pelos nomes de tantos outros.
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O que é essa rede e porque estou falando em nome dessa rede aqui? Qual é a importância dela?
Hoje é um dia especial, e Divaneide já citou isso aqui. Hoje se inicia lá em São Paulo do Potengi, mais
tarde, a quinta edição do seminário que discute as realidades juvenis, organizado lá atrás, na primeira edição,
pelo Centro Marista de Juventude, e depois, a partir da quarta edição, da última em 2013, por uma série de
outras organizações – Deputado Fernando Mineiro, Vereador Hugo, então Deputada Fátima, hoje Senadora –,
que culminou na formação dessa rede, que intitulamos Juventude Viva.
E o que é a rede especificamente? Eu até fiz uma colinha aqui para não me perder em nenhum detalhe.
A rede é uma organização ou é um espaço coletivo, de construção coletiva, como diversas outras instituições
ou organizações, que tem um propósito, um princípio que norteia seu trabalho, que é exatamente enfrentar.
Nós não estamos somente resistindo. Queremos enfrentar a violência e a mortalidade de jovens, o extermínio da juventude potiguar, brasileira, que está acontecendo na nossa região metropolitana e nas cidades que
compõem o nosso Estado.
Como fazemos isso? Primeiro, fazemos isso todos os dias, de maneira, infelizmente, muito invisível ainda,
Senador. A grande mídia não nos dá ainda essa visibilidade, mas nós, pastorais, movimentos sociais, movimento estudantil, observatório de juventude, universidade, através do CRDH, e por aí vai, fazemos isso diariamente
nas comunidades, com atividades culturais, com opção de vida para a juventude.
Tentamos chegar a uma lacuna ou a um vácuo onde infelizmente o Estado não chega. Temos uma felicidade imensa de ter hoje Divaneide como Secretária da Juventude, porque também é uma parceira que
compõe a rede, que antes de ser Secretária já era nossa parceira na rede e está aí fazendo acontecer nas comunidades, nos espaços. Então, é muito importante ter um espaço institucional que traga essa demanda da
juventude para a agenda pública.
E esse é o segundo detalhe que eu queria deixar como provocação, na minha fala, que vai ser curta, não
só aos Senadores... E a pessoa de Diva representa muito aqui por esse aspecto, porque tem tentado trazer para
a agenda do Governo do Estado a prioridade para com a juventude. Mas eu deixaria essa provocação: é preciso
que nós possamos dar um passo além dos dados.
Eu estava conversando com alguns colegas ali atrás exatamente para tentar fazer uma fala que contemplasse o que eles estão pensando também. Como eu disse, eu os represento. E uma das falas que é unânime
ali atrás é a de que nós não podemos ficar nos dados. A agenda do Governo Federal, do Governo Estadual e,
principalmente, do Governo municipal, que tem sido muito negligente nesse aspecto, precisa priorizar essa
questão do extermínio da juventude como, de fato, uma prioridade de Governo. Não estamos matando o futuro do País, estamos exterminando o presente.
A realidade é essa. Estamos exterminando a juventude, comprometendo a capacidade de invenção, de
reinvenção, de criatividade, de transformação da realidade que a juventude tem.
Então, eu gostaria de deixar essa provocação. Quero dizer que o extermínio da juventude não pode ser
caracterizado apenas como um problema de segurança pública, mas é uma questão humanitária. Nós estamos
exterminando, e isso é muito séria e muito grave.
Então, quero deixar essa provocação e gostaria de finalizar parabenizando – e deixei isso para o final – a
Senadora Fátima por trazer esse debate para o Estado. Quero dizer que é a primeira vez que eu participo de
uma audiência pública trazida por um Senador do Estado. Permita-me a crítica, Senador Garibaldi Alves, mas
é a primeira vez que eu participo de um debate tão interessante, tão importante... (Palmas.)
... trazida pelo Senado Federal para o nosso Estado.
Então, quero deixar essa provocação. Agradeço e a Rede Juventude Viva está à disposição para continuar a construção.
Viva a juventude! Não à redução, que essa não é a solução! (Palmas.)
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN) – O. k.
Quero agradecer a contribuição do Bruno, representante do movimento Juventude Viva.
Vamos chamar agora, rapidamente, o Dr. Adson Maia, Delegado Adjunto da Polícia Civil; e, depois, queremos chamar, para encerrar e retornar a palavra para a Mesa, a Daniela Bezerra Rodrigues e Hélio Miguel.
Graça pediu... Vamos pedir a compreensão de vocês, mas vamos conceder três minutos.
Dr. Adson Maia, Delegado Adjunto da Polícia Civil...
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN) – O. k., Juliano. Anotamos aqui. Vamos ver como
a gente equaciona o tempo.
Dr. Adson, com a palavra.
O SR. ADSON KEPLER MONTEIRO MAIA – Boa tarde a todos e a todas.
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Cumprimento a Mesa na pessoa da Senadora Fátima Bezerra, compreendendo a necessidade desta
audiência, pública, serei breve. Não fiz um discurso rebuscado. Estou aqui mais para aprender e ouvir a sociedade, esclarecer e orientar. E é uma honra estar aqui como representante da Polícia Civil, participando desta
audiência pública.
A Polícia Civil entende, nesta atual gestão, que a primeira etapa, o primeiro passo para a gente conseguir
diminuir a violência homicida no Estado do Rio Grande do Norte, a primeira etapa é a transparência dos dados.
Por isso que nós estamos apoiando, muitas vezes sem burocracia, a Câmara de monitoramento dos dados de
violência homicida.
Muitas vezes, situações de subnotificação estamos apoiando sem burocracia, passando as informações,
esclarecendo casos que, por algum motivo, não tenham sido registrados no Datasus ou, por algum motivo,
não tenha sido feito o local do crime do Itep, como vem ocorrendo.
Também é nosso interesse, e foi falado por um dos que se pronunciaram, contribuir para melhorar as
estatísticas. É um grande gargalo, é um calcanhar de aquiles das Polícias Judiciárias no Brasil a questão das subnotificações de homicídios. Temos situações graves, como tivemos agora no Estado de Alagoas, onde a Força
Nacional do Governo Federal identificou um enorme número de subnotificações de homicídios, uma situação
que foi solucionada com o apoio do Governo Federal.
Aqui, no Rio Grande do Norte, existe também um convênio com o Brasil Mais Seguro, que, no momento,
está parado. Esperamos que haja uma interseção aqui – aproveitando a oportunidade dos Srs. Senadores aqui
presentes – para poder colocar para frente o programa Brasil Mais Seguro, justamente para a gente conseguir
reduzir a violência homicida aqui no Estado.
A Polícia Civil aqui está à disposição.
É importante a transparência dos dados. Nós estamos aqui colaborando nessa nova forma de fazer política, que eu acredito que vai ser referência, e eu espero que isso vá para outros Estados da Federação, porque
é a partir da transparência dos dados que se consegue fazer um diagnóstico, construir políticas públicas com
uma análise, não simplista, mas uma análise através de aspectos sociológicos, criminológicos e ações de governança, análise de governança, para poder, com isso, se promover uma melhor segurança pública para o nosso
País, porque nós estamos precisando.
Obrigado a todos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Obrigada, Sr. Adson Maia.
Por favor, vamos agora chamar a Daniela Bezerra Rodrigues, membro do Observatório da População
Infanto-juvenil em Contexto de Violência, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
E, em seguida, imediatamente será o Hélio Miguel.
A SRª DANIELA BEZERRA RODRIGUES – Boa tarde a todos e a todas; cumprimento a Mesa em nome
da Senadora Fátima Bezerra.
O Observatório, desde a sua constituição, que partiu de um trabalho que a gente desenvolvia com o
Marcos Dionísio na Coordenadoria de Direitos Humanos, foi exatamente no mapeamento dos homicídios juvenis no Estado do Rio Grande do Norte, em especial da cidade do Natal. Isso foi lá em 2008, 2009. E, hoje, as
nossas ações são, não só de pesquisa, de mapear número, mas entrar em contato com essas famílias, conhecer
as histórias desses jovens, que têm, muitas vezes, a própria realidade daqueles que nos antecederam aqui, que
são de mortes anunciadas.
Eu estava com uma técnica de um serviço de medidas socioeducativas ali atrás e ela disse: “Daniela, a
gente sabe, o menino chega, e não é só o menino... A gente passou estatística do menino morto, mas a gente
tem a estatística dos meninos cujas famílias chegam angustiadas porque sabem que ele vai ser morto”. E, ao
longo desse processo de acompanhamento, ele, de fato, é assassinado.
Então, a gente precisa se preocupar também com essa realidade do aumento constante e progressivo
do homicídio de jovens em Natal e no Estado do Rio Grande do Norte. Nós temos várias cidades que compõem
esse cenário estarrecedor no País, mas nós também temos uma realidade que a gente precisa pensar. Como
é que essas políticas sociais se organizam, não garantem direitos e promovem essas mortes? Porque há uma
falência também no processo dessas políticas. Como é que se dá, de fato, a execução de uma medida em que
o técnico sofre porque ele sabe da morte anunciada de um adolescente? Como é que acontece isso? Como
pensar essa aproximação da segurança público como um equipamento necessário às comunidades, mas que
ele não seja um agente também de promoção de violência dentro das comunidades?
E essa é uma realidade nossa. Não dá para a gente fugir dessa realidade em Natal. A segurança pública,
em Natal, não é vista pela comunidade, pela sociedade como algo de proteção. Todos nós queremos segurança, mas nós não sabemos que tipo de segurança nós queremos.
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E um ponto mais importante também que eu gostaria de ressaltar é que existe uma população que é
morta, em Natal e no Rio Grande do Norte, nas quais, infelizmente, as políticas não conseguem chegar, que não
fazem parte desses grupos juvenis que estão discutindo juventude. E nós tivemos uma pesquisa pela qual a gente
conseguiu encontrar uma ex-adolescente do movimento de meninos e meninas de rua que ia à comunidade e
fazia uma copa, e através da copa ela evitava alguns homicídios. É a Shirlene, que está aqui presente... (Palmas.)
... que era uma dessas pessoas que chegavam nas periferias, onde as próprias políticas não chegavam.
Então, a gente também tem algumas experiências de pensar como é que a gente pode fazer uma incidência política, uma incidência de políticas – não é, Divaneide, que você está falando da experiência que está
começando mais ordenada em Mãe Luiza –, como é que a gente pode fazer essas experiências brotarem de
uma forma mais significativa como uma estratégia de prevenir a morte e não a morte sem uma prevenção,
como foi a fala do Dr. José Dantas?
Então, eu acho que isso é importante.
Agradeço a oportunidade.
O Objuv foi um articulador de familiares a serem ouvidos pela CPI. Colocamo-nos à disposição para
acompanhar, inclusive o tempo foi curto nessa articulação, então nos mantemos em apoio à própria Cjurn para
identificar outros famílias que podem ser ouvidas ao longo do trabalho.
Agradeço a oportunidade. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Obrigada, Daniela, que falou aqui
pelo Observatório da População Infanto-juvenil em Contexto de Violência, da UFRN.
Agora, o advogado Hélio Miguel Santos Bezerra, do Centro de Referência de Direitos Humanos da UFRN.
Em seguida, imediatamente vamos chamar o Dr. Manuel Sabino, da Defensoria Pública.
O SR. HÉLIO MIGUEL SANTOS BEZERRA – “É difícil defender só com palavras a vida”, João Cabral de
Melo Neto.
Essas são as minhas palavras iniciara de saudação à Mesa, Senadora Fátima, Senador Lindbergh, Divaneide, Marcos Dionísio, Daniel Pessoa, Deputado Mineiro. “Ainda há juízes em Berlim” – saúdo José Dantas.
Bem, gente, sou do Centro de Referência de Direitos Humanos da Universidade. Estamos acompanhando
algumas oitivas nesta CPI, e é deste local que nós estamos fazendo esta fala aqui.
O quadro que é pintado até agora não é algo de se surpreender, senhores, senhoras, Senador Lindbergh. Até bem pouco tempo, no nosso Estado, a sua coordenação do sistema penitenciário era ocupada por um
torturador condenado em primeira instância. Até bem pouco tempo, questão de anos. Ele só foi exonerado a
partir do trânsito em julgado, mas ele estava coordenando o nosso sistema penitenciário.
Até bem pouco tempo, o nosso Estado designou uma comissão de três delegados para investigar manifestações contra o aumento das passagens, manifestações essas que terminaram com a queima de dois ônibus. E, então, eu pergunto: quantas comissões tão qualificadas de debruçaram frente a esse quadro que está
sendo pintado até agora?
Claro, isso é uma afirmação: o nosso sistema valoriza a propriedade mais que a vida. Mas é a partir daí
que existem os resistentes, a partir daí que nós temos que nos mover para reverter esse quadro e colocar nossas instituições a enfrentar esse problema.
Comunico-me e dialogo – claro estamos falando aqui dos dados importantíssimos, valorizar para que a
gente possa tratar a nossa atuação –, mas, a partir daí, é importante que a nossa retórica, que é tão bem usada,
e é importantíssima, é importantíssimo para defender a vida, mas é desse quadro que a gente tem que analisar
e saber que chegamos a esse ponto não à toa, que existe um movimento de desconstrução de direitos humanos enraizado nas nossas instituições, e que, a partir dessa análise, a gente tem que fazer um enfrentamento
à altura do desafio que nos estão colocando.
Então, gente, nesse sentido, nos meus três minutos, ressalto que é importante que a gente faça esse enfrentamento e faça a análise do tráfico de drogas, mas que o tráfico de drogas não seja o mote ou seja o fim da
história a partir da investigação, porque as notícias, em muitas das nossas situações, senhores, é de que, quando há o tráfico de drogas, acabou-se a história. “Estava envolvido com tráfico de drogas. Acabou-se a história”.
É essa situação que a nossa mídia medíocre – a medíocre, a grande mídia –, muitas vezes nos coloca dia
a dia, e a gente vai perdendo o debate na sociedade civil, e as nossas instituições reproduzem isso, a partir das
suas relações públicas, dos seus agentes que vão à TV também falar que, quando o tráfico de drogas acabar,
acaba o problema social. É só esse o termo.
(Soa a campainha.)
O SR. HÉLIO MIGUEL SANTOS BEZERRA – Então, nesses três minutos – e eu não estava preparado, mas
vou ser obediente –, é a partir dessa problemática – e vou partir para os encaminhamentos, então – que nos
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é posta que a gente tem que analisar que o extermínio da juventude é resultado desse desmantelamento das
políticas públicas, como foi bem colocado aqui. Temos de fortalecer essas iniciativas, como a Secretaria da Juventude e o Plano Juventude Viva, mas entender que a polícia, muitas vezes, é o primeiro contato com o Estado – a presença do Estado – para quem é exterminado. O primeiro contato é com polícia militar, o primeiro
contato com o Estado.
Então, é a partir daí que a gente começa com um grande déficit, atrasados mesmo, nessa ocupação, e a
gente tem que ter muito cuidado com as análises de projetos que estão sendo colocados como salvação, como
a questão da Ronda Cidadã. Nas oitivas de ontem a gente já recebeu críticas a isso, e a gente tem que analisar.
E, Senadora Fátima, só como encaminhamento, Senador, no nosso Estado não existe PPCAM, no nosso
Estado não existe Provita, programas essencialmente basilares para o enfrentamento da violação que a CPI trata.
E, outra, nas oitivas, Senadora Fátima, que tivemos ontem, percebemos que, a partir do extermínio que
aconteceu e da descrição de pessoas com coturno, mais de 50 tiros, fuga rápida, enfim, uma descrição de ação
de grupos de extermínio, descrição de inquéritos que não são finalizados há mais de um ano nessa situação:
será que é preciso encaminhar para uma federalização esses casos? Será que o encaminhamento da CPI, a
partir dessas oitivas, é uma federalização ou um forte encaminhamento para que o nosso Estado se resolva e
enfrente esses problemas?
Bem, senhores, desculpem não ser tão obediente.
Senadora Fátima, Relator Lindbergh e senhores, obrigado pela atenção. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Obrigada, Hélio, pela importante
contribuição. As suas sugestões de encaminhamento estão sendo anotadas aqui e serão objeto de reflexão.
Vamos imediatamente passar para Manuel Sabino, por favor.
O SR. MANUEL SABINO PONTES – Bom dia a todos e a todas.
Defensor público é menos formal – e devido até ao tempo é importante que seja –, mas eu não posso
deixar de registrar que estou aqui na presença de Parlamentares que têm sido parceiros da Defensoria.
Conheci a Senadora Fátima em 2008, e ela, inclusive, franqueou o gabinete aos defensores que estavam
pleiteando uma mudança no nosso Regimento. Temos aqui o criador da carreira da Defensoria Pública, o Senador Garibaldi. Temos também a presença de Fernando Mineiro, que é parceiro desde a primeira hora.
O tema que está sendo proposto aqui, hoje, é muito complexo, muito amplo, e eu pensei em falar várias
coisas, mas eu já me sinto contemplado na fala de várias pessoas.
Queria apenas registrar que, como enfrentador dessa batalha dos direitos humanos, sempre ouço – e divido a angústia com o meu amigo Marcos Dionísio – as críticas a quem fala em direitos humanos. Dizem que é
“defensor de direitos de bandido”, “direito dos manos”, e, hoje, estamos aqui discutindo as vítimas da violência.
E onde estão os críticos de quem luta por direitos humanos? Porque eu só vejo aqui, em minha volta, pessoas
que lutam por direitos humanos. Nesta hora em que estamos aqui falando pelas vítimas, que não podem mais
falar, onde estão essas pessoas, esses críticos?
Poderia falar aqui do estelionato que é a redução da maioridade penal; poderia falar do risco de piorar o
que já acontece hoje com o aumento do tempo de internação, de o mesmo fato deixar um adolescente mais
tempo privado de liberdade que um adulto. Enfim, poderia falar de várias coisas, mas me preocupou aqui, e
querendo ajudar a CPI, a pergunta do Senador Lindbergh, meu conterrâneo, talvez até contraparente, porque
meu bisavô se chamava Manuel Sabino de Farias, de Taperoá, próximo lá aos seus ancestrais de Bodocongó...
Não é isso?
Meu pai é muito amigo de um tio seu, que é defensor público aposentado na Paraíba.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. MANUEL SABINO PONTES – Exatamente! Meu pai...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. MANUEL SABINO PONTES – É tudo pertinho! A gente só não fica perto de Campina Grande, mas ali...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. MANUEL SABINO PONTES – Pode ser também.
Então, Senador, o senhor fez a pergunta mais importante, e, como Relator, eu acho que o senhor precisa de informações concretas. Eu queria complementar as informações, em relação à sua pergunta, se há aqui
grupos de extermínio. O Marcos Dionísio falou que houve um mapeamento de 14 grupos de extermínio apenas na região metropolitana de Natal. E V. Exª perguntou como é que funcionam esses grupos de extermínio.
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É um pouco diferente do Rio de Janeiro, mas nós temos algumas informações para passar. Existe uma
denúncia – uma denúncia do Ministério Público, com um processo em andamento, que não está sob segredo de justiça, então, eu posso falar tranquilamente sobre o que lá há – que explica como é que funciona um
notório grupo de extermínio daqui. Funciona como uma milícia. Os envolvidos, que são policiais, esperam a
troca de turno e vão, com o novo turno, torturar um conhecido usuário de drogas. A nova viatura fica lá fora,
não participa da tortura. Inclusive, existe uma assinatura, que é um tiro na batata da perna, ao final. Quando o
torturado diz onde é a boca de fumo, ele recebe um tiro na batata da perna. Assim, de posse da informação,
eles já podiam ir até a boca de fumo. Mas plantavam duas pedras de crack, dois saquinhos de crack e entregavam para a patrulha que estava do lado de fora, que não participou da tortura, para levar aquele indivíduo e
enquadrá-lo como traficante. E, em seguida, iam ao local indicado pelo usuário. Chegando lá, sendo realmente uma boca de fumo, eles assaltavam a boca de fumo e a própria rede de traficantes deles vendia as drogas
para eles, ou seja, eles passavam a vender da droga. E, se o usuário falou a verdade, no dia da audiência, eles
diziam: “Não, ele é só usuário”. Se não, eles diziam: “Não, ele é traficante”. Com isso, o cara pegava uma pena de
cinco anos, e estaria hoje no sistema penitenciário.
Isso que eu estou falando é uma denúncia do Ministério Público que está em processo. Foi feita uma
investigação, obviamente.
Uma outra milícia, já também denunciada pelo Ministério Público, atuava de uma forma diferente: dando segurança. Cobrava R$50,00 de pessoas físicas e R$200,00 de mercadinhos e farmácias por segurança. Se a
pessoa não pagava, eles iam lá e destruíam o comércio ou a casa da pessoa.
Na Defensoria, nós recebemos uma pessoa que era dono de um mercadinho e teve seu estabelecimento destruído por uma pessoa, com a farda da polícia e com uma máscara, logo após de ele ter se negado a
pagar os R$200,00. Ele foi até a Defensoria, que o atendeu e o encaminhou à Corregedoria. Depois de denunciar na Corregedoria, essa pessoa levou quatro tiros nas pernas e chegou lá ao fórum. Aí, o juiz, o promotor e
a defensora representaram novamente esse cidadão. E, por uma coincidência, na outra semana, eu tive uma
audiência, e esse cidadão era testemunha de tráfico de drogas, caso em que o juiz decidiu que a droga havia
sido plantada no final.
Nos questionamentos, eu o peguei na mentira, e ele me ameaçou, ali mesmo na audiência. Eu tenho o
vídeo gravado, com o juiz e o promotor presentes. Ele me ameaçou em audiência. Esse cidadão, hoje, está preso porque foi interceptada uma ligação dele planejando a morte de um promotor, uma delegada e um agente
da Polícia Federal. Quer dizer, está preso, não; parece que foi solto recentemente, mas passou um tempo preso
por conta disso.
Então, além dessas duas formas de funcionamento, chegaram também denúncias – mas aí não é uma
coisa muito concreta – de que haveria mortes, justamente nessa linha da segurança, para “higienização”. O cara
vendia segurança e pegava usuários de crack, adolescentes usuários de crack e matava para dar uma sensação
de segurança naquela região.
Enfim, só para buscar dados concretos de informações. E só um detalhe que me chamou muito a atenção. Vendo os blogs de notícias policiais, eu percebi que é muito comum esses homicídios de jovens acontecerem de um mesmo modo: uma ou duas pessoas encapuzadas ou com capacetes, estilo execução... Chegavam
numa moto ou num carro descaracterizado ou sem placa e executavam aquela pessoa.
Perguntei ao Ivênio, que também está aqui, e ao Marcos Dionísio o percentual, mais ou menos, desse
estilo de morte. Na época, a informação que me deram, salvo engano, foi de cerca de 70%, 75% dessas mortes.
Se eu estiver errado, por favor, corrijam-me.
Ou seja: essa questão que V. Exª levantou, os grupos de extermínio que funcionam como milícias, é a
mais importante em todo esse debate, porque 75% das mortes, aproximadamente, são execuções na esteira
desses 14 grupos de extermínio, que, inclusive, eu suspeito – é uma suspeita minha, sem comprovação –, matam a mando ou em parceria, ou dentro do esquema que existe dentro do sistema penitenciário. O sistema
penitenciário tem uns grupos de organizações criminosas, que estão, inclusive, em guerra neste momento
aqui, e que cobram um valor daquele que sai. E, coincidentemente, são muitos os assassinatos na entrada e
na saída do semiaberto.
Então, a gente suspeita de que há uma interligação disso aí.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Muito importante, Dr. Manuel.
Terminou?
O SR. MANUEL SABINO PONTES – Terminei. Mas eu só queria fazer um pequeno acréscimo, lembrando
– até pela presença aqui do Dr. Juliano Siqueira, que foi Subdefensor, um dos maiores oradores que eu já vi –
que, nessa história de grupo de extermínio, eu não posso deixar de lembrar de Hélio Bicudo, um dos fundadores
do PT, que enfrentou o esquadrão da morte, que era ovacionado, na época, no Rio de Janeiro. Esse esquadrão
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da morte torturou e matou diversas pessoas acusadas de tráfico. Depois se descobriu que ele matava a mando
do concorrente daqueles traficantes que ele matava. Perguntado a Hélio Bicudo se ele se surpreendeu com a
informação, ele disse: “Só um tolo confia no assassino”. Não existe grupo de extermínio de bem – isso não existe.
Obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Agradeço, Dr. Manuel Sabino, aqui
a sua importante colaboração, contribuição, porque aqui, claro, ele fala em nome de uma instituição muito
importante para a defesa do direito da cidadania, que é a Defensoria Pública.
Bom, nós estamos recebendo já perguntas.
Por exemplo, aqui temos uma pergunta: “Gostaria de saber qual a posição com relação à descriminalização das drogas, conforme discussão no recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal.”
Depois: “E a questão do maior índice da população carcerária ser de negros, e eles são exterminados nas
ruas e sofrem mais as penalidades do Estado. Esses dados são fornecidos pela Copi do RN.”
Bom; nós vamos, agora, passar a palavra aqui para os Senadores e para o Mineiro. Antes disso, porém,
nós vamos conceder aqui...
Vou só pedir a compreensão de vocês por conta do horário. O Juliano pediu...
Juliano Siqueira, por favor, por dois minutos. Depois, Graça Lucas e Figueiredo.
E, aí, quero pedir a compreensão de vocês, lembrando que aqueles que queiram enviar perguntas ou
comentários aos nossos convidados ou aos membros da Comissão podem preencher formulários que estão
aí com vocês.
Juliano, com a palavra.
O SR. JULIANO HOMEM DE SIQUEIRA – Olha, talvez, por felicidade, eu seja o único aqui presente.
Estou aqui primeiro porque fui convocado pelo titular da Secretaria da qual sou Secretário Adjunto, que é a
Seara, que tem trabalhado, de forma irmanada, com a Secretaria da Juventude, que está com uma infraestrutura sendo montada neste momento. Então, nós temos ajudado bastante a companheira Divaneide, pela importância do trabalho que ela desenvolve. E como Raimundo, o nosso titular, encontra-se, neste instante em
Caicó, pediu-me para representá-lo, porque sou Secretário Adjunto. Não estou aqui como o Presidente do PT
de Natal, como ex-Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, como Coordenador do
Motyrum, o projeto mais importante do Centro de Referência de Direitos Humanos da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte; não estou aqui como professor do curso de Direito da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte; estou aqui por solicitação do meu titular da Secretaria e por convocação de vários companheiros que formam uma Tuna. É um time parecido com o Vasco da Gama, que tem lá, em Belém do Pará – e
eu sou vascaíno, estou muito feliz, obviamente.
Mas queria colocar claramente o seguinte: estou aqui, representando ex-presos políticos sobreviventes
dos DOI-CODIs e hoje – vejam como é a nossa memória –, 36 anos depois, eu não estava com os 60 e tantos
que tenho hoje, estava com menos de 30. Estava me dirigindo à Frei Caneca – morava no Rio de Janeiro – para
retirar os presos políticos, porque hoje, há 36 anos passados, foi assinada essa monstruosa Lei de Anistia.
E fomos lá retirar nossos companheiros. Trinta e seis anos hoje! E li o artigo do Mário Magalhães, o que fez
a biografia de Carlos Marighella, em que ele cita a música do Renato Russo. Eu não lhe anistiei! Eu não anistiei
torturadores! E o Supremo confirmou essa lei. E qual a essência do artigo do Mário? A criminalidade que corre
hoje no Brasil, o extermínio da juventude brasileira inspira-se na impunidade aos torturadores que mataram
centenas dos nossos companheiros, muitos deles mortos e desaparecidos até hoje. (Palmas.)
Vocês já imaginaram eu, torturado, ver o que me torturou ser objeto da anistia que também me privilegiou? Eu me igualar ao monstro que me torturou e aos meus companheiros, que assassinaram Mário Alves,
que assassinaram o Frutuoso, que assassinaram tanta gente boa, gente que eu não posso esquecer! Que lei é
essa? E o Supremo reconheceu essa lei. Paridade entre torturado e torturador!
Isso alimenta os grupos de extermínio, porque é a continuidade de uma ideologia. Aí a ditadura não acabou na chamada área da segurança. Nós temos até polícias militares. Militares! Por que militar? Qual é o objetivo de um militar? É exterminar o inimigo e preservar suas próprias forças vivas. Por que não polícia cidadã?
Polícia comunitária? Eu sei que, dentro da própria polícia – porque eu tive muitos alunos policiais no curso de
Direito – existem policiais que não concordam com o caráter militar da instituição. Porque nós não queremos
tropa de ocupação no nosso País, e a Polícia Militar é uma tropa de ocupação, e tem que ter inimigo, e inimigo
é o povo brasileiro, e está sendo a juventude que está sendo exterminada. (Palmas.)
Descaracterizar polícias como militares – comunitárias, cidadãs, irmãs do povo. Isso é o que nós precisamos fazer.
Então, estou aqui, não é porque, como disse tão benevolamente o companheiro defensor – e eu fui seu
Defensor-Geral, era Secretário-Geral da OAB quando mandamos o projeto... O projeto começou com o meu

Outubro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Sábado 17

75

colega de turma... Vou chamar pelo nome, o Garibaldi. Quando eu cheguei na faculdade de Direito, ele já estava lá, era repetente. (Risos.)
Eu cheguei em 68; ele já vinha de 67, mas ele estava se preparando para ser deputado, e eu me preparando para ser preso político. A diferença é grande! (Risos.)
Mas, em 69, quando eu encontrei com ele – eu, na clandestinidade, fugindo para caramba da repressão
– num posto de gasolina da estada Natal-Recife... O nosso carro tinha acabado de quebrar. Desgraçadamente,
estávamos indo fazer um assalto no Ceará, e o carro quebrou em Pernambuco. E eu me encontro com esse cara,
vindo de um jogo do ABC. Nesse tempo, ele era dirigente de futebol, para continuar aparecendo e tal, mas já
pensando em ser deputado – e foi logo depois, estadual, mas doido para ser federal –, mas o primo não deixava.
Bom; mas, para terminar, não vou nem citar o nome do primo, ele sabe muito bem. (Risos.)
Mas como eu já sabia que a família tinha sido também vítima da ditadura, eu disse: “Ele não vai me dedurar.” E nós conversamos no banheiro; ele mijando num lado e eu doutro. E eu disse: “Garibaldi, não vai dizer
nada que me viu aqui.” Ele disse: “Homem, tenha cuidado que na delegação do ABC tem um dedo duro”, (Risos.)
Que era o treinador do time, por sinal, que era um Capitão da Marinha, o Level.
Pois bem; são coisas da vida! E, hoje, eu o encontro aqui, Senador já não sei por quantos mandatos. Apesar de oito anos... Três vezes oito, 24 anos no Senador. Que vida boa! (Risos.)
Mas vejam só: eu passei um tempão foi na cadeia, mas tudo bem, porque nos encontramos aqui.
Mas eu quero deixar claro isto para vocês: o que aconteceu com a Lei de Anistia alimenta a impunidade,
e os grupos de extermínio estão aí, são uma herança da ditadura, e eu – diferentemente do que queria aquela
prostituta de torturador que estava com um cartaz dizendo que deviam ter matado todos em 64 – escapei, sou
sobrevivente para denunciar esse tipo de coisa.
E quero dizer o seguinte: temos que acabar com essa impunidade, porque estão exterminando os jovens.
Mas sabem o que é uma coisa terrível que vocês têm que denunciar também? Todo o mundo fica chocado,
porque preso político foi torturado e morreu na tortura. Mas o povo é torturado diariamente em delegacias
de polícia, leva choque em carros da Polícia. (Palmas.)
Você sabe o que é isso Major; e sei que você não concorda com isso.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Concluindo.
O SR. JULIANO HOMEM DE SIQUEIRA – Então, para concluir, tem esse inimigo também, que é a tortura, e aqui o nosso companheiro Defensor Público fez uma colocação muito séria. O tiro falso morte para fingir.
Então, são coisas herdadas e que têm que ser extirpadas. Ou, então, essa bandeira, melhor que tivesse sido rota
na batalha que servir a um povo de mortalha.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Agradeço aqui ao Professor Juliano Siqueira, que, conforma ele mencionou, inclusive veio aqui, representando a Seara, a Secretaria de Apoio
à Reforma Agrária.
Muito obrigada, Juliano, aqui, pela presença e pela contribuição, com todo esse conteúdo histórico que
você traz ao tema em debate.
Vamos passar agora à Graça. Graça Lucas, imediatamente, dois minutos.
Depois Figueiredo e o outro companheiro.
A SRª GRAÇA LUCAS – Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a Mesa.
E não estou aqui como a feminista negra comunista de costume, mas estou aqui como a mãe que perdeu seu filho há 11 anos, nas mãos de um desses grupos que atuam nesse Estado, que foi ameaçada de morte
e não teve nem como viver o luto, porque tinha que dar conta de dar segurança também à sua família, e não
teve como responder à mãe quando ela me perguntou: “Por que mataram o nosso menino?” E até hoje eu não
tenho essa resposta.
Então, eu estou aqui em nome do Comitê Estadual de Apoio às Vítimas de Violência. Muitos inquéritos
não foram concluídos, mesmo com a presença da Força Nacional aqui, no Estado. O do meu filho é um dos tais.
Em 16 de novembro vai fazer 11 anos que eu perdi meu caçula, e ele só tinha 20 anos. E foi, como já citaram aqui, uma morte anunciada. Eu procurei ajuda em todas as instâncias. Eu só não fui ao comando, porque,
se eu soubesse que algumas mães tinham conseguido salvar seus filhos levando para o comando, eu teria ido.
E hoje eu estou aqui, pedindo agilidade na apuração e punição, na estruturação da rede, no apoio às
famílias, na integração das políticas públicas, pedindo também que o Rio Grande do Norte tenha tratamento
gratuito para drogadição, e que a rede arroche o nó, porque essa rede de proteção está furada, ela não balança.
Nós não podemos esquecer que muita coisa está sendo feita, mas que precisa melhorar, sim.
Sinto falta, na mesa, das famílias. Quem melhor para contar a dor do que as famílias? E, atrevidamente,
eu peço ao Relator da CPI que, quando houver a audiência em Brasília, convoque as famílias, porque nós que-
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remos falar. Eu não sabia dessa oitiva; se eu soubesse, eu teria participado. Inclusive, eu estava para ir para São
Paulo, e, quando eu... Hoje era para eu ter viajado para São Paulo, mas, quando eu soube dessa audiência, eu
fiz questão de vir.
Não é fácil transformar o luto em luta – não é fácil! Não é fácil ter o discernimento para entender que não
existe só o lado ruim da Polícia – não é fácil fazer essa leitura. Não é fácil estar como eu estou. Moro na Cidade
da Esperança desde que ela foi fundada. É o primeiro conjunto popular da América Latina e foi criado para ser
uma cidade, mas continua sem avançar porque, infelizmente, os políticos usam a Cidade da Esperança apenas
como curral eleitoral, não dão a devida importância aos bairros da periferia porque pobre não mora no centro,
o pobre está, cada vez mais, indo para longe, longe de todos os serviços.
(Soa a campainha.)
A SRª GRAÇA LUCAS – Já vou concluir, esperei até agora e agora eu vou falar; pacientemente. (Palmas.)
Então está na hora de as políticas tão faladas, tão propagadas que as políticas públicas são integrais e
são transversais e nós, que estamos lá na ponta, vemos que, muitas vezes, nem dentro das próprias secretarias
se conversa. Está na hora de quebrar isso, está na hora de salvar vidas.
Falou-se muito bem que a juventude é o futuro, mas o Brasil nesses doze anos está salvando vidas na infância e está um verdadeiro fosso nessa faixa etária num momento em que poderia se estar produzindo, num
momento em que o País está envelhecendo, porque o nosso País não é mais o País dos jovens. Quando eu era
adolescente eu ouvia dizer que o Brasil era o Brasil do futuro. Eu estou com 52 anos, já estou na meia idade, e
que futuro é esse, e que paz é essa? Eu não quero a paz dos túmulos. Eu quero que o meu neto, que hoje está
com 16 anos, filho desse que foi assassinado, que ele viva em um País justo, que ele viva em uma cidade onde
tem acesso a todos os direitos. Eu sou contra a menoridade porque vão prender agora as crianças na barriga,
no ventre da mãe? Que coisa mais ridícula é essa, quando na realidade nós sabemos que a porcentagem dos
criminosos não está na faixa etária da adolescência.
E também chega de colocar como uma cortina de fumaça a questão do tráfico. Não é só o tráfico, não
é só o tráfico.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – O. k., Graça.
A SRª GRAÇA LUCAS – Então vamos, estou concluindo, parar de brincadeira e vamos trabalhar e entender que, independentemente da bandeira política deste País, que todos os que estão no Parlamento, que estão
na gestão têm uma única obrigação: transformar o Brasil no Brasil que queremos.
E vou encerrar com um trecho de uma música que era a preferida do meu filho, quando ele dizia que é
claro que o sol vai nascer, e que ele nasça para todos e para todas. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Muito bem, Graça, é muito importante
o seu depoimento, que se soma a outros que nós tivemos ontem, quando escutamos através de oitivas;desde
ontem a CPI ouviu as famílias que perderam seus filho, mas é muito significativa aqui e muito forte a sua palavra.
Imediatamente vamos passar agora para o Soldado Figueiredo, depois para Carcará, da Cufa, aí para o
Vereador Hugo Manso, Deputado Fernando Mineiro, o Senador Garibaldi Filho, o Senador José Medeiros e o
Senador Lindbergh, nosso Relator, para fazer o fechamento da audiência pública.
Soldado Figueiredo.
O SR. JOÃO MARIA FIGUEIREDO – Boa tarde a todos e a todas. A minha primeira fala para mim é um
verso de uma canção que diz que eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, eu vivo sem saber o calibre
do perigo e eu não sei de onde vem o tiro. Eu perguntaria ao Senador – eu estava conversando com ele ali fora,
em 2002 encontrei com ele lá no Fórum Social Mundial – quais os indutores dessa violência, e, sem dúvida, é
o militarismo nas forças de segurança, onde eles tratam o jovem negro e da periferia como inimigo, o pobre.
Não se enganem que os militares das polícias recebem o seu treinamento embasado em direitos humanos, é
apenas em cumprir ordens, e, muitas vezes, ordens absurdas, Senador.
Então, já foi dito aqui muito, eu não tenho como me delongar, mas parte desse morticínio todo, com a
participação dos agentes públicos, eu lamento isso, isso envergonha o País. Está na hora de discutirmos – o
senhor é autor da PEC nº 58, não é, que pede uma nova reformulação das polícias? –, vocês, nós, a sociedade
como um todo, que passemos a discutir que modelo de polícia queremos.
Ontem eu estava no lançamento do livro do Prof. Givanildo sobre a desmilitarização da polícia e da política. O governador do Rio Grande do Norte tem feito um bom trabalho recentemente, mas eu acho que a política dele, da polícia cidadela está errada, como colocou em Mãe Luísa, se for levada em consideração a vida, o
principal bem jurídico. E Mãe Luísa não figura entre os dez bairros mais violentos de Natal. Eu moro em um, o
meu vizinho foi assassinado há quatro meses, o garoto foi comprar um bauru e morreu, e até hoje não se tem
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a investigação para indiciar o criminoso. Mas, basta ser um notório da sociedade potiguar, basta ter dinheiro
ou um conhecido influente que, de repente, é investigado e elucidado.
Precisamos entender isso e ser macro. A questão de segurança pública não se resolve somente com polícia, como foi feito, Senador, no Rio de Janeiro. Colocou a UPP, à força de intervenção, como Juliano Siqueira
falou, e aí disse: não, vamos começar aqui com uma capoeira, com um negócio... E aí depois sai tudinho e deixa
só a polícia lá dando no couro do povo.
Portanto, precisamos entender principalmente a formulação de polícia. E, Senador, fica a proposição para
o ingresso e o ciclo único de polícia, porque essa casta entre oficiais e praças só tem privilegiado os poderosos
e a elite, ao contrário da vontade do povo, que vive sendo açoitado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Valeu, Figueiredo, muito obrigada.
Carcará.
O SR. MIGUEL CARCARÁ – Boa tarde aos demais. Meu nome já foi dito, sou o Miguel Carcará, sou um
artista aqui da cidade, sou um artista do grafite, sou rapper também, e, na terceira pessoa, sou educador, sou
professor, trabalho em sala de aula há vários anos e venho rodando por aí dialogando diariamente com essa
juventude de que estamos falando aqui. Inclusive, já tive trabalhos nos Ceadis, Ceducs e casas de passagem;
voluntariamente já passei por vários estabelecimentos desses, onde é muito fácil constatar a ausência dessas
políticas que a gente está discutindo aqui. A gente entra nesses equipamentos públicos e, infelizmente, a gente encontra várias deficiências. E essas deficiências, às vezes, poderiam ser resolvidas com um simples olhar
diferente. Mas essa cultura da máquina pública, que já foi falada aqui, várias vezes prevalece em determinados
funcionários que habitam esses lugares.
É comum você entrar em um Ceadi e encontrar um educador que não tem educação, entendeu. É comum
você entrar em um Ceadi e falar com uma criança que está lá dizendo: professor, se eu sair daqui eu morro, eu
vou ser assassinado. Quem já esteve lá sabe que isso é real, eu não estou inventando, eu não estou ilustrando
nada aqui não, é uma realidade. A gente vive em uma cidade onde o cara vai para um programa de televisão,
hostiliza o povo pobre, preto, os adolescentes que são assassinados, as pessoas, e depois ele se candidata a
político e ganha. E vem para cá representar o povo, mas o povo dele, não o nosso, entendeu. (Palmas.)
Eu já trabalho com a cultura hip hop há dezenove anos da minha vida, venho me dedicando a isso, entro em toda periferia aqui de Natal, em toda comunidade e nunca tive problema nenhum com ninguém. Faço
diversas intervenções – quem me conhece aqui sabe da minha trajetória e sabe da luta que a gente tem –, e
muitas vezes a gente é barrado simplesmente por falta de incentivo. Aí dizem assim, poxa, mas não acontece
nada para mudar isso. Acontece, mas muitas vezes são engessadas na base ali, a gente fica no anonimato. Se
eu não tivesse insistido para falar aqui, eu não iria falar. Se eu não tivesse insistido este ano todinho, eu não iria
ter o resultado que eu tenho, porque, independentemente dessa desgraceira toda que a gente está vendo, a
banalização da violência e da cultura junto aos adolescentes, eu vejo diversos resultados positivos.
Quando eu sento na sala de aula, passo uma atividade e o moleque resolve com agilidade, eu valorizo
isso. Então, é esse olhar diferente que eu acho que falta na gestão, nos governantes, nos políticos, que devem,
a partir de agora, assumir esses lugares com seriedade.
A gente só vai mudar isso com seriedade, porque o dinheiro existe, o investimento existe, as diversas
políticas públicas já existem. O que é que falta para se executar isso?
(Soa a campainha.)
O SR. MIGUEL CARCARÁ – Eu não sei o que se passa na cabeça do menino.
Faça chuva ou faça sol, ele está sempre sorrindo.
Eita menino virado, hoje ele “tá” danado.
As brincadeiras das antigas já ficaram “ultrapassado”.
Hoje é de bangue-bangue, é torcida, bafo e gangue.
Deita o outro na calçada, depois vai comemorar.
Ai meu Deus, Nossa Senhora, o que foi que aconteceu?
Deixaram de soltar pipa e correr com o pneu.
Menino “tá” trabalhando no sinal, pedindo esmola.
Acabou aquele tempo da geração coca-cola. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Queria agradecer ao Carcará. Valeu, Carcará!
Carcará, professor, militante, além do que, você viu aí, Senador Lindbergh, um artista talentosíssimo.
Bom, passo a palavra ao Vereador Hugo Manso; e, em seguida, o Deputado Estadual Fernando Mineiro.
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O SR. HUGO MANSO – Eu queria convidar os três Senadores e a Senadora para, quando terminar, atravessar a rua e ver a obra de Carcará aqui no Palácio do Governo, Garibaldi. Eles ocuparam aquele Palácio com
a arte... Como é que se chama? Grafite, eu sei, mas... Fizeram uma onda bacana.
No primeiro andar há uma bela exposição sobre o centenário de Djalma Maranhão. Então, nós estamos
na terra de Luís da Câmara Cascudo, nós estamos na terra de Djalma Maranhão e nós estamos na terra do meu
companheiro Miguel Carcará. Então, nós temos que saber valorizar essa diferença que há entre nós.
Agora, além de tudo o que a gente tem falado aqui, Lindbergh, nós temos que olhar as coisas além do
quadrado que está na nossa frente. Algumas pessoas me pediram para lembrar o porquê de nós não conseguimos abrir as nossas escolas públicas aos sábados e aos domingos.
Aqui nós temos uma experiência nas nossas cidades de um grupo que está criando um movimento
chamado Eco Praça. As pessoas estão indo às praças, fazendo malabarismo, vendendo seus produtos, fazendo
artesanato, economia solidária, poesia, dançando, levando capoeira. E isso estabelece uma nova relação da
nossa juventude com a cidade, da nossa juventude com ela própria.
Nós precisamos disso. As universidades não podem ter seus parques esportivos fechados à comunidade.
O meu instituto federal tem que se abrir. Nós temos 20 belíssimos equipamentos educacionais no Estado do
Rio Grande do Norte, produto da luta de fato e de muitas outras pessoas.
Nós precisamos que os campos de futebol, que as quadras cobertas, que as pistas de atletismo, que as
piscinas se abram para a população, doutor. O Atheneu não pode funcionar de segunda a sexta. Ele tem o ginásio Silvio Pedrosa.
Hoje eu fui fotografar e visitar o Palácio dos Esportes, que está lá com uma placa do Governo Federal:
Obra para ser entregue em fevereiro de 2014. Está lá, não termina e não acontece nada.
É um equipamento de esporte fantástico que nós temos no centro da cidade, ao lado de uma das mais
belas praças da nossa cidade, e a obra se arrasta. Isso tudo é violência, doutor. É essa violência, às vezes invisível, que nós temos que enfrentar.
É você ir à bela Praia da Redinha e não ter onde fazer xixi. Não tem. Então, nós precisamos dialogar e
fazer uma discussão de violência.
Ontem foi lançado um livro, que foi citado há pouco, que traz informações muito duras. Os depoimentos
aqui são muito fortes. Então, há todo um aspecto difícil, dificílimo. Eu tenho medo de tratar certas coisas sobre
violência, porque onde eu ando as pessoas sabem quem eu sou. E eu não sei quem são eles. Eles são invisíveis
e eles ameaçam todos nós. Então, nós temos que fazer um enfrentamento com inteligência. Nós temos que
disputar todo dia os meninos e as meninas da nossa cidade, nós não podemos perder nossas crianças. Quem
já perdeu criança, Lindbergh, sabe a dor que é. E eu não desejo a nenhum, a nenhuma, perder uma criança. E
nós perdemos todos os dias, pelas mais variadas situações.
Então, é nisso que a CPI está de parabéns. Venham mais à base da sociedade, façam mais vezes isso, minha companheira Fátima, que honra o nosso voto com essas iniciativas. Vamos sair daquela Casa, defender lá
dentro, mas vocês chegarão segunda-feira maiores, Lindbergh, maiores, Garibaldi, maior, José Medeiros. Porque isso leva uma energia.
Porque vocês estão vindo aqui... e eu quero terminar homenageando aqui um novo conterrâneo que nós
temos, o companheiro Ivênio, grande pesquisador, que traz uma metodologia, que traz um ensinamento, que
nós temos que levar para o País. O nosso Município é pequeno, Lindbergh, você chegou aqui em São Gonçalo,
na outra vez que você chegou aqui, você chegou em Parnamirim, porque Natal é pequenininho, mas pense
em lugar bacana. Depois, se tiver um tempinho, vamos até a redinha, logo mais, que vai ter uma bela seresta
no meio da rua, e você vai poder conhecer um pouco mais da nossa cidade.
Sucesso, meu companheiro, e nos ajude a ter nossas escolas, a melhorar nossas praças, a iluminar nossa
cidade. Porque além de tudo isso que nós estamos falando, as nossas companheiras mulheres estão sendo estupradas, as nossas companheiras estão sendo mortas, a comunidade LGBT é alvo de um ódio terrível, porque
quando se mata um homem, Ivênio, se dá um tiro e acabou. Quando se trata de alguém da comunidade LGBT,
tem que massacrar, tem que arrancar a genitália, tem que dar 20, 30 facadas. Quando se matam as mulheres é
desse jeito, e nós não podemos aceitar isso.
Queremos justiça, queremos igualdade. Mas para isso queremos alegria de viver. Queremos alegria com
as nossas crianças e com o nosso futuro, meu companheiro.
Estamos juntos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Valeu, Vereador Hugo Manso.
Muito obrigada aqui pela palavra que o Vereador Hugo Manso, Senador Lindbergh, sempre muito balizada, do ponto de vista do diálogo com a realidade, não só de Natal, mas do nosso Estado e do nosso País.
Lindbergh vai comigo, mais tarde, à Redinha. Vamos...Aliás, hoje está uma lua belíssima.
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Mas eu também quero aqui reforçar, pedir aí uma ajuda à Samanta, porque, Senador Garibaldi, Lindbergh e Senador José Medeiros vieram direto...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Não deram almoço para a gente, até agora.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Não almoçaram... (Risos.)
É minha, eu já pedi para providenciarem, porque...
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Não, vai não, Senador. Não, mas é
porque não vai dar para eles esperarem a ginga com tapioca, Mineiro, ainda vai demorar.
Traga uma pipocazinha Boku’s para eles... (Risos.)
... para ir quebrando um galho enquanto chega o sanduíche.
Mas, vamos passar agora, claro, com muita alegria também, a palavra ao Deputado Fernando Mineiro.
O SR. FERNANDO MINEIRO – Pessoal, boa tarde, boa noite. Quero parabenizar Garibaldi, José Medeiros,
Senador do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tem quatro Senadores... Então, é isso, Garibaldi?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. FERNANDO MINEIRO – Tem quatro Senadores. Um é da Paraíba...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Fátima nasceu na Paraíba, também.
O SR. FERNANDO MINEIRO – É da Paraíba também. Paraíba também tem quatro. Parabenizar, então,
Garibaldi, Senador Lindbergh, por estar aqui, Marcos Dionísio, enfim, toda a Mesa. E parabenizar a Fátima pela
iniciativa.
A Fátima perguntou para mim, logo no início: “você quer falar”? Eu falei não, não quero falar Fátima. Aí ela
ficou insistindo. Bom, eu vou falar rapidinho. Até porque eu acho, Senador Lindbergh, que vocês vieram aqui
para ouvir esse povo, e esse povo eu escuto quase todo dia. Sou parceiro dessa caminhada já faz um tempo,
nas comunidades, tenho acompanhado.
Então, mais importante do que a gente falar aqui, que estamos no dia a dia, é os senhores ouvirem essas
narrativas do que está acontecendo aqui no nosso Estado.
A diferença, de um tempo para cá, deste momento que nós vivemos, eu acho que é apenas uma – e eu
quero ressaltar essa diferença aqui –: é que, na última reunião que nós fizemos, a grande discussão era a seguinte: como é que nós temos os dados? Vocês se lembram disso? Os dados que nós temos são todos dados
falsos, mentirosos, sobre a questão da violência no Estado. A gente não tinha acesso aos dados do Itep. Então,
quero ressaltar essa diferença que, para nós, é fundamental: ter os dados concretos da violência.
E eu quero aqui, então, parabenizar o Ivênio Hermes, por sistematizar esses dados. Parabenizar a Secretaria de Segurança por ter a coragem de trazer para dentro da Secretaria de Segurança esses dados, e não tê-los escamoteados, como a gente tinha aqui até pouco tempo, e fazer este momento de apresentar essa dura
realidade.
Por falar em dura realidade, quando saiu a matéria do Dr. José Dantas, chamando a atenção que 84% dos
jovens assassinados em Natal não tinham passagem pela polícia, eu coloquei no Facebook do mandato essa
matéria, rapaz, foi uma pancadaria. O que me assustou, quanto à matéria, foi a pancadaria dos comentários,
Garibaldi. As pessoas foram lá, na minha página, criticaram a leitura que o Dr. José Dantas fez dos dados, da realidade. Dizendo que era mentira, que era absurdo, que não era verdade aquilo, que se matou tinha que matar
mesmo. Pessoas, vão lá, põe a cara e dizem isso. Ou seja, nós, de certa forma, estamos perdendo a batalha da
disputa de opinião na sociedade sobre a questão da violência contra os nossos jovens. Essa é a questão central.
Então, no momento que vem uma CPI sobre o assassinato de jovens, aqui no nosso Estado, Garibaldi, eu
acho que é um momento que dá visibilidade. Que é mais um momento, Dr. José, ao longo dos anos, a gente
ter feito centenas de reuniões para discutir isso. Mas quem se importa? Quem escuta? Quem age? Quem responde? Essa é a questão.
Acho que a CPI contribui, Senador Lindbergh, ao fazer esse trabalho, ao fazer as oitivas, a dar visibilidade
a isso, mas, principalmente, eu queria sugerir que a CPI trace um conjunto de sugestões aos governantes para
enfrentar esse extermínio da nossa juventude. Porque não tem justificativa. Você perguntou: “Qual é o perfil?” É
simples: negros, moram em periferia, filhos de trabalhadores, desempregados, desescolarizados, a razão é essa.
Então, a minha sugestão é que além de tentar levar e dar visibilidade a essa questão dos dados que nós
temos aqui no Estado, aqui hoje nós temos dezenas de instituições – pelo tempo não deu para todas falarem –
que trabalham no dia a dia, como disse o Bruno aqui, que insistem, resistem e lutam juntos, Senador Garibaldi,
para que essa situação mude, mas ela não tem eco, ninguém se importa. Se um jornal faz uma matéria, como foi
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feita, boa parte dos leitores dos jornais vão dizer que é mentira do jornal, que é mentira do juiz, que aquilo está
errado. É isso que estão dizendo nos comentários, quando a gente dá visibilidade a esses dados. É um absurdo!
Nós vivemos em qual sociedade? Uma sociedade que está apodrecida. É fácil a gente dizer que é ajuste
de contas entre traficantes. É fácil dizer que é ajuste de contas entre gangues e é difícil encarar que é a falência do Estado. Então, nós estamos tratando aqui da falência do Poder Público, da falência do Estado e de um
cancro que existe na sociedade.
E gostaria, então, de sugerir que além dos dados, além do levantamento, além do mapeamento, que
traga para os governos os resultados. E que a gente crie na CPI, para mudar um pouco, Lindbergh... A CPI faz
os relatórios, os relatórios ocupam as gavetas e as prateleiras do Senado, mas elas não têm tradução, não têm
sequência. Talvez fosse importante pensar como monitora, como devolve para a sociedade essas informações,
e como que os Poderes Públicos podem trazer as suas medidas para resolver aquilo. E, por exemplo, daqui a um
ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, quem fez a CPI possa monitorar qual foi a resposta em cada Estado.
Então, parabéns a vocês por essa oportunidade por dar visibilidade à dor que esse povo, no cotidiano,
sempre sente!
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Quero agradecer a participação
do Deputado Fernando Mineiro, cujo mandato tem contribuído muito para todo o debate do ponto de vista
da exclusão social, para o debate no campo da juventude e em torno exatamente do tema em si que estamos
debatendo aqui, que é a questão da violência. O Deputado tem se colocado neste debate de maneira muito
afirmativa, de maneira muito propositiva, e tem contribuído muito para que possamos avançar naquilo que
almejamos, que é o enfrentamento desse quadro.
Vamos passar agora a palavra para o Senador Garibaldi Filho, a quem quero agradecer também pela
presença, por ter participado conosco do início até o fim da presente audiência pública, mesmo não sendo
membro desta Comissão, porque participa de várias outras Comissões.
Não é isso, Senador? Mas é importante o senhor aqui estar, repito. Por sua presença, muito obrigada.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB - RN) – Eu quero pedir desculpas à Mesa e cumprimentar a Mesa na pessoa dos Senadores que vieram até aqui, como o Senador Lindbergh e o nosso conterrâneo José Medeiros.
O Rio Grande do Norte tem quatro Senadores hoje. José Medeiros é de Caicó. O nome dele não engana:
José Medeiros. Não há como enganar. Mesmo que ele chegasse aqui com sotaque de mato-grossense, ele não
ia enganar ninguém.
Quero cumprimentar a nossa Senadora Fátima, que teve esta feliz iniciativa.
Vou falar muito pouco, primeiro porque não sou membro da CPI. Vim aqui como intruso, não faço parte
da CPI. Confesso que vou falar pouco também por conta da emoção, porque o que eu ouvi aqui... O Juliano está
me olhando com uma cara de quem está dizendo: “Esse homem está com manha, está com falsidade.” (Risos.)
Esse Juliano eu conheço! Ele não me engana, não! (Risos.)
O SR. JULIANO HOMEM DE SIQUEIRA – Nem você a mim! (Risos.)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB - RN) – A recíproca é verdadeira!
Mas o que é certo é que, primeiro, eu quero dizer que constatei uma coisa: sou o mais velho não apenas
da Mesa; sou o mais velho do ambiente. Isso já me dá uma tristeza imensa. (Risos.)
Mas a verdade que preciso dizer é a seguinte: vim aqui para ouvir, não vim aqui para falar. Vim aqui para
ouvir os depoimentos, como os Senadores aqui vieram. Haverão de dizer: “Mas o Senador é da terra e não veio
aqui para falar?” Não, não vim aqui para falar. Eu vim aqui para ouvir, porque acho que, hoje, estamos ouvindo
aqui a voz daqueles que não são ouvidos nem por mim, nem por esses Senadores, nem pelo Senado! Essa é
que é a verdade! Nós, os Senadores, muitas vezes, estamos distantes do que está aqui, de todos vocês.
Tenho autoridade para dizer isso, porque fui eleito muitas vezes. O Juliano foi cruel comigo, disse que fui
eleito porque ando sempre agradando! (Risos.)
Mas, hoje, não quero agradar. Hoje, quero ser real, quero ser realista nas minhas palavras. Acho que nós
precisamos ouvir mais do que falar. Nós vamos para o Senado.
Olhem que levo desvantagem, porque aqui sou o único que tenho três mandatos. Acho que todos os
Senadores que estão nesta Mesa têm apenas um mandato, e eu já tenho três.
Então, vocês representam um novo Senado, e eles haverão de dizer: “Esse é o representante do velho
Senado.” Essa é que é a verdade! Mas vejam bem que aqui não se trata nem do velho nem do novo. Trata-se de
uma coisa que você só aprende com a experiência. Aqui se trata de ouvir.
A água chegou aqui numa hora boa.
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Trata-se de ouvir o que a sociedade tem a clamar. O que ouvi aqui foi um clamor. As crianças não falaram,
mas é como se tivessem falado. Os jovens falaram, as autoridades falaram, e eu digo a vocês que vou recolher
os depoimentos, como os Senadores, e fazer parte, mesmo informalmente, da CPI, para lembrar que esta foi
uma CPI que esteve no meu Estado. Mas a CPI – isto eu digo aos Senadores – precisa saber o seguinte: este
aqui não é o retrato só do Rio Grande do Norte. Se eu chegar à Paraíba, de Lindbergh, ou ao Rio, de Lindbergh – não sei mais de onde ele é, sei que ele é Senador pelo Rio, mas que é vizinho nosso, pela Paraíba –, ou ao
Mato Grosso, vou dizer: “É o jeito!”
José Medeiros, você é de Mato Grosso hoje. Se eu chegar ao seu Mato Grosso, apesar de você ser nosso,
a realidade também vai ser essa.
Nós não estamos aqui para pedir desculpas a vocês por que isso está acontecendo no Rio Grande do
Norte. Isso está acontecendo no Brasil! Em qualquer Estado da Federação, isso está acontecendo!
Então, eu poderia estar aqui preocupado em pedir desculpas a Lindbergh, em pedir desculpas a José
Medeiros, porque isso está acontecendo em meu Estado, onde a violência impera, onde as crianças são mortas dessa maneira. Mas não vou pedir desculpas coisa alguma! Isso está acontecendo no Brasil inteiro! Apenas
vocês vieram a conhecer essa realidade mais de perto no Rio Grande do Norte.
Eu já falei demais.
Seria até uma covardia se eu estivesse comendo a pipoca dele, porque já almocei há muito tempo. (Risos.)
Já almocei bem. Não garanto que vou jantar bem depois do que ouvi aqui.
Mas garanto uma coisa a vocês: vou para o Senado e vou colaborar com esta CPI, sobretudo, Fátima,
porque você teve essa iniciativa.
Quase que ela não me convidava! Precisei telefonar para ela, dizendo: “Fátima, eu não sou da CPI, mas
sou do Rio Grande do Norte, como você.” Aí ela disse: “Então, venha!” (Risos.)
(Intervenção fora do microfone.)
(Palmas.)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB - RN) – Já começaram a dizer: é melhor esse velho
ficar calado! (Risos.)
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB - RN) – Boa noite!
Parabéns, Ivênio! Você trouxe dados realmente impressionantes.
Marcos Dionísio, você tem razão.
Eu queria homenagear o juiz, mas o juiz foi embora. Apesar da ausência, quero homenagear o trabalho dele.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB - RN) – É um “juiz de fora”!
Obrigado. (Risos.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Nós queremos agradecer a participação do Senador Garibaldi.
O Senador Garibaldi Filho, conforme coloquei, não é membro desta CPI. Há várias outras comissões. Ele,
inclusive, preside uma comissão permanente no Senado, que é a Comissão de Infraestrutura.
Mas o fato é que é um ativismo tão grande! Eu, por exemplo, falei com o Senador Garibaldi Filho nesta
semana sobre uma outra audiência pública muito importante que vamos realizar aqui, sobre o São Francisco.
Inclusive, conversei com o senhor. Ela estava indicada para o dia 11, provavelmente. Provavelmente, não. Nós
vamos fazer um ajuste na data. Audiência importante por tudo o que significa a transposição do São Francisco
para o Nordeste, especialmente para o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará, o chamado Polígono das Secas. O Ministro da Integração Nacional já confirmou presença, e nós vamos fazer em parceria com a
Assembleia Legislativa daqui. Já conversamos com o Presidente, Ezequiel.
Estou só colocando isso porque eu conversei com ele, realmente, sobre esta audiência pública da transposição. É tanta coisa que eu me esqueci de dizer que, hoje, estaríamos aqui.
Contudo, quero lembrar a V. Exª que V. Exª foi comunicado pela assessoria do Senado. O Senado ficou
com essa responsabilidade.
(Intervenção fora do microfone.)
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A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Mas, enfim, Senador, obrigada. O importante, evidentemente, é a sua presença aqui, inclusive porque V. Exª foi Governador, foi Prefeito e, hoje, exerce mais uma vez o mandato de Senador. É muito importante, claro, a presença de V. Exª, sem dúvida nenhuma.
V. Exª, aqui, mencionou muito bem. Esse não é um tema qualquer, não é um tema só do Rio Grande do
Norte. Esse é um tema nacional, um tema em nível mundial.
Quero passar a palavra agora, imediatamente, ao Senador José Medeiros, a quem mais uma vez quero
aqui agradecer. Ele que tem raízes aqui, nasceu no Seridó. Eu, no Seridó paraibano; ele, no Seridó norte-rio-grandense. Hoje, está no Senado Federal, eleito pelo Estado do Mato Grosso. No entanto, não mediu esforços
para estar aqui conosco hoje, contribuindo enormemente para essa discussão.
E quero dizer que é um Senador de primeiro mandato, mas um Senador muito atuante, presente constantemente na tribuna, nas comissões. Tem atuado comigo também na área da educação. É, portanto, um Senador
muito presente, muito comprometido, de muita seriedade e de muita dedicação. Um Senador que, sem dúvida nenhuma, honra o povo do Mato Grosso que o elegeu e honra o Seridó e o povo do Rio Grande do Norte.
Muito obrigada pela sua presença.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Em nome da Senadora Fátima Bezerra, quero cumprimentar todos da Mesa, para não me delongar mais; cumprimento todos e agradeço a recepção. Estou me sentindo em casa. Eu não esperava uma recepção tão boa.
Saí daqui, do Rio Grande do Norte, com três anos. Minha avó, a matriarca da família, teve 23 filhos e, naquela época, havia uma dificuldade muito grande, e meu avô acabou indo para o Mato Grosso, e a gente foi
logo atrás. Desde então, até lá, é a primeira vez que venho aqui. O Senador Garibaldi perguntou se fazia tempo que eu não vinha aqui, eu falei: “Há 42 anos”. Mas eu me senti em casa, e queria agradecer essa acolhida.
Mas este tema, esta comissão de pesquisa e investigação, esta CPI – como o próprio nome diz: comissão
de pesquisa e investigação – está levantando um tema e mexendo numa, eu diria, numa caixa de abelha. Os depoimentos a que nós assistimos aqui, poucos, mas extremamente contundentes. É uma CPI também, Senadora
Fátima, que é uma CPI de trabalho mesmo, porque pode ter certeza de que este tema aqui não vai para o Jornal
Nacional. Este tema aqui, além das tevês oficiais ou alguma outra reportagem local, não é um tema que domina
o noticiário, porque trata principalmente de extermínio daquela população que vive à margem do processo,
daqueles que não têm nenhuma voz por eles. Então, é um assunto que não é, vamos dizer assim, palatável à
sociedade, e também não é um assunto que a sociedade queira expor. É uma coisa que geralmente ficou por
muitos anos debaixo do tapete e, como foi dito aqui, isso se confirma até pela falta de transparência de dados.
E aqui eu queria parabenizar o Estado do Rio Grande do Norte, porque eu tenho andado por aí e o que
falta são dados sobre isso. Em alguns lugares nem se sabe qual é a contabilidade disso. E aqui eu vi que vocês
estão bem à frente e isso serve, com certeza, vai constar do relatório do nosso Relator, para servir de modelo
para as outras unidades da Federação. Eu creio que, não posso dizer isso com propriedade, se são todos, mas
a grande maioria não tem transparência nos dados.
E este assunto também nos impacta quase pela impossibilidade e pela incapacidade de o Estado resolver, e da própria sociedade, porque a gente não adianta jogar a culpa só de um lado ou de outro, mas o certo
é que, no decorrer da evolução, nós evoluímos muito tecnologicamente. Hoje, nós falamos, nós estávamos
aqui, os palestrantes falando aqui, e eu olhava para a plateia, e a plateia, alguns estavam provavelmente no Japão, outros... Por quê? Nós temos essa possibilidade, do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais. Está aqui,
às vezes, o palestrante está falando um dado aqui, ele está checando se isso é verdade. Quer dizer, evoluímos
muito, mas, nas relações pessoais, nas relações como sociedade, parece que nós regredimos. Porque a grande
verdade que o pilar, aquela chamada célula mater da sociedade, Senadora Fátima, eu creio que ela, hoje, está
num modelo que não tem ajudado a diminuir a violência, a contribuir para a nossa evolução. A família se destruiu, essa que é a grande realidade.
Paralelo a isso, tem um fator importante que a gente não pode relegar também. A grande mortandade
também tem responsabilidade do tráfico. Eu moro em um Estado que é rota, é rota da droga. E aí, o que é que
acontece? Hoje, o controle financeiro, com o advento da tecnologia, o controle financeiro é muito grande. E as
quadrilhas têm dificuldade de movimentar o dinheiro, de guardar esse dinheiro, de lavar esse dinheiro. O que
é que eles fazem? Até para apagar rastro, eles pagam as mulas, os chamados traficantes, pequenos, que levam
ali 20 quilos, 10 quilos, eles pagam com o próprio produto. E o que é que eles fazem? Eles querem transformar
isso em liquidez, transformar isso em dinheiro o mais rápido possível. Então, Mato Grosso sofre muito, Senador
Lindbergh, porque eles saem da Bolívia com a droga que vão levar para o Rio, para o Rio Grande do Norte ou
para outros Estados. Mas ele quer desovar o produto dele o mais rápido possível. Então, o quilinho de merla –
eles chamam de merla – ele já quer deixar em Cáceres, Cuiabá ou Rondonópolis o mais rápido possível. E, com
isso, vai dizimando essas populações ali. Porque onde o crack entra, realmente, traz um... Então, eu só queria
deixar esse ponto aqui no sentido de que ela é um fator importante, sim, na desagregação.
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E aí, um grande problema, Senadora Fátima, é que eu sinto que o Estado brasileiro não se decidiu ainda
se vai ser um Estado que vai fazer prevenção – em relação às drogas, existe essa dificuldade – então se ele vai
ser um Estado que vai fazer prevenção ou ele vai fazer repressão? Há momentos em que eu vejo que ele faz
um pouco de prevenção; outra hora, parte para a repressão, e fica nessa ambiguidade; nem uma coisa nem
outra tão bem-feitas.
E o que ocorre? Vou citar um caso da repressão. Nós temos uma dificuldade imensa, porque hoje é na
“petequinha”. Lá no Mato Grosso, chama-se “petequinha”; não sei como se chamam aqui as pequenas quantidades de droga. O que ocorre? O Estado brasileiro, em vez de combater isso no atacado, ou seja, pegando a
grande quantidade lá na fronteira, optou por fazer esse combate nos morros do Rio de Janeiro, nas grandes
favelas de São Paulo, nos grandes centros, mas no varejo. E aí não há polícia nem recursos que deem conta,
porque isso virou um exército de pequenos traficantes. É impossível!
E as nossas fronteiras estão abertas, Senadora Fátima, do Oiapoque ao Chuí. Só no Mato Grosso, há 900km
de fronteira aberta. Aquilo é um absurdo! E eu falo isso com propriedade porque trabalhei, durante 21 anos,
na Polícia Rodoviária Federal naquele corredor ali. Então, essa realidade de que nós estamos falando aqui eu
cansei de ver todos os dias. E não estou falando deste Governo. Eu quero que me entendam: eu sou de um
Partido de oposição, mas não estou falando deste Governo; quando digo sobre como se comporta o Estado
brasileiro, refiro-me a todos. A nossa fronteira é aberta, e a droga entra, e depois queremos controlar isso aqui.
E aí vêm as mazelas mesmo.
Em segundo lugar, para não me delongar, eu já falei aqui sobre dois grande problemas, um deles a falta
de estrutura da nossa família. E aí vêm muitos outros problemas. O que causou isso? Bom, daria outra CPI para
descobrirmos por que a família está se desestruturando, o que está acontecendo. Mas são estes os dois pontos
principais: droga e desestruturação familiar. O que está fazendo o quê? Qual é a causa?
E nós temos outro fator, que sempre está no meio. Todas as vezes em que se discute o extermínio, essa
violência toda, a polícia está no meio. E aí eu quero fazer o papel de advogado do diabo aqui, e não é porque
eu sou da polícia não, porque a Polícia Rodoviária Federal vive numa outra esfera, fora até dessa guerra, eu poderia dizer. Porque quem enfrenta essa guerra mesmo no Brasil – não sei qual é a realidade da Polícia Militar
aqui – chama-se Polícia Militar. Se acontece qualquer coisa, para onde nós ligamos? Para o 190. Mas de que
forma esse Estado e a própria sociedade comportam-se em relação a essa Polícia? Como nós formamos esses
agentes? De que jeito o Estado está formando esses agentes? De que jeito a própria sociedade... Porque fica
um ciclo: a polícia que agride, a sociedade que forma mal e que também não gosta.
E eu digo aqui o seguinte: qual pai que não gostaria de casar a filha com um tenente ou com um Coronel? Seria uma honra. “Estou casando minha filha com um coronel!” Mas, quando se fala em casar a filha com
um soldado: “Filha, você vai se casar com um soldado?” Eu vou dizer isso porque, quando me casei, ouvi isso. O
sujeito disse ao meu sogro: “Mas, rapaz, você vai casar sua filha com um soldado da Polícia?” A Polícia Rodoviária Federal não é soldado, é outra nomenclatura: é agente policial. Mas, na cabeça dele, era o seguinte: estava
casando a filha com um soldado. Aquilo era a pior coisa do mundo. Isso demonstra um pouco a relação que
se tem com a Polícia. É óbvio que aí há questões históricas, da forma como foi criada; vem também o ranço da
ditadura. Mas é a polícia que nós temos. É a polícia que nós temos. E é uma polícia que o Estado não capacita, não valoriza. E qual o trabalho que nós queremos dela? E nós ainda a tratamos como Geni. Que resultado
nós vamos receber? Não pode ser bom. Se eu trato mal o Senador Garibaldi, provavelmente eu vou receber o
mesmo tratamento.
Então, é uma coisa para a CPI também investigar: que tipo de polícia nós queremos? Que tipo de polícia
nós estamos formando? Qual o resultado que nós vamos ter?
E eu cito aqui um exemplo: a cidade de Nova York passou por um período em que estava talvez pior do
que nós. Isso foi cantado em verso e prosa alguns anos atrás.
Quando entrou o prefeito Rudolph Giuliani, ele começou o trabalho chamado tolerância zero – eu sou
contrário a essa história de tolerância zero, porque, para mim, tolerância zero é intolerância 100, mas uma
questão chamou-me a atenção. Eles começaram a mapear: “Por que a polícia não apresenta resultados e por
que o trabalho e a segurança estão tão ruins?” Mapearam tudo, com aquele sistema bem norte-americano de
planilhar tudo, e chegaram à conclusão: “ A polícia não tem estrutura. Então, vamos dar estrutura à polícia”.
Compraram carros, armamentos e estruturaram a polícia de Nova York.
Continuava não funcionando bem. “Vamos fazer o quê? O que está acontecendo?” Mapearam que o salário dos policiais estava baixo, que eles não estavam sendo valorizados. “Então, vamos valorizar os policiais e
aumentar o salário.” E foi feito isso. Isso não é lenda não. Isso aconteceu. Passaram a ganhar os melhores salários, houve capacitação, valorização, mas não funcionava. “Bom, o que está acontecendo?”
Eles, então, Senadora Fátima, chamaram um equipe multidisciplinar para ver o que estava acontecendo.
E descobriram uma coisa interessante, chamada Síndrome de Burnout. Não funcionava. Mesmo com estrutura,
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mesmo com salário, mesmo com tudo, não funcionava. Eles estavam com estresse crônico pelo dia a dia dessa
relação, porque o trabalho policial não é fácil, e agredia a população mesmo assim, e não funcionava a coisa.
Foi preciso fazer um trabalho longo, de pesados investimentos e resultados a longo prazo. Isso foi em Nova
York. Agora imaginem o nosso histórico da Polícia Militar: sem estrutura, sem salário, sem tudo o mais, ainda
mais essa coisa de agressões.
Esse resultado que está acontecendo é simplesmente isso. Simplesmente, não: também é isso. Essa síndrome já foi estudada, e foi dito que ela atinge também boa parte de nossos professores. O estresse crônico vai
abatendo o funcionário no dia a dia, e as duas coisas se juntam sabe onde? Na questão da adolescência. Quando
a polícia chega é porque o Estado já faliu. Todas as outras possibilidades já foram esgotadas. A polícia é a última
instância. Quando a polícia chega, já acabou. Foi a educação que não funcionou. E tudo isso está interligado.
Já me encaminho para o final, Senadora Fátima, para não me delongar.
Nós temos um grave problema: nós estamos lá atrás em termos de educação. Infelizmente. Eu creio que o
tripé – e eu olho aqui sempre da ótica do pai de família... O que o pai de família quer para o seu filho? Primeiro,
ele quer saúde; segundo, ele quer segurança; terceiro, se puder, se houver jeito, ele quer uma boa educação.
Aqui nós estamos com investimento um pouco invertido: quando se fala em investimento do Estado, é um
pouco ao contrário. As verbas da segurança sempre são contingenciadas.
E aí nós diagnosticamos uma série de problemas aqui, e eu creio que, se formos fazer um levantamento,
cada um tem uma lista de problemas. Qual seria a saída, então?
Eu vou passar para vocês rapidinho: há 15 dias, o Senado Federal mandou uma equipe... Mandou uma
equipe, não: eu fui um dos representantes que foram a um curso na Universidade Harvard. Eles começaram a
fazer um estudo parecido com esse que a CPI está fazendo, porque esse problema não é só do Brasil, esse problema é mundial. E a Universidade Harvard começou a fazer um estudo sobre o porquê de estarmos com esse
tremendo abacaxi. Por que os adolescentes estão morrendo? Por que o Estado tem que investir tanto? Por que
as drogas entram tanto? E chegaram à seguinte conclusão: o problema não é a polícia, não são as drogas, não
é a família; eles chegaram à conclusão de que o problema estava lá na primeira infância. Grandes estudiosos,
neurologistas chegaram a essa conclusão.
O que fazer, então?
Falar de primeira infância, falar de bebê para político, para quem faz gestão das políticas públicas? Eles
sentiram que não iria adiantar simplesmente dizer: “Invistam na primeira infância”. Isso não iria acontecer. Então, eles começaram a chamar gestores do mundo inteiro: governadores, prefeitos, parlamentares e levaram
para Harvard. Chegaram lá, foi uma semana de discussão: “Está aqui: os adolescentes estão morrendo; a violência está aqui, mas começa aqui”.
Porque eles chegaram à conclusão, através de muitos estudos – isso aqui é falar o óbvio – de que a personalidade da criança se forma do zero aos seis anos. E o que você tiver que colocar – o cérebro é como se
fosse aquele computadorzinho, nasceu, está limpo e começa a formação –, o que você programar ali vai ser
para o resto da vida. Então, disseram, nesse curso que a gente teve a oportunidade de participar, que, se você
programar bem, se você investir na primeira infância, dali por diante, o Estado vai economizar muito. O Estado vai ter que investir muito menos em polícia, muito menos em políticas públicas do que se fizer o contrário,
se seguir nesse modelo que nós temos. Porque hoje nós temos muitas políticas públicas de que o resultado
acaba não sendo o esperado.
Então, uma das saídas seria justamente essa. E isso depende de muita renda? Não, isso pode acontecer
na família mais pobre. E eu sou um resultado, uma prova viva disso. Eu estava assistindo ao curso e vi que eu
sou prova viva de que isso funciona. Por quê? Quando a família funciona, quando a criança tem, por mais pobre
que seja, uma assistência dentro de casa, quando ela tem atenção, ela acaba vingando, como diz o nordestino.
Minha avó, como eu disse, teve 23 filhos. Mas a minha avó era extremamente presente. Olha que ela
cuidou dos filhos, e eu era neto. Fomos para Mato Grosso, onde nós moramos quase como índios, num rancho
de palha quase deste tamanho e aquele monte de gente dentro, Senadora Fátima.
Eu fui fazer o prezinho, naquela época, na década de 70, nem existia prezinho, mas chegou um padre
e falou: “Menino de cinco e seis anos que estiver aqui vai para escola”. E eu fui para a escola. E a maior alegria
que eu tive, mais do que quando assumi no Senado, foi quando eu ganhei a minha primeira caixa de lápis de
cor de seis lápis. Ela me falou que ia me dar uma “coleção” – aqui nós chamamos de coleção o que lá chamam
de caixa de lápis de cor.
Mas o que acontecia? Ela era extremamente presente até nas tarefas. E a família se encaminhou.
Nesses dias, eu falei isso e um primo meu disse: “Não se encaminhou, não. Um virou político”. (Risos.)
Isso é bullying com os políticos.
Mas o que acontece? Uma das saídas está justamente em investir nessa célula pequena, porque independe se ela é rica ou pobre. Se houver o acompanhamento, depois, a criança vai sozinha.
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Agora, a importância disso tudo, desta CPI, Senadora Fátima, Senador Garibaldi e todos aqui da Mesa, é
justamente mexer nessa coisa que está debaixo do tapete, o que a gente não gosta de dizer.
Eu ouvi – acho que ela não está mais aqui – aquele desabafo feito, que é a manifestação mais óbvia de
quando se faliu tudo, quando se acabou. Porque qual a palavra, o que nós vamos dizer para uma pessoa que
perdeu um ente querido? É como o doutor falou aqui, citando o poema do João Cabral de Melo Neto, como é
que você vai ter resultado só com palavras para problemas tão sérios?
Então, nós estamos enfrentando, começando agora, uma tarefa, Senador Lindbergh, das mais duras
possíveis, porque temos problemas sérios e graves na base, no alicerce de tudo isso. Porque nós dependemos
da parte de segurança, nós dependemos da parte da educação. E a Senadora Fátima fica ali, na Comissão de
Educação, quase como uma voz clamando no deserto. É óbvio que há vários Parlamentares, mas precisamos
falar de educação.
Ela tem um companheiro lá, o Senador Cristovam Buarque, que vive falando “nós precisamos falar de
educação”, além da retórica neste País. Nós precisamos falar de segurança, além da retórica neste País. Porque
a polícia tem problema? Tem, e são muitos. Eu, por exemplo, fico maluco quando sou... Porque nós temos uma
cultura – o Coronel, com certeza, sabe disso –, ou seja, se o sujeito não é capacitado, se o sujeito tem pouco
instrução... Olha, lidar com o poder é a pior coisa que existe. Não é todo mundo que está preparado para ter
poder. E o maior poder do mundo não está na Presidente Dilma, não está no juiz. Sabe onde ele está?
Está na polícia, está no soldado; não está nem no coronel. O coronel pode, quando muito, mandar. Mas
sabe quem me aborda na mão, com o poder de Deus? É o policial que está com a arma na mão. E se ele não
esteve bem em casa, se ele está com algum problema e dá um siricutico na cabeça dele, ele me dá um tiro e
acabou. Pronto! Então, o maior poder... A ponta de lança, a vide do poder do Estado está na mão do policial que
está fazendo a ronda. Não está na do juiz. O juiz, quando muito, pode falar: “Eu confisco os óculos do Senador
Lindbergh”. Pronto! O juiz pode dizer isso. Mas sabe quem é que vai lá tomar os óculos? É a polícia.
Então, finalizando, Senadora Fátima e todos os Senadores, parabéns por enfrentar este desafio.
Eu, agora, estou participando da CPI e já sabia que não seria fácil enfrentar esse tema. Porque o desafio
do Estado é grande e nós temos muito o que fazer.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Agradecer, mais uma vez, ao Senador José Medeiros pela importante participação.
Vamos, agora, encerrar os nossos trabalhos, passando a palavra para o nosso Relator. Daqui a pouco, vai
chegar o horário da Voz do Brasil.
O SR. MARCOS DIONÍSIO MEDEIROS CALDAS – Senador Lindbergh...
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Seja breve, porque...
O SR. MARCOS DIONÍSIO MEDEIROS CALDAS – Serei telegráfico.
Eu queria só, para a gente fazer um registro histórico, dedicar os trabalhos da CPI aqui no Estado do Rio
Grande do Norte à memória de Hélio Xavier de Vasconcelos e do Padre Sabino Gentille. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Muito bem lembrado, Dr. Marcos
Dionísio.
Eu queria chamar o Dr. Ivênio Hermes para fazer parte da Mesa agora, no encerramento dos nossos trabalhos.
Nós vamos encerrar a reunião da CPI, mais uma vez, agradecendo os esforços, a dedicação, a participação de todos e de todas.
Com a palavra, o Relator, o Senador Lindbergh Farias.
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Depois da fala do Senador Lindbergh, nós vamos realizar um debate aqui, quando terminarmos, sobre conjuntura e desafio. Quem quiser participar, será com o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – E com a Senadora Fátima.
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Logo após, quando terminar aqui
o evento.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Pessoal, boa tarde! É um prazer estar aqui em
Natal. Eu conheço muito a cidade porque sou de João Pessoa. Na verdade, só fui para o Rio de Janeiro quando
virei presidente da UNE, aos 22 anos. E quando fui para o Rio, convivi muito com o Juliano Siqueira, esse grande
batalhador, uma grande liderança lá no Estado do Rio de Janeiro. Você nasceu aqui? (Pausa.)
Eu pensei que você era do Rio e que tivesse vindo para cá depois.
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Mas é um prazer enorme estar aqui.
Primeiro, eu quero explicar a vocês em que contexto nasceu esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Ela surgiu como uma estratégia de várias entidades da sociedade civil que queriam colocar este tema
em destaque. Então, existe uma CPI na Câmara dos Deputados. Existe uma CPI no Senado Federal. Há o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, que está lançando uma grande campanha nacional, agora com envolvimento
do Ministério da Justiça, uma grande campanha de redução de homicídios no Brasil.
Este tema nunca foi enfrentado com o destaque que merecia ser enfrentado. Para o senhores terem uma
ideia, para vocês terem uma ideia, de cinco pessoas que são assassinadas no mundo, uma é brasileira. É um
número absurdo!
Em 2003, foram assassinadas 56 mil pessoas, mais de 50% jovens. Entre os jovens, 77% jovens negros,
moradores das periferias do nosso País. Então, é um número gritante. Isso não era encarado. Não existia uma
ação articulada.
Eu quero entrar nos mais diversos pontos. Não são questões simples de serem resolvidas. Por exemplo,
aqui ouvi, em várias falas, problemas de investigação. Vocês sabem que homicídios no Brasil só 8% são investigados? Não estou falando de 8% de resolução dos homicídios; 8% investigados. Esse número, em qualquer
comparação internacional, é uma brincadeira.
Eu ia até sugerir, Ivênio, porque eu acho que esse trabalho maravilhoso de vocês, que vocês estão fazendo aqui, tem um ponto depois que pode incomodar alguns, vai dar muito trabalho à Polícia Civil também,
mas é montar um mapa dizendo, desses números aqui – já está sendo feito – o que está sendo investigado,
porque é muito pouco.
Nesta semana, teve a sabatina do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, e eu fiz uma pergunta
também. Aqui, pelos números, é muito menos, por exemplo, que o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, autos de
resistência, a quantidade de pessoas que são mortas por agentes do Estado em conflito com a polícia é gigantesco. E eu mostrei o número do Rio de Janeiro, de 2013, que dizia o seguinte: de 220 casos de procedimentos
administrativos abertos pela Polícia Civil apenas um, um desses, houve denúncia pelo Ministério Público, o
resto ficou meio que abandonado pelo caminho.
Então, esse aqui é um problema gravíssimo que nós temos que enfrentar. Eu acho, sinceramente, se vocês
conseguirem colocar nesses dados de vocês isso, é uma pressão grande para que se resolvam esses problemas.
Agora, sinceramente, eu sou autor de uma PEC, a PEC nº 51, que fala sobre uma outra arquitetura institucional da nossa segurança pública, porque existem coisas que fazem o sistema não funcionar. Por exemplo:
um ponto, Senador Garibaldi, é o ciclo completo da atividade policial. Só existe no Brasil, só no Brasil é que
existe uma coisa que é o seguinte: a Polícia Militar faz a ação do policiamento preventivo, ostensivo na ponta,
e uma outra Polícia, a Polícia Civil, faz a investigação. Em todos os países do mundo, o Brasil é o único que faz
essa divisão. Na verdade, em todo lugar do mundo, a investigação começa já na ponta, é o policial que está na
ponta que começa a ver ali.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Senador, o Brasil também é um dos
poucos que tem essa figura do inquérito policial. Só para contribuir.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – E o que acontece muito, Senador Medeiros,
é o seguinte: às vezes, o policial prende alguém em flagrante. Sabe o que ele faz? Não tem delegacia da Polícia
Civil naquele Município, e ele passa o dia viajando para levar o “cara” para a delegacia, fica lá cinco horas parado, preso. Esse é um sistema que não funciona. Mais grave: todo mundo sabe que a relação da Polícia Militar e
da Polícia Civil não é uma relação boa, é uma relação conflituosa.
Então, esse é um dos pontos desta PEC nº 51 que nós apresentamos. Na verdade, foram muitos especialistas, em especial o meu amigo Professor Luiz Eduardo Soares, que fez esse projeto. Eu apresentei a PEC
para o Senado Federal, mas foi um trabalho que surgiu do acúmulo de vários especialistas da sociedade civil.
O outro ponto: carreira única. Nós estamos com as nossas Polícias completamente divididas. Delegados
de Polícia Civil e agentes, pelo Brasil afora, uma relação extremamente conflituosa; delegados de Polícia Federal e agentes também uma relação extremamente conflituosa; soldados... O que a gente quer estabelecer
a partir disso? A possibilidade de haver uma ascensão. A pessoa, através de concurso, de prova, do que seja,
para que um soldado possa virar oficial, para que um agente possa virar delegado porque, às vezes, existe um
agente que está a mais de 20 anos na polícia, e, às vezes, entra um delegado com concurso, e você vê que não
está funcionando verdadeiramente na ponta.
Terceiro ponto, o que eu acho o mais importante: a desmilitarização das nossas Polícias. (Palmas.)
O Juliano falou aqui muito bem. Olha só: essa é uma herança que vem de tempos, mas essa Polícia Militar, a formação é para combate, é para a guerra, não tem a lógica do policiamento preventivo, do policiamento
comunitário. Nós estamos vivendo isso no Rio de Janeiro. O projeto, que foi uma ideia até muito original no

Outubro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Sábado 17

87

começo, esta se perdendo por causa dessa cultura. Nós temos códigos disciplinares draconianos. Se um soldado chegar lá com o coturno sujo, o oficial diz: “Está preso” e fica lá cinco dias. Os soldados são humilhados.
Eu dou um exemplo a vocês: o pedreiro Amarildo, que desapareceu no Rio de Janeiro. Depois foi descoberto que foi torturado e morto com a participação de 25 policiais. Para mim, é a lógica da militarização aí,
porque hoje – o Coronel aqui sabe – que o soldado da Polícia Militar aprende a obedecer ordem de cima sem
questionar nada. Não estou querendo dizer que não tem que haver hierarquia. Tem que haver hierarquia, só
que hoje é um regime quase de escravidão na ponta. E me pergunto: como é que 25 pessoas viram aquele negócio da tortura, caminharam para aquilo sem que alguém dissesse para, basta, não dá!
Então, esse debate que temos que fazer não é algo simples, porque tentam vender que desmilitarizar
vai transformar polícia numa polícia fraca. Mentira. A SWAT norte-americana não é Militar, é Civil. A polícia da
Inglaterra, do Canadá, não é nada disso.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Polícia Rodoviária Federal.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Exatamente. Então, estou falando tudo isso
aqui pessoal, porque acho que...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Mas é assim em tudo que é lugar. Lá no Rio,
o que está acontecendo hoje, o Juliano falou aqui de tropas de ocupação, o que era para ser uma lógica de policiamento comunitário, dentro de uma determinada comunidade, está virando hoje no Rio forças de contenção de pobres. “Estamos aqui é para reprimir, tomar conta desses que estão aí”, como se todos que morassem
na comunidade tivessem a ver com crime ou alguma coisa nesse sentido. Perdeu completamente o sentido
original do projeto, que era dizer: “Olha, esse território está reconhecido como parte da cidade, aqui vai ter policiamento, como vão ter outros serviços públicos”. E o mais grave no Rio de Janeiro é que entrou só a polícia,
não entrou nada de diferente, não entraram políticas públicas articuladas para juventude.
Agora, tem um outro ponto que vou falar aqui para vocês que é um tema difícil de ser abordado. Mas eu
estou estudando esse tema, mas não dá para a gente falar sério sobre uma política de redução desse extermínio da juventude sem entrar no debate político que é de guerra às drogas. (Palmas.)
Sei que é um tema complexo. Olha, toda vez que falo disso, Julianos, é uma confusão. Mas, vamos ser
francos, não dá para gente mudar nada disso se a gente continua, o centro da política de segurança hoje, na
maior parte dos Estados do Brasil, é a política de guerra as drogas. E o que essa política tem feito? Ela tem matado. O jovem hoje morre do tráfico, morre pelos milicianos e morre pelas polícias. É isso que está acontecendo. Quem morre? Morre o pequeno varejista lá, que está numa favela – vou dar um exemplo do Rio de Janeiro
– que está lá no Rio de Janeiro, que no outro dia é substituído; morrem os policiais. No ano passado, morreram
490 policiais no Brasil. É a polícia que mais mata, que mais morre: 490 policiais. É uma loucura!
E veja bem: morre muita gente inocente ali no meio. E pergunto a vocês: Isso deu certo? Fez diminuir o
consumo de drogas? Não. O Mujica, ontem, esteve no Rio de Janeiro, na UERJ, e foi uma coisa fantástica, porque essa grande liderança latino-americana reuniu 5 mil jovens, foi uma imagem lindíssima. E ele apresentou
o seguinte: no ano passado não morreu nenhuma pessoa por crimes ligados às drogas no Uruguai. Esse não
é um número menor.
Então, é um tema difícil, que sei que muitos podem discordar aqui, mas, sinceramente, temos que diminuir o peso do tráfico de drogas, da indústria de armas que tem junto ao tráfico de drogas e esse conflito, que
volto a dizer, não resolve problema algum, não diminui em nada o consumo de drogas, mas está matando, e
matando muita gente.
Queria dizer para vocês, aqui de Natal, que acho que vocês tem uma grande tarefa. Acho que a primeira
é tentar, a partir desses dados todos, identificar, com mais clareza, esse perfil de como estão se dando essas
mortes aqui. Concordo com o Defensor que estava aqui, parece-me que o número de execuções é muito alto.
Eu não sou nenhum especialista em investigação, mas, quando você vê o número de execuções, parece-me
um número muito alto.
Eu tentaria, a partir de agora, fazer um esforço, envolvendo Secretaria de Juventude, envolvendo Secretaria de Segurança Pública, para entender o porquê de esse número estar alto. Pode ser por grupos de extermínio. No Rio de Janeiro a situação é diferente dessa que eu vi aqui hoje, completamente diferente! Porque, no
Rio de Janeiro, é essa guerra que está matando, essa guerra de que falei agora, que está matando e matando
muito! Aqui, pelo jeito, é diferente. Eu tentaria, se eu puder dar uma sugestão aqui, entender isso, porque, às
vezes, com uma boa ação de investigação da Polícia Civil, articulada com a Polícia Federal – se for grupo de extermínio, pode-se colocar até a Polícia Federal no meio... E eu falo isso, porque eu fui Prefeito de uma cidade de
quase 1 milhão de habitantes, Nova Iguaçu, cidade vizinha ao Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro. E
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esta é uma cidade que tem um histórico de violência muito forte. No passado, o Esquadrão da Morte... Os mais
velhos... Eu era criança em João pessoa, quando via as matérias do Fantástico, falando de Mão Branca, que saía
todo domingo no Fantástico. Eram agentes policiais, com o objetivo de limpar a criminalidade, e eles matavam.
O senhor se lembra disso, Senador Garibaldi Alves, do Mão Branca?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Aqui havia Mão Branca?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Sim?
Não sabia. (Risos.)
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Ainda há?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Não com esse nome. (Risos.)
Então, Mão Branca era isso.
E eu fui Prefeito dessa cidade e tive a sorte de levar, para me ajudar lá, o Prof. Luiz Eduardo Soares, que
não sei se todo mundo conhece, mas é uma referência, foi Secretário Nacional de Segurança Pública, no começo do Governo do Presidente Lula. E lá nós conseguimos melhorar muito, caiu 20% no nosso Governo, porque
primeiro – e eu queria dar essa sugestão também aqui para os trabalhos –, nós montamos um gabinete de
gestão integrada, que já existe em vários lugares do País.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Aqui há? (Pausa.)
O gabinete de gestão integrada tinha uma coisa importante, porque você reunia, numa mesma mesa,
prefeitura, Polícia Civil, Policia Militar, um bocado de gente, gente da sociedade civil, que geralmente – pode
parecer um absurdo o que vou dizer –, mas essa turma não se fala. E, por meio disso, havia um bocado de soluções concretas. Eu me lembro de que, em relação a roubos, disseram: “Olha, roubos estão muito concentrados
em determinadas regiões da cidade, Prefeito. O que que o senhor pode mudar em relação à iluminação?” E a
gente fez uma coisa lá que teve resultado.
E foi importante principalmente no mapeamento desses grupos, porque, na verdade, todo mundo da
cidade sabe, quem mora nos bairros sabe o que há lá, e em Nova Iguaçu havia isso, e a gente fez cair muito
isso, porque reunimos de um lado o Comendador Soares, um tal de Jura que matava geral ali, e pronto. Assim,
foi preso aquele elemento e conseguimos diminuir.
E eu acho que um trabalho desta nossa CPI, Fátima, é também mostrar dados positivos, exemplos que
acontecem no País. Eu me lembro de que houve um período da história em que a cidade de Diadema conseguiu
reduzir pela metade o número de homicídio, por uma série de questões que fizeram: montaram o gabinete de
gestão integrada e fizeram uma política de mapear as ocorrências que existiram. E verificaram, de imediato, que
o maior número de homicídios aconteciam as sextas, na madrugada, e de sábado para domingo. Com isso, eles
conseguiram identificar quais eram os bairros em que mais acontecia isso. E a prefeitura de lá fez um trabalho
interessantíssimo, que foi a construção de equipamentos públicos nesses lugares, com praças, eventos, muita iluminação. E, ao melhorar o espaço público, conseguiram reduzir brutalmente o número de assassinatos.
Eu não quero me prolongar. Eu quero encerrar só dizendo o seguinte: eu acho que este nosso Brasil
avançou muito nesse último período.
A gente lembra o que era o Brasil 20 anos atrás, a gente lembra como era o Nordeste brasileiro, a fome
que existia. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, vi Betinho organizando o Natal sem Fome.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – É porque eu quis ser mais delicado! (Risos.)
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – É verdade!

Outubro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Sábado 17

89

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – É verdade!
A gente sabe que avançou muito, mas há muito a avançar neste País ainda. A desigualdade é gigantesca
ainda. E este tema aqui é um tema central, pessoal, porque estamos falando aqui é do nosso povo, é da juventude trabalhadora, da juventude negra que mora nas periferias.
E quero aqui falar sobre o racismo também, porque esse ponto é impressionante. Por que 77% dos jovens
negros? Você pode colocar várias causas, mas o que surge com muita força... E na CPI tivemos a apresentação
de um estudo detalhado sobre autos de resistência, ou seja, pessoas que morreram em conflito com a polícia.
Mas é impressionante, Juliano, como a abordagem da polícia é impregnada de um conteúdo racista. O
tratamento de um jovem de classe média em Natal, em João Pessoa ou no Rio de Janeiro por parte da autoridade policial é uma... Quando vê um jovem negro trabalhador, é como se ali estivesse o estereótipo do criminoso, e a abordagem é violenta cotidianamente.
Eu estive agora em um debate na UFRJ no curso de Comunicação e, no meio do debate, um jovem negro que fazia Comunicação ali começou a falar. Perguntei sobre como estava a UPP, e ele disse: “Lindbergh, eu
levo tapa pelo menos uma vez por mês – e eu sou estudante universitário!”. Uma vez por mês acontece uma
abordagem como essa!
Estivemos no Rio de Janeiro com o Coronel Ubiratan Aguiar, que foi Comandante Geral da Polícia Militar
e era negro. Ele dizia: “Lindbergh, a coisa mais difícil que enfrentávamos era vencer o racismo dentro da instituição”. Mas não é só dentro da polícia, o racismo existe em toda a sociedade – esses números aqui revelam isso.
Eu ouvi a fala do nosso Deputado. A gente tem, cada vez mais, que enfrentar... Há uma onda conservadora
também no País, setores fascistas que começam a colocar as mãos de fora – aquele ataque ao Instituto Lula...
Sinceramente, o que a gente vê nessas passeatas que estão fazendo... Há algumas declarações de imbecis – não posso dizer outra coisa! – pedindo a volta da ditadura militar, falando outras asneiras...
Mas a gente tem que fazer esse enfrentamento neste momento: defender a vida, lutar pela redução de
homicídios, defender a nossa juventude. No fundo, o que queremos é transformar este Brasil numa grande
democracia popular. Em vez de encarcerar... Porque estão matando a nossa juventude, estão exterminando a
nossa juventude! E o que querem fazer agora mais? Encarcerá-la mais!
Eu estou aqui com números sobre o nosso sistema prisional. É outra vergonha: nós já somos o terceiro
país do mundo em população carcerária – somos o terceiro país do mundo em população carcerária!
E eu falei da política de drogas... Mais grave: nos presídios femininos, 68% das mulheres que estão presas
foram presas por tráfico de drogas – 68%!
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Não, pequenos varejistas às vezes não têm
nem...
Olha, estudo da pesquisadora Luciana Duarte da UFRJ sobre o perfil da população carcerária presa por
tráfico de drogas aponta que o perfil médio é: cidadão com pequenas quantidades de droga, que não estava
armado e nem pertencia a nenhuma facção – esse é preso, vai para a cadeia! Agora, se o meu filho, que mora
na Gávea, no Rio de Janeiro... Se a pessoa for pega com drogas com qualquer filho de classe média, ela é usuária; se for negra, moradora de favela, é traficante! Essa é a situação que nós temos!
Meus companheiros, nós não podemos perder a capacidade de nos indignar com isso aqui. E é preciso
ter coragem de entrar...
Há uma turma já fazendo campanha ali... (Risos.)
(Intervenção fora do microfone.)
Olha, eu acho que não podemos perder a capacidade de nos indignar com isto aqui que está acontecendo. É a nossa juventude! É essa juventude que queremos que vá para a universidade, que tenha oportunidades, porque queremos montar neste País uma verdadeira democracia popular onde todos tenham espaço.
Não é um tema fácil, é um tema difícil, porque são muitos temas complexos. Você veja aqui, inclusive do
ponto de vista eleitoral, são temas complicados, mas que têm que ser enfrentados. Toda vez em que falo em
desmilitarização, também na minha página do Face, vem uma turma violenta. Se você falar que essa política
de guerra às drogas também não resolve nada, também vem um ataque violento.
Mas, vejam: o mundo está avançando, temos visto conquistas acontecendo no mundo inteiro e temos
que apontar para o futuro. Eu acho que fazer isso é defender a vida.
Muito obrigado, Senadora Fátima. Esta Senadora aqui – já cumprimentei o Garibaldi, que saiu agora, não é
José Medeiros? –, mas essa Senadora aqui chegou a Brasília do jeito que gostamos: “botando quente”. É verdade!
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(Manifestação da plateia.)(Palmas.)
Olhe, eu conspiro com ela o dia inteiro lá, porque tem que haver, às vezes, uma turma mais combativa,
para ir para a frente.
(Manifestação da plateia.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Para o quê?
(Manifestação da plateia.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Isso! Porque, às vezes, eu fico olhando, em
volta, e parece uma situação... falta reação. Falta reação nossa, falta combatividade e falta coragem para dizer
também: “Está errado. Tem que mudar!”. Não é, Fátima?
Então, foi uma grande conquista para nós ter essa guerreira, a Senadora Fátima, na batalha conosco lá
no Senado.
Muito obrigado, Senadora. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Só me resta agora, mais uma vez,
Lindbergh, a você e ao Medeiros, agradecê-los pela vinda de vocês a esta audiência pública, por tudo o que
ela simboliza do ponto de vista de se promover um debate acerca de um tema tão desafiador e tão complexo
quanto este.
E o nosso Estado não é uma ilha no que diz respeito a esse tema da violência e da juventude. Muito pelo
contrário. O nosso Estado enfrenta essa realidade também de forma muito dura.
Então, muito obrigada a você, Lindbergh, que vem exercendo um papel de Relator muito importante.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima audiência
pública da Comissão, a ser realizada nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, às 9h, na Assembleia Legislativa do
Amazonas, em Manaus, para ouvirmos autoridades e representantes da sociedade civil.
Antes de encerrar, portanto, passo a palavra ainda para o nosso Relator.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Desculpe-me, mas eu precisava muito agradecer à equipe do Senado que veio antes, junto com a sociedade civil, aqui, com as pessoas do Governo, que
fizeram um trabalho, talvez o mais importante, que foi o de conversar com todas as pessoas, escutar familiares.
Então, eu ia cometendo uma gafe, aqui, não agradecendo a esta equipe. E volto a dizer, eu sou o Relator, mas
o relatório é feito por uma equipe muito grande. Então, essa visita toda é que foi muito importante.
Muito obrigado a vocês. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Agradeço, mais uma vez, o apoio.
Declaro encerrada a presente reunião.
(Iniciada às 14 horas e 44 minutos, a reunião é encerrada às 18 horas e 56 minutos.
Senadora Lídice da Mata
Presidente
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 115, de 2015, para investigar o assassinato de jovens no Brasil.
ATA DA 17ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 17ª Reunião, realizada em 4 de setembro de 2015, às 10 horas e 3 minutos, no
Plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas, sob a presidência da Senadora Vanessa Grazziotin e com
a presença dos Senadores José Medeiros, Lindbergh Farias e Omar Aziz. Deixaram de comparecer os Senadores Paulo Paim, Angela Portela, Telmário Mota, Maria do Carmo Alves, Lídice da Mata e Eduardo
Amorim. Na ocasião, foi realizada audiência pública com a presença de Pedro Florencio Filho - Secretário
Executivo Adjunto de Operações de Segurança Pública, da Secretaria Estadual de Segurança Pública; Graça
Prola - Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania; Anagáli Marcon Berdazzo - Juíza Auxiliar
da Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas; Franklides Ribeiro - Tenente-Coronel da Polícia Militar do
Amazonas; Ivo Martins - Delegado da Delegacia de Homicídios e Sequestros da Polícia Civil do Amazonas; Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa - Defensor-Público Geral em exercício do Amazonas; Arlete Anchieta – Fórum
Permanente de Afrodescendentes; Kennedy Costa - União Nacional dos Estudantes; Marilene Batista - Cáritas
Arquidiocesana de Manaus; Mariane Moura - Pastoral da Juventude; Antônia da Silva – mãe da Sra. Deusiane;
Martha Gonzales - Advogada da Sra. Antônia da Silva; Rodrigo Guedes - Secretaria Municipal de Juventude,
Esporte e Lazer; Deputado Estadual Davi Almeida; Deputada Estadual Alessandra Campêlo; Deputado Estadual José Ricardo; e Vereador Waldemir José. Após aprovação, a presente Ata será publicada juntamente com
a íntegra das notas taquigráficas.
(Texto com revisão.)
A SRª PRESIDENTE (Alessandra Campêlo) – Bom dia a todos e a todas.
Pedindo a proteção de Deus, daremos início a esta reunião da CPI do Senado Federal que investiga o
assassinato de jovens no Brasil, chamando para compor a Mesa os Exmos Srs. Senadores.
Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB, do Amazonas. (Palmas.)
Convido o Sr. Senador Omar Aziz, também Senador pelo Estado do Amazonas. (Palmas.)
Senador Lindbergh Farias, do PT, do Rio de Janeiro. (Palmas.)
Convido ainda o Senador José Medeiros, do PPS, do Mato Grosso, registrando que já é a segunda vez em
poucos meses que o Senador vem ao Amazonas. (Palmas.)
Convido para compor a Mesa o Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, o Deputado
José Ricardo, do PT (Partido dos Trabalhadores). (Palmas.)
Convido para compor a Mesa a Exma Srª Graça Prola, que é Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. (Palmas.)
O cerimonial, por favor, conduza ao plenário as pessoas que vão compor a Mesa.
Convido o Sr. Secretário-Executivo Adjunto de Operações de Segurança Pública, o Dr. Pedro Florencio
Filho, representando aqui a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Amazonas. (Palmas.)
Convido para compor a Mesa a Juíza auxiliar da Presidência, representando aqui o Tribunal de Justiça do
Amazonas, a Drª Anagáli Marcon Berdazzo. (Palmas.)
Representando o Comando da Polícia Militar do Amazonas, convido o Tenente Coronel Franklides Ribeiro. (Palmas.)
Convido ainda para compor a Mesa, representando a Polícia Civil do Amazonas, o Delegado de Homicídios e Sequestros, Delegado titular, Dr. Ivo Martins. (Palmas.)
Convido ainda para compor a Mesa o Defensor Público Geral em exercício do Estado do Amazonas, Dr.
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa. (Palmas.)
Convido para compor a Mesa a Profª Arlete Anchieta, que representa o movimento negro aqui no Estado do Amazonas. (Palmas.)
Convido para compor a Mesa o estudante Kennedy Costa, que representa a União Nacional dos Estudantes. (Palmas.)
Várias entidades e representantes do movimento social estão presentes, no entanto, a nossa mesa não
comporta todas as pessoas, mas nós vamos registrar a presença e também será aberta a palavra a todos vocês.
Esta é uma reunião do Senado Federal, uma reunião oficial da CPI, e nós, como representantes da Assembleia, Srs. Senadores, colocamo-nos à disposição do Senado Federal, como colaboradores do trabalho de
V. Exªs, inclusive para dar continuidade a qualquer trabalho que vocês deixem iniciado aqui no nosso Estado
e precise do nosso apoio.

92

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

Em nome do Presidente da Casa, Deputado Josué Neto, nós queremos saudar vocês e agradecer a oportunidade de estarem aqui, porque nós entendemos que a CPI que investiga o assassinato de jovens no Brasil vir
ao Amazonas é uma oportunidade para o nosso Estado que, como todo o Brasil, tem tido uma onda crescente
de violência a nos chamar a atenção, pois Manaus hoje é a terceira capital do País onde há a maior ocorrência
de morte violenta de jovens por arma de fogo.
Nós entendemos que a presença da CPI aqui chama a atenção do País para o Estado, mas, muito mais,
chama a atenção do próprio Poder Público local para um problema que ocorre na nossa sociedade e que precisa de uma união de todos os Poderes, porque, de outra forma, sem essa união, sem o oferecimento de políticas
públicas e oportunidades para esses jovens, dificilmente conseguiremos enfrentar o problema.
Isso feito, em nome do Deputado Josué Neto, informo que toda a estrutura da Casa está à disposição da CPI.
Eu gostaria de convidar a Senadora Vanessa para dirigir os trabalhos da CPI, ela que é membro e que
está aqui também representando a Presidente da CPI. Senadora Vanessa, a partir de agora, dirija os trabalhos.
A Senadora vai registrar a presença, no decorrer da cerimônia, de todas as entidades que aqui estiverem. Senadora Vanessa, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Bom dia a todas
as companheiras e aos companheiros. Quero cumprimentar todos os integrantes da Mesa e, até por uma economia de tempo, dizer que nós temos uma certa limitação. Como acabou de me dizer o Senador Lindbergh,
que é o Relator desta CPI, nós estamos aqui mais para ouvir do que para falar. Então, eu quero dizer que compartilharemos, eu e o Senador Omar, a direção dos trabalhos de hoje.
A Senadora Lídice da Mata, que é Presidente desta CPI e Senadora pela Bahia, tinha agendado, programado vir ao Amazonas, mas, infelizmente, por uma bronquite, um problema de saúde, não pôde estar e me
pediu que eu cumprisse o seu papel de coordenação dos trabalhos no dia de hoje.
O Omar está brincando aqui, ainda bem que a gente o conhece bem, dizendo que ela não veio porque
ficou com medo, ficou assustada com tanta brincadeira que fez com ela. Mas não é não. Nós, de fato, brincamos bastante esta semana, mas ela está com um problema grave de saúde.
Quero dizer que, rapidamente, em poucas palavras, o Senador Lindbergh informa que prefere falar ao
final – não é, Senador Lindbergh? –, ele que é o nosso Relator, creio que o Senador Medeiros também poderia
falar mais adiante e, neste primeiro momento, falariam, Deputada Alessandra, somente eu e o Senador Omar,
para abrir os trabalhos.
Primeiramente destaco o trabalho desta CPI. Há algumas CPIs no Brasil que têm pouca visibilidade na
imprensa nacional. Entretanto, realizam um trabalho fantástico, magnífico, um trabalho que efetivamente contribui com o aperfeiçoamento da sociedade brasileira a partir de um levantamento e de um diagnóstico perfeito. Assim, por exemplo, aconteceu com a CPI do Tráfico de Pessoas. Nós conseguimos tirar do papel o plano,
que já estava ultrapassado, e um novo plano foi feito. Aqui mesmo no Amazonas, há pouco tempo, junto com
a Secretária Graça Prola, que aqui está, fizemos – o Governo, todos os órgãos e a sociedade – belos atos de enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Esta CPI, em particular, atua em um momento muito importante, não só por ser um momento de crescimento da violência no Brasil – e o Amazonas é parte do Brasil, aqui não poderia ser diferente –, mas um momento em que o Congresso Nacional debate a diminuição da maioridade penal. A Câmara dos Deputados
aprovou já, em dois turnos, uma proposta de emenda à Constituição que diminui a maioridade de 18 para 16
anos. Nós, no Senado, não temos exatamente essa mesma opinião, entendemos que o problema tem que ser
enfrentado no seu todo, no seu conteúdo, e não na sua aparência. (Palmas.)
Porque se diminuírem a maioridade apenas passarão a tratar o jovem de 16 anos da mesma forma como
os adultos, os mais vividos, como os que têm uma ficha corrida maior são tratados, ou seja, jogados em uma
penitenciária.
Então, o Senado Federal, ao contrário, vem debatendo a lei infraconstitucional, sobretudo o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) . Já aprovamos um projeto de lei que diferencia o tipo de crime em relação a
jovens de crimes hediondos, em relação aos demais crimes, aumenta a internação e que deve trabalhar o jovem como um todo. Então é uma primeira questão.
A vinda da CPI aqui é importante por vários fatores, mas um fato que chama a atenção, e chamou a atenção do Brasil, foi o que aconteceu neste ano, acho que no mês de agosto, que foi o assassinato de jovens em
sequência entre 22h30 e 9h da manhã, o que ainda está sendo investigado.
E vamos reparar, Senador Lindbergh, no seguinte: dias depois, um fato semelhante aconteceu em São
Paulo. Em São Paulo, o nível de investigação tem sido muito maior do que o nosso aqui. Agora, não por coincidência. Vejamos: uma hora da manhã do sábado dia 18, no Bairro Jorge Teixeira, Frank Silva de Almeida, 20
anos; na sequência, Bairro Armando Mendes, Harlem Duque; na sequência, Diego da Silva, 18 anos; depois,
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Bairro Zumbi, Jhonatan, 23 anos; Tarumã, José Luan, 21 anos; Bairro Aleixo, em seguida, Álvaro Gabriel, 25 anos;
em seguida, André Ribeiro, 22 anos; depois, Victor de Castro, no Bairro Gilberto Mestrinho, 19 anos; e segue a
lista. Poderíamos passar a manhã inteira aqui citando. Eram jovens, na sua grande maioria.
Então, o debate, primeiro, é para fazer esse levantamento e esse diagnóstico, porque nós temos o entendimento de que temos que debater como tratar o jovem no meio de tanta violência no Brasil, no sentido
de procurar a sua recuperação. E acho que aqui, no Amazonas, Senador Lindbergh, Relator, assim como em
Roraima, temos que trazer outro debate, que é sobre os jovens que não vivem nas grandes cidades e nas grandes regiões metropolitanas, mas sobre os jovens que vivem no interior, no nosso caso, muitos indígenas, que
são utilizados pelos grandes traficantes de droga. Eles são utilizados para transportar drogas. E são jovens. Os
índios são utilizados, mas, no geral, os jovens é que são utilizados.
Quero dar o meu testemunho de que o Senador Omar, por toda a experiência que teve não só como Governador, mas como Secretário de Segurança do Estado do Amazonas, fala com muita recorrência sobre essa
questão em Brasília. Nós temos que voltar os olhos para a porta de entrada daquilo que é a principal razão da
violência no País, que é a droga.
Então, eu acho que, estando no Amazonas, que tem essa larga fronteira desprotegida, não podemos fugir
desse aspecto e desse assunto que entendo que mereceria um capítulo exclusivo no seu relatório.
Então, ditas estas primeiras palavras, agradeço a todos aqueles e aquelas que aceitaram o convite, a
todos, agradeço ao Zulmar, que aqui está, que já foi Superintendente aqui e que tanto contribuiu conosco e
agora está contribuindo com a CPI – estamos nos reencontrando depois de muito tempo –, e aos Parlamentares que vieram de fora.
Muito obrigada a todas.
Muito obrigada a todos.
Vamos ouvir aqui casos importantes.
Estão me dizendo que, antes de passar a palavra, tenho que declarar aberta a reunião.
Havendo número regimental, declaro aberta a 17ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 115, de 2015, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de
jovens no Brasil.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos dos
Requerimentos nºs 31, 32 e 35, aprovados pelo Colegiado.
Esta audiência é a terceira de um ciclo de audiências da Comissão realizado em diversas capitais.
E aqui há toda a relação dos nossos convidados, de cujos nomes, posteriormente, nós faremos a leitura.
Estão aqui o Secretário de Segurança Pública... Enfim, são várias pessoas.
Registro que o Ministério Público do Estado informou, por telefone, a esta Comissão que os Promotores
afins ao tema da CPI não poderiam comparecer a esta audiência em virtude de compromissos previamente
agendados.
Antes de iniciarmos, quero agradecer ao Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Josué Neto, jovem Deputado, que aqui está muito bem representado pela Deputada Alessandra Campêlo, que, gentilmente,
cedeu este espaço e a estrutura para que esta audiência pública pudesse ser realizada.
Agradeço também aos colaboradores da Assembleia Legislativa que nos auxiliaram na condução deste
evento.
A título de informação, esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e será
realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Portanto, quem está ligado na
TV Assembleia pode se comunicar. Na tevê devem estar aparecendo os contatos com a direção dos trabalhos.
Suas perguntas, seus questionamentos ou relatos aqui serão repassados. Também podem enviar para o Portal
e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/ecidadania. Peço que os técnicos coloquem isso na tela. E no
Alô Senado, pelo 0800-612211. E também, digo aos que estão presentes, todos, independente do relato que
farão: quem quiser fazer pergunta ou enviar qualquer informação à Mesa fique à vontade.
Então, passo imediatamente a palavra ao nosso ex-Governador, Senador Omar Aziz. (Palmas.)
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Obrigado.
Bom dia a todas e bom dia a todos. Eu não sou membro da CPI, mas, como sou amazonense e como os
colegas Senadores estão aqui, fiz questão de estar presente, até porque é um debate que interessa a todos
nós da sociedade brasileira, principalmente a nós, aqui do Amazonas, para que possamos debater o assunto.
Quero cumprimentar a Presidente da CPI. Como há pouco ela disse, a Senadora Lídice da Mata viria, mas
pegou uma bronquite. Eu até brinco com ela que são os ares da Bahia que não lhe fizeram bem no último final
de semana em que esteve lá.
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Quero cumprimentar meu querido amigo José Medeiros, o Relator Lindbergh, companheiro. Quero aqui
dar um depoimento: o Senador Lindbergh, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, foi peça importante para preservar a competitividade da Zona Franca de Manaus. Uma salva de palmas
para o Senador Lindbergh, uma pessoa muito importante. (Palmas.)
Quando eu era governador, eu o procurei, e ele se colocou à nossa disposição. Aqui, todos nós, amazonenses, sabemos que há uma coisa para nós intocável: ninguém ouse tocar na Zona Franca que nós teremos
problemas.
Graças a Deus, com relação a isso, o Senador José Medeiros é uma pessoa que comprou nossa briga também, está do nosso lado e sei que posso contar com todos. Sobre a Vanessa nem é preciso falar, porque eu e
ela temos obrigação; não é favor.
Quero cumprimentar a Deputada Alessandra Campêlo, o Deputado José Ricardo, o Vereador Waldemir
José. E, em nome da Graça Prola, que é nossa Secretária de Direitos Humanos, cumprimentar todas as mulheres; e, em nome do Secretário Adjunto de Segurança Pública, cumprimentar os homens. Sejam todos cumprimentados.
O Gilmar trabalhou comigo e sabe da importância que dou à questão da segurança pública, e, nesses
anos todos, temos patinado muito. Vejam bem: não é falta de investimento. O Estado do Amazonas dobrou
nos últimos anos o investimento tanto na valorização dos policias como na compra de novos equipamentos,
para que pudéssemos fazer uma segurança pública.
Não é normal no Amazonas o que aconteceu, e aqui quero dizer que o Governador José Melo determinou
que isso fosse esclarecido – muitos desses casos já estão esclarecidos inclusive. Não é uma coisa que acontece todo final de semana, mas os números de jovens nos assustam, porque eu não conheço ninguém que faça
tráfico de drogas, que esteja envolvido com drogas e se aposente: ou ele é preso, ou ele morre.
No Rio de Janeiro, por exemplo, Estado do Senador Lindbergh, não se produz droga, não se produz arma,
e os morros estão cheios de drogas e armas. Entram por onde? Pelas nossas fronteiras.
A CPI tem um papel importante não só para esclarecer alguns fatos, mas também para, no final, fazer
uma proposta objetiva, para que possamos combater não o efeito, como estamos aqui discutindo o efeito. O
efeito é a morte do jovem, o efeito é a prisão, o efeito é a causa disso tudo.
E o que é a causa disso? Em 90% ou mais dos casos, se formos ver o histórico dessas pessoas, infelizmente,
assassinadas no Brasil, é o envolvimento com uma coisa que machuca as famílias, e machuca profundamente,
porque só quem tem um jovem usuário de droga na família sabe o sofrimento da mãe e do pai, sabe que uma
mãe e um pai não dormem enquanto um filho não chega. E não é um dia, mas anos de sofrimento. Parece que
é uma carga tão pesada que a mãe, muitas vezes, olha para o céu e se pergunta: “Meu Deus, o que eu faço?”
E, muitas vezes, ela fica assustada. Na madrugada, quando o telefone toca, ela não sabe se vão dar notícia de
que o filho está vivo ou está morto.
Ele começa, Senadora Vanessa, gastando com droga o dinheiro do salário ou da mesada que o pai dá.
Depois que isso acaba, ele começa a roubar a própria casa. A primeira coisa que ele leva é um aparelho de
som, uma televisão, as joias... E assim por diante. Não adianta a gente dizer aqui que isso não acontece, pois
acontece. Infelizmente, acontece. Qual é o efeito? O efeito é a destruição das famílias, o efeito é o sofrimento
de uma mãe. E é com isto que esta CPI procura acabar. Porque nenhuma mãe coloca um filho no mundo para
dizer: “eu sonho que meu filho seja traficante” ou “eu sonho que meu filho seja usuário”. E nenhuma mãe foi feita para enterrar o filho, seja traficante, seja assassino, seja o que for. Nenhuma mãe foi feita para isso. (Palmas.)
Nenhuma! Nenhuma!
Então, o nosso papel aqui não é achar responsáveis. “Ah, o Governo Federal, o governo estadual...” Não,
nós temos que discutir uma saída para um problema. Eu vou passar, a Vanessa vai passar, os outros vão passar,
mas, se a gente não tomar uma decisão agora, o problema vai continuar. Porque nós éramos, aqui, sinceramente. Tirando o jovem da UNE aqui, todos nós já estamos com uma idade em que se dizia, lá atrás, havia aquele
slogan, que nós éramos o futuro do Brasil. A grande maioria de nós aqui era “o futuro do Brasil”. Nós éramos o
futuro do Brasil há 30 anos. E o que a gente vê é decepção do ponto de vista político, é decepção do ponto de
vista da atividade-fim.
Então, a minha colaboração, a contribuição que eu posso dar é dizendo o quanto nós podemos ainda
fazer para evitar. Há pouco, eu disse para a imprensa: olha, o efeito é isso, a causa é nossas fronteiras desguarnecidas permitindo a entrada de drogas toda hora. O Amazonas não produz um pé de cocaína, mas, do outro
lado do Javari... (Palmas.)
..., atravessou Atalaia do Norte, bem em frente, há plantações de cocaína, cocaína que é trazida para cá e
lá para o morro do Rio de Janeiro, lá para Mato Grosso – Mato Grosso, não; é na fronteira com a Bolívia. Então,
tem esse tipo de problema também. E aí? Qual é o efeito?
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O que esta CPI... Eu quero aqui, Senador Lindbergh, que é o Relator, pedir um tratamento diferenciado
para as fronteiras brasileiras por onde entra droga e arma. Quero um tratamento diferenciado. (Palmas.)
Se nós formos ver as comunidades indígenas de São Gabriel da Cachoeira, que faz fronteira com a Venezuela, nós sabemos que estão traficando e estão usando os índios para fazer isso. Aí uma embarcação desce
o Rio Negro cheia de drogas, ou por Barcelos... Não tem fiscalização, pessoal! Não tem! Porque a quantidade é
muito grande e os nossos rios são imensos.
No Alto Solimões, a droga que é trocada com organizações que lutam lá contra o governo colombiano...
As Farc não têm comida. Elas trocam comida brasileira por armas e drogas e entram pelas nossas fronteiras. O
Javari, que sai do Peru e vai até Santo Antônio do Içá, também é uma abertura muito grande para a entrada
de drogas. E não é...
Segundo o Secretário Sérgio Fontes, e o ex-Superintendente Delegado da Polícia Federal Dr. Zulmar sabe
dessas informações, uma quantidade de drogas entram e vão para as mãos desses jovens que, depois que não
pagam o traficante maior, são mortos. A maioria das mortes de jovens envolvidos com drogas ocorre porque
eles não cumprem a sua obrigação com o traficante. E aí o traficante, para não levar “pernada” de outros, dá
como exemplo a morte de um desses jovens. Mas, se essa droga não chegar a esse jovem, ele não irá morrer,
por isso e ele não irá destruir uma família, nem tirar a esperança do coração de uma mãe. (Palmas.)
Por isso, eu quero dizer para vocês que a minha contribuição é neste sentido: não de achar culpados.
Não há culpados. Nenhum governador, nenhum prefeito, nenhuma presidenta ou presidente quer ver seus
filhos jovens envolvidos ou mortos. Nem nós, Senadores, aqui, nem a Senadora. Todos aqui somos pais, e isso
pode acontecer na família de qualquer um de nós. Não venham me dizer que isso só acontece numa família
de pessoas humildes. Não! Há muita gente que tem dinheiro, e a justificativa de a pessoa estar usando drogas
é porque o pai briga com a mãe. (Palmas.)
Então, cada vez mais, vamos trabalhar para ter uma proposta objetiva nesse sentido.
E aqui há, sim, desvios, como há em outros Estados, um ou outro desvio. Mas, no mais, vejo uma polícia,
tanto militar quanto civil, se esforçando ao máximo para dar segurança e qualidade de vida à população – não
à amazonense, mas a toda a população brasileira.
Era isso, Senadora Vanessa, que preside esta reunião.
Eu vou ficar aqui um pouco com vocês. Quero dizer que a minha contribuição está sendo dada no Senado, e quero que esta Comissão também coloque isto no seu relatório final: eu vou pedir que o dinheiro da
segurança pública não seja contingenciado pelo Governo Federal. (Palmas.)
Está certo? Estou relatando um projeto, e acho que não dá... Por pior que seja a crise, há três áreas de
atividade-fim que não podemos pensar em contingenciar e, sim, procurar colocar mais recursos nelas. E são
três atividades que não esperam: uma é segurança pública; outra é saúde; a outra, a educação. Não se permite
um país como o nosso contingenciar recursos.
E, agora, que vamos votar a DRU, também vamos ter de trabalhar muito em cima disso, Senador Lindbergh, porque estamos discutindo redução de maioridade penal. Se isso fosse a solução, já teria sido resolvido em vários países. Também não podemos dizer que todo jovem de 16 anos seja marginal. Não é verdade.
Parece que, quando se fala nisso, todo jovem que tem 16 anos é bandido. Não é. É de uma minoria da minoria
da minoria que estamos falando; estamos tratando de uma minoria e nunca da maioria. Mas é uma discussão
que o Senado vai travar ainda. É muito polêmica. Eu sei o posicionamento da Vanessa, sei o posicionamento
do Lindbergh, muito claro, sobre isso. Com o José Medeiros ainda não conversei a respeito.
Eu não me aprofundei nessa discussão, mas é um tema que nós estamos abertos para discutir com a
sociedade. Quando vemos as pesquisas, 87% da população são a favor da redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal, pura e simplesmente, não resolve o problema de ninguém. Colocar uma pessoa a
mais ou uma a menos na cadeia não resolve. É como a corrupção no Brasil: não é botar na cadeia que resolve.
É mudar a cultura, é mudar a estrutura. (Palmas.)
É mudar as coisas que facilita. Aqui, nós quatro – Senador José Medeiros, eu, a Senadora Vanessa e o Senador Lindbergh – votamos contra empresas financiarem campanha política. É um passo, é um passo! (Palmas.)
É um passo, é um passo! É um passo importante, porque acaba com a promiscuidade de relação de político com empresas. Não há por que ter essa relação. Muitas vezes, um político tem de ser contrário aos interesses de uma grande empresa, e aí não fica contra o interesse dela porque, na contribuição da campanha, o
cara deu uma ajuda: “Olha, não vou ficar”.
Agora mesmo, vi gente defendendo o não aumento da tributação de 15% para 20% do lucro. Não estou
falando do faturamento não; do lucro. Um banco, só um banco teve um lucro, nos três primeiros meses deste
ano, de R$5,9 bilhões, que é o Banco Itaú. Como não cobrar mais contribuição dessa pessoa para a população
brasileira? Por que não? (Palmas.)
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Eu sou contra a gente cobrar uma contribuição maior do assalariado. Esse não tem mais condições de
pagar. Esse já está pagando não sei quantos por cento de imposto de renda, paga contribuição social. Ele não
aguenta, mas quem tem lucro, eu vou dizer, não vai quebrar. Um banco que tem um lucro, em três meses, de
R$5,9 bilhões, se for dar mais R$500 milhões, R$600 milhões desse lucro, não vai quebrar e não vai deixar uma
pessoa mais pobre. O cara que já ganha R$3 bilhões, para que ele quer ter R$4 bilhões, enquanto muitos não
estão ganhando absolutamente nada?
É uma discussão simples, mas eu vi Parlamentares não defenderem isso, serem contra, e com argumento
de que isso seria repassado para quem tem um cheque ou trabalha no banco. Não tem nada a ver uma coisa
com a outra, absolutamente nada. São aqueles que estão forçando uma barra para que a gente não faça as
mudanças e os ajustes necessários, de que o País precisa. Esse ajuste não é mais para mim. Esse ajuste é para
um país futuro, e aí envolve muitas coisas.
Por isso, quero aqui agradecer o Senador Lindbergh, a Senadora Vanessa, o Senador José Medeiros, que
fizeram o convite a mim para estar aqui presente. Espero que os amazonenses possam dar uma grande contribuição à relatoria final do Senador Lindbergh.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito bem.
Creio que o Senador Omar, sem dúvida nenhuma, tem uma grande contribuição a dar a esta CPI não só
pelo fato de ter sido governador, mas principalmente Secretário de Segurança de um Estado tão importante,
como ele próprio o caracteriza, um Estado que deveria ter uma atenção maior da Polícia Federal do Brasil. Aliás,
eu acho que, nesses últimos tempos, já vem tendo.
Quero comunicar a presença do Deputado Carlos Alberto. Muito obrigada. Ele preside a Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes aqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela presença. O Senador Crivella
mandou um grande abraço para o senhor, Deputado Carlos Alberto. Levante-se, aí, para o pessoal conhecê-lo.
Pois não. O senhor ligou o microfone, pode falar.
O SR. CARLOS ALBERTO – Exma Senadora, eu quero simplesmente agradecer e recebo o abraço.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Do Senador Crivella.
O SR. CARLOS ALBERTO – Aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas à Comissão que aqui se
faz presente, constituída por Senadores, por Senadoras, inclusive pelo nosso grande amigo e ex-governador,
hoje Senador, Omar Aziz.
É um prazer muito grande estar tendo a oportunidade também de participar desta reunião, que traz
uma temática muito forte, do máximo interesse da população. Muitas são as famílias envolvidas, e a temática
realmente veio ao encontro da necessidade de muitos.
Portanto, recebam as minhas boas-vindas.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada,
Deputado Carlos Alberto.
Deputado Augusto Ferraz, que preside a Comissão de Esporte. Cadê o Deputado Augusto Ferraz? Ali.
Muito obrigada pela presença.
E o Deputado José Ricardo também está à mesa, juntamente com a Deputada Alessandra.
Já acertamos com o Senador Medeiros e com o nosso Relator, Senador Lindbergh. Vamos passar imediatamente a lista dos nossos convidados para que, depois, ao final, eu e o Senador Omar abrimos, os dois encerrem a reunião, não é, Senador Omar?
Então, passo a palavra ao Secretário-Executivo Adjunto de Operações e Segurança Pública do Estado do
Amazonas, Dr. Pedro Florencio Filho, lembrando que o Secretário de Segurança, Dr. Sérgio Fontes, está em um
compromisso, mas está aqui muito bem representado.
A gente está acertando aqui que o tempo inicial será de cinco minutos, podendo ter mais dois ou três
de prorrogação, porque o debate não se encerra aqui. Temos muitas pessoas para serem ouvidas e depois
continuaremos no debate. Então, cinco minutos com uma tolerância de dois ou três minutos. Fica bem assim?
Então, com a palavra, o Dr. Pedro Florencio.
O SR. PEDRO FLORENCIO FILHO – Senadora Vanessa Grazziotin, bom dia.
Permita-me falar daqui e abrir mão de estar na tribuna.
Senador Omar Aziz, Senador Lindbergh Farias, Senador José Medeiros, Deputada Alessandra, Drª Graça
Prola, Coronel Franklides, Dr. Ivo, nossos companheiros que estão aqui na tribuna, senhoras e senhores, antes de
mais nada, quero dizer, Senadora Vanessa, que é um prazer muito grande fazer parte de uma Mesa tão seleta.
Quero aqui cumprimentar o Dr. Zilmar Pimentel, que foi Diretor-Executivo da Polícia Federal, Secretário
de Segurança, alguém que muito contribuiu para o que é hoje a Polícia Federal no Brasil. Meus cumprimentos,
Dr. Zilmar.
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O Senador Omar Aziz já disse parte do que eu tinha a dizer, com muita autoridade de quem conhece
profundamente o Amazonas e o sistema de segurança pública.
Infelizmente, somos vizinhos dos dois países maiores produtores de cocaína no mundo. E temos, cortando o nosso Estado, o Rio Solimões e o Rio Negro, que é por onde a droga passa, deixando esse rastro de
homicídios no Amazonas, não só no Brasil, porque essa droga que passa por aqui, além de ficar no Brasil, vai
para a Europa, através da África. Nós temos essa mazela.
Independentemente disso, a administração do Dr. Sérgio Fontes, nosso Secretário de Estado de Segurança Pública, tem, desde o momento em que assumimos a Secretaria de Segurança, envidado todos os esforços
para estruturar melhor a Delegacia de Homicídios, estruturar o DPTC e principalmente estruturar o sistema de
combate às drogas. Exemplo disso, nós já estamos fechando 6 toneladas de drogas apreendidas no ano. Isso
é um recorde absoluto no Estado. A apreensão maior que o Estado fez em um ano foi de 2,1 toneladas. Neste
ano, até hoje, nós estamos com 6 toneladas de drogas apreendidas. O que significa isso? Significa exatamente
o trabalho que a Secretaria de Segurança Pública vem desenvolvendo no Estado, o esforço, a estratégia que o
Dr. Sérgio Fontes tem desenhado para o sistema de segurança pública.
Ocorre, claro, que, com essas apreensões de drogas, esses números muito impactantes, há também um
reflexo nas ruas. Há uma cobrança, e a cobrança do crime é com mortes. Infelizmente, nossos jovens, como bem
disse o Senador Omar Aziz, uma minoria absoluta tem envolvimento com as drogas, seja no transporte, como
mulas, seja por dependência química, seja como aviões, entregando drogas aqui na cidade, e, infelizmente,
o crime cobra com a vida. Por isso, morrem muitos jovens. São jovens que estão envolvidos com as drogas. E,
por dependência, por terem drogas apreendidas pela Polícia, por divisões, disputas de territórios, de bocas de
fumo, ocorrem essas mortes que temos presenciado no nosso Estado, principalmente em Manaus.
O que chama a atenção da Comissão Parlamentar de Inquérito aqui no Amazonas foram as mortes,
principalmente as ocorridas naquele fatídico final de semana em que houve 37 mortes, na maioria, de jovens.
O que podemos afirmar, autenticar é que o Dr. Sérgio Fontes, num esforço, cumprindo determinação
do Governador José Melo, estruturou uma força-tarefa somente para investigar a possibilidade de grupos de
extermínio no Estado. Senador Lindbergh, nós temos uma força-tarefa composta, inclusive, também por policiais federais, que está atuando e muito rapidamente vamos dar uma resposta à sociedade de que segmento,
se houve ou não grupos de extermínios relacionados com a morte naquele dia, na sexta-feira, do Sargento
Camacho. Isso está sendo investigado e logo logo a Secretaria de Segurança vai dar uma reposta à sociedade.
Nós podemos dizer, Senador Omar Aziz, que as investigações estão em ótimo estágio, estão bem adiantadas. Recebemos um apoio, na semana passada, de três colegas policiais federais peritos, em um cruzamento de dados e informações, que vieram para dar suporte a essa força-tarefa. Logo nós daremos uma resposta
desse trabalho.
Independente disso, o Dr. Ivo, nosso Delegado que comanda a Delegacia de Homicídios, que está aqui,
vai poder explanar melhor o trabalho que vem desenvolvendo. Vários daqueles homicídios naqueles dias já
foram esclarecidos.
Infelizmente nós temos um volume muito grande de homicídios, e não temos como dar uma resposta
com a mesma velocidade. É claro que a sociedade nos cobra que rapidamente se esclareçam os homicídios
que ocorreram. Mas enquanto nós estamos investigando o que ocorreu ontem, hoje já aconteceram alguns
outros, e, a partir de hoje, temos de começar essa investigação.
Por mais estrutura, homens, equipamentos – fora os que já se encontrou – que o Secretário tenha colocado na Delegacia de Homicídios, vocês devem entender que a dificuldade da polícia é muito grande, por
conta das circunstâncias das mortes. Podemos afirmar que a grande maioria das mortes, claro, têm relação
com o tráfico de drogas. São pessoas que, em alguns casos, têm um relacionamento com o tráfico de drogas.
Agora, só as investigações, só o resultado delas é que pode esclarecer efetivamente que relacionamento
aquele indivíduo morto tinha com o tráfico de drogas. Então, a gente diz que a maioria dos homicídios dos jovens – fora esses que acontecem com arma branca, briga de bar – têm envolvimento com o tráfico de drogas.
Nós vamos continuar trabalhando. O Dr. Sérgio tem um compromisso com o Estado de continuar desenvolvendo o trabalho.
O meu tempo já se excedeu aqui.
Eu agradeço a oportunidade de trazer esclarecimentos aqui, Senadora Vanessa Grazziotin, Senador Omar
Aziz, Senador Lindbergh. E nos colocamos à disposição da CPI, O Dr. Sérgio está à disposição da CPI, para qualquer esclarecimento, a qualquer tempo e hora. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Medeiros. Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Agradeço as palavras
do Dr. Ricardo.
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Agora vamos passar a palavra para a Drª Anagáli Marcon Berdazzo, Juíza Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
A SRª ANAGÁLI MARCON BERDAZZO – Obrigada.
Um bom dia a todos. Eu quero agradecer, em nome da Presidência do Tribunal de Justiça, o convite para
participar deste evento.
Cumprimento a Mesa na pessoa da Senadora Vanessa Grazziotin e na pessoa do Senador Omar Aziz, que
aqui se fazem presentes.
É muito triste a gente ver essa onda de mortes que está ocorrendo, principalmente envolvendo os jovens.
Vemos que isso precisa de uma resposta imediata da sociedade. O Poder Judiciário está apto a julgar todos os
crimes que vierem após a investigação, chegarem até nós. Tanto assim o é que há julgamentos diários pelos
tribunais do Júri. Nós temos hoje três tribunais do júri funcionando na cidade de Manaus, fora todos os outros
juízes que têm competência no interior do Estado.
Eu penso também que, após essas investigações todas, que chegarão à autoria desses delitos, esses autores serão exemplarmente punidos. É interessante que se faça esse trabalho para que se possa estabelecer
formas efetivas de coibir a prática desses crimes contra a população e, principalmente, contra esses jovens que
se encontram em situação de vulnerabilidade social.
Eu agradeço e reforço a disponibilidade do Tribunal de Justiça de estarmos sempre acompanhando e de
prestarmos qualquer esclarecimento que diga respeito a esse fato. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Medeiros. Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Agradeço as palavras
da Drª Anagáli.
Queria registrar aqui a presença do Deputado Luiz Castro, do glorioso PPS, do Amazonas. Entendeu o
glorioso, né? Eu estou falando isso porque também sou do PPS, enfim, puxando a sardinha para o prato.
Agora, com a palavra, Franklides Ribeiro, Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas.
O SR. FRANKLIDES RIBEIRO – Bom dia a todos e a todas.
Cumprimento a Mesa; Senador Omar Aziz, Senador do Estado do Amazonas; Senador Lindbergh Farias;
Senadora Vanessa; Senador José Medeiros; Deputada Alessandra Campêlo; Deputado José Ricardo; Secretário
Florencio, da Secretaria de Segurança Pública; Secretária Graça Prola, amiga da ação social que labuta há vários
anos nessa área; Dr. Victor, Delegado da Delegacia de Homicídios; senhoras e senhores.
A segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos.
Senador José Medeiros, Senador Lindbergh Farias, a Polícia Militar investe no policiamento comunitário
no Amazonas. O carro-chefe: uma determinação governamental.
De público, a Polícia Militar do Amazonas agradece o Senador Omar Aziz pelo investimento na Polícia
Militar do Amazonas, nos órgãos de segurança pública.
Hoje nós chegamos a esse patamar, sendo referência até para outros Estados, uma vez que nós investimos no policiamento proativo, na polícia cidadã, na polícia da proximidade.
Senhoras e senhores, com essa preocupação com a segurança, com a prevenção primária, dividimos a
cidade de Manaus, Senador José Medeiros, em 6 áreas de segurança pública, em 30 companhias interativas
comunitárias. Nós temos 194 setores na cidade de Manaus, e cada setor de policiamento tem a representação
de um oficial da Polícia Militar. Isso já é uma evolução e já é um diagnóstico positivo de contato, de proatividade com a comunidade.
E também investimos em ações sociais. Há o Proerd. Quem não conhece o Proerd no Amazonas, que tem
o fator fundamental de um programa de resistência às drogas das crianças e dos adolescentes?
Ações sociais nos bairros: Projeto Bom de Bola, no Santa Etelvina; projeto de artes marciais na 13ª Cicom,
na Cidade de Deus; projeto social Pró-menor Dom Bosco. Deputada Alessandra, a senhora mesma participou
de eventos da Polícia Militar, em contato com a comunidade. Nós temos a preocupação de ter esse link com a
sociedade.
Ratificando as palavras do Senador Omar Aziz e do Secretário Florencio, infelizmente, senhoras e senhores, estamos vivenciando o mal do século XXI, que é a situação referente às drogas.
A maioria das ocorrências, em Manaus, de crimes contra o patrimônio, furto e roubo têm ligação com o
tráfico. O alto índice de homicídios de jovens em nossa cidade, que é na faixa de 18 a 24 anos, é uma preocupação do Comando da instituição, do Governo do Estado no combate ao tráfico de drogas.
O Deputado Zé Ricardo, um economista, sabe que infelizmente o tráfico de drogas, a economia ilícita
tem a maior arrecadação mundial. E a essência da economia é oferta e demanda. Infelizmente quem tem algum
tipo de comércio sabe disto: se você não vender um produto, você tem falência. Isso é a essência. Infelizmente,
o tráfico vigora porque tem o consumidor lá na ponta. Essa é uma realidade.
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A preocupação da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado é o combate à entrada de
drogas, tanto na cidade de Manaus, como no Estado do Amazonas. A Base Anzol, lá em Tabatinga, hoje inicia a
operação em Vitória Régia. Nós estamos fechando o cinturão de Manaus, para coibir, inibir e reduzir a entrada
de entorpecentes na nossa cidade. É uma preocupação nossa.
Em nível governamental, com o Programa Todos pela Vida, Senadora Vanessa, Senador Lindbergh Farias, a preocupação do Governo do Estado é uma gestão, ter uma referência, que já estamos adquirindo, que
foi criada em Recife, em Pernambuco, que é o Projeto Pacto pela Vida, que tem a preocupação de redução da
incidência de crimes contra a pessoa com morte no Estado do Amazonas. A comando do Governador do Estado, todas secretarias vão estar envolvidas, não só a segurança pública, educação, saúde, ação social, sistema
prisional, Judiciário, todas as organizações governamentais e não governamentais. É um pacto social. E a Polícia Militar está preocupada, nós estamos enfatizando o policiamento em áreas em que nós verificamos que há
uma incidência grande com respeito ao tráfico de entorpecente, que tem um link com o número de homicídios
na cidade de Manaus. A preocupação é com o policiamento ostensivo, preventivo, para inibir, reduzir e coibir
essa ação delituosa, apesar de que a essência do policiamento preventivo é o crime contra o patrimônio, mas
o maior patrimônio do ser humano é a sua própria vida.
A mensagem da Polícia Militar, e essa é uma preocupação do setor de segurança pública, é: educar o
jovem, para não ter que punir o adulto.
A Polícia Militar do Amazonas está preocupada com a investigação, por parte da Delegacia de Homicídios, daquele fatídico final de semana, já está fazendo o levantamento dos autores dos delitos. E o que nós
estamos verificando é o envolvimento de vários adolescentes e jovens com o tráfico de drogas. Está sendo o
fator determinante para a motivação dessa incidência criminal.
E ratificamos, senhores e senhores, o investimento social: educar o jovem para não ter que punir o adulto.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada,
Dr. Franklides, Tenente-Coronel da Polícia.
Eu passo a palavra agora à Drª Graça Prola, Secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, pedindo
que, neste primeiro momento, Drª Graça, observe o tempo, para que possamos abrir espaço para todos. São
muitas as pessoas que estão querendo falar. E lembro aos Parlamentares...
Vereador Waldemir José, não sei se comuniquei sua presença, mas registro. V. Exª falará após abrirmos
para algumas pessoas que vieram aqui relatar alguns casos.
Também comunico a presença do Subsecretário da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer,
Rodrigo Guedes. Muito obrigada pela presença.
Drª Graça Prola, se a senhora quiser usar a tribuna, fique à vontade.
A SRª GRAÇA PROLA – Muito obrigada, Senadora. Pode ser aqui, não é? Obrigada. Eu só vou pedir licença para ficar em pé, porque, se não, fica complicado aqui, pela altura.
Bom dia a todas e a todos. Eu quero cumprimentar a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador Omar Aziz,
Senadores pelo Estado do Amazonas e que coordenam esta Mesa, e o Senador Lindbergh, pela coordenação
da CPMI sobre a questão dos assassinatos na juventude aqui no Estado do Amazonas. E quero cumprimentar
todos os outros componentes da Mesa na pessoa do meu companheiro de equipe, de governo, Dr. Florencio,
Secretário Adjunto da Segurança Pública.
Nós precisamos dizer que o Estado do Amazonas tem uma população de jovens em torno, em números
absolutos, de 1.027.830 pessoas residentes. E aqui nós estamos considerando jovens a população na faixa etária
de 15 a 29 anos, levando em consideração os parâmetros legais que hoje definem essa faixa de idade. Só em
Manaus, nós temos uma população, de 15 a 29 anos, de 541.362 pessoas residentes, sendo maior, na verdade,
em Manaus, as do sexo feminino, 277.861 pessoas.
Pelos dados oficiais, nós temos uma incidência de mortes de jovens em torno, em números absolutos, de
acordo com um levantamento feito, numa linha do tempo, de 2010 até julho de 2015, de 5.653 registros. Desse
total, o ano de 2012 foi aquele em que mais, pelos percentuais oficiais, mortes de jovens nessa faixa de idade
foram registradas. A faixa etária mais incidente, como já falou meu colega Tenente-Coronel Franklides, é a de
18 a 24 anos, e majoritariamente do sexo masculino. O ano de 2015 já representa para nós uma preocupação,
em razão do número já registrado até julho de 607 agravos.
O Governo do Estado do Amazonas, o Senador Omar Aziz já falava que aqui nós não estamos para culpabilizar ou encontrar culpados ou inocentes, mas, na verdade, o perfil dos jovens que morrem ainda hoje no
Estado do Amazonas são meninos e meninas, a grande maioria – à exceção de outros homicídios que acontecem ou em razão da questão passional ou em razão de outros motivos –, via de regra, por envolvimento com
a questão do tráfico de drogas ou pelo uso de drogas efetivamente.
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E o que nós do Estado do Amazonas e do Governo, especialmente, vimos fazendo? Nós temos o atendimento ao adolescente autor de ato infracional aqui no Estado do Amazonas, cumprindo todas as medidas
que estão estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós temos, privados de liberdade,
113 adolescentes na faixa etária de até 18 anos, de 12 a 18 anos, e 13 maiores de 18 anos, na faixa etária de 18
a 19 anos, pelo descumprimento de medidas que a lei estabelece.
Nós temos 122 adolescentes e jovens sendo acompanhados pelo programa de apoio a egressos, trabalhando a inclusão no mercado formal de trabalho e o retorno efetivo... (Falha na gravação.)
Nós temos ainda...
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Três minutos, Graça.
A SRª GRAÇA PROLA – O.k. Nós temos ainda, pela Secretaria de Educação, o Programa Amazonas Alfabetizado, em que nós temos uma grande incidência de jovens maiores de 15 anos, não só em Manaus, mas
nos Municípios do interior do Estado.
Nós temos o projeto Galera Nota 10, que atende meninos e meninas da periferia em Manaus, até quase
três horas da madrugada, garantindo que esses meninos tenham não só o esporte, mas as orientações e os
atendimentos psicossociais.
Nós temos, em execução, o Plano Estadual de Enfrentamento e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes. E, agora, estamos trabalhando o programa Fique Sabendo Jovem, numa articulação com o Unicef, com as secretarias de saúde do Estado e dos Municípios e com as secretarias de educação do
Estado e dos Municípios, a fim de que possamos coibir a incidência do vírus HIV na população de jovens. Esse
vírus se tornou bastante incidente. Como Estado, já estamos chegando perto do Estado do Rio Grande do Sul
e já estamos em patamar igual ao da cidade de Porto Alegre, considerando a cidade de Manaus.
O Sistema de Assistência Social implantado no Estado também tem contribuído com os serviços de convivência e de fortalecimento de vínculos para a orientação da população jovem nessa faixa etária.
Em Manaus, temos 13 Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e 38 Creas (Centros de Referência
Especializados de Assistência Social), espalhados nos Municípios do interior do Estado. Só não temos ainda a
cobertura total em razão do regramento da Política de Assistência Social, que estabelece, pelo porte populacional, a implantação tanto da gestão quanto dos serviços que compõem a gestão básica, a gestão inicial ou
a gestão plena.
Pela política de saúde, há CAPS implantados. Um deles está em Parintins, e, em Manaus, há pelo menos
quatro, mas nenhum deles ainda é CAPS AD, que atende a questão da drogadição, que trata, na verdade, os
transtornos causados pelo uso de drogas.
Outros programas executados pela Secretaria de Segurança, Proerd, Previne, Pró-Vida e Formando Cidadãos, formam conosco, dos direitos humanos e da assistência social, um cinturão de prevenção a essa situação.
Temos ainda as Unidades de Tratamento. Em março de 2014, ainda no Governo do Senador Omar Aziz,
inauguramos o Centro Estadual de Recuperação em Dependência Química, que tem atendido rotativamente,
de acordo com cada situação, jovens, meninos e meninas, nessa questão da drogadição.
A Secretaria de Assistência Social do Estado, neste ano de 2015, fez um aporte financeiro para a descentralização do atendimento, não só para drogas, de algo em torno de R$10 milhões, para conveniar com organizações que atendem crianças, adolescentes e jovens não só nos serviços de convivência e de fortalecimento
de vínculos, mas também nos serviços de tratamento especializado.
Agora, vamos implantar, com a Secretaria de Segurança, através do CCII, o dispositivo de pânico para
mulheres que sofreram agressão por parte de homens que estão cumprindo medidas protetivas.
De certa forma, nós, do Governo do Estado, trabalhando articuladamente, temos buscado, temos tentado coibir a morte dos jovens. Estamos trabalhando as campanhas do Viva a Vida para garantir, pela Secretaria
de Direitos Humanos, articulada com outras secretarias, a vida, a vida digna dos meninos e das meninas.
(Soa a campainha.)
A SRª GRAÇA PROLA – Muito obrigada. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada,
Drª Graça.
Agora, de acordo com o entendimento aqui, vamos passar a palavra ao Dr. Rafael, que fala pela Defensoria Pública. O Dr. Rafael é o Defensor Público-Geral do Estado do Amazonas em exercício.
Na sequência, vamos chamar a D. Antônia, que falará sobre o caso Deusiane.
O Dr. Rafael está com a palavra.
O SR. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA – Bom dia a todos e a todas!
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Em primeiro lugar, acho muito importante esta iniciativa, porque, realmente, ouvir a população, para
tratar de um problema que a afeta, é, no mínimo, óbvio.
Então, parabenizo pela iniciativa o Senador Lindbergh Farias, ocasião em que eu o cumprimento, desejando que ele tenha uma boa estada na nossa cidade, no nosso Estado.
Não posso deixar de agradecer também o nosso ex-Governador. Não sei se ele ainda está presente. Ainda
está presente o nosso ex-Governador, que, sem sombra de dúvida, vai ficar na história do Estado e na história
da Defensoria Pública, porque foi o responsável por esse destacamento da Defensoria Pública como órgão do
Estado. (Palmas.)
É isso que eu acho importante colocar para a CPI. Por quê? O Senador Lindbergh Farias vem do Estado
do Rio de Janeiro, que tem a Defensoria mais forte do Brasil. Isso é fruto do apoio legislativo que a Defensoria
recebeu naquele Estado.
Posso garantir a todos e a todas que a Defensoria do Amazonas não tem a idade que aparenta ter. Ela
nasceu em 1990 no Estado, mas tem, na verdade, um ano apenas, porque a Defensoria não é defensoria ligada
ao Estado. A Defensoria não é defensoria quando ela tem que ficar pedindo sempre apoio dos Poderes, dos
quais ela tem obrigação de cobrar, e lutar contra as arbitrariedades, os erros, os equívocos. Então, a Defensoria
do Amazonas tem um ano de idade apenas, e eu tenho convicção de assegurar que a Defensoria ainda vai dar
muito orgulho para o Senador Omar Aziz e ainda vai dar muito orgulho para a população amazonense, porque
a nossa ideia, daqui para frente, é focar em cinco pontos.
Nesta ocasião, aproveito também para agradecer o apoio que o Estado tem dado à Defensoria, através
da Drª Graça Prola, que vai fazer parte desse nosso projeto, que consiste em atuar, no ano que vem, em cinco
frentes importantíssimas para o Estado. Uma delas, é claro, está envolvendo o tema da CPI.
A primeira é tratar da mulher, a mulher que é vitimada. Nesse caso, tanto as mulheres jovens quanto as
mais adultas também passam por isso. O segundo ponto é cuidar do idoso. O idoso é um grupo totalmente
destratado, desrespeitado no nosso País. O terceiro é cuidar do sistema carcerário, que está jogado. É muito
ruim o sistema carcerário brasileiro. Não existe expectativa para que essa situação melhore a curto e a longo
prazo. O quarto são os direitos humanos. A Defensoria – está na Constituição Federal – tem obrigação de cuidar dos direitos humanos, e nós não temos um defensor nos direitos humanos responsável por cuidar dos
direitos humanos. Por último, não se esquecer da criança, do adolescente, da infância, da juventude, que são
justamente um dos focos da CPI.
Portanto, a Defensoria se coloca, perante a CPI, como um órgão que pode auxiliar, que pode ajudar, que
pode coibir, que pode impedir o número avassalador de homicídios.
Para não tomar o tempo de mais ninguém, vou deixar o contato. Fica aqui para quem quiser procurar
apoio, auxílio. Os Deputados estão sempre procurando a Defensoria, que agradece o contato, porque sabe que
esse é o seu papel e que não faz nada mais do que cumprir a Constituição Federal.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada,
Dr. Rafael, inclusive pelo cumprimento do tempo.
Nós temos ainda aqui uma relação de autoridades, de entidades para falar, além dos Parlamentares,
obviamente, mas entendemos por bem, antes de passar a palavra para eles, chamar para usar a tribuna e fazer aqui o seu relato a D. Antônia Assunção da Silva – D. Antônia, pode subir –, juntamente com a Drª Martha
Gonzales, que complementará.
A D. Antônia é a mãe da Deusiane, aquela policial militar que foi morta recentemente, assassinada possivelmente, uma jovem de vinte e poucos anos. Trabalhava no Batalhão Ambiental aqui do Estado do Amazonas.
Dona Antônia e Martha, pois não. (Palmas.)
A SRª MARTHA GONZALES – Bom dia.
Inicialmente, eu cumprimento todos os presentes, na pessoa da Senadora Vanessa Grazziotin e da Deputada Alessandra Campêlo, e aproveito o ensejo para agradecer a atenção e a ajuda incansável que têm dado
ao caso. Porque não fosse por vocês, não estaríamos aqui hoje.
A SRª ANTÔNIA DA SILVA – Eu me chamo Antônia Assunção da Silva. Sou a mãe da soldada Deusiane
da Silva Pinheiro, morta dentro do Batalhão Ambiental, torturada e morta dentro do Batalhão Ambiental. Estou
aqui para representá-la. E agradeço a presença de todos e a oportunidade de estar aqui.
É lamentável que o Comandante-Geral não se encontre – como ele é uma pessoa de difícil acesso –, que
ele não esteja. Mas eu tenho uma pergunta a fazer: o que foi feito para a investigação da morte da Deusiane?
Porque até hoje eu não tenho nenhum conhecimento de que os assassinos foram punidos. Eu não tenho nenhum conhecimento disso.
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A SRª MARTHA GONZALES – Eu vou fazer um breve relato do que aconteceu para que vocês possam
entender a indignação da família com o fato.
O que aconteceu em 6 de janeiro deste ano? A Deusiane solicitou a licença especial dela porque não
compactuava com as corrupções que estavam sendo praticadas dentro do Batalhão Ambiental, corrupções
essas que já haviam sido denunciadas ao Ministério Público e também divulgadas no Facebook por um major.
Essa licença especial foi autorizada pelo Comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental à época. No entanto, Deusiane não foi liberada.
A SRª ANTÔNIA DA SILVA – Ela continuou em escala de serviço, e ela foi mandada para trabalhar em
uma base, na Base Peixe-Boi, onde ela estava trabalhando há um mês, onde foi premeditado um crime e morta. Minha filha foi torturada e morta.
Eu quero saber o que a Polícia Militar fez para elucidar esse crime. Porque eu não tenho conhecimento de
que nem os assassinos foram presos. O Sargento Camacho foi morto há menos de dois meses em um lugar público. Prenderam pessoas até em Belém, onde existia um acusado. Por que não foi feito o mesmo com a minha
filha? Porque eu não tenho uma posição social aqui em Manaus? Mas o dinheiro dos meus impostos é como
o de um empresário, uma pessoa influente. Eu estou mendigando justiça pela morte da minha filha. (Palmas.)
A SRª MARTHA GONZALES – Vale ressaltar que o assassinato se deu dentro de um barco apreendido
pela Polícia Federal, em área de administração da Polícia Federal. O Comandante do Batalhão disse que o barco
– e, realmente, estivemos no local – não apresentava condições sequer para alguém trabalhar naquele local.
Quando Deusiane... A Capitã Priscila informou nos autos, que também era uma das comandantes do Batalhão
Ambiental, que recebeu a ligação da morte de Deusiane às 17h30. No entanto, só foram chamar, comunicar
ao Ciops e pedir por socorro às 18h37, mais de uma hora depois do fato.
Essa uma hora foi o tempo que as pessoas presentes no local tiveram para manipular, alterar e fabricar
provas. Deusiane não assinou o livro de cargas. Por conta disso, a tese do... Além das provas e do laudo, a tese
do suicídio levantada naquele momento veio por terra. A arma que apresentaram de Deusiane foi arma diversa da que estava no livro de cargas, e eles diziam que ela estava armada. A Polícia encaminhou para a perícia
arma diversa daquela que deveria estar com a Deusiane. E para a nossa surpresa, no laudo que foi feito na arma
do Cabo Elson, que é o principal suspeito, o que ficou comprovado? Que o ferrolho da arma dele pertencia à
arma que diziam ser de Deusiane.
Então, fazemos o questionamento ao Sr. Comandante aqui, para que ele explique, primeiro, por que isso
aconteceu. Além disso, é preciso mencionar que os militares envolvidos disseram que é comum eles saírem
para a rua para fazer policiamento, apanhar a arma e não assinar o livro de cargas. Então, a sociedade fica à
mercê disso, e isso dificulta a elucidação de qualquer crime.
Nós gostaríamos de saber qual foi a providência tomada. O livro de cargas no qual estava o nome de
Deusiane foi rasurado para nele incluir o nome do armeiro. Então, nós queríamos saber também qual foi a providência que tomaram com relação a esse fato.
No termo do militar, ele disse, ele confirmou esta questão: que eles saem para a rua e não assinam o livro
de cargas, só o assinam no fim do expediente. Na requisição, o Cabo Elson só foi assinar, só foi fazer o exame
de corpo de delito, o exame residuográfico, no dia 3, três dias após o acontecido. A pessoa que tinha o dever
legal de agir, que naquele momento era o diretor da Diretoria de Justiça e Disciplina, deveria ter ido ao local,
deveria ter levado as pessoas para depor, deveria ter feito todos os exames – essas pessoas não agiram. Então,
o questionamento da família é no sentido de saber qual foi a providência adotada por conta dessa omissão,
dessa prevaricação que contribuiu para, justamente, dificultar a elucidação do crime.
No laudo de local de morte violenta ficou constatado que a morte foi em causa... O perito afirma haver
ocorrido no local em causa uma morte violenta perpetrada por arma de fogo. Isso, por si só, descaracteriza a
tese do suicídio levantada pelas pessoas e pelo próprio suspeito à época. A partir desse momento, a família
começou a ser perseguida, as testemunhas também passaram a ser perseguidas.
A perícia nas mãos de Deusiane para confirmar se ela realmente teria cometido suicídio só foi feita na
hora do funeral. O funeral teve que ser interrompido para que os peritos fossem lá, fizessem o exame das mãos
de Deusiane, tirassem as fotos. Isso só foi feito a pedido da família, que exigiu isso. Não fosse assim, nem isso
teriam feito.
Para nossa surpresa, foi entregue à família um laudo psicológico, assinado pelo Dr. Christian da Silva Costa,
no qual se afirma que mesmo os eventos emocionais que viveu em sua última semana de vida não sugerem a
ideação suicida. Também não foram encontrados indicativos de depressão maior ou de pensamentos persecutórios. Para nossa surpresa, esse laudo, que foi entregue à família no Instituto de Criminalística, foi modificado
para nele se incluir outra versão, e foi essa versão que foi apresentada no processo.
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Então, por conta disso, por conta dessas omissões, por conta dessas prevaricações, manipulações de
prova, a família solicita à Comissão de Senadores, implora pela federalização desse crime e solicita também
que utilize a competência que lhe é peculiar, assegurada na Constituição, para promover a criação de um projeto de lei para que esse tipo de crime saia da alçada militar, porque as pessoas que cometem um crime são as
mesmas que o estão investigando, alterando as provas, manipulando as provas.
Deusiane saía para trabalhar todos os dias com uma agenda. Nessa agenda ela fazia todas as anotações
dela. A família tem a agenda de todos os anos anteriores. No entanto, a agenda com a qual Deusiane saiu para
trabalhar nesse dia sumiu, desapareceu, sequer foi entregue à polícia. Nós fizemos um boletim de ocorrência,
solicitamos ao Comandante-Geral que apresentasse essa agenda. No entanto, até hoje ele não entregou à família nem a agenda nem a rede na qual Deusiane se deitava na embarcação.
Aqui nós temos um fato mais grave. A ex-namorada do Cabo Elson foi até o local de trabalho de D. Antônia, porque D. Antônia, para complementar sua renda honestamente, vendia água na Ponta Negra. O que
ela fez, essa pessoa? Ela foi vestida com a farda da Polícia, mas ela não é policial militar. D. Antônia denunciou
isso junto ao encarregado do inquérito. Então, qual foi a providência que o Comando tomou por essa pessoa
ter ido fardada com a farda da Polícia, se dizendo policial sem ser, falando tudo que acontecia da vida do Cabo
Elson para D. Antônia? Então, nós estamos até hoje sem todas essas explicações.
Como houve omissão por parte do encarregado do inquérito na questão da segurança da família das testemunhas, nós tivemos que fazer um processo, um TCO por ameaça, que foi encaminhado à Justiça, bem como
solicitamos medida protetiva na Vara da Mulher. O que aconteceu? Dois dias antes da audiência no processo
de ameaça, o carro onde D. Antônia se encontrava com a família foi perseguido por um carro pertencente ao
Estado, onde o Cabo Elson foi visto, no Comando Geral. Esse carro se aproximou do carro da D. Antônia, encostando no para-choque do carro em que D. Antônia se encontrava, isso dois dias antes da audiência. Então,
nós queremos saber do seu Comandante qual foi a providência que ele adotou, justamente para o Cabo Elson
andar num carro que é destinado aos oficiais superiores e perseguir a família.
O que aconteceu? A Deputada Estadual Alessandra Campêlo, nos seus pedidos incansáveis solicitando
providências para o caso, enviou expediente ao Comandante Geral da Polícia Militar, solicitando informações
sobre o atestado de origem. Atestado de origem é um documento que o militar faz para que seus dependentes tenham direito à pensão e também a uma indenização que é assegurada na lei.
Seu Comandante respondeu à Deputada Alessandra Campêlo, dizendo que a família não teria direito a
esse documento porque o fato teria sido em decorrência de um possível suicídio. E também ele disse, quanto
a um dos pedidos que a família fez na auditoria militar, que ele não poderia dar informações sobre esse pedido
porque esse pedido tramitava em segredo de justiça. Acontece que ele juntou, nesse mesmo ofício, a cópia da
decisão do juiz nesse processo. Então, nossa indagação surge no seguinte fato: como foi que o Comandante
Geral teve acesso a esse documento, a esse processo que tramita na auditoria militar em segredo de justiça se
ele sequer faz parte dos autos? Esse processo, só eu posso acessar, só o juiz tem acesso, só a auditoria militar
tem acesso. Essa é mais uma prova que nos faz implorar pela federalização desse crime, porque a tudo que
fazemos na auditoria militar, o Comando tem acesso. Lá são lotados tenentes-coronéis, são lotados soldados,
que são quem a gente acha que passa a informação.
Por fim, os autos foram encaminhados à auditoria militar, os autos foram encaminhados ao Ministério
Público para que fizesse seu pronunciamento e, para nossa surpresa – mais uma –, o Ministério Público veio
opinando, pedindo que fosse apresentado o laudo pericial das armas, mas o laudo já está no processo, e esse
laudo justamente diz que a arma do Cabo Elson apresentava o ferrolho da arma que disseram ser de Deusiane.
Ferrolho... Para quem não sabe, essas armas aqui são aquelas PT 40 do modelo antigo, em que a parte de cima,
por onde sai a bala, sai inteira. Então, o nosso questionamento também é este, o Ministério Público não atentou:
esse laudo já está lá. E aí isso está dificultando. O processo já tem seis meses, e não temos nenhuma solução.
Eu, exercendo o meu direito de petição, já fiz três pedidos para a auditoria militar. Só que a legislação
militar, ela é um pouco diferente. Apesar de estabelecer que os casos omissos serão resolvidos pela legislação
penal comum, lá o dono da ação é o Ministério Público. Eu exerço o direito de petição que está no Código Penal Militar, mas tem que ir para o Ministério Público, ele tem que analisar e tem que tomar a frente da ação. É
isso que não está acontecendo. Porque eu já fiz três pedidos, inclusive o laudo dos telefones, nós temos notícia de que uma testemunha confirmou que o Cabo Elson teria apontado a arma na cabeça de Deusiane para
ter a senha do celular, por esse motivo o celular não tinha nada, o celular de Deusiane não tinha nenhuma informação, e o Instituto de Criminalística veio dizendo: “Ah, nós não temos software adequado para extrair os
dados computacionais”.
Então, não resta outra alternativa a não ser a quebra do sigilo, que não foi feita até a presente data. E todo
mundo sabe que essa quebra de sigilo, esses dados ficam na operadora por um certo tempo. Então, a demora
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no processo, a dificuldade na condução desse caso, vai fazer o quê? Que as provas sejam apagadas. Mais um
motivo por que a gente pede urgência na federalização deste crime.
No processo feito na Vara da Mulher, graças a Deus foi concedida a medida protetiva. Acontece que, por
conta do carro da D. Antônia ter sido perseguido, o promotor veio pedindo monitoramento eletrônico do Cabo
Elson. Só que, para nossa surpresa, de novo, a juíza veio dizendo: “Não há tornozeleira eletrônica disponível”.
Então, como que um Estado tão grande como esse, que tem uma verba imensa, não possui uma tornezeleira
para colocar no pé de uma pessoa que está perseguindo a família? (Palmas.)
Isso chega a ser inadmissível.
A SRª ANTÔNIA DA SILVA – A minha filha, ela era uma estudante. Ela cursava a segunda pós-graduação.
Essa é a primeira graduação que ela fez pela Ufam, essa é uma segunda pós-graduação que ela fez, que
ela cursava. O Estado...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – D. Antônia.
A SRª ANTÔNIA DA SILVA – ... levou a minha filha assim...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – D. Antônia.
A SRª ANTÔNIA DA SILVA – ... e devolveu a minha filha morta.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Qual era a idade da Deusiane?
A SRª ANTÔNIA DA SILVA – A Deusiane tinha 26 anos de idade. Uma menina feliz, cheia de vida, que um
dia saiu para trabalhar, e foi torturada dentro do quartel – porque ela tinha marcas de tortura –, e foi morta, e
devolveram a minha filha assim, deste jeito.
A Polícia Militar teve o cuidado de avisar à imprensa. A imprensa toda divulgava a morte da minha filha.
Eu só fui saber que a minha filha estava morta porque eu procurei o Comando nove e meia da noite, então eles
me abraçaram e disseram: “Não há nada o que fazer, porque a sua filha está morta”.
Mas não fizeram nada para elucidar este crime hediondo, bárbaro. Não existem palavras para isso. É monstruoso demais o que fizeram. Se é crime matar uma pessoa, agora você imagine matar uma mulher indefesa!
Por que escalaram a minha filha para um lugar onde tinha cinco homens e só ela de mulher, um lugar que não
oferecia condição nenhuma? Esse papel que eu terminei de folhear é o lugar onde a minha filha estava, onde
não tinha banheiro adequado para uma soldado, para uma mulher.
Porque ela não é conhecida na sociedade ela não merece viver? A minha filha contribuiu para isso, porque a minha filha morreu. Mataram a minha filha por causa dos corruptos, de uma minoria que existe dentro
da polícia. Uma minoria de corruptos mataram a minha filha. E se amanhã eu e qualquer uma da minha família
vier a morrer, foram os corruptos, uma minoria que existe dentro da Polícia Militar, matadora, porque o Elson
Santos de Brito ameaçou matar minha filha seis meses, e a matou.
E não foi tomada nenhuma atitude, não foi tomada nenhuma providência para me proteger. Hoje eu
sou trancada dentro da minha casa, eu vivo dentro da minha casa trancada, dentro de um calorão imenso, e
o cabo Elson trabalhando no ar-condicionado. Quando ele apareceu na audiência, ele apareceu dirigindo um
carro da polícia, pago com nossos impostos, para defender o interesse dele, pessoal. Isso é revoltante, porque,
como eu terminei de dizer, é muito triste o que eu estou vivendo: mataram a minha filha, e ainda me ameaçam.
Em nome de Jesus, eu peço a vocês, a todos os Deputados, a todos os Senadores, a todas as pessoas influentes aqui neste lugar: federalizem esse crime, porque a Polícia Militar não fez nada em cinco meses e não
vai fazer nada daqui para frente, a não ser me calar, porque talvez o Cabo Elson, junto com a quadrilha dele,
faça isso. (Palmas.)
A SRª MARTHA GONZALES – Uma coisa que chama a atenção é que o batalhão inteiro sabia do relacionamento dos dois. No entanto, eles foram escalados para o mesmo serviço. Isso chamou a atenção da família,
porque há as características de que foi um crime premeditado sim. E quem tinha o dever legal de agir no dia
não o fez. A Polícia Militar, quando começou a investigar, quando saiu a decisão de que não era suicídio e passou para homicídio, o encarregado do inquérito, lá na Polícia Militar, foi correndo pedir ao Dr. Ivo o processo.
Não foi isso, Dr. Ivo? A Polícia, através de um ofício, pediu ao senhor o processo?
E uma outra coisa que chama a atenção ainda é que eu também fui perseguida em vários momentos. Eu
tirei fotos, eu comuniquei isso às autoridades. No entanto, o encarregado do inquérito na Polícia Militar, o Major
Juan Pablo Morrilas, botou lá a informação de que eu teria dito para o Dr. Ivo que quem estava me seguindo era
o Cabo Elson. Eu nunca afirmei isso em nenhum momento, até porque eu não vi a pessoa que estava dentro
do carro. Era um Corolla que, segundo as investigações que fizeram, pertencia a um tenente da Polícia Militar.
Uma testemunha que foi depor na delegacia de Polícia Civil, no dia que foi depor, recebeu ameaças. Eu
levei até a Secretaria de Segurança a testemunha. Foi feita uma investigação e descobriram que a ameaça partiu de um tenente da Polícia Militar.
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Só que com relação a todas essas investigações, descobre-se, mas ninguém toma providências. Por isso,
solicitamos que seja requerida a federalização da apuração do crime.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada.
A SRª MARTHA GONZALES – Eu passo à CPI os documentos todos que eu coletei para vocês para que
possam fazer uma análise mais criteriosa.
A SRª ANTÔNIA DA SILVA – E estou entregando uma carta junto com esses documentos, para que vocês olhem com carinho. Que para todas essas pessoas que cometem crimes bárbaros, hediondos, haja uma lei
que puna todos elas. Se elas ficarem presas um terço da pena, que venham a sair velhos, para que não possam
matar os filhos de ninguém. Hoje foi a minha filha que foi vítima de um sociopata, mas amanhã pode ser o filho de outras pessoas. A minha filha era uma filha boa, uma filha que cuidava de mim e eles a mataram com
crueldade. Não tiveram pena nenhuma de executar a minha filha. Torturaram-na e executaram-na. Trata-se de
uma execução.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Antônia...
A SRª ANTÔNIA DA SILVA – Obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – ...a gente convida a senhora e a Martha, a Drª Martha, para virem aqui entregar a documentação ao Relator para a gente
formalizar isso.
Na sequência, antes de passar a palavra à próxima pessoa que participará, a gente quer fazer alguns relatos também sobre esse assunto. (Pausa.)
Dando continuidade, a D. Antônia, como vocês repararam, e também a sua advogada, a Drª Martha,
fizeram muitos questionamentos da tribuna. Nós não estamos aqui para debater diretamente esse assunto.
Então, não vamos passar a palavra para o representante da Polícia Militar neste momento. Mas, com relação a
todos esses questionamentos, eu não tenho dúvida nenhuma de que esta CPI vai trabalhar para respondê-los.
Eu só gostaria da atenção de todos para o fato de que vai ficar registrado, nas atas desta reunião, que a
equipe técnica do Senado Federal, a Secretaria desta CPI procurou o Ministério Público estadual. O convite foi
para o Ministério Público estadual estar presente, porque, conforme nós ouvimos da D. Antônia e da sua advogado Martha, a federalização desse caso, com a qual nós concordamos, depende de um parecer do Ministério Público estadual. Se houver um pedido do Ministério Público estadual, o crime poderá ser federalizado
para ser investigado num âmbito fora desse território por que, como a D. Antônia falou, está muito difícil de
ter continuidade.
A Consultoria, a Secretaria da CPI, em contato com o Ministério Público, recebeu a seguinte mensagem
que diz, o Ministério Público alega que alguns promotores relacionados ao tema – não especificamente da D.
Antônia ou da Deuziane –, o tema: Mortes de Juventude, alguns estão de férias, outros têm audiência e outros
têm cirurgia. Tudo por mensagem. Não veio nada oficial.
Ontem, foi encaminhado um expediente pela CPI, um e-mail, ao Sr. Ramiro Neto, que é o Chefe de Gabinete do Procurador do Estado, Dr. Fábio Braga Monteiro, pedindo que eles formalizassem, insistindo para
que eles ou comparecessem ou formalizassem, através de um expediente, que não poderiam estar presentes.
Infelizmente, lamentavelmente, não obteve nenhuma resposta até o momento.
Então, eu sugiro, Senador Lindbergh, vou passar a palavra para V. Exª, que os membros do Ministério Público sejam chamados a depor em Brasília, haja vista que é um caso que está diretamente ligado a ele.
Eu passo a palavra ao Relator.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Eu só queria fazer uma reclamação pública
aqui da ausência do Ministério Público, porque é função do Ministério Público, primeiro, o controle externo...
(Palmas.)
...da atividade policial. Qualquer tipo de crime que envolva alguma autoridade policial é papel do Ministério Público investigar.
O segundo ponto é o seguinte: toda investigação tem de ter o papel ativo do Ministério Público. Infelizmente, no Brasil, só temos 8% dos homicídios investigados. Não são nem elucidados. Oito por cento são investigados. A média mundial é de 60% a 70% de elucidação de crimes de homicídio.
Nós tivemos recentemente uma sabatina com o Procurador-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot. E
o grande questionamento que eu fiz lá, a partir da sociedade civil, de várias entidades da sociedade civil, é
que não dá para mudar essa realidade de o Brasil ser campeão mundial de homicídios... Nós somos campeões
mundiais de homicídio. No ano de 2013, foram 56 mil homicídios. De cada 5 pessoas assassinadas, no mundo,
1 é brasileira. Não dá para mudar esse número sem a participação do Ministério Público. E você vê que, neste
caso, há uma negligência completa. Eu acho que, num caso como esse, tem de vir um procurador-geral. Mas
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não vir ninguém do Ministério Público mostra um certo desprezo com o tema. Na verdade, nós temos uma
epidemia de assassinatos no Brasil.
Então, desculpe-me fazer isto aqui, uma reclamação pública ao Ministério Público, mas eu acho que o
Ministério Público tinha de ter mandado um representante, porque não dá para mudar esse número de mortes
por assassinatos no País sem a participação efetiva do Ministério Público.
Eu volto a dizer: não há investigação sem o Ministério Público, não há investigação de qualquer crime
que envolva autoridade policial sem a participação do Ministério Público.
Então, desculpem-me, mas eu quero deixar registrada aqui minha reclamação pela ausência do Ministério Público nesta mesa, em um debate tão importante como este. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – E também a convocação para que falem em Brasília.
Senador Omar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Senador Lindbergh, eu conheço o trabalho do Ministério
Público do Amazonas. Deve ter havido algum problema. Eu peço até desculpas, em nome do povo amazonense, porque o Ministério Público do Amazonas é muito atuante. Ele não tem deixado...
Mas veja bem, eu ouvi o relatório de uma mãe há pouco e eu me comprometo a pessoalmente exigir
que se faça justiça. (Palmas.)
Se houve um crime, independentemente de quem seja, ninguém está imune. Eu ouvi a senhora falar: é
uma minoria dentro da polícia. É verdade. Pode ter certeza de que a grande maioria dos nossos policiais são
homens que trabalham heroicamente para proteger a família.
Eu sempre digo que o policial não tem sábado, não tem domingo, não tem Ano-Novo, não tem Natal.
Enquanto nós estamos festejando o Natal com a família, há um policial na rua tentando nos proteger, com as
dificuldades naturais que todos os policiais tem, mas há.
Eu lhe digo uma coisa: não cabe no meu coração o sofrimento de uma mãe pela perda de um filho. Com
certeza, eu vou ligar para o Procurador do Estado, Dr. Fábio Monteiro, que tem a responsabilidade sobre isso.
Só para esclarecer, deve ter acontecido algum fato, porque, se não pôde vir um, tinha que ter vindo alguém
aqui representando. O próprio Fábio estaria aqui, até porque é dessa área, trabalhou a vida toda nessa área e
hoje é Procurador-Geral. Eu vou ver isso não apenas por você, mas por todas as mães que perderam filho e que
você representa neste momento.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Eu anuncio a
presença entre nós do Deputado Estadual Bi Garcia, do Deputado Federal Pauderney Avelino. Também passou
por aqui o Deputado Sinésio Campos. Mais algum Deputado, Alessandra?
Dando continuidade, primeiro gostaria de registrar que nós temos um teto: até às 12h30, porque os Senadores voltam ainda para seus Estados, pois têm compromisso logo mais.
Antes do encerramento, o Relator da CPI, Senador Lindbergh, tem uma série de observações a fazer
acerca das manifestações que estão chegando ao plenário. Então, eu peço encarecidamente à Mesa – além
da Mesa, a gente quer ouvir algumas pessoas que vieram aqui – que cuidassem bem do tempo. Nosso limite
mesmo será de cinco minutos. Está bom assim para todos?
Eu passo a palavra à Arlete Anchieta, que representa o Movimento Negro.
Profª Arlete, são cinco minutos. O microfone está aí.
A SRª ARLETE ANCHIETA – Cumprimento a Mesa na figura da nossa Senadora, a quem agradeço esse
convite que foi feito ao Movimento Negro. Destaco a importância da nossa participação numa CPI que fala da
morte da juventude.
Nós sabemos que a morte da juventude é caracterizada pela população mais vulnerabilizada e nela estão os negros e pobres. E nós, que, há algum tempo, tínhamos a invisibilidade do negro aqui na nossa cidade,
no nosso Estado uma coisa muito presente, temos percebido nos últimos anos que uma quantidade maior de
pessoas têm-se visto como afrodescendentes. Dessa forma, eles têm realmente surgido mais não só naqueles
bairros tradicionais, como Praça XIV, São Jorge, Morro da Liberdade, mas estão se afastando cada vez mais e se
localizando hoje naqueles bairros periféricos onde acontece também o maior número de mortes dessa juventude.
Nós temos dois vieses importantes sobre os quais temos que pensar também nesta CPI: a violência física
que se reflete nas mortes, muitas vezes causadas, sim, pelas drogas, muitas vezes causadas, sim, por confrontos policiais.
Contudo, é importante que nós não deixamos de ver a violência simbólica. A violência simbólica faz com
que pessoas deixem de se ver na sua importância. Na medida em que não se veem na sua importância, eles
não têm sonhos, eles abrem mão da continuidade no estudo, eles abrem mão de uma continuidade em uma
sociedade que pode, sim, refletir melhores caminhos.
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Antes de vermos o números de mortes apenas, temos que saber que a falta de perspectiva para a nossa
juventude faz também com que essas vidas sejam ceifadas. O garoto e a garota que conseguem estar na universidade, que conseguem estar no seu emprego, que conseguem estar no seu curso profissionalizante dificilmente estarão nas mãos daqueles que os recebem tão bem, que são os passadores de drogas.
Então, esta CPI, além de números, deverá estar atenta para ações que façam com que a violência simbólica
venha a ser trabalhada. E ela será trabalhada se conseguirmos colocar as políticas públicas em uma ação mais
direta. A implantação de programas que realmente cheguem, principalmente à periferia; o aumento das escolas de tempo integral; a estruturação de programas que envolvam principalmente o esporte dessa juventude.
Essas propostas deverão estar nas conclusões da nossa CPI e elas darão, sim, o caminho para que nós
possamos reverter inclusive o aumento do número de mortes entre a juventude. Um dado que é surpresa para
todos, para nós inclusive, é o aumento de mais de 200% de jovens negros mortos neste nosso Estado, que se
considerava um Estado onde eles não existiam. Precisamos assumir a nossa população. Precisamos assumir os
programas que darão a eles a possibilidade de ter um acesso a uma oportunidade de vida maior.
As escolas em tempo integral são uma possibilidade, os programas, como a Juventude Viva, que Manaus
está dentro, precisam ser implantados. E a sensibilização da polícia, a sensibilização dos nossos governantes,
que vemos aqui já tão envolvidos na CPI, serão o caminho para a nossa sociedade dê mais oportunidade para
esses nossos jovens.
Muito obrigada. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada, Profª Arlete. Parece que a professora computou muito bem o tempo. Muito obrigada pela compreensão.
Passo a palavra agora para o Deputado Estadual José Ricardo para fazer uso da palavra.
Na sequência, falará a representante da União Nacional dos Estudantes.
O SR. JOSÉ RICARDO – Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar a Mesa em nome da Senadora Vanessa Grazziotin, do Senador Lindbergh e, em nome dos dois, saudar a todos na Mesa e também à juventude,
com o Kennedy.
Estamos tratando a questão do assassinato de jovens no Estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Eu
queria aqui destacar a presença do Valter Calheiros, que é do Fórum da Assistência Social, da Irmã Iran Nascimento da Silva, Coordenadora da Casa Mamãe Margarida. E aqui temos algumas adolescente da Casa, que são
atendidas, Maria Carolina, Beatriz, Helena, Adriele e citar a presença da Pastoral da Juventude da Diocese de
Manaus, porque estão permanentemente nesse debate, nessa preocupação com os assassinatos e a violência
contra os jovens, o extermínio de jovens.
A gente analisa constantemente o Mapa da Violência, o mapa do extermínio, e a gente vê que Manaus e
o Estado do Amazonas estão nessa situação. Os indicadores daqui todos, Senador Lindbergh, têm logicamente dados alarmantes. E não é à toa que a CPI está aqui em Manaus, exatamente porque os indicadores estão
apontando, e nós precisamos logicamente ver a solução disso.
Eu lamento também a não presença aqui do Ministério Público, mas também da OAB, não é? Da OAB e
de algumas outras instituições, que seria importante que estivessem aqui.
Quero destacar aqui a Caritas da Arquidiocese, na pessoa da assistente social Marilene, e tantas outras
pessoas que estão muito preocupadas, estão atuando, estão querendo contribuir, e aqui logicamente fazendo
um apelo à CPI.
Aqui vou passar muito rápido algumas notícias, Senador Lindbergh, recentes, aqui de Manaus: “Homicídio é a principal causa de morte de jovens.”
Pode ir passando aí.
“Brutalidade da força tática da polícia”; “PM suspeito de torturar três pessoas que se entregam”, jovens;
“Entre 2002 e 2012, mortes por arma de fogo quase triplicaram no Estado do Amazonas.” Todas notícias recentes. “Maioria de adolescentes mortos no Amazonas é homem e negro.” Também no Brasil, aí são dados em nível
nacional, que V. Exª já muito bem colocou, e terminou aí? Então só: “Chacina. Inocentes morrem.”
E aqui chama a atenção aquele final de semana, quase 40 pessoas assassinadas, a maioria jovens. E aí o
Secretário de Segurança do nosso Estado afirma que além da maioria jovens, muitos, ou a maioria, ele disse,
não tinha nenhum envolvimento com crime, com drogas, com nada. Simplesmente foram assassinados. E aí
ele cogitou que pode ser um grupo de extermínio, pode ser vingança por conta do assassinato de um major,
de um policial militar, umas semanas antes também.
“Chacina continua sem solução um mês após assassinato.” Há uma outra matéria agora mais recente, em
que o Secretário já fala que já teria alguns resultados.
Polícia não é paga para torturar – as pessoas falam – é para proteger, como aqui sempre se fala; mas quantas não são as situações em que policiais estão envolvidos em crimes, em tortura? Portanto não deve ser generalizado, mas no mínimo a CPI realmente vai ter que olhar melhor as atitudes de parte, de membros da polícia.
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Eu vou fazer a entrega, no final da minha fala, também de um documento, alguns relatos, umas solicitações de investigação. Esse caso daquele final de semana do mês de julho, sim. Outras situações também,
que a gente espera que tenham um resultado, que se encontrem os culpados; mas também aqui um relato da
situação da Polícia Técnica do Estado do Amazonas, que é uma vergonha. Os próprios funcionários, peritos,
estiveram nessa casa, insistiram para eu ir lá. Fiz uma fiscalização, mas o próprio Estado fez uma fiscalização interna e mostrou hoje o prédio de 20 anos atrás, que era para menos de 20 peritos, hoje tem mais de 150, sem
estrutura de investigação. E ali eles disseram: na maior parte das demandas deles, o laudo, a resposta no laudo
é de que não têm como concluir, mas não pela capacidade individual e sim porque não há materiais, não há
equipamentos. Há equipamentos encaixotados. E portanto, os crimes não são solucionados, e a impunidade
logicamente acaba prevalecendo. Portanto, fazemos um relato disso também.
Para enfrentar, para enfrentar essa impunidade também há de haver investimentos. E aí o Governador,
Senadores, falava em cortar mais despesas... (Falha na gravação.)
crise, não é?
Já há um tempo aí, já vou encerrar.
E eu digo: nós temos que priorizar a juventude. Neste momento, cortar sim, vamos cortar. Vamos cortar.
Mas vou dar só um exemplo de um problema da gestão da segurança. Na gestão passada, foi contratada uma empresa de construção civil para fornecer viaturas para a polícia. Deu no que deu: quase sucateado o
Programa Ronda no Bairro. Dinheiro público desperdiçado.
Agora o Governador assinou um aditivo para aquela obra de duplicação da estrada em 25%. A obra nem
chegou a 14%. São R$55 milhões a mais para uma construtora que nem é daqui, é de outro Estado.
Para ela tem o dinheiro, Deputada Vanessa, mas, para a juventude, para a Polícia Técnica, para trabalharmos melhor políticas que possam incluir os jovens aí a prioridade não é essa. Então, já há um apelo....
(Interrupção do som.)
(Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada,
Deputado José Ricardo.
Agora, vou ouvir, conforme anunciado, o representante da União Nacional dos Estudantes. Depois da
UNE, falará o Dr. Ivo, da Delegacia de Homicídios. Na sequência, falará a representante da Pastoral da Juventude, a Samara.
Com a palavra Kennedy Costa.
O SR. KENNEDY COSTA – Bom dia, Senadora, bom dia a todos e a todas, Senadores, Senadoras, Deputados, Deputadas, representantes de entidades, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, homens e mulheres do campo, da cidade, da floresta, estudantes LGBTs, Pastoral da Juventude, todos aqueles que se sentem
representados tanto pela minha fala quanto pela fala dos companheiros.
Eu saúdo a Mesa, em nome da estudante Manu Thomaziello, que, recentemente, sofreu um atentado,
está sofrendo diariamente atentados nas redes sociais por representar muito bem a União da Juventude Socialista, furando o boneco agressor, injuriador... (Palmas.)
...do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que representa muito bem os avanços, o progresso deste País.
Mas, eu quero saudar, Srª Senadora, este plenário em nome daqueles e daquelas que entraram na universidade. Há pouco tempo, os estudantes estiveram nesta mesma casa, nesta mesma tribuna, neste mesmo
espaço não lutando por políticas públicas, mas lutando porque naquele momento o Governador José Melo
queria extinguir a Secretaria da Juventude.
Ora, outrora nós tratamos daqueles que querem dar mais acesso, outrora tratamos daqueles que querem
dar mais incentivo à educação. Hoje, vamos falar daqueles que morreram, inclusive assassinados, exterminados, pelas mãos dos representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, que pouco contribuem, inclusive, para a
segurança pública. Mas nós falamos também da redução da maioridade penal. Inclusive, faço uma reclamação,
Governador, Senador Omar Aziz, publicamente, para o Deputado Federal Pauderney, que votou a favor da redução da maioridade penal. (Palmas.)
Eu deixo a minha indignação porque, se hoje ele vota a favor da redução da maioridade penal, há algum
tempo ele votou contra os 10% do PIB para a educação.
(Manifestação da plateia.)
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O SR. KENNEDY COSTA – Eu faço essa ressalva, senhores, porque tratamos daqueles e daquelas que
querem ter mais acesso, daqueles e daquelas que querem entrar numa universidade de cabeça erguida; repito,
erguida, com os pés selados de muito orgulho, de muita esperança de um futuro melhor.
Mas, eu quero falar, Senadora, daqueles jovens, quero falar de índices. Infelizmente, neste momento,
também morre um jovem negro, uma mulher. Hoje, neste momento, morre um jovem por todo o País. Eu quero
apresentar um dado referente àqueles que são aqui nossos companheiros, nossos amigos, familiares, parceiros
de luta, os nossos jovens índios. Inclusive, em 2014, foram 138 homicídios. Isso significa que em todos os dados
apresentados ninguém falou deles, mas nós os tratamos inclusive como prioridade, porque, se em Mato Grosso
estão exterminando os nossos companheiros, aqui no Amazonas, Senadores, não é diferente.
E eu falo pelos Ticunas, eu falo pelos Kokama, eu falo por todos aqueles que morrem todos os dias vítimas de extermínio, de preconceito ou da elite brasileira que extermina e violenta jovens todos os dias. Falar
de políticas públicas para a juventude faz a elite tremer, porque não consegue aceitar e tolerar que jovens negros pobres entrem na universidade, que jovens negros também pobres usem o mesmo avião que o filho dos
empresários. Eu falo também e relato homicídios de jovens LGBTs, que são brutalmente assassinados, inclusive
pelas mãos também da sociedade, do preconceito, da homofobia...
(Interrupção do som.)
O SR. KENNEDY COSTA – Para concluir, Senadora.
O homicídio é a principal causa de morte não natural todos os dias, Senador. E, de cada 100 mil jovens,
53,4 são assassinados diariamente.
Eu concluo, parabenizando a Secretaria Nacional de Juventude, que tem feito um brilhante trabalho e
traz consigo esse debate e está, inclusive, na agenda do dia. Mas quero aqui, Srª Senadora, Sr. Senador Omar
Aziz, Sr. Lindbergh, que, inclusive, para quem não sabe, foi Presidente da União Nacional dos Estudantes em
1992, mas eu quero falar, Sr. Lindbergh... (Palmas.)
...porque o Governador Omar Aziz ainda não decretou, ainda não decretou a Conferência Estadual da
Juventude. Isso significa que Manaus...
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – ...para que ele
possa concluir. Nós temos o...
(Manifestação da plateia.)
Espera aí, minha gente. Nós temos um tempo aqui que está sendo controlado automaticamente. Não somos nós da Mesa. Ele é controlado automaticamente. Vamos dar um minuto para ele poder concluir, por favor.
O SR. KENNEDY COSTA – O Governador, desculpe-me, José Melo, que ainda não decretou – e nós somos
o único Estado em que ainda não foi marcada a conferência com o decreto do Governador. Eu falo porque nós
queremos ter mais acesso e ser mais visíveis, Senadora Vanessa.
Então, salvo a sua presença e a do magnífico Senador Lindbergh, eu quero que vocês reforcem o pedido ao Governador para que ele decrete de imediato da Conferência Estadual da Juventude, que é o principal
fórum da juventude do Amazonas.
Obrigado. Bom dia a todos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito bem, Kennedy, se me permitem todos os Senadores aqui na Mesa, eu quero apenas dizer que nós concordamos. E, desde já, fica o apelo para que o Governador do Amazonas assine o decreto convocando a Conferência Estadual
da Juventude, que é parte da Conferência Nacional. Não tenho dúvida nenhuma de que essa conferência será
convocada o mais breve possível.
Bom, dando continuidade, vamos passar a palavra ao Dr. Ivo Martins, o titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, que, neste ato, representa a Polícia Civil. E, na sequência, a representante da Pastoral da
Juventude, Samara Daniele.
O SR. IVO MARTINS – Obrigado, Senadora. Cumprimentando V. Exª, eu cumprimento também o Senador
Lindbergh Farias; o Senador Omar Aziz, por quem tenho profunda admiração e respeito por ter humanizado as
delegacias de polícia do Estado do Amazonas enquanto era Governador do Estado; o Deputado José Ricardo; a
Deputada minha colega Alessandra Campelo, policial civil; Dr. Pedro Florêncio Filho, Secretário Executivo, Coronel Franclides, Secretária Graça, Dr. Rafael, todos aqui presentes, senhoras e senhores, muito bom dia a todos.
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Bom, cumpre-me, na condição de delegado titular da Delegacia de Homicídios tratar da repressão qualificada dos crimes de homicídio dos quais temos notícia – e que são muitos; isso é publico e notório. À Polícia
Civil cumpre, principalmente à Delegacia de Homicídios, reprimir o crime de homicídio assim que ele ocorre.
Então, a partir do momento em que tomamos conhecimento de uma prática criminosa de homicídio, automaticamente instauramos o inquérito policial competente para apurar os fatos como ocorreram, levantar quais
foram os últimos passos da vítima, seu nome, identidade, a motivação do crime e, em seguida, a autoria. E temos de fazer isso dentro de um prazo específico para o inquérito policial, a depender da condição de o acusado
estar preso, estar solto e a depender, inclusive, da natureza do crime praticado; se o crime é hediondo ou não,
a ponto de alargar o prazo para a conclusão do inquérito policial. E, dentro dessas perspectivas, trabalhamos
para tentar elucidar os casos.
Temos feito isso com algum sucesso dentro das dificuldades que nós temos enfrentado. Dificuldades
que não só acometem à Polícia Civil, mas a todo o funcionalismo, que é a falta de efetivo. Mesmo assim, nós
contamos com índices de resolutividade, nos casos de homicídio, na ordem de 40% dos casos que nos são
apresentados. Quarenta por cento não é um índice ideal, mas é um índice elevado diante de outras delegacias
que compõem o Estado brasileiro. E assim temos trabalhado: pautado sempre na seriedade, pautado na precaução, porque não podemos, simplesmente, atribuir autoria a quem os familiares da vítima querem, a quem
é apontado como autor. Precisamos, não de maneira açodada, efetivamente investigar as práticas criminosas
e aí, sim, atribuir as respectivas autorias que, como já disse, temos feito isso com 40% dos casos que são instaurados na delegacia.
Notória – e também importante que se diga – a satisfação que a Delegacia de Homicídios tem prestado
quase diariamente aos órgãos de imprensa de pessoas presas, processualmente, dando conta para a sociedade, para a família das vítimas, que temos procurado trabalhar sempre com o apoio da Secretaria de Segurança,
do Governo do Estado e também da Delegacia-Geral, em nome do Dr. Orlando Amaral.
Pessoal, preciso conversar com vocês acerca daquela situação diferenciada que aconteceu naquele final
de semana fatídico que compreendeu os dias 17 para 18 e 18 para 19 e de 19 para 20 de julho a partir da morte
do Sargento Afonso Camacho, vítima de latrocínio em um banco no Bairro Educandos. Depois daquela morte,
outras ocorreram. Houve um total de 37 ocorrências de morte, sendo 33 ocorrências de homicídio, três ocorrências de latrocínio (roubo seguido de morte, como a do Sargento Camacho) e dois encontros de cadáveres
que aconteceram na área do Tarumã.
Então, dentro dessas 36 ocorrências com 37 vítimas de morte violenta, temos trabalhado, incessantemente, para apurar. E o Governador, a partir do momento em que tomou conhecimento desses fatos, determinou a
instituição de uma força-tarefa que, como o Dr. Florêncio falou, foi encampada imediatamente para a apuração
desses crimes, principalmente aqueles relacionados à prática de supostos ou prováveis grupos de extermínio.
Nesse passo, nessa perspectiva, os trabalhos foram divididos: à Delegacia de Homicídios, apurar os fatos que,
porventura, não venham a ter ligação com possível prática de grupos de extermínio, e à força-tarefa, encampada na resolução desses casos prováveis de grupo de extermínio. E assim tem sido feito.
Até agora, das ocorrências, várias pessoas já foram presas. Nós temos umas duas dezenas de pessoas
presas. Só no caso do Sargento Camacho, são oito pessoas presas. Naqueles crimes, cuja apuração compete à
Delegacia de Homicídio, das 14 ocorrências, já identificamos 11...
(Interrupção do som.)
O SR. IVO MARTINS – Cortou?
Nós identificamos 11 autorias, inclusive já existem três pessoas presas e um menor apreendido. Só preciso cientificar para vocês que estamos trabalhando, pari passu, com os outros casos anteriores àquele final
de semana e os posteriores aos casos daquele final de semana e, em breve, vocês terão, a sociedade, uma resposta efetiva para todos esses crimes que aconteceram naquela região, pelo que me mantenho à disposição,
na Delegacia de Homicídios, para todos os esclarecimentos que vocês e que a sociedade em geral queiram a
respeito de toda essa situação.
Apenas, Senadora, se a senhora me permite, quero falar rapidamente em relação ao caso da Deusiane.
Como não poderia ter sido diferente – a partir do momento em que obtemos a notícia de uma morte, determinamos a instauração de um inquérito policial –, tratamos de proceder às investigações preliminares. Várias
pessoas foram intimadas, inclusive a própria D. Antônia, a prestar declarações na Delegacia de Homicídios. E,
a partir do momento em que detectamos, no curso da nossa investigação, que a policial teria morrido dentro
de circunscrição militar, em serviço e, supostamente, por um policial militar também em serviço, esse fato acaba excluindo a atribuição da Polícia Civil, de acordo com o que está previsto no art. 144, §4º, da Constituição
Federal, pois à Polícia Civil compete apurar as infrações penais, sim, exceto as militares, como o caso se deu.
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Então, deixo aqui o meu abraço a todos, parabenizo pela iniciativa desta convocação, através do Senador
Lindbergh Farias, coloco-me à inteira disposição e me sinto honrado de poder participar dela.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada,
Dr. Ivo.
Dando sequência, vou convidar para falar, pela Pastoral da Juventude, a Srª Mariane Moura, pedindo
desculpas à Marilene, que aqui está representando a Cáritas. Sinta-se, por favor, representada pela Mariane,
porque não há tempo para todos os segmentos falarem. Então, estamos dividindo. Há alguns Deputados Estaduais que usarão da palavra – nada mais justo no nosso entendimento.
Mariane.
A SRª MARIANE MOURA – Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a Mesa, em nome do Deputado
José Ricardo, e dizer: nós da Pastoral da Juventude, da Igreja do Brasil, estamos numa campanha. Desde 2008,
começo de 2009, nós lançamos a Campanha contra a Violência e o Extermínio de Jovens.
Estamos debatendo essa realidade dentro das comunidades, com os nossos grupos de jovens. Infelizmente, é uma realidade que encontramos em todo lugar. Se perguntarmos para um grupo, digamos, de dez
jovens, todos eles vão dizer que conhecem ou foram vítimas da violência.
E aqui já falamos de dados. Todos os dias, morrem jovens, 24 por dia. Agora, o número aumentou.
Então, nós da Pastoral da Juventude, junto com a Igreja Católica, a CNBB afirmamos que investir em educação e em políticas públicas para a juventude é o meio melhor e mais adequado para preservar os jovens da
delinquência e da violência.
A cultura de morte está virando rotina. A gente está lidando com isso como se fosse coisa do dia a dia.
A gente tem que mudar isso, mudar essa realidade.
A gente tem também um projeto nacional para cuidar da vida da juventude: A Juventude Quer Viver. Então, a gente convida todos, não só a PJ (Pastoral da Juventude), mas todos aqui presentes, a gritar junto com a
gente: Chega de violência e extermínio de jovens! A gente precisa pedir, reivindicar, gritar por nossos direitos.
E a juventude sozinha não consegue. Desde 2009, a gente está nessa campanha. E a luta é diária. A gente pede que todos se juntem com a gente nessa ciranda e gritem: chega de violência e extermínio de jovens!
Chega de violência e extermínio de jovens! Chega de violência e extermínio de jovens! (Palmas.)
Obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada,
Mariane, pela sua presença e participação.
Aproveito para registrar e agradecer a presença da Irmã Iran Nascimento Silva, que é a Coordenadora da
Casa Mamãe Margarida. Muito obrigada pela presença e pelas meninas também. (Palmas.)
É um dos mais belos trabalhos realizados em favor das mulheres e mulheres meninas aqui no nosso
Estado. Parabéns pelo trabalho que, com muita dificuldade, todas as senhoras desenvolvem na Casa Mamãe
Margarida. Um abraço!
Dando sequência e já informando que estamos caminhando para o final dos nossos trabalhos deste
momento, porque os trabalhos continuam, convido o Deputado Davi Almeida para fazer uso da palavra. E, na
sequência, falará o Deputada Alessandra Campêlo.
Davi.
O SR. DAVI ALMEIDA – Meu bom dia, minha saudação à Senadora Vanessa, aos Senadores que se encontram, já devem ter todos sido nominados, aos membros, convidados que estão compondo a Mesa.
Respondendo ao Kennedy, já conheço o Kennedy de outros movimentos, de outros embates aqui nesta
Assembleia. Quero informá-los, acabei de falar com os nossos amigos da UNE que o decreto sobre a Conferência Estadual da Juventude estará sendo publicado no Diário Oficial de hoje. Se vocês abrirem, daqui a pouco...
(Palmas.)
O SR. DAVI ALMEIDA – ...já respondendo ao seu questionamento como Líder do Governo.
Quero falar em política de juventude – e o Deputado José Ricardo veio aqui e fez algumas colocações
com relação ao Governo do Prof. José Melo, do qual eu sou o Líder nesta Assembleia. Defendo o Governo do
Prof. José Melo pelas políticas públicas implementadas em todas as áreas de juventude. E eu vou citar duas,
agora, neste momento.
Sábado, nós estávamos num grande evento com 5 mil pessoas envolvidas, evento de juventude, também ajudado pelo Governo do Estado, Secretaria de Esporte e Lazer, lá, no Ginásio do La Salle, no Complexo
do La Salle.
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Ontem, no Município de Rio Preto da Eva, Deputada Alessandra Campelo, teve início um grande evento,
com 14 mil jovens, os chamados Desbravadores, que também tem a participação, o apoio e o patrocínio do
Governo do Estado do Amazonas – 14 mil jovens, políticas públicas de juventude.
Eu vim, agora, há pouco, de um evento também, Senadora Vanessa, patrocinado pelo Governo do Estado
do Amazonas, com um grande campeão olímpico, o jogador Marcelo Negrão, Drª Graça Prola. A Secretaria de
Educação, em um grande projeto com a Fundação Banco do Brasil, está difundindo o voleibol nas escolas públicas. E o Marcelo Negrão esteve aqui, está aqui ainda, em Manaus, ali, no Ceti Áurea Braga, ao lado da Sede do
Governo, realizando uma grande programação de incentivo à juventude, à prática do esporte. Eu ouvi, agora,
há pouco, do Marcelo Negrão, que visitou algumas escolas públicas amazonenses, aqui, na cidade de Manaus,
e fez grandes elogios à estrutura governamental na área de educação e de políticas de juventude.
Precisamos avançar? Precisamos avançar, mas o Governo tem feito a sua parte e investido em políticas
de juventude. (Palmas.)
O SR. DAVI ALMEIDA – Com relação à segurança pública, dita pelo Deputado José Ricardo, o Governo
do Amazonas, do ex-Governador Omar Aziz, saiu de um orçamento de R$600 milhões na pasta de segurança
e, hoje, nós temos R$1,1 bilhão em investimentos em segurança. (Palmas.)
O SR. DAVI ALMEIDA – Eu quero dizer também que, dos crimes de segurança pública, todos os eventos
de segurança, os crimes que nós estamos vendo diariamente no nosso Estado, 70% desses crimes estão relacionados ao tráfico de drogas, ao narcotráfico, quando nós sabemos que temos um Estado imenso, com uma
grande fronteira e que o combate ao narcotráfico é atribuição federal.
Se temos aqui os impactos desse crime, do narcotráfico, nós temos o Governo Federal como responsável
e que joga no colo do Governo do Amazonas a responsabilidade de estar combatendo diariamente o crime na
nossa cidade e no nosso Estado. (Palmas.)
O SR. DAVI ALMEIDA – Portanto, Deputado José Ricardo, o Governo do Amazonas fez, sim, cortes, fez
ajustes, está fazendo, dando exemplo para o Brasil de como fazer uma administração pública sem prejudicar
os servidores públicos. Corta na carne, cortou cargos comissionados, mais de 800 cargos comissionados. No
próximo dia 20, já anunciou esta Assembleia, uma nova reforma administrativa, enxugando a máquina pública,
para poder investir na qualidade de vida do povo do Estado do Amazonas.
Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Ontem, eu vi aqui, o Deputado José Ricardo vir para a tribuna e pedir o passe livre estudantil. Só que, há dois meses, o Governo do Amazonas enviou uma mensagem
a esta Casa, Deputado Marcelo Ramos, que está aqui e a quem saúdo, em que repassava, abria mão de recursos, abria mão de investimentos para repassar o recurso para a Prefeitura de Manaus, para firmar um convênio
a fim de não aumentar o preço da passagem, para que o cidadão que está aqui – que veio da Zona Leste e da
Zona Norte – não tire dinheiro do seu bolso, não tenha majorado, aumentado o preço dessa passagem.
Até o dia 31 de dezembro – é o compromisso do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus – manter
a passagem no mesmo preço com o recurso vindo do Tesouro Estadual.
Nessa matéria, para que a passagem não aumente, para que você não precise tirar dinheiro do seu bolso,
o Deputado José Ricardo que pede o Passe Livre, votou contra.
(Manifestação da plateia.)
O SR. DAVI ALMEIDA – Votou contra! Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer.
Portanto, o Governo do Estado tem feito investimentos, investe em segurança, investe em políticas de
juventude. Precisa melhorar? Precisa melhorar, mas a conta não pode cair só no colo do governo estadual. As
políticas públicas de segurança devem ser implementadas primeiramente em nossas fronteiras.
Nós somos um Estado imenso, somos corredor aqui de tráfico de drogas. E outra, o Estado do Amazonas,
a Secretaria de Segurança Pública do meu Estado, só neste ano de 2015, já apreendeu mais de cinco toneladas
de entorpecentes. Em comparação com o ano passado, que foram duas toneladas durante todo ano. Até o presente momento 5.850 quilos de maconha, de drogas, foram apreendidas pela Polícia do Estado do Amazonas.
Investimento que o Governador do nosso Estado, Prof. José Melo, tem feito para garantir e para dar segurança
à nossa população, garantindo as condições de vida –...
(Manifestação da plateia.)
O SR. DAVI ALMEIDA – ... boas condições de vida – para o povo do Amazonas.
Temos problemas? Temos problemas. Precisamos avançar? Precisamos avançar, mas a verdade tem que
ser dita. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática!
Muito obrigado.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada,
muito obrigada, Deputado Davi Almeida.
(Manifestação da plateia.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Eu só gostaria de
lembrar a todos e a todas as companheiras presentes aqui, que nós estamos debatendo a questão da violência, da violência contra a juventude principalmente. Nós não estamos discutindo questões, neste momento,
relativas ao Governo do Estado do Amazonas.
(Manifestação da plateia.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Estamos sem...
Vamos continuar aqui. Essa questão da tornozeleira eletrônica, que foi colocada aqui, é muito importante. É
muito importante até para controlar o problema dos presidiários, dos bandidos. É algo que já vem acontecendo em vários Estados do Brasil e o Amazonas precisa estar inserido nesse avanço que a tecnologia nos permite.
Mas, dando continuidade, agora a gente comunica que nós vamos... o tempo vai ser... vai ter um aviso momentâneo com quatro minutos para concluir nos cinco, senão o nosso Relator não vai poder fazer as conclusões.
Falará, representando a Prefeitura Municipal de Manaus, Rodrigo Guedes, que é Subsecretário da Sejel
– que é a Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer.
Com a palavra, Rodrigo Guedes.
(Manifestação da plateia.)
O SR. RODRIGO GUEDES – Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin. Bom dia a todos. Bom dia a
todas. Gostaria de cumprimentar a Mesa em nome da Deputada Estadual Alessandra Campêlo, ao Kennedy
Costa, que é estudante, representante aqui da UNE. Gostaria de cumprimentar, também, a Plenária em nome
da Pastoral da Juventude, que tem realizado essa belíssima campanha em defesa de nossa juventude, uma
campanha contra o extermínio de jovens, e também os alunos que estavam ali em cima, acabaram de se retirar, da Escola Estadual Roderick Castello Branco e da Escola Estadual Benjamin Magalhães.
Senhores e Senhoras, o Senador Omar Aziz falou, com muita propriedade, que nessa discussão nós não
podemos achar um culpado, apontar um culpado. Existe, na verdade, um misto de culpa de várias pessoas. Existe
também um misto de mérito de várias pessoas, de várias gestões. Mas nós não podemos ignorar alguns fatos.
Não podemos ignorar o fato de que o Governo Federal petista está aí há 12 anos gerindo nosso País e,
neste tempo de 12 anos, tivemos uma explosão dos casos de homicídios no País. No ano de 2013, 55 mil homicídios, sendo que mais de 50% deles foram de jovens e mais de 50% desses jovens eram negros e mais de
80% da periferia. Não podemos fechar os olhos para a realidade que está acontecendo no nosso País, para o
descaso. E a minha fala, Senador Lindbergh Farias, Senadora Vanessa Grazziotin – não vejo mais aqui o Senador
Omar Aziz –, é voltada aos Parlamentares que compõem o Congresso Nacional.
Antes de fazer esta observação, gostaria de sugerir e pedir ao Governo do Estado do Amazonas a volta
de programas, como Jovem Cidadão, Galera Nota 10, que são importantíssimos para nossa juventude e não sei
por qual motivo não estão sendo executados. São programas que auxiliam muito a juventude no contraturno,
auxiliam muito a juventude que está à mercê das drogas, hoje o principal problema da nossa juventude no Brasil.
Mas gostaria de pedir aos ilustres Senadores, aos ilustres Deputados que aqui compõem, estava aqui
também o Deputado Pauderney Avelino, que façamos uma ação, Senadora Vanessa, muito contundente contra
os cortes da educação. Se quisermos verdadeiramente ajudar nossa juventude, temos que combater de forma
firme e independente, a nossa juventude, os nossos estudantes, porque, no início do ano, no mesmo momento em que a Presidente Dilma anunciou que o slogan da sua gestão seria Brasil Pátria Educadora, a Presidente
Dilma anunciou o corte de R$7 bilhões do orçamento da educação. Posteriormente, no mês de julho deste ano,
houve um novo corte no orçamento do Ministério da Educação em R$9,2 bilhões.
Meus amigos, minhas amigas, a melhor forma de se combater a violência é educando nossa juventude,
formando as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Esses dois cortes, resultaram, como vimos, no
corte do Fies, em que 1,5 milhão de estudantes ficaram fora do Fies este ano. Há também atrasos no Pronatec.
Já foi noticiado nesta semana, Deputado Marcelo Ramos, que o programa Ciência sem Fronteiras, um programa do Governo Federal, será cortado no ano que vem. Há também atrasos nas bolsas do Capes. Há também,
Deputado Marcelo Ramos, o sucateamento das nossas universidades federais. Não vou dizer que não houve
avanços, mas vivemos um momento caótico na nossa educação. Há 48 universidades federais em crise. Não
podemos fechar isso.
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O meu pedido aos Deputados, aos Senadores do Congresso Nacional é que façam uma ação muito forte. Senador Lindbergh Farias, você foi presidente da UNE e liderou vários movimentos, inclusive o movimento
do impeachment, não permita que o Governo Federal dilacere nossa educação, dilacere nossos estudantes,
nossa juventude.
Muito obrigado.
(Manifestação da plateia.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada,
Secretário, pela participação.
Vamos nos deter ao tema: violência contra jovens. Isso é mais importante.
Vou passar a palavra para o Vereador que aqui está representando os vereadores da cidade de Manaus,
Vereador Valdemir Santana. Desculpe-me, Waldemir José, eu que escrevi errado, porque tem o Valdemir Santana, que é presidente da CUT. Waldemir, desculpe-me, meu querido.
O SR. WALDEMIR JOSÉ – Nada, Vanessa.
Primeiro, saúdo nossa Senadora Vanessa, nosso Senador Lindbergh, Deputada Alessandra, Deputado
José Ricardo, em nome de quem saúdo toda a Mesa e todos os presentes.
Fiquei sensibilizado com a preocupação da Prefeitura com todo esse corte de gastos em relação ao Governo Federal, mas não vejo esse mesmo empenho na questão da violência, Senador Lindbergh, com a questão
do direito à escola pública de qualidade aqui em Manaus.
Ontem, Senador, estive numa escola aqui, numa escola chamada Alzerina Costa de Jesus, uma das 150
escolas alugadas aqui, em Manaus. Estou falando sobre violência também contra jovem. E, no meu entendimento, isso é uma violência. Gostaria até que se pudesse visitar essa escola, para verificar se ali há condições
de ser uma escola municipal.
Ontem, falando com um aluno da 5ª série, ele disse: “Vereador, nesta escola aqui, nós não podemos ter
atividade de educação física. Para que a gente possa ter, na sala em que estudamos, com 35 alunos...” Numa sala
de 30 metros quadrados com 35 alunos, eles têm de afastar as cadeiras, para poder praticar a atividade esportiva.
Isso é violência contra a juventude, aqui praticada, na cidade.
Eu vou dizer um detalhe: por que estou citando essa escola? Porque essa escola fica do lado do Iphan,
da Agrotécnica, antiga Agrotécnica, e ali há um espaço fantástico.
Vou sugerir ao nosso Secretário que faça uma visita a essa escola. E, pelo amor de Deus, se não quer
realmente ter, nessas 150 escolas alugadas, situações como essa, faça convênio. Ali do lado, há o Iphan, que
tem uma porção de terras ociosas, e se poderia, efetivamente, ter um espaço, para que aquela juventude ali
pudesse fazer a prática esportiva.
Vou dizer mais: acho que a violência com a escola, o que está acontecendo... Eu, fazendo visita às escolas
municipais aqui de Manaus, em regra geral, não encontro merenda escolar como deve ser e, em muitas, não
encontro merenda escolar nenhuma. Tenho foto, tenho documento provando isso.
Isso é violência contra a juventude. Isso são mecanismos que ocorrem hoje, na cidade de Manaus, que
acabam fazendo com que a nossa juventude saia da escola. Isso é violência com a nossa juventude.
Estou falando sobre a questão, Senador, dos barcos escolares. Aqui, em Manaus, há comunidades isoladas, que só podem ter aula, se houver uma lancha, um barco que possa efetivamente levar essas crianças às
comunidades.
Aqui estou citando a comunidade do Jatuarana: dois dos barcos lá, sem manutenção, com falta de gasolina. São 22 dias de aulas necessárias. E tínhamos gasolina no mês de abril, por exemplo, só para 10 dias. Isso
é violência contra a nossa juventude. Isso é fazer com que a nossa juventude não frequente as salas de aula.
E estou colocando aqui mais uma questão também: para não ficar só na área da educação, aqui se falou
muito na questão das drogas. E quero dizer que, na cidade de Manaus, temos os CAPS, como a nossa Secretária Graça já lembrou.
Eu fiz uma fiscalização neste ano, agora em julho, num CAPS na Cachoeirinha, que é um bairro de classe
média aqui. E esse CAPS, para quem não sabe, é uma estrutura do Município que trata a questão, entre outras
coisas, do transtorno mental. E o transtorno mental tem um remédio que é fundamental, que é o remédio chamado Risperidona. E estava faltando, por três meses, o remédio Risperidona.
Falei com o Secretário Homero, que é o Secretário Municipal, que disse: “Olha, isso é porque o Estado não
repassa. O Governo do Estado é que tem a responsabilidade sobre esse remédio e não repassa”.
Não sei se é efetivamente do Estado, do Município, mas o fato é que está faltando esse remédio. Sem ele
o transtorno mental pode levar também a esse tipo de violência contra a juventude.
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Então, eu diria que aqui, na cidade de Manaus, temos aproximadamente 150 escolas em condições precárias. Estava falando, ainda agora, com a ex-Vereadora Lúcia Antony. Ela estava me lembrando aqui que há
escolas que funcionavam perto de motel, que eram um anexo ao motel; escolas que funcionam numa cidade
de 2 milhões de habitantes, Senador Lindbergh.
É preciso que isso seja verificado. É uma violência contra a nossa juventude. Isso significa uma política
para fazer com que a nossa juventude abandone as nossas escolas e fique à mercê do tráfico.
Então, é preciso, realmente, combater o tráfico, mas é...
(Interrupção do som.)
(Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada,
Waldemir.
Peço desculpas e a compreensão das pessoas, porque o tempo está sendo controlado automaticamente,
para que possamos encerrar, ouvindo ainda o Senador José Medeiros e o Senador Lindbergh.
Com a palavra a Deputada Estadual, que contribuiu muito para a realização desta audiência pública,
Alessandra Campêlo.
A SRª ALESSANDRA CAMPÊLO – Srª Presidente, Senadora Vanessa; Senador Omar; Senador José Medeiros e Senador Lindbergh, Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu gostaria de, em nome do povo do Amazonas,
que represento, agradecer a presença da CPI aqui em nosso Estado, porque ela vem em um momento em que
precisamos trazer holofotes e colocar em pauta uma discussão séria, com propostas, com resultados efetivos
para a juventude do nosso Estado, que hoje está não esquecida – em período de eleição ela é lembrada –,
mas que está abandonada e que precisa ter apoio do poder público. É lastimável vermos a situação em que se
encontra boa parte dos jovens do Amazonas, sendo cooptados o tempo inteiro pelo tráfico de drogas e pelo
crime organizado, que cresce em nossa cidade e em nosso Estado.
Obviamente, esse não é um problema localizado, não acontece só no Amazonas. O Brasil, hoje, é o segundo país do mundo em número de jovens mortos por violência. A gente ocupa este lugar, como falou o Senador Lindbergh: de cada cinco jovens mortos no mundo, um é brasileiro. Isso é uma vergonha para o nosso
País e é uma vergonha para nós, para o Poder Público, porque mostra que nós fracassamos e que precisamos
rever o que está sendo feito e que precisamos tomar novas atitudes.
Eu gostaria, Senadora Vanessa de, rapidamente, falar sobre o caso Deusiane. Eu como Presidente da Comissão da Mulher, há cerca de um mês mais ou menos, tomei ciência do caso e passei a acompanhar de perto. Solicitei informações do Comandante da Polícia Militar, como Presidente da Comissão da Mulher, em um
ofício assinado por mim, como Presidente; pelo Deputado Dermilson Chagas, pelo Deputado Augusto Ferraz
e pelo Deputado Carlos Alberto.
O Comandante me respondeu que eu poderia procurar informações na internet. Ele não entende que
isso é uma Poder Público, que nós representamos o povo e que temos autoridade para requisitar essa documentação. Após muitas críticas nas redes sociais e nos jornais locais, ele, depois, me enviou um ofício com a
documentação que eu solicitei e pedindo desculpas a este Poder.
As desculpas foram aceitas. No entanto, o nosso olhar ficou mais rígido ainda no acompanhamento do
caso, porque, em um primeiro momento, aquela resposta me fez crer que algumas pessoas, uma minoria, estejam escondendo informações.
Esse caso precisa ser elucidado porque é impossível que, após cinco meses, Senador Omar, não tenha
sequer sido concluído o laudo do local do crime, da reconstituição dos fatos. Até hoje, não foi feito exame residuográfico do material colhido das mãos da policial Deusiane, durante o seu velório, porque sequer tiveram
a iniciativa de fazê-lo antes.
Dizem que é suicídio, e há uma grande suspeita de homicídio. Dificilmente, o laudo final terá credibilidade, porque hoje a investigação está desacreditada. Por isso, solicito também – e já pedi – que o caso seja
federalizado.
Quero pedir também aos Senadores do Amazonas, a Senadora Vanessa e o Senador Omar – em especial
o Senador Omar, que é uma pessoa próxima ao Governador José Melo... Eu pedi como Presidente da Comissão da Mulher, Senador, proteção para a família da policial Deusiane. Eu pedi ao Governador, ao Secretário de
Segurança e ao Ministério Público Estadual. Até o momento, nenhuma providência foi tomada.
Eu sei que os senhores, como Senadores, talvez tenham condições, até melhores, de solicitar e conseguir
que imediatamente seja resguardada a vida dessa família que está sendo ameaçada todos os dias.
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Gostaria de pedir à equipe técnica e à Senadora Vanessa que me concedessem mais um minuto para a
conclusão.
Senadora e Senadores, eu não poderia aqui deixar de falar sobre a extinção de programas sociais do Governo. Embora o tráfico de drogas nas fronteiras seja uma dificuldade para o País resolver, que o Estado também tenta ajudar, a gente há de convir que a falta de programas sociais e de opções para os jovens, também
os deixa muito mais vulneráveis ao assédio do tráfico de drogas e ao assédio do crime organizado.
Nós precisamos de políticas públicas. E aqui eu quero fazer um outro apelo agora direcionado ao Senador Omar.
Senador, o senhor criou, quando era Secretário de Segurança, um programa premiado nacionalmente,
reconhecido internacionalmente. Eu fui pessoalmente ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)
apresentar o Programa Galera Nota 10 que aquele banco gostaria de implementar em países onde os jovens
vivem casos de alta vulnerabilidade social. O Programa Galera nota 10, premiado, que o senhor criou, foi extinto. Senador, mais de 3,5 mil jovens – quando eu fui Secretária no seu governo – eram atendidos. Das 10 horas
da noite às 3 horas da manhã eles eram recolhidos de locais de alto índice de violência e eram levados para
realizar atividades de lazer, de esportes, culturais. E as suas famílias passavam a ter acompanhamento.
O programa brilhante que foi criado pelo senhor, foi extinto. Eu faço um apelo ao senhor: esses 3,5 mil
jovens atendidos mensalmente devem estar sendo atendidos, agora, pelos traficantes. E nós precisamos do
retorno do Programa Galera Nota 10 com a máxima urgência, além do Programa Jovem Cidadão e Bom de
Bola, que também foram extintos.
E para concluir, Srª Senadora Vanessa, e Srs. Senadores, senhores presentes, meu colega Marcelo Ramos
de movimento estudantil, contemporâneo também do Senador Lindbergh Farias, entramos um pouquinho
depois, não é Marcelo, mas ainda participamos de Congresso com a presença do Senador quando ainda era
no início da sua carreira de Deputado Federal. Para concluir, eu gostaria de dizer que como Deputada aqui eu
tenho trabalhado pela criação de políticas públicas para atender os jovens. E quero dizer que, em um lugar
onde não se tem apoio à prática de esporte, o esporte acaba sendo matar pessoas e traficar drogas. Em um
lugar onde o jovem não tem acesso à cultura, a violência sobe no palco e acaba sendo a atriz principal, que é
o que está acontecendo agora.
O que o Amazonas precisa, além de polícia, além de segurança, é de políticas públicas para a nossa juventude.
Muito obrigada, senhores. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada,
Deputada Alessandra.
Eu quero pedir desculpas, a gente recebeu aqui muitas solicitações de inscrição para que as pessoas pudessem falar. Infelizmente, pelo adiantado da hora, são quase 13h, e os Senadores têm voos, não vai dar para
abrir. Mas a CPI está aberta para receber sugestões, receber denúncias. Muitos apresentaram questionamentos
por escrito e que, repito, o Relator falará ao final.
E, já encaminhando para o encerramento, eu passo a palavra, agradecendo muito a presença dele aqui,
que fez um grande esforço, é Senador pelo Estado do Mato Grosso, mas fez um enorme esforço para estar conosco aqui na CPI. Com a palavra Senador José Medeiros.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Devido ao adiantado da hora e para
tornar mais célere, quero cumprimentar todo o dispositivo na pessoa dos anfitriões: Senador Omar Aziz e Senador Vanessa Grazziotin.
Nós estamos em uma cruzada, digamos assim, por todo o País, com a CPI da morte dos jovens e adolescentes, justamente em busca de tentar descobrir por que em alguns Estados a violência aumentou tanto, por
que morrem tantos jovens. Além disso, para que o Senador Lindbergh – que é o Relator da CPI –, ao final, possa
elaborar um relatório que possa dar subsídio, tanto para eventualmente o Ministério Público como também
para os Governos estaduais e até Federal na tomada de políticas públicas e de um novo rumo.
A grande verdade é que, por onde temos passado, temos notado que não é um problema só, mas há um
item interessante: as vítimas sempre têm o mesmo padrão. São pobres, eventualmente negros; elas têm cor e
posição social. Isso é muito grave. O Senador Relator da CPI, Senador Lindbergh, vai falar daqui a pouquinho
e vai explanar com muito mais propriedade do que estou dizendo. Isso é preocupante! Muito preocupante,
porque a gente nota que existe uma parte da população que está vulnerável e que está morrendo. Nós temos
tratado aqui de assassinatos e eu queria levantar mais um ponto, também, para dar subsídio ao nosso Relator.
Temos falado dos homicídios; dos homicídios ou por violência, tráfico, eventualmente por milícias, enfim,
por vários motivos. Mas existe uma mortandade, e que são homicídios também: trata-se do trânsito. Nossos
jovens estão morrendo no trânsito. Existe uma guerra aí fora, além dessa guerra de que a gente está falando,
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propriamente, aqui na CPI. Existe uma guerra no trânsito, onde morrem 50 mil pessoas todo ano. Não há nenhuma guerra no mundo matando tantas pessoas, e é um ponto também a observar. A gente fala tanto nessa
mortandade, e temos levantado, como questão de pano de fundo – já foi falado hoje –, a questão das drogas.
Mas um ponto principal que a gente nota também: é a questão da família.
Nós sabemos – sobre isso há estudos sobrando, Senadora Vanessa Grazziotin... Recentemente eu estive
na Universidade de Harvard, num curso que tratava justamente – tem tudo a ver com a nossa CPI aqui – da primeira infância. O que tem a ver primeira infância com a violência e a morte de jovens? Tem a ver que a criança
tem a formação, o cérebro da criança se forma, o cérebro do ser humano se forma, segundo estudos de neurologistas, está provado isso, de zero aos seis anos. Se nesse período a criança não tiver uma boa formação, se
ela tiver um lar desfeito, se ela estiver sujeita a fatores que causem stress profundo, ela vai ficar irremediavelmente, quase, sem condições de enfrentar uma vida, de absorver conhecimentos na escola, sem condições de
galgar uma posição social, porque não teve educação. Então, justamente, uma forma de atacar esse problema
é ter políticas públicas que possam impactar a formação desse ser pequenininho.
A grande verdade é que o País fecha os olhos em todas as suas esferas para esses pequenos seres. A gente
investe bastante, até, na velhice – não que não deva –, mas a essa formação do ser o Estado tem negligenciado. E aí um ponto vem: também a falência da família. Existe um versículo bíblico que diz o seguinte: “Ensina a
criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele.” O grande sustentáculo,
o grande alicerce está na família. Já me encaminho para o final, Senadora Vanessa.
Temos falado muito da questão policial. Em todas essas sessões aparece a polícia como parte, também,
do problema. E é aí que eu digo que temos de falar mais sobre segurança pública no País – mas falar além da
retórica. Mudar nossa relação com a polícia. Eu vi a mãe, aqui, falando justamente uma coisa. Ela disse o seguinte: “uma minoria matou a minha filha.” E ela está certa; uma minoria matou a filha dela, que simbolizava, com
certeza, a grande maioria. Foi essa minoria matando um representante da maioria, porque a grande maioria
dos policiais brasileiros sai de casa querendo acertar.
O País... Aqui no Brasil, o Senador Lindbergh falou em Natal, aqui no Brasil é o lugar onde a polícia mais
mata e é o lugar onde a polícia mais morre. Há uma guerra aí fora, e nós precisamos avançar no modelo de
polícia. E o Senador – eu jogo de novo a bola para ele – vai falar aqui sobre isso, porque ele tem uma PEC que
trata da segurança pública.
Eu sou da segurança pública e sei da importância de se reformar a segurança neste País, porque nós somos um País que tem uma cultura de odiar a polícia. Nós enxotamos a polícia e depois queremos ter um bom
tratamento, um serviço de qualidade.
Não há como você tratar mal o seu vizinho e querer que ele lhe trate bem. Então, nós precisamos construir, de novo, essa ponte; mudar os regulamentos draconianos que existem, na Polícia Militar por todo o Brasil.
Sabemos que há duas polícias, sem ofensa nenhuma ao corpo do oficialato, mas existe uma polícia que taca
com o cabo do chicote e há outra que entra com as costas, que são soldados, um corpo todo oprimido.
Finalizando, eu digo que nós precisamos ter um outro olhar, tanto para a educação básica quanto para
a educação, e precisamos fazer uma coisa: qual a principal preocupação de um pai com sua família? O que ele
quer para os filhos? Bom, primeiro, ele quer saúde, mas a segunda coisa que ele quer é segurança, depois vêm
as outras coisas. São aqueles três pilares que o Senador Omar Assis abordou aqui: segurança, saúde e educação.
Essa é a saída. Eu não tenho dúvida de que esta CPI... Hoje eu fui perguntado, Senadora Vanessa Grazziotin,
fui perguntado por um repórter que disse o seguinte: “Será que essa CPI vai ser como muitas que não dão em
nada?” Eu falei: “Eu não tem certeza, porque ela já deu. Ela já deu certo.” Ela está diagnosticando e levantando
os problemas e, com certeza, ao final, o relatório vai indicar uma saída para esse grave problema que é a mortandade do nosso presente e a morte do nosso futuro, porque são os jovens e as crianças que estão morrendo.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Você não extrapolou não, Senador. Foi excelente a sua participação.
Nós já estamos nos encaminhando para o final. O Senador Omar vai ter que sair, porque tem uma reunião
com o Governador do Estado agora. Em um segundo momento, participará também o Senador Lindbergh.
Eu agradeço a participação do Senador José Medeiros. Quero registrar e pedir muitas desculpas, porque não o fiz antes, mas registrar a presença da Lúcia Antuni, que é ex-Vereadora da cidade de Manaus. Muito
obrigada pela presença. (Palmas.)
Registro a presença de Marcelo Ramos, ex-Deputado Estadual, a quem também agradecemos, e gostaria
de pedir desculpas às inúmeras entidades, porque, além de pessoas, muitas entidades pediram inscrição para
poder falar e se pronunciar. Então, eu peço muitas desculpas a todas: à União Brasileira de Mulheres, à União Estadual dos Estudantes, enfim, a todas as entidades que pediram para falar. Infelizmente, o tempo não permitirá.
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Para encerrar os nossos trabalhos, eu passo a palavra ao nosso Relator, o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Boa tarde.
Quero primeiro agradecer a presença dos senhores e das senhoras, de vocês que estão aqui, nesta audiência pública.
Queria, primeiro, explicar como surgiu esta CPI. Há uma CPI no Senado e uma CPI na Câmara sobre o
mesmo tema: assassinato de jovens, extermínio de jovens no País. Esta CPI surgiu a partir de uma mobilização
da sociedade civil em cima dos nossos números. Na verdade, nós somos campeões mundiais em assassinatos. Eu falei aqui antes que, de cada cinco pessoas que morrem no mundo, por assassinatos, uma é brasileira.
No ano de 2003, nós tivemos 56 mil assassinatos no Brasil, mais de 50% jovens; dentre os jovens, 77% jovens
negros, moradores das periferias. Esse número é um grande absurdo. Este País que avançou tanto, em várias
áreas, tem também que avançar nesse ponto.
Então, nós estamos com duas CPIs. Há o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que está lançando uma
grande campanha pela redução do número de homicídios no Brasil e conseguiu envolver o Ministério da Justiça. Assim, está havendo agora um esforço nacional, para que consigamos melhorar os nossos números e parar
essa política de extermínio, em especial da nossa juventude.
Como bem falou o Senador Medeiros aqui, é a juventude que mora na periferia, é a juventude trabalhadora, é a juventude negra a principal vítima de toda essa engrenagem e de todo esse sistema.
O que nós estamos fazendo agora? Além de fazermos as audiências públicas em Brasília, nós estamos
rodando todos os Estados do Brasil. Nós estamos querendo principalmente escutar. E tem acontecido um processo que considero muito importante: a partir de visitas nossas em alguns Estados, outros não, mas em alguns
Estados, cria-se uma dinâmica própria muito interessante.
Fizemos uma audiência pública no Estado do Rio Grande do Norte, em que apresentamos os números. E
houve um trabalho que envolveu sociedade civil e governo, uma série de ações, e eles começaram a trabalhar
em cima de questões específicas. Acho que esse é o grande objetivo.
Por isso eu reclamei muito aqui da ausência do Ministério Público, eles devem ter tido problema, porque
o Ministério Público é peça central nesse esforço, pois, pouca gente sabe, o trabalho de controle externo da
atividade policial é atribuição do Ministério Público.
Eu ouvi aqui a D. Antônia que fez um relato comovente, dessas mães que perdem filhos, é uma dor dilacerante, é uma dor... Eu tenho três filhos, não consigo imaginar o que significa uma coisa como essa. Mas, por
exemplo, nesse caso da Deusiane, chama a atenção não ter sido aberta investigação pelo Ministério Público.
Isso é urgente, tem que se abrir imediatamente. Eu faço essa cobrança aqui. O Ministério Público tem, neste
caso, que abrir uma investigação, porque, sem ter uma investigação, não tem como as coisas avançarem. Se
o Ministério Público não abre investigação... Teve agora a sabatina do Dr. Rodrigo Janot, e falei sobre isso, nós
discutimos sobre federalização. Então, alguns casos como este aqui, se você não tem investigação, só resta um
caminho: a federalização, porque às vezes as corporações têm forças, se movimentam politicamente, inclusive,
para impedir que seja investigado.
Então, eu quero aqui, como Relator desta Comissão Parlamentar de Inquérito, trazer minha solidariedade,
mas exigir que o Ministério Público, no caso da Deusiane, abra uma investigação, porque, senão, vamos pedir
a federalização desse caso... (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM. Fora do microfone.)
– E você vai oficializar esse pedido...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – E nós vamos, como falou a Senadora Vanessa, oficializar esse pedido.
Quando falei do Ministério Público, e eu antes citei isso, tanto no controle externo da atividade policial
quanto nas investigações, os números não só daqui do Estado do Amazonas, mas os do Brasil são absurdos.
Você só ter 8% dos homicídios investigados, quando você tem uma média internacional de 60% a 70% de elucidação de crimes, essa é a média internacional.
E aqui também queria deixar registrada uma coisa. Sei do esforço do Secretário de Segurança, Dr. Sérgio,
e aqui é importante registrar que tem uma equipe do Senado que gostaria de parabenizar pela trabalho. Essa
equipe está aqui trabalhando, conversando com entidades, conversando com muitos familiares de vítimas,
mas, infelizmente, algumas entidades não estão presentes aqui, não sei por quê. Talvez... Houve muitos relatos
importantíssimos, talvez o trabalho mais importante desta CPI não seja este aqui, é o trabalho que está sendo
feito pela Comissão nessas conversas todas aqui no Estado do Amazonas.
Mas eu queria também dizer que nós não podemos aceitar a banalização dos homicídios, das mortes,
principalmente das pessoas mais pobres. O que acontece no Brasil hoje, infelizmente, é isto: quando morre
alguém de classe média, de classe média alta, num bairro, tem uma comoção muito grande. Se fosse um dos
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barros mais periféricos, um jovem, negro, é como se não existisse. É como se não existisse. Nós não podemos
aceitar isso... (Palmas.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Nós temos que reclamar das autoridades,
mas tem uma coisa da sociedade também. E eu falo aqui: essas 36 mortes em dois dias aqui, no Estado do
Amazonas, têm que ser apuradas. Não dá para aceitar como normal o que aconteceu. A gente veio aqui porque esse foi um fato que chocou o País. Não dá para aceitar como normal, não dá para fazer de conta que foi
uma coisinha que aconteceu lá!
Então, faço este apelo à Secretaria de Segurança Pública: investigue até o fim isto aqui!
Quando falo da questão policial, digo sempre: os policiais são também vítimas desse sistema. Vou falar
sobre isso mais em frente.
Mas acho – estas são as minhas opiniões que eu queria dizer para vocês – que não temos como reduzir
essa política de extermínio sem pensar na arquitetura institucional da segurança pública brasileira.
Sou autor de uma PEC, a PEC 51, que foi construída com vários especialistas, em especial, José Ricardo,
com o Prof. Luiz Eduardo Soares, e que entra em vários temas complexos. Primeiro, só no Brasil existe uma
estrutura em que a Polícia Militar faz o trabalho de policiamento preventivo e ostensivo na ponta e em que a
outra polícia, a Polícia Civil, faz o trabalho de investigação. Vale dizer que as duas polícias têm conflitos. Como
todos sabem, existem conflitos enormes entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Em todos os lugares do mundo,
o policial que está na ponta começa o trabalho de investigação.
Então, nosso projeto começa por esta discussão sobre o ciclo completo da atividade policial, passa pela
carreira única e passa por um tema que sei que é polêmico. Não quero aqui que todos concordem comigo, mas
falamos também da desmilitarização da polícia. (Palmas.)
Muita gente, quando escuta falar de desmilitarização, pensa numa polícia fraca, sem hierarquia. Não é
nada disso! Vejam que a SWAT norte-americana é uma Polícia Civil. A polícia norte-americana, a polícia inglesa, a polícia canadense...
O SR. IVO MARTINS – A Polícia Rodoviária Federal.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – A Polícia Rodoviária Federal.
O que eu digo é que temos de repensar as nossas polícias, porque elas estão estruturadas em cima da
seguinte lógica: a polícia destinada para a guerra, para o confronto. Não existe na formação das nossas polícias
uma lógica de policiamento comunitário, de policiamento preventivo. Então, a discussão sobre a formação dos
nossos policiais é algo central neste debate todo.
Sou representante do Estado do Rio de Janeiro, onde há uma média de 6 mil desaparecidos por ano. O
número é enorme. Quanto aos autos de resistência, às mortes provocadas em confrontos com a autoridade
policial, os números também são gigantescos.
Entro num tema que sei que é muito polêmico, mas que faço questão de levantar, porque estou estudando muito esse assunto e acho que fracassou a lógica existente hoje no Brasil, que é a lógica dessa política de
guerra às drogas da forma como está sendo feita. O que tem acontecido? Essa lógica da política de guerra às
drogas tem matado pequenos varejistas na ponta, tem matado muitos inocentes e muitos policiais e não tem
resolvido o problema do consumo de drogas. O que é essa lógica de política de guerra às drogas? É a lógica
que coloca como centro da política de segurança o combate ao tráfico de drogas de tal forma... Inclusive, é importante dizer que isso acontece de forma diferenciada nas regiões da cidade. Se você observar bem, você verá
que o tráfico de drogas existe em todas as regiões da cidade, existe nos bairros mais ricos também. Só que, nos
bairros mais ricos, a incursão da polícia não é extremamente violenta, como acontece nas regiões mais pobres.
Dou o exemplo de um Estado que conheço, que é o Estado do Rio de Janeiro. Na Zona Sul do Rio de Janeiro, há tráfico de drogas em vários lugares. Nas regiões mais pobres onde há tráfico de drogas, o que acontece? Entra a polícia com um caveirão, com um carro blindado, numa operação de guerra contra os traficantes,
que morrem e que são substituídos no outro dia. Morrem civis e policiais nesse processo todo. E não se resolve
absolutamente nada!
O Brasil, no ano passado, perdeu 490 policiais, trabalhadores, que estão sendo mortos nesse esquema,
que não está funcionando.
Estou entrando num tema que é muito complexo, é muito difícil. Eu sei que muitos podem discordar da
minha abordagem, mas eu vejo que é isso que está matando os nossos jovens, a maior parte dos nosso jovens.
Essa política de guerra à drogas não acontece nas regiões mais ricas. Em Ipanema, no Rio de Janeiro,
não entra o caveirão dando tiro em traficante, matando. Não é isso o que acontece. Essa nossa juventude está
sendo vítima de traficante, está sendo vítima de miliciano e está sendo vítima também dessa estrutura, dessa
abordagem policial, que está matando a nossa juventude.
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O tema é muito complexo. Não é fácil resolver a situação de uma hora para outra, mas acho que podemos dar os primeiros passos para tentar resolver isso.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Claro!
Eu sempre tenho cuidado para falar da questão policial, porque nós temos no Brasil, como disse o Senador Medeiros, a polícia que mais mata e a que mais morre. Você vê que uma garotada de 19, 20 anos, jovens
trabalhadores, entram na corporação.
Nós temos que entrar no debate da reforma das nossas polícias. Que engrenagem é essa que faz um
garoto de 18, de 19 anos entrar numa estrutura que só é preparada para o combate, para a guerra? Sempre
existe a banda boa. Nem todas as polícias do Brasil.
Nesse caso do Estado do Amazonas – volto a lamentar a ausência do Ministério Público –, quero dizer
que a polícia se fortalece quando corta na própria carne também. Isso é fundamental.
Eu falava aqui sobre o Secretário Sérgio, que não está aqui, mas a equipe nossa, do Senado, que conversou com entidades, existe um respeito muito grande pelo atual Secretário de Segurança.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – D. Antônia, a senhora faz uma luta belíssima
e tem que fazer essa luta belíssima. Só assim é que se muda.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – D. Antônia, não teriam derrubado a ditadura
militar sem o papel das mães, denunciando o que aconteceu neste Brasil com seus filhos. (Palmas.)
Eu quero dizer à senhora o seguinte: no seu caso, eu falava isso para a Deputada Alessandra...
(Manifestação da plateia.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Inclusive, essa manifestação para o fim da
Polícia Militar não é uma agressão aos policiais. Muito pelo contrário. Eu quero até dizer que os policiais, numa
estrutura civil, teriam mais direitos, não menos direitos, não acaba com a hierarquia. É porque há uma confusão
muito grande, um desconhecimento muito grande em relação a esse tema desmilitarização.
D. Antônia, quero encerrar minha participação dizendo à senhora o seguinte: nós, desta CPI, vamos estar
acompanhando esse caso. Eu garanto à senhora – eu falava para a Deputada Alessandra – que, se o Ministério
Público não abrir investigação, nós vamos chamar a senhora a Brasília, nós vamos visitar o Procurador-Geral
da República, Dr. Rodrigo Janot, e pedir federalização desse caso.
Como eu falava, eu acho que é muito importante para a polícia cortar na própria carne também, fazer
esse esforço. Eu sei que isso existe por parte da Secretaria de Segurança. “Às vezes é difícil enfrentar a corporação”, mas tem que fazer. É preciso separar os policiais que atuam de foram correta, de forma digna dos maus
policiais. Nós não podemos deixar isso prosperar.
Acabo também aqui fazendo esse apelo, para que haja investigação em relação a esses 36 mortos, que
rompamos um pouco com a corporação de alguns setores, que existem em todo o Brasil. Não estou falando
só aqui. As dificuldades de avançarmos nas investigações.
Creio que esse é um ponto decisivo. A gente espera muito das autoridades aqui, que a gente avance
nesse processo de investigação. Da mesma forma que nós estamos tentando em Brasília, levantar outros pontos como esse, mudanças legislativas, mudanças na abordagem, para melhorar esses números no nosso País.
Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. A nossa Comissão ainda vai continuar fazendo um
trabalho aqui, a nossa equipe do Senado. Nós vamos ter um capítulo no nosso relatório sobre o Estado do Amazonas, a Senadora Vanessa tem participado. E eu queria muito agradecer a presença do Senador Omar Aziz,
que já foi, mas a presença dele aqui eu acho que dá importância ao nosso evento. O compromisso que ele fez
com a D. Antônia em relação à morte da Deusiane eu acho que é um compromisso importante.
Mas eu queria dizer o seguinte: nós estamos atentos ao que está acontecendo também aqui. A gente
espera que as autoridades tomem posições. Porque, se não acontecer a investigação do jeito que a gente quer,
eu garanto à senhora, D. Antônia, que, como mãe que nos comoveu a todos aqui, nós vamos puxar esse caso
para Brasília, para tentar resolver esse caso do assassinato da sua filha.
Muito obrigado a todos que vieram a esta audiência pública de hoje. (Palmas.)
(Manifestação da plateia.)
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada.
Gente, para um esclarecimento, os Senadores todos que estamos aqui, todos nos posicionamos contrários à redução da maioridade penal.
(Manifestação da plateia.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – E Deputados
também.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – E deixe-me falar, no Senado, a nossa avaliação é que não vai passar.
(Manifestação da plateia.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Vocês sabem que o Senado sempre foi a Casa
mais conservadora. A Casa que estava lá e tal... Até esse Eduardo Cunha virar Presidente da Câmara. Porque
agora o Senado virou a Casa progressista. E nós, nesta semana, tivemos uma vitória tremenda. E esta Senadora
aqui teve um papel destacado, que eu não acreditava. (Palmas.)
É verdade. Eu não acreditava. Ela chegou para mim e disse: “Conseguimos fazer um acordo para acabar
com o financiamento empresarial.” Eu disse: “Só vendo para crer.” Eu disse para ela. Eu não acreditei. Ela disse:
“Convencemos o Renan Calheiros.” Eu disse: “Ô, duvido!”. Mas pior que foi uma articulação mesmo, e foi uma
emenda dela. Está aqui. Foi uma emenda dela. Daqui do Estado do Amazonas. (Palmas.)
E conseguimos aprovar o fim do financiamento empresarial das campanhas.
(Manifestação da plateia.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – E a questão da redução então, só para encerrar, que foi aprovada na Câmara, sob a Presidência do Eduardo Cunha, nas nossas avaliações lá dentro, é
uma PEC. Para eles aprovarem, eles têm que ter 49 votos. A meu ver, é chance zero de eles aprovarem isso no
Senado Federal, porque a gente botou lá uma bancada progressista, não é, Vanessa? Tem pelo menos uns 35
que estão firmes contra a redução da maioridade penal.
Mas parabéns a vocês, em especial da JS, que estão travando esse grande debate pelo País afora. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada,
Senador Lindbergh.
Eu só gostaria...
(Manifestação da plateia.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Eu só gostaria
de, encaminhando para o encerramento – o Senador Lindbergh aqui lamentou a ausência do Ministério Público Estadual –, dizer, D. Antônia, que a senhora é o exemplo das mulheres. Não só das mulheres brasileiras.
A senhora é o exemplo das mulheres de todo o mundo, de mãe, porque a mãe, quando alguém faz alguma
coisa com seu filho, vira uma leoa. Agora, quando tiram a vida de um filho, a mãe vira leoa de todos os filhos
de todas as mães do Brasil. E é isso que a senhora está fazendo. (Palmas.)
Então, a senhora, com essa dor que a senhora transforma em força, continue. Porque a senhora ajuda
muitas mães, muitas mães no Brasil inteiro. Então, eu agradeço muito. E tenha a certeza de que assim como a
Alessandra não abandona a senhora, nós também não. E temos mais esta CPI para lhe ajudar.
E quero pedir à Juventude... O Senador Lindbergh falou também do Ministério Público. Nós deveremos
ouvir o Ministério Público do Estado do Amazonas, nem que seja lá em Brasília.
E quero registrar a chegada do Dr. Epitácio da Silva Almeida, que é Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da OAB, que só chega agora, mas que deu uma grande contribuição com esta CPI.
Registro e agradeço a presença dos seguintes companheiros e companheiras que ajudaram a fazer esta
audiência: o Marcelo e o Leandro, da Secretaria da CPI; o Dr. Zulmar, que está assessorando a CPI; o James e a
Juliana, que estão aqui conosco também; assim como o Márcio e o Diego.
Então, muito obrigada. Peço uma salva de palmas para todos esses servidores do Senado Federal que
cumpriram tarefa tão importante. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima audiência pública da Comissão, a
ser realizada na próxima sexta-feira, dia 11 de setembro, em Recife, na Assembleia Legislativa de Pernambuco,
onde serão ouvidas autoridades e representantes da sociedade civil.
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Agradeço o apoio de todos e a presença de todos e de todas. Muito obrigada.
Nossa reunião está encerrada.
(Iniciada às 10 horas e 3 minutos, a reunião é encerrada às 14 horas e 10 minutos.)
Senadora Lídice da Mata
Presidente
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 115, de 2015, para investigar o assassinato de jovens no Brasil.
ATA DA 18ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 18ª Reunião, realizada em 11 de setembro de 2015, às 9 horas e 28 minutos, no
Plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, sob a presidência da Senadora Lídice da Mata e com a presença dos Senadores Humberto Costa e José Medeiros. Deixaram de comparecer os Senadores Paulo Paim,
Angela Portela, Telmário Mota, Lindbergh Farias, Maria do Carmo Alves e Eduardo Amorim. Na ocasião,
foi realizada audiência pública com a presença de Alessandro Carvalho, Secretário de Defesa Social do Estado
de Pernambuco; Luiz Carlos Figueiredo, Desembargador Coordenador da Infância e Juventude do Poder Judiciário Estadual; Maria Bernadete Figueroa, Procuradora de Justiça Coordenadora do GT-Racismo do Ministério
Público de Pernambuco; João Olímpio Valença de Mendonça, Conselheiro Federal da OAB/PE e Presidente de
Comissão de Direitos Humanos da OAB/PE; Coronel Antonio Francisco Pereira Neto, Comandante-Geral da Polícia Militar de Pernambuco; Manoel Jerônimo de Melo Neto, Defensor-Geral da Defensoria Pública do Estado
de Pernambuco; Luiz Andrei, Subchefe da Polícia Civil de Pernambuco; Edna Jatobá, Representante do GAJOP
- Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Sociais; Ricardo Oliveira, Coordenador Executivo do Centro
Dom Helder Câmara; Vereador Marcelo Santa Cruz, Vereador e Membro da Comissão de Direitos Humanos
do Município de Olinda; Manoel Moraes, Professor e Pesquisador, Membro da Comissão da Verdade; Eleonora Pereira da Silva, Engajada no Movimento e Representante da Coordenação Nacional de Direitos Humanos;
Isaltino Nascimento, Secretário de Desenvolvimento Humano, Criança e Juventude de Pernambuco; Deputado Bispo Osséssio Silva; Deputada Tereza Leitão; Fernando Bezerra, Coordenador da Instituição Ação Coletiva
de Pernambuco; José de Oliveira; Vanderson Ferreira; Anderson Venâncio; Flávio Campos; e Ivon Carlos. Após
aprovação, a presente Ata será publicada juntamente com a íntegra das notas taquigráficas.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Bom dia a todas as senhoras e aos senhores aqui presentes.
Havendo número regimental, declaro aberta a 18ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 115, de 2015, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de
jovens no Brasil.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública, nos termos dos
Requerimentos nºs 5 e 33, de 2015, de autoria do Senador Humberto Costa, aprovados pelo Plenário deste
Colegiado.
Esta audiência pública é a quarta de um ciclo de audiências que esta Comissão realiza em diversas cidades do Brasil, a fim de tomar conhecimento, investigar e debater o problema do assassinato de jovens no País.
Registro que o Senador Humberto Costa, autor dos requerimentos desta audiência pública, nesta reunião
assumirá a função de Relator ad hoc, uma vez que o Senador Lindbergh Farias, Relator da Comissão, não pôde
estar presente, em função de outros compromissos assumidos como Senador pelo Estado do Rio de Janeiro.
Registro a presença do nosso querido Senador José Medeiros, do Estado do Mato Grosso, que é membro
desta Comissão e tem participado de todas as audiências públicas que realizamos pelo Brasil, oportunidade
em que o convido para compor a Mesa.
Antes de iniciarmos os trabalhos, eu gostaria de agradecer ao Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Pernambuco, Deputado Guilherme Uchoa, que está nos dando toda infraestrutura para realizarmos
esta audiência pública no Estado.
Também agradeço a todos os colaboradores da Assembleia Legislativa, indispensáveis para que esta
Comissão alcance seu êxito, que nos auxiliam na condução do evento.
A Assembleia Legislativa estará representada pelo Deputado Bispo Ossesio Silva, do PRB de Pernambuco
– estamos aguardando a presença de S. Exª, que nos garantiu que estaria aqui hoje –, e também membro da
Frente Estadual contra o Extermínio do Jovem Negro e integrante de diversas comissões da Casa.
Estão presentes os seguintes convidados, a quem convido para comporem a Mesa: Dr. Alessandro Carvalho, Secretário Executivo de Defesa Social do Estado de Pernambuco, que aqui, formalmente, representa o
Governador do Estado; Dr. Luiz Carlos Figueiredo, Desembargador, Coordenador da Infância e Juventude do
Poder Judiciário Estadual, representante do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – se não me engano,
o Desembargador tem restrição quanto ao tempo, assim sendo, vamos combinar de maneira que possamos
aproveitar o máximo possível a presença de S. Exª entre nós.
Compõem a extensão desta Mesa, os seguintes convidados da Comissão: Drª Maria Bernadete Figueroa,
Procuradora de Justiça, Coordenadora do GT Racismo, do Ministério Público de Pernambuco, representante
do Ministério Público; Dr. Manoel Jerônimo de Melo Neto, Defensor Público Geral da Defensoria Pública do
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Estado; Coronel Antonio Francisco Pereira Neto, Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco, a quem
agradeço também a presença e colaboração.
Vamos combinar o seguinte: se não tivermos mais cadeiras, fiquem aqui neste espaço, compreendido
como mesa estendida. Defendemos o conceito da família estendida, aqueles que não estão necessariamente
aqui, mas que mantêm laços fortes de colaboração com nosso trabalho.
Continuando com a lista de convidados: Dr. João Olímpio Valença de Mendonça, Conselheiro Federal
da OAB-Pernambuco e Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, representante da OAB Nacional,
seccional Pernambuco; Dr. Luiz Andrey, Subchefe da Polícia Civil de Pernambuco, a quem também agradeço a
presença; Ricardo Oliveira, Coordenador Executivo do Centro o Dom Helder Câmara.
Convido o Deputado Bispo Ossesio Silva, já o havia anunciado anteriormente, para que, com alegria,
possa contribuir com a sua presença; convido a Srª Edna Jatobá, representante do Gajop (Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares); o Vereador Marcelo Santa Cruz, do Município de Olinda e membro
da Comissão de Direitos Humanos daquela cidade.
Quero registrar a presença do Prof. Manoel Moraes, professor e pesquisador da área e membro da Comissão da Verdade.
Quero registrar a presença da Srª Eleonora Pereira da Silva, do Movimento de Representantes da Coordenação Nacional de Direitos Humanos.
Informo que essa audiência pública é realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação
popular. Por isso, as pessoas e internautas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas
podem fazê-lo por meio do Portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania e Alô Senado,
por meio do telefone 0800-612211.
Com o fim de organizar o tempo disponível desta audiência, sugiro que cada convidado tenha cerca de
15 minutos, podendo esse tempo se estender para 20 minutos, de acordo com a necessidade de cada um. Se
todos concordarem ou se querem um pouco mais, daremos total flexibilidade, porque é do nosso interesse
absoluto a fala de cada um dos senhores e senhoras.
Peço, portanto, que possamos estabelecer esse tempo, dando a flexibilidade necessária, para que nós não
tenhamos prejuízo por não conhecer a apresentação ou o pensamento de cada um dos senhores e senhoras
e, ao mesmo tempo, também de maneira a criar uma disciplina de horário apenas para que possamos ouvir o
máximo de pessoas que puderem colaborar com o nosso trabalho.
Portanto, eu vou suprimir outros preâmbulos para que possamos ir direto ao assunto.
Informo aos senhores que os dois Senadores aqui presentes terão prioridade de fala, como preceitua e
assegura o Regimento Interno da Casa, após a fala dos convidados.
Passo a palavra, portanto, ao Sr. Alessandro Carvalho, Secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco. Aliás, aproveito para destacar a diferença, já de início de nomenclatura, porque estamos em um Estado
em que a Secretaria que se costuma chamar de Segurança Pública em outros territórios do nosso País, aqui
tem o nome de Defesa Social, o que dá conta de um conceito muito mais amplo e muito mais voltado para um
conceito moderno do que significa uma nova política de segurança pública.
Passo a palavra ao Dr. Alessandro.
Aqui, hoje, estamos em local bem apropriado, porque temos, inclusive, um lindo púlpito de tribuna.
O SR. ALESSANDRO CARVALHO – Bem, muito bom dia a todos e a todas!
Cumprimento a Senadora Lídice da Mata, Presidente dos Trabalhos; o Senador Humberto Costa; o Senador José Medeiros; todos que compõem a Mesa; os colegas da Polícia Militar; o Comandantes Pereira Neto.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Dr. Alessandro, ou o som
está baixo ou o senhor precisa encostar mais no microfone.
O SR. ALESSANDRO CARVALHO – Eu acho que eu cresci demais; vou baixar aqui um pouquinho.
Cumprimento o Comandante Geral da Polícia Militar, que nos acompanha aqui, o Pereira Neto; o chefe em
exercício da Polícia Civil, Luiz Andrey; Sandra Santos, Gerente Geral de Polícia Científica; Teles, representando o
Comandante Geral, o Subcomandante representando o Comandante Geral; o Secretário Executivo de Defesa Social, Rodrigo Bastos. Cumprimento o Pimentel, Delegado de Polícia, colega, tive a honra de ser chefiado por ele.
Bem, o assunto que nós temos para tratar aqui hoje é de uma relevância muito grande. Nessa faixa de
15 a 29 anos, nós temos o maior número de pessoas que são vítimas de assassinatos.
Pernambuco, Recife, até antes de 2007, eram considerados o Estado e uma das capitais mais violentas
do País. A partir de 2007, foi implementada uma política de segurança pública no Estado, chamada Pacto pela
Vida, que tinha alguns eixos fundamentais. O primeiro foi o de integração, porque a segurança pública, a defesa social não se faz apenas com ações de polícia. É necessário que haja prevenção. É necessário que haja o
policiamento ostensivo, a ação de polícia judiciária, mas também o funcionamento em um sistema em que o
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Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, as demais Secretarias de Estados e Poderes trabalhem de forma integrada, buscando uma melhor prestação de serviço à sociedade.
Além disso, nós temos a liderança que deve ser exercida, necessariamente dentro do Poder Executivo,
pelo Governador do Estado. O que foi feito e continua sendo feito de uma forma muito forte. O Governador
do Estado tomou posse no dia 1º de janeiro; no dia 2, deu posse a seus secretários, e no dia 3, um sábado, às
8h30min da manhã, dava início à reunião do Comitê Gestor do Pacto pela Vida sob sua presidência. E, todos os
meses, ele participa de pelo menos, uma reunião. A última foi na semana passada, na quinta-feira, em Caruaru.
Respeitando o tempo que meu foi dado, eu vou passar logo para uma apresentação que eu trouxe, que
sintetiza alguns números, tendo como fonte ou o mapa da violência de 2014, com dados ainda de 2012, ou o
anuário do Fórum de Segurança Pública do País, o anuário. Por quê? Porque nós temos um problema seriíssimo, e eu acho que é algo que tem que ser visto. As secretarias ainda não usam um padrão de estatística que for
comum a todos. Então, nós ainda temos que nos socorrer de dados do sistema de informação da mortalidade
do Ministério da Saúde. E daí esse delay de informação.
Então, vamos lá, pode passar.
Esse primeiro eslaide é um retrato com base no SIM do Datasus, entre os anos 2000 e 2012, qual foi a
evolução de homicídios no Nordeste do País. Então, no lado esquerdo, nós temos os Estados, e do lado direito
as capitais desses Estados. Essa caixinha que vemos aí, variação, Pernambuco, 2000 a 2014, porque nós já incluímos os dados de Pernambuco, mas não temos os dados dos outros Estados para poder incluir.
Vou passar para a Presidente.
Não sei se daí está dando para ver bem.
Então o que é que nós temos? De 2000 a 2012 apenas Pernambuco, como Estado, teve redução de homicídios de 31,3%. Se a gente ampliar esse recorte a 2014, essa redução é de 31,26%. E Recife, como capital,
também foi a única que teve redução de homicídios no Nordeste, de 46,7%, e, ampliando o recorte até 2014,
de 68,60%. Todas as demais capitais ou Estados do País, como nós vemos, tiveram aumentos entre 79,4% em
Sergipe e 347,5% na Bahia.
Por favor.
Esse aqui também é outro dado extraído do Mapa da Violência de 2014. E aí o recorte é de população
de uma forma geral, não só de jovens, e o outro também era de população como um todo, entre 2002 e 2012.
Então, nós vemos que nesse recorte Pernambuco teve a maior redução de homicídios, com 32,3%, ficando
aquém apenas do Rio de Janeiro, com 50%, e de São Paulo, com 60,3%.
O segundo recorte da direita é entre os anos de 2011 e 2012, que é o último dado que nós temos. E aí nós
vemos que, com redução, Pernambuco também em terceiro, com (menos) -5,1%, Paraíba tinha 6,2% e Alagoas
10,4%. Só que, quando nós olhamos o recorte de Paraíba e Alagoas, que são Estados justamente ao norte e
ao sul de Pernambuco, quando nós analisamos a coluna do lado esquerdo, nós vemos que a Paraíba teve um
aumento de 130,2% nesse período e Alagoas de 88,7%.
Vamos lá.
Um outro recorte, também do Mapa da Violência de 2014, entre 2007 e 2012, porque 2007 foi justamente
o ano de origem do Pacto pela Vida, nós vemos que todos os Estados do País, com exceção de quatro Estados,
Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tiveram aumento de homicídios. Com redução
só esses quatro, e a maior redução foi registrada nesse período em Pernambuco; Mato Grosso do Sul teve 10%
de redução, Espírito Santo, 12%, Rio de Janeiro, 29% e Pernambuco 30% de redução do número de homicídios.
Pode passar.
Aqui as capitais. O número de capitais com redução, a gente vê, aumenta, mas, ainda assim, Recife foi a
capital que teve a maior redução de homicídios em todo o País nesse recorte.
E aqui a gente passa para o contexto de jovens. No contexto de jovens o recorte é 2002-2012, a fonte
ainda é o Mapa da Violência de 2014, e nós tivemos a terceira maior redução entre 2002-2012 de 33,6%, e, entre 2011-2012, também a terceira maior redução, com 6,8%.
Aqui é o ranking. A taxa de mortes por 100 mil habitantes de jovens em Pernambuco é de 73,8%, ainda muito alta, ocupando a 11ª posição do ranking, só que esta taxa já foi maior e já houve um trabalho muito
grande feito nesse período com uma redução considerável, que é o que nós vamos ver nos eslaides seguintes.
Pode passar.
Esse recorte aqui é em capitais. Nós temos Recife na nona posição, sendo a menor taxa no Nordeste,
depois de Teresina. Ou seja, Teresina tem a menor taxa de mortes de jovens por 100 mil habitantes, e Pernambuco, no Nordeste, é o segundo Estado com a menor taxa.
Um outro recorte com relação à redução de morte de jovens brancos e negros, negros entendidos, na
classificação adotada pelo Mapa da Violência, como aqueles pardos e negros. Pernambuco teve uma redução,
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entre 2002 e 2012, de 69,3% na morte de jovens brancos e de 27,9% nas mortes de jovens negros, sendo o
único Estado do Nordeste que conseguiu redução nesse recorte que aí está.
Vi, na fundamentação do requerimento do Senador Humberto Costa, que uma das razões para a audiência, também em Pernambuco, foi a diferença entre a chance de um jovem negro morrer ser onze vezes e
meia maior do que a de um jovem branco. Temos uma situação decorrente da miscigenação e da forma como
a população hoje é distribuída, não só em Pernambuco, como, por exemplo, na Paraíba.
Então, o que vemos aqui é que a taxa de mortalidade de jovens brancos em Pernambuco é a menor do
Brasil: 5, 6%; e na Paraíba: 5,8%. Por quê? Porque a maior parte da população de Pernambuco, da Paraíba e de
outros Estados do Nordeste é formada por negros e pardos. É a sétima maior taxa de mortalidade de jovens
negros, em 2012: 56,7%. Daí essa diferença no patamar ao ter a menor taxa de mortalidade de jovens brancos,
5,6% para 56,7%, na verdade, isso seria algo em torno de 11%.
Vamos passar.
Uma situação que fiz questão de ressaltar aqui foi a questão de mortes provocadas por policiais, seja
em serviço, seja fora de serviço. Pernambuco adota uma política de estatística de registros que quase nenhum
Estado da Federação adota. Qual? Computar como crime violento letal intencional, como homicídio, a morte
de qualquer pessoa, em razão de ação policial. Em muitos Estados, o que vemos é só a lavratura de um auto
de resistência, sem instauração de inquérito policial, o que não acontece aqui. É instaurado inquérito policial
para todos os casos, não fica só no auto de resistência, mas também computamos isso como crime violento
letal intencional. Isso entra nas estatísticas. Muitos Estados não computam porque o raciocínio é que, se houve
uma legítima defesa própria ou de terceiro, não há crime, porque há um excludente de ilicitude. Só que foi uma
questão de política de segurança do Estado, primeiro, atendendo a um padrão até estipulado pela Secretaria
Nacional de Segurança Pública, e, segundo, com um claro propósito de reduzir a letalidade policial. Muitos casos são de efetiva legítima defesa, mas sabemos que, no País, há casos de abusos apurados com o devido rigor.
Então, a taxa de mortalidade, por policiais em serviço ou fora de serviço, em Pernambuco, foi de 0,5 para cada
100 mil habitantes, quando a taxa do Brasil é de 1,2 por 100 mil. Em 2013, de 0,6 por 100 mil, a taxa do Brasil
caiu para 1.1, sendo a décima quarta menor taxa.
Acho que encerro aí.
Obrigado, então. Acho que eram os números que eu precisava trazer para abrir o debate.
Bom dia. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Muito obrigada, Dr. Alessandro. Sua apresentação foi bem calculada, exatamente no tempo.
Quero registrar a presença da Deputada Teresa Leitão, do PT, de Pernambuco, a quem agradeço a participação; Presidente da Comissão de Educação e Cultura; do Deputado Edilson Silva; do Secretário Isaltino
Nascimento, do Desenvolvimento Social da Criança e Juventude, ex-Parlamentar desta Casa; de José Cláudio
Nogueira, Delegado de Polícia, Gestor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil de
Pernambuco; do Coronel Manoel Teles, do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, e também agradecer a presença dos alunos da Faculdade de Direito da Universidade Maurício de Nassau.
Informo ao público que acompanha esta audiência que a assessoria da Comissão distribuirá formulários
para que os senhores possam enviar comentários, perguntas, sugestões aos membros e convidados desta Mesa,
uma pré-inscrição. Caso não seja possível responder a todas as indagações nesta ocasião, em razão do tempo
limitado, esta Presidência encaminhará todos os formulários a seus respectivos destinatários para que todos
sejam respondidos, caso seja necessário. Vamos tentar que essas respostas possam ser dadas aqui mesmo.
Dando continuidade, passo a palavra ao Sr. Luiz Carlos Figueiredo, Desembargador, Coordenador da Infância e Juventude do Poder Judiciário Estadual.
O SR. LUIZ CARLOS FIGUEIREDO – Bom dia a todos e a todas presentes!
Em nome do Poder Judiciário de Pernambuco, quero tratar desse tema relevante, de início saudando a
Senadora Lídice da Mata, que é um presente que a Bahia dá ao País pela seriedade, pela condução dos trabalhos legislativos.
Agradeço o Senador Humberto Costa por haver requerido à CPI que viesse fazer essa audiência pública
aqui em Pernambuco para jogar luzes sobre esse problema em nosso Estado. E por que não dizer, agradecer
ao próprio Senado em criar a CPI, porque, ao criar a CPI, o problema nacional, todo, passa a ser devidamente
analisado.
Agradeço também ao Senador José Medeiros, do Mato Grosso, aqui presente, que se desloca para acompanhar os trabalhos, e aos demais integrantes da Mesa, o Bispo Ossesio, Deputado Estadual; a minha querida
amiga Maria Bernadete, Procuradora de Justiça do Estado de Pernambuco; ao Secretário Alessandro Carvalho,
da Defesa Social do Estado, e a todas as pessoas que aqui estão, todos comprometidos com essa questão gra-
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víssima, porque, se não estivessem comprometidos, não estariam aqui. Estão aqui porque querem realmente
debater o tema, querem realmente analisar com profundidade.
Eu costumo dizer, sempre quando trato da questão que envolve a infância, que o marco civilizatório da
humanidade não é quando foi morar em cidades, não é quando inventou a roda, é quando delegou na época
a alguém para fazer justiça em nome de todos, este poder de fazer justiça, acabar com a lei de Talião: olho por
olho e dente por dente; acabar com a vingança privada. Mas para isso, é preciso que o Estado, no sentido mais
amplo, cumpra o seu devido papel de agir em nome da sociedade. Essa procuração tem poderes limitados. Se
o Estado não cumpre adequadamente o seu papel, a tendência é que aquela besta-fera que existe em cada
um de nós, escondidinha, no maior recôndito possível do nosso cérebro, tenta ser ativada para fazer aquilo
que o Estado descumpre.
Isso vale quando se discute, por exemplo, a redução da idade da imputação penal, isso vale também em
relação aos crimes contra crianças e adolescentes. Eu mudei meu plano de voo. Eu vim com uma pastinha, com
estatística, e não quero fazer mais o mesmo. Ponto. Os dados estatísticos foram apresentados pelo Secretário
Alessandro; se alguém duvida deles, que os contradite. Acho que não é a mesma solução.
Saúdo o meu querido amigo, exemplar defensor dos direitos humanos, o Vereador Marcelo Santa Cruz.
Há mais de 20 anos uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados esteve aqui, em Pernambuco. A Relatora dessa Comissão era, na época, Deputada, depois Senadora, Camata. E algumas coisas
foram apontadas, e evidente que algumas coisas já foram resolvidas e melhoradas e outras tantas, não. E nem
sempre essas que não foram resolvidas eram mais difíceis de resolver.
É preciso que se resgate tudo o que se discutiu. É preciso que se veja tudo o que se avançou e também
o que não se avançou e por que não se avançou; o que é que está faltando para resolver os problemas. É preciso repetir que se está matando muito adolescente e muita criança? Não, não é preciso repetir. Que mais são
negros e pardos? Não é preciso repetir. Que mais têm baixa escolaridade? Que são de famílias abaixo ou junto
à linha de pobreza? Também não é preciso. Isso vai mudar muito pouco, porque alguém vai dizer que é 1%,
outro vai dizer que é 1,1%, 1,2%, 0,9, e vai ficar mais ou menos no mesmo. Porque a sensação que eu tenho é
que muitos remam para frente e outros remam para trás; e outros para o lado da esquerda, outros para o lado
da direita, todo mundo está se matando de trabalhar, todo mundo está na maior boa vontade de resolver o
problema, mas há essa falta de concatenação, de ação conjunta, que se dificulta pela multiplicidade de ministérios, multiplicidade de secretarias, de órgãos tantos fazendo a mesma coisa, e aí ninguém sabe quem é a
verdadeira interlocução para resolver o problema, e aí tende-se a agravar essa circunstância.
Senadora, eu fui juiz da infância, mas deixei de trabalhar com a área infracional no ano de 2001. Nesse
ano de 2001 inteiro, na capital de Pernambuco, aconteceram dois flagrantes de adolescentes com crack. Dois
flagrantes, o ano inteiro, com crack! Não faz tanto tempo assim! Estamos em 2015, e é muito mais do que dois
por turno hoje. Esse traço comum tem sido deixado muito à margem. O traço comum chama-se “drogas” – leniência na entrada de drogas dos outros países, leniência na prisão, na pressão dos grandes traficantes, e não
só aquela miudeza do meio da rua, e leniência na recuperação daqueles que estão drogatizados e que entram
no mundo do crime com a única finalidade de adquirir algum dinheiro. Para quê? Comprar droga de novo. Então, essa cadeia precisa ser rompida.
Nós recebemos há pouco um trabalho de um projeto de lei de autoria do Senador Humberto Costa, em
relação à venda de bebidas alcoólicas a menores. Em poucas palavras: o Legislativo cumpriu a sua parte, é preciso que a sociedade cumpra a sua parte também. É preciso que se fiscalize e é preciso que se puna exemplarmente aqueles que estão vendendo álcool a jovens. É preciso que se quebre essa barreira da história de droga
lícita ou ilícita: jovem menor não pode fazer uso de bebida alcoólica. Ponto. Não há espaço para tergiversar
com essas coisas. Então, essa situação precisa ser revolvida, e eu vou me ater exclusivamente àquilo que me
diz respeito na área do Judiciário.
Algumas recomendações da CPI antiga a que me reportei falavam exatamente na dispersão das ações
tanto da Polícia Civil quanto do Judiciário em relação ao problema dos crimes dos quais os jovens eram vítimas.
O Estado de Pernambuco, já naquela época, tomou a providência em relação à Polícia Civil de criar a Gerência
de Polícia da Criança e do Adolescente, separando em duas delegacias, uma encarregada dos atos infracionais praticados pelos adolescentes e outra encarregada dos crimes praticados contra crianças e adolescentes.
O Poder Judiciário criou a Vara Especial dos Crimes contra Crianças e Adolescentes. A primeira Vara no
mundo em razão da pessoa da vítima, porque as Varas judiciais – está cheio de alunos da Maurício Nassau –
são criadas em função da natureza do delito, o homicídio, vara do juri, crime contra o patrimônio, etc., ou em
razão da figura do criminoso. Em razão da figura da própria vítima, é a primeira no mundo. Hoje, Recife tem
duas Varas, alguns Estados estão cuidando de fazer isso. O Rio de Janeiro, no final do primeiro semestre; Mato
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Grosso do Sul, Pará, alguns estão tomando essas providências. Alguns criaram, Senadora – acho – na Bahia,
criou-se, mas não a instalou.
Se você consegue concentrar as ações policiais e as ações judiciais num canto único, uma coisa começa
a desaparecer: prescrição, porque esses processos são efetivamente julgados. Daí por que aqui precisou-se de
duas, porque chegou rapidamente ao ponto de estar superlotada de processo. Estamos com duas. É verdade
que a maioria é de crime de natureza sexual, e é verdade também que a maioria é cometida dentro do âmbito
familiar ou na vizinhança. Então, é uma violência gravíssima que precisa ser corrigida, mas o extermínio, não
adianta tapar o sol com a peneira, ele existe. É preciso que haja algumas ações concretas em relação à questão
da droga, em relação ao fortalecimento das ações da polícia na área e do Poder Judiciário. É preciso que seja
jogado um olhar e uma luz muito forte na questão dos adolescentes autores de atos infracionais, porque são
esses mesmos a maioria daqueles que voltam a delinquir. Voltam a delinquir, porque entram no sistema que
não recupera ninguém. Um sistema que, ao contrário, agrava, porque a condição das unidades de privação de
liberdade são lamentáveis.
Aí dizem: “Interna-se demais”. Não é verdade; não é verdade! O que existe é se ter, como se tem em Recife,
com sentença judicial, em números aproximados – não quero fazer estatística – na ordem de mil adolescentes,
para o qual se aplica as medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Número real de
adolescentes engajados nesse mil, algo em torno de 250 a 300. E os outros 700, que têm um papel dizendo
que está cumprindo uma medida, que o Estado agiu para repreender para que ele não torne a delinquir, mas
ele tem só um pedaço de papel na mão? Para ele, impunidade absoluta. Não deu em nada, vou fazer de novo.
Para a vítima e para a sociedade em geral prevalece esse absurdo entendimento de que, para menor, não
dá nada. Daí, fez-se o caldo para ligar o que comecei a dizer. Impunidade absoluta, retorno à vingança privada.
Esses jovens, ao entrarem nesse sistema, terminam aprendendo muito mais do que sabiam antes, terminam, às vezes, trocando o tipo de droga que usavam para drogas mais fortes, e os programas e as opções
legais – é muito fácil criticar o estatuto –, mas o que está faltando é a implementação.
Os índices de recuperação de adolescentes, autores de atos infracionais, quando engajados em programas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, são elevadíssimos. Quase não há reincidência, quase não há reincidência! Ou seja, o caminho das pedras está traçado. Invista-se mais nesses programas.
Pernambuco, Senadora, teve uma novidade lançada no governo passado, no primeiro governo de Eduardo Campos, que foi de repasse financeiro aos Municípios, para que eles fizessem os seus programas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Nenhum Estado fazia, e acredito que não continue não
fazendo. Isso me parece uma boa solução se devidamente fiscalizado, porque municipalizou seu atendimento,
mas foram dadas as condições aos Municípios para que eles fizessem esse atendimento decente.
O Estado continua repassando, depois de tantos anos. Isso foi no primeiro Governo de Eduardo Campos. Nós poderíamos estar aqui discutindo que o valor do repasse era pouco, que o valor per capita não dava
para cobrir as despesas, mas o que nós estamos assistindo é a devolução de dinheiro, porque não é aplicado.
Se está devolvendo dinheiro, é porque não tem adolescente infrator. E a gente sabe que tem! Por que se devolve dinheiro? Porque a máquina não funciona, porque não se fiscaliza, porque o Estado nunca deixou de
repassar. O Município apresenta sua programação; ela é analisada tecnicamente... Foi Secretário o Deputado
Pedro Eurico, é atual Secretário o Isaltino, que podem confirmar que o Estado nunca se negou a cumprir; mas,
lamentavelmente, alguns Municípios não têm dado essa prioridade. Se não dão a prioridade, a bola de neve
circula sempre no mesmo sentido. Não dão prioridade e termina por ser internado, porque o juiz interna porque não tem outra opção a fazer, pois é a rua, liberdade plena, ou a internação, ele manda para a internação, e,
na internação, ele cada vez se droga mais, cada vez fica mais violento e cada vez mais a sociedade e os grupos
de extermínio atuam. E cada vez mais quem morre? Negros, pobres, baixa escolaridade. É um ciclo vicioso. Eu
só estou apontando aqui alguns caminhos, como esse da criação das Varas, da Delegacia Especializada, dos
programas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade podem, sim, ser o fator de diferença.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ CARLOS FIGUEIREDO – Precisam eles ser postos em prática como uma obrigação total. Não
dá para reduzir nem um milímetro da ação do Estado na busca desse ideal.
Obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Registro a presença de
Pedro Eurico, Secretário de Justiça e de Direitos Humanos, também ex-Parlamentar desta Casa, a quem agradeço sua presença aqui e a possibilidade de contribuir com nossa Comissão, ao tempo que agradeço a palavra do
Dr. Luiz Carlos Figueiredo, Desembargador, Coordenador da Infância e Juventude do Poder Judiciário Estadual.
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Passo a palavra, imediatamente, a Srª Maria Bernardete Figueroa, Procuradora de Justiça, Coordenadora
do GT Racismo, do Ministério Público Estadual. (Palmas.)
A SRª MARIA BERNADETE FIGUEROA – Bom dia a todas e a todos!
Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer esse convite para participar desta audiência pública da CPI.
Cumprimentar a Mesa, na pessoa da Senadora Lídice da Mata, a quem conhecia só de nome e hoje tenho a satisfação de conhecer pessoalmente; a pessoa do Senador Humberto Costa, aliás, eu gostaria também
de fazer um registro, Senador Humberto Costa: há 35 anos, não vou entrar em detalhes dos anos para não me
complicar, eu, no Movimento de Mulheres de Pernambuco, a gente lutando junto à Comissão da OAB de mulheres de carreira jurídica da Comissão Nacional da Associação da Mulher em Carreira Jurídica, V. Exª sempre
nos prestigiou, quando nenhuma outra autoridade, naquela época, prestava atenção à luta das mulheres, da
violência doméstica, V. Exª já era uma autoridade que participava e prestigiava não só a questão da violência
doméstica como as outras questões das minorias.
Então, faço esse registro aqui, já o fiz em outros momentos, mesmo V. Exª estando ausente, mas hoje
eu gostaria de fazê-lo na sua presença, porque foi um marco para nós todas que trabalhamos nas lutas pelos
movimentos sociais e pela quase indiferença dos poderes instituídos. Então, é um registro que faço sobre sua
participação em todos esses momentos.
Eu gostaria também de agradecer essa oportunidade de poder falar algumas coisas sobre o trabalho
que vem sendo feito em Pernambuco, particularmente em relação à questão do genocídio da juventude negra, e registrar também que tivemos aqui nesta Casa três audiências públicas, neste ano, sobre o genocídio da
juventude negra, sob a batuta de nossos queridos Parlamentares a Deputada Teresa Leitão, o Bispo Ossesio e
o Deputado Dilson. Refiro-me a esses porque estavam à frente dessas audiências públicas.
Neste ano, em Pernambuco, já é a quarta audiência pública que está acontecendo nesta Casa, com essa
temática, e eu espero que hoje a gente possa, nesse âmbito nacional, trazer algumas propostas que possam
realmente alterar esse cenário desastroso para a população negra do Brasil. (Falha na gravação.)
A SRª MARIA BERNADETE FIGUEROA – Quero saudar também a pessoa do Senador do Mato Grosso,
José Medeiros; nosso querido Secretário de Segurança Pública, Dr. Alexandre; do nosso queridíssimo Desembargador, o Exmº Desembargador Luiz Carlos, meu amigo e companheiro de longa data na luta também em
relação à violência e violação aos direitos das crianças e dos adolescentes aqui em Pernambuco e no Brasil.
Eu gostaria de trazer algumas reflexões para a gente pensar numa política em relação à população jovem
e negra do Brasil, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa, como instituição, refletir com mais intensidade, com mais recorte, com mais foco no que se refere ao racismo. Nós estamos aqui nesta Casa hoje para
falar de racismo, porque a letalidade da juventude negra se dá em consequência do racismo no Brasil, instituído
pelo Estado, pela sociedade e pela invisibilidade que o racismo carrega consigo ao longo de 500 anos de Brasil.
Então é preciso que a gente se posicione com esse recorte, porque é o racismo, é a invisibilidade do que
ele causa, do dano que ele causa na vida das pessoas, do sofrimento que ele produz nas pessoas negras deste
País que tem como consequência o genocídio da juventude negra.
Acho que isso é um recorte que é necessário que se faça. Por quê? Quando se diz, por exemplo, que Pernambuco teve diminuição, num período muito importante, de 70% de homicídios de jovens brancos, entre
2002 e 2011, nós tivemos apenas 30%, foram os dados trazidos, 27% de jovens negros. Quer dizer, mesmo com
a política universalista votada, nessa perspectiva de enfrentamento da violência, a juventude e o povo negro
continua perdendo.
Daí a importância das ações afirmativas, que é justamente para sair desse universo das ações comuns,
das ações que são focadas numa política geral para que se faça o recorte. Enquanto isso não acontecer, as instituições, como o Ministério Público, a Magistratura, a Secretária de Defesa Social, a Defensoria Pública, a OAB,
escola, Igreja, enfim, todas as instituições estarão diante de uma realidade que elas não enxergam, porque o
racismo no Brasil é invisível ainda. Se não fosse Durban, a Conferência de 2001, que mobilizou o mundo para
mostrar que não existe discussão de desigualdade no mundo sem recorte racial, porque a pobreza no mundo
tem cor, ou seja, 75% da pobreza do mundo é negra, e no Brasil nós temos um percentual de 65% de pobres
negros e de 70% de pessoas que estão na miséria, o que significa que estão abaixo da linha de pobreza – são
dados do IBGE e do IPEA.
Então a gente precisa se debruçar sobre essa gravidade, sobre essa realidade. Nós estamos falando de
racismo que mata, mata na escola quando tira a criança da escola. São 62% das crianças que estão fora da escola porque não se sentem acolhidas, não se sentem respeitadas. Nós temos uma lei importantíssima, a 10.639,
justamente essa lei veio com esse propósito de fazer com que as pessoas conheçam a sua identidade, conheçam sua história, mas a população negra é tratada na escola e fora da escola como se ela não tivesse história,
como se ela não tivesse uma identidade. Ela foi objeto da construção desta Nação; ela não é vista como sujeito
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construtor desta Nação. Então, essas crianças e esses jovens abandonam a escola por esse e outros motivos,
porque eles são discriminados, eles não são acolhidas pelos professores, pelos colegas, elas são vítimas de
apelidos, e isso interfere na autoestima e até na vontade de aprender e de permanecer na escola. Isso é um estudo, não sou eu que estou inventando, são estudos dos psicólogos, dos psicanalistas, das organizações que
fazem esse estudo e comprovam.
Assim nos mostram os índices do IBGE, do Ipea, ao dizerem que 62% das crianças até sete anos que estão
fora da escola são negras e 70% dos jovens entre 14 e 18 anos que estão fora da escola também são negros. Isso
significa que existe um universo que precisa ser identificado. Não dá para botar todo mundo no mesmo lugar.
Se Pernambuco diminuiu 70% de mortes de jovens brancos, só diminuiu 27% de jovens negros. Não adianta
dizer que é porque há mais jovens negros do que jovens brancos.
Respeito profundamente o trabalho do Secretário, entendo perfeitamente a colocação dele, só quero
dizer que isso não é tão simples assim. Essa naturalização desta realidade que faz com a gente não aja, que faz
com que a gente ache que é para ser assim mesmo. Então, o que está por trás disso? Por que só diminuiu 27%
em relação aos jovens negros e 70% em relação aos jovens brancos?
É claro que há uma série de circunstâncias que não é o Secretário que irá responder, não é o Deputado,
não é o Desembargador, mas é disso que precisamos tratar. Precisamos lembrar que o Ipea fez um estudo recentemente para discutir esta questão da maioridade penal, do genocídio – e há dados aqui que achei muito
importante a gente falar –, então, esse estudo recente do Ipea diz que dos 21 milhões de jovens brasileiros representam 11% da população. É um percentual muito alto. Diz que 60% desses jovens brasileiros são negros.
(Falha na gravação.)
Eu acho que isso é racismo institucional. (Risos.)
Do jovens de 15 a 17 anos, mais de um milhão são negros, e 83% desses jovens são classificados como
extremamente pobres – vejam – são negros. Desse universo de 11 milhões, 83% são classificados como extremamente pobres e são negros. São dados recentes do Ipea.
O que podemos refletir com isso? Há um abandono institucional – falo isso de um modo geral – dessa
percepção, desse recorte. É preciso que observemos que, quando esses jovens saem da escola, vão para a rua,
quando esses jovens não têm uma motivação para continuar, porque historicamente ele não se reconhece sujeito de uma identidade capaz de trabalhar a sua autoestima, porque essa autoestima é minada. Fizemos um
encontro recentemente, um seminário, há 15 dias, sobre racismo na infância. E são gravíssimos os dados trazidos
por psicólogos, psicanalistas, mostrando a gravidade do dano que a criança negra sofre e como isso interfere
no resto da vida dela. Essa criança negra, estou falando do que se passa na escola, e é o mesmo que se passa
na rua, na vizinhança, na igreja que ela frequenta, enfim, uma série de instituições que são impregnadas de
racismo. Inclusive, é bom lembrar, a nossa Senadora sabe disto, que a CPI da Câmara, recentemente concluída,
constatou, oficializou a existência de um racismo institucional nas instituições. O racismo institucional nada
mais é do que essa indiferença com a realidade, com a percepção do “ser negro” e das consequências do que
isso traz para a vida de uma pessoa.
Então, naturalizar esse lugar, naturalizar essa realidade é o que se chama de racismo institucional. É quando a polícia, de um modo geral, não faz essa distinção, mas também ela está só trabalhando com jovens negros
e isso não é percebido. É normal que ela, e de um modo geral isso aconteça. Tivemos um caso aqui emblemático de jovens que foram jogados no Rio Capibaribe no carnaval e, coincidentemente, a maioria era de jovens
negros, quase exclusivamente negros. Isso foi muito falado, porque foi muito visível, foi muito discutido. Era
muita gente para passar batido.
Eu respeito profundamente a Polícia Militar de Pernambuco, a Polícia Civil. Há um GT Racismo na Polícia
Militar que precisa ser fortalecido. Uma das únicas polícias do Brasil que tem um GT Racismo com o apoio da
instituição. A Policia Civil de Pernambuco também tem um GT Racismo desde 2010, se não me engano; a Polícia
Militar, desde 2009. Enfim, a gente tem articulado ações importantíssima, mas é preciso que esses GTs estejam
fortalecidos e é preciso que sejam aplicados, porque o racismo é um ilustre desconhecido de cada um de nós.
A gente não sabe o que é racismo. O Brasil passou esses anos todos com o racismo debaixo do tapete, como
se fosse um não lugar da população negra. É como se não existisse, porque é um incômodo falar de racismo.
A gente arruma vários adjetivos, vários substantivos para não falar do racismo.
Então, é importante que as instituições, de um modo geral, façam esse recorte; que tenham em sua estrutura, na sua base, na sua construção essa percepção, porque senão teremos leis maravilhosas e não teremos
mudanças na vida real. É o que já está acontecendo, porque temos muitas leis, a partir de Durban, que mexeram muito com a legislação brasileira, como a de 2003 para combater o racismo na educação, temos o Estatuto da Igualdade Racial, de que ninguém fala. Tudo o que estamos discutindo aqui está previsto no Estatuto
da Igualdade Racial. É uma lei de que ninguém fala. É uma lei que tem um fundo, mas que não existe o fundo
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financeiro, que não foi criado. E a luta do movimento negro e das instituições e Parlamentares comprometidos é o de criar esse fundo, porque sem esse fundo o Estatuto também não consegue sair do lugar. Então, o
Estatuto completou cinco anos em junho, e é um absurdo que ninguém fala sobre ele. Eu fico impressionada,
porque se a gente estivesse prestando atenção ao Estatuto estaríamos em um outro patamar de discussão. É
preciso que a gente implemente as leis de cotas nas universidade, nos concursos públicos, porque é uma coisa
que vai alterar a percepção e o lugar das pessoas negras.
Por que a democracia só está presente no não lugar? Por que a população negra não está presente dos
espaços de poder, nos Parlamentos, no Judiciário, na Magistratura, no Ministério Público? Por que não está
presente nas polícias? As polícias ainda são as instituições mais democráticas neste sentido. Então, por que a
democracia só vale para essa estatística da população negra sendo morta? Para essa estatística do não lugar?
Para a estatística da população que está fora da escola? Que democracia é essa em que só vale o lado negativo
para a população negra? Se fosse uma democracia racial, tão comentada e tão falada, nós estaríamos em um
lugar em que 50% de cada população representados. Nós somos 51% do povo brasileiro e estamos, na estrutura
dos poderes instituídos e nas grandes empresas, simplesmente insignificantemente representados. Somos um
povo sem representação política, sem representação institucional. Estamos nessa estatística do Brasil apenas
como a parte negativa, a produção negativa do País e da Nação.
É preciso que as instituições se comprometam com essa realidade, com a discussão do racismo institucional, para que a gente tenha um olhar abrangente, compreensivo do que é a realidade da população negra,
porque só sabe o que é ser negro neste País quem é negro. É preciso que se diga isso, porque ser negro é diferente de ser branco. É preciso que isso seja percebido pelas instituições.
Muito obrigada. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Muito obrigada à Drª
Maria Bernadete.
Passo a palavra agora ao Sr. Manoel Jerônimo de Melo Neto, Defensor Público Geral do Estado de Pernambuco.
O SR. MANOEL JERÔNIMO DE MELO NETO – Eu gostaria de iniciar cumprimentando V. Exª, que preside
os trabalhos, Senadora Lídice da Mata. Quero cumprimentar também o Senador Humberto Costa, o Senador
José Medeiros. Quero parabenizá-los pela brilhante iniciativa de trazer esse debate desta CPI ao Estado do
Pernambuco.
Cumprimento também o Secretário de Defesa Social, o meu amigo Alessandro Carvalho; o Secretário
Pedro Eurico; o Secretário Isaltino; o Desembargador Luiz Carlos Figueiredo; o Deputado Ossesio Silva; minha
querida amiga Procuradora Maria Bernadete, estendendo os cumprimentos à Defensoria Pública e aos demais
presentes.
Inicialmente, é importante registrar a importância dos órgãos estatais da sociedade civil darem as mãos,
buscando coibir com veemência qualquer tipo e forma de discriminação. Precisamos amadurecer também em
nossa evolução social; não podemos admitir nenhum tipo de discriminação, notadamente em razão de cor de
pele; somos todos irmãos e precisamos viver num mundo de paz. Para tanto, precisamos respeitar – Deputada,
receba nossas homenagens – o direito do outro.
Entendo, com data maxima venia, que o problema, Secretário Pedro Eurico, não está apenas na cor, mas
também na capacidade econômica. Não me lembro de ter ouvido falar de um negro assassinado que tenha
fortunas, que tenha posses, que tenha uma situação financeira desejada. Infelizmente, a situação envolve os
jovens negros pobres. E isso é uma preocupação também vultosa, porque, a partir da capacidade econômica,
o negro, assim como o branco, o pardo, terá, naturalmente, uma condição melhor de educação, e, por via de
consequência, de produzir para o Estado, de ter dignidade, e é por isto que nós temos que lutar, não só pela
violação ao direito do negro, mas também para que ele tenha oportunidade igual ao branco, que tem capacidade econômica.
Não podemos dizer que um policial que está trocando tiro com bandidos não vai escolher o negro para
matar. Ele vai matar, se for em legítima defesa, o branco ou o negro. Então, é preciso não misturar as situações.
O negro precisa, sim, ter oportunidade igual ao branco, igual ao pardo, igual a qualquer raça, mas essas oportunidades têm que ser vislumbradas de forma inteligente. Não podemos analisar apenas e por si só o aspecto
da cor da pele; é importante que ele seja incluído na nossa sociedade o mais rápido possível.
Nos percebemos os esforços dos Governos Federal, Estadual e Municipal nesse segmento. A Defensoria
Pública do Estado, por ser talvez a instituição mais republicana das republicanas, não pode se furtar de auxiliar
os nossos irmãos jovens negros nessa luta, que também é nossa. Nós precisamos coibir com veemência e lutar
para promover os direitos humanos também desses irmãos.
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Importante registrar, Deputada, que nós criamos, inclusive a pedido do Governador do Estado, Paulo
Câmara pessoalmente à minha pessoa, que criássemos um grupo de trabalho para promover os direitos humanos. Estamos fazendo isso aos sábados, um trabalho envolvendo a Secretaria de Direitos Humanos, no qual
atendemos não só os nossos irmãos negros, mas aquelas minorias que sofrem qualquer tipo de discriminação.
É importante... “Minorias” – aspas –, porque nós precisamos entender o contexto global.
Então, eram essas as nossas palavras, Senadora.
A Defensoria Pública estará sempre pronta para servir o nosso público, que são nossos patrões, que pagam nossos salários, e precisamos fazer com que o nosso serviço público tenha um espírito privado! Aquela
ideia de serviço público ser feito de todo jeito, aquilo é coisa do passado. Precisamos, sim, fazer valer os tributos que são pagos pela população.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Para usar da palavra, neste momento, o Coronel Antonio Francisco Pereira Neto, Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco.
O SR. CORONEL ANTONIO FRANCISCO PEREIRA NETO – Bom dia a todos e a todas!
Saúdo a Senadora Lídice da Mata, o Senador Humberto Costa, em nome de quem saúdo todos os Parlamentares presentes; saudar o nosso Secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, em nome de quem
também saúdo todos os Secretários de Estado presentes; e saudar todas as pessoas que, neste momento, estão
aqui nesta importante audiência pública.
A Polícia Militar de Pernambuco tem uma visão muito especial e um cuidado, um zelo muito grande no
que diz respeito à vida das pessoas, independentemente de ser preto, pardo ou branco. O direcionamento que
damos aos nossos policiais militares é para que eles sejam capacitados desde o início, quando ingressam na
corporação, no sentido de que aquela grade curricular que ali está posta permita que eles possam ter todos os
ensinamentos que os tornem capazes de serem pessoas de direito e que possam, acima de tudo, respeitar os
direitos humanos. Estão postos na nossa grade curricular desde a cadeira dos direitos humanos, polícia comunitária, uso progressivo da força, toda uma grade que permeia essa formação, no sentido de que possamos ter
um policial militar que olhe para o cidadão e que, acima de tudo, possa respeitar os seus direitos.
Nesse diapasão, também não podemos nos esquecer, de forma alguma, de que esses policiais militares,
saídos da sociedade em que vivemos, podem, aqui e acolá, cometer desvios de conduta, o que é natural do ser
humano, mas a que nós, enquanto instituição, não fazemos vista grossa. A prova disso é que, na estrutura da
Secretaria de Defesa Social, temos uma Corregedoria-Geral, justamente para que esses policiais militares que
infringirem o código de ética da corporação e a legislação em vigor, assegurada a ampla defesa e o contraditório, sejam investigados e, ao final, punidos, se for o caso.
Como aqui foi citado, a Polícia Militar também tem uma visão e uma participação muito especial e importante, no sentido de dar e participar, efetivamente, desse contexto. Quando aqui foi falado do GT Racismo da
Polícia Militar, ele está dentro e sob o guarda-chuva da Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos da
corporação, que foi criada recentemente, no sentido de que pudéssemos colocar ali todos os nossos programas
que têm a atenção voltada para atender minorias, para atender ao cidadão de forma mais próxima. Está ali toda
a nossa filosofia de polícia comunitária. Hoje temos 290 viaturas de patrulhas do bairro, que é um programa da
Polícia Militar, para que os nossos policiais militares possam, interagindo com a sociedade, interagindo com as
lideranças comunitárias, nas diversas comunidades, também, se inteirando dos problemas, procurar participar
da solução, não só na questão da segurança pública, mas também em outras esferas.
Temos também nossa patrulha escolar, que é voltada justamente para atender e interagir com a comunidade escolar, quer sejam os alunos, os nossos adolescentes, que, queiramos ou não, pode faltar tudo na comunidade onde eles residem, mas uma coisa é certa: que falte saúde, que falte educação, que falte saneamento,
mas a droga está lá presente diuturnamente. E o combate que temos feito nessa direção tem sido implacável
na repressão, mas a Polícia Militar não se esquece nunca da prevenção.
Está aí o nosso Proerd, um programa exitoso, que só no ano passado atendeu 164 mil alunos. Esta é também mais uma contribuição que a Polícia Militar dá no sentido de esclarecer esse contingente de jovens para
que não caiam na droga.
Temos também, como aqui foi falado, o GT Racismo, que é para combater o racismo institucional. Temos
tido diariamente a grata satisfação, e gostaria nesta oportunidade de agradecer todos os integrantes que participam do GT Racismo, principalmente a nossa Capitã Maria Helena, que não está aqui presente porque está
ministrando neste momento aula lá no nosso Cefap, Centro de Formação, e que para nós tem sido um motivo
de muito orgulho. A corporação realmente se sente orgulhosa pelo trabalho que o GT Racismo vem realizando.
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A Polícia Militar, além do que falamos aqui, tem, nessa vertente da preocupação, realizado uma série de
trabalhos, uma série de projetos que são fomentados pelos próprios comandantes de unidades e que têm o
aval do Comando Geral da Corporação.
Ontem estávamos na reunião do Pacto pela Vida e escutamos lá o Tenente-Coronel Ronaldo, Comandante do 11º Batalhão, responsável pela área integrada de segurança na área norte, e que tem mais de mil alunos
em projetos sociais em diversas comunidades, com a participação voluntária de nossos policiais militares, que
não deixam de exercer a sua atividade como policial nas escalas de serviço, mas que, nos finais de semana e
nas horas de folga, estão lá realizando esse trabalho.
Quero dizer a todos os presentes que a Polícia Militar tem não só a visão, não só a preocupação, mas efetivamente participado e contribuído para também salvaguardar a vida de todas as pessoas.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Dando prosseguimento
aos nossos trabalhos, quero registrar e agradecer a presença do Deputado Sílvio Costa Filho, Líder da oposição
nesta Casa, ex-Secretário de Turismo.
Antes de passar a palavra ao próximo inscrito, quero comunicar que já estamos com 13 inscritos. Como
eu havia orientado antes, estamos passando um registro de cadastro, para que, no momento da inscrição, poder também fazer a pergunta por escrito. Isso apenas como reforço, para que, caso não consigamos responder
a tempo, pois temos um tempo definido para o final da nossa audiência e ainda temos um grupo de pessoas
que vão falar, para depois abrir às perguntas – as falas se iniciarão pela Mesa, prioritariamente com os Senadores e os Deputados inscritos, depois ao público. Então, por todas essas razões, eu gostaria de anunciar que,
neste momento, a gente finaliza as inscrições. Ou seja, ao final da fala do próximo orador, finalizaremos as inscrições. No final da fala dele, estará finalizada a inscrição.
Agora falará o Conselheiro Federal da OAB de Pernambuco e Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, João Olímpio Valença de Mendonça. (Palmas.)
O SR. JOÃO OLÍMPIO VALENÇA DE MENDONÇA – Exma Srª Senadora Lídice da Mata, Presidente desta
Comissão Parlamentar de Inquérito; Senador Humberto Costa, a quem eu parabenizo pela iniciativa de propor
a realização desta audiência pública em Pernambuco; Senador José Medeiros; Secretário de Defesa Social, Dr.
Alessandro Carvalho; Deputado Ossesio Silva; Drª Maria Bernadete, Procuradora de Justiça, representando aqui
o Ministério Público do Estado de Pernambuco; Srs. Deputados Estaduais; Secretários de Estado; representantes
da Polícia Civil de Pernambuco, Dr. Luiz Andrey e outros companheiros; Coronel Comandante da Polícia Militar
de Pernambuco; Dr. Manoel Jerônimo, Defensor Público Geral do Estado; perdoem-me as omissões das demais
pessoas aqui presentes; estudantes; prezados, na condição de Presidente da Comissão de Direitos Humanos
da Ordem dos Advogados do Brasil-Pernambuco, eu posso registrar que já participei de cerca de 50 audiências
públicas aqui nesta Casa e na Casa de José Mariano, Câmara Municipal do Recife.
Infelizmente, acredito que não seja o caso, mas o que tenho observado, no mais das vezes, é a falta de
objetividade, de consequência. Nós discutimos, depois eu vou embora, vai cada um para sua casa, para sua
secretaria, para sua repartição, e parece que a questão fica, exatamente, apenas no universo da preocupação.
O primeiro apelo que eu ouso fazer a esta ilustre Comissão Parlamentar de Inquérito é que, realmente,
essa discussão que está sendo feita, aqui em Pernambuco, hoje, e que é consequência, certamente, de outras
e outras discussões que já foram feitas em outros Estados e, inclusive, na Capital Federal também, claro, que
isso tenha, efetivamente, seguimento, que se faça alguma coisa. Porque nós sabemos, perfeitamente, que a
violência, o quadro de violência com o qual nós estamos sendo obrigados a conviver no Brasil, atualmente, é
uma coisa que tem causado um verdadeiro estado de terror. Violência sempre existiu, em todas as civilizações,
em todos os lugares. Agora, o que nos assusta são os índices de violência com os quais nós estamos sendo
obrigados a conviver no Brasil, apesar – e aqui eu reconheço – do trabalho das instituições: o trabalho do Ministério Público; o trabalho da Polícia Civil, aqui representada pelo Secretário de Defesa Social; o trabalho da
Polícia Militar, aqui representada pelo seu ilustre Comandante Geral, mas nós sabemos que, infelizmente, basta
sair na rua, nós não temos, hoje em dia, tranquilidade, todo mundo sabe disso, em lugar nenhum.
Essa questão da violência, do crime contra o patrimônio, principalmente, do roubo com violência do dia
a dia, que atemoriza a todos nós, é algo, realmente, que precisa ser enfrentado. Nós sabemos que o enfrentamento disso não vai ocorrer somente com a repressão; isso só será resolvido a médio prazo, com programas
sociais, mas, enquanto isso não acontece, nós precisamos sair à rua; nós precisamos andar; os nossos filhos
também; e aí, a violência existe tanto para quem é de maior como para quem é de menor.
Eu sei que o foco desta Comissão Parlamentar de Inquérito é o assassinato de menores – particularmente
de menores negros –, mas eu diria, com a minha experiência, como advogado e como Presidente da Comissão
de Direitos Humanos da OAB, a demanda que eu recebo, diariamente, na OAB, é de assassinatos, de violência
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praticada contra menores, tanto negros como brancos. É bem verdade que fizermos um cálculo estatístico vamos identificar mais negros, talvez pela sua condição social, como disse bem o nosso ilustre Defensor Público
Geral, Dr. Manoel Jerônimo.
Então, esse é um quadro – eu posso estar dizendo aqui o óbvio ululante –, um quadro realmente preocupante, mas que somente será e poderá ser enfrentado com programas sociais, que nós sabemos que não
ocorrem do dia para a noite. Mas o primeiro passo tem que ser dado! Uma grande caminhada começa sempre
com o primeiro passo.
Nós temos aqui a presença do ex-Deputado Pedro Eurico, atual Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos de Pernambuco, nós reconhecemos o seu esforço, mas, Secretário, é preciso, realmente, permita-me,
é preciso sempre mais, é preciso sempre mais programas sociais, escola, educação. A nossa preclara Presidente,
quando foi reeleita, disse que o seu novo mandato seria etiquetado de “Brasil: Pátria Educadora”, e, infelizmente, pelo menos até agora, nós não estamos tendo oportunidade de constatar esse discurso. Mas eu diria que
a solução – que me parece óbvia – de médio a longo prazo, é investir em programas sociais, investir na educação, particularmente em escola pública em tempo integral. Eu acho que somente assim, com o tempo, nós
vamos conseguir, se não resolver, pelo menos minimizar essa questão tão grave que aflige toda a sociedade.
Então, contem com a Ordem dos Advogados do Brasil. O Senado Federal, através desta lúcida Comissão
Parlamentar de Inquérito, a quem parabenizo, pode contar com a colaboração permanente da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Muito obrigada, Dr. João
Olímpio Valença de Mendonça, Conselheiro da OAB.
Antes de passar a palavra ao próximo orador, para aqueles que chegaram depois, eu gostaria de esclarecer como estão organizados os trabalhos, até porque vieram pessoas me abordar aqui na Mesa na tentativa
de se inscreverem. Eu queria esclarecer o seguinte: esta audiência pública é uma audiência pública da CPI do
Senado Federa. Então, há um rito de organização que corresponde ao rito do Senado. Ou seja, se estivéssemos
em Brasília, numa audiência do Senado, seria assim.
No entanto, nós estamos aqui, viemos a cada local ouvir as autoridades e os convidados, que são determinados pelo requerimento feito pelo autor – no caso, o Senador ou a Senadora – que solicitou aquela audiência.
O requerimento do Senador Humberto Costa é justamente para que nós ouvíssemos essas 12 autoridades que foram aqui listadas para compor a Mesa e, digamos assim, a Mesa estendida, que é esta aqui.
Nós já estamos na metade dessa lista. Ouvimos o representante da OAB e, agora, vamos passar ao Dr. Luiz
Andrey, Subchefe da Polícia Civil de Pernambuco. Ouvimos, na segurança ou na defesa social, o Comandante
da Polícia Militar, agora o representante da Polícia Civil, além do Secretário. Vamos dar continuidade a essa lista.
Logo depois dessa lista, falarão os Senadores que vão inquirir essas autoridades a respeito do objeto da
CPI e daquilo que eles considerarem importante para compor o relatório da CPI. Após a fala dos Senadores, já
está inscrito aqui o Deputado representante também da Comissão da Frente Parlamentar de Direitos Humanos, aí entram as perguntas das pessoas que estão aqui e se inscreveram e as perguntas por escrito que foram
encaminhadas à Mesa.
Vamos, no máximo, até meio-dia e meia, aqui, nesta discussão. É claro que os Deputados que desejarem
se inscrever devem se dirigir ao representante da Mesa, que é funcionário do Senado, para fazer a sua inscrição,
assim como também as outras organizações ou pessoas que queiram falar sobre o assunto, trazendo uma denúncia, trazendo um caso específico ou mesmo fazendo uma pergunta ou uma colocação a respeito do tema
que estamos tratando.
Vamos passar a palavra, agora, ao Dr. Luiz Andrey, por favor, pelo tempo definido.
O SR. LUIZ ANDREY VIANA DE OLIVEIRA – Bom dia, senhoras e senhores!
Queria, inicialmente, cumprimentar a Senadora Lídice da Mata, os Senadores Humberto Costa e José Medeiros; o Dr. Alessandro Carvalho, Secretário de Defesa Social; o Deputado Estadual Ossesio Silva; a Drª Maria
Bernadete, representando o Ministério Público. Queria cumprimentar também, em nome da Mesa estendida,
o meu eterno Prof. João Olímpio, o Deputado Silvio Costa Filho e o Secretário Pedro Eurico, em nome dos quais
queria cumprimentar os demais presentes, senhoras e senhores, muito bom dia.
Inicialmente, queria partir da análise, que acho que a gente vem evoluindo nesse sentido, de que a criminalidade, de forma geral, especificamente o cometimento de homicídios, num recorte maior ainda como é
o tema desta audiência pública, não é um problema de polícia. A gente observa isso no âmbito geral, e aqui
no Estado, Polícia Civil e Polícia Militar. Nenhuma polícia vai dar uma solução a esse complexo tema, especificamente a Polícia Civil, a qual estou representando como Subchefe de Polícia. No meu entendimento, ela deveria
agir como exceção e não como regra. Deveria agir como exceção quando as políticas públicas preventivas não
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pudessem conter a criminalidade, não pudessem conter os homicídios. Agindo, como no Direito Penal, como
ultima ratio e não como regra.
E queria partir aqui de uma premissa essencial para este tema: as políticas públicas de prevenção, de
forma geral, tendo a educação como investimento prioritário, com alcance, com amplitude maior, têm que ser
feitas de forma maciça. Acho que isso é um vetor primordial para este tema aqui para, depois, começarmos a
falar na parte repressiva. Se a educação e as políticas públicas preventivas não alcançam, aí sim a gente deveria falar de repressão.
Falando em repressão, em nome da Polícia Civil, este tema, realmente, nos tira o sono todo dia, especificamente da polícia judiciária, em virtude da nossa atribuição constitucional de apurar os delitos quando
eles acontecem, principalmente no âmbito de homicídio, principalmente no âmbito de homicídio de jovens.
Quando o crime acontece, nós temos que nos deslocar com nossa equipe para o local do homicídio e vemos
aquela cena, de alguma forma, às vezes, com um mau sentimento. A população vê aquela cena já de forma
banal. Ali tem um ser humano estendido no chão, ceifada a sua vida. Aquilo entra na atividade corriqueira da
Polícia Civil, como tendo que apurar aquele delito, aquele homicídio, enquanto a população vê aquilo de forma banal, como mais um homicídio ocorrido.
Eu queria, em breves palavras, dizer da atuação da Polícia Civil com relação a isso, a importância dentro
das características econômicas e estruturais do Estado e dentro da Polícia Civil no enfrentamento desse tema.
No início de 2006, a Polícia Civil tinha apenas uma delegacia de apuração aos homicídios em todo o Estado de Pernambuco. Nós evoluímos com relação a isso. Foi criado, no final de 2006, o Departamento de Homicídio e de Proteção à Pessoa e, com a implantação do Pacto pela Vida, foi dada também maior ênfase à apuração de homicídios. O Departamento foi criado com cinco delegacias. Posteriormente, há pouco tempo, nós
criamos mais 19 delegacias. Temos hoje, no Estado de Pernambuco, 25 delegacias de apuração a homicídios.
Temos cinco delegacias que compõem o Departamento de Homicídios. Temos uma que é a parte de pessoas
desaparecidas, mas cinco, efetivamente, investigando os homicídios. Temos a Divisão de Homicídios Norte,
na parte de Paulista; a Divisão de Homicídios Sul, na parte de Jaboatão e do Cabo; cinco delegacias em cada
divisão de homicídios; e mais dez delegacias no interior, tendo Caruaru uma Divisão de Homicídios também.
Então, onde, no início de 2006, tínhamos apenas uma delegacia de homicídios, hoje temos 25 delegacias de
homicídios no Estado fazendo o nosso mister constitucional, que é a parte investigativa.
No início de 2007, a Polícia Civil, dentre das suas várias atribuições, como atendimento ao público e investigação a casos pontuais, adotou uma doutrina de operação de repressão qualificada. O que é isso? Uma
doutrina que visa, primordialmente, a não apurar um delito que uma pessoa eventualmente tenha cometido,
mas, sim, apurar delitos que várias pessoas tenham cometido, ou seja, apurar crimes de associações criminosas
e/ou organizações criminosas. Agindo dessa forma, tínhamos a possibilidade de otimização do nosso efetivo e
otimização dos meios materiais e financeiros para podermos desvendar vários tipos de crimes, especificamente
focando, direta ou indiretamente, na apuração dos homicídios.
E algo chamou a atenção naquela época para hoje: naquela época, nós focamos na doutrina de operação de repressão qualificada, que visa fazer a junção da investigação tradicional na inteligência policial, que foi
outro aporte grande tanto tecnológico quanto de capacitação humana, e mais o planejamento operacional.
Isso nos propicia efetuar trabalhos de maior envergadura, em que é dado um foco nessas associações
criminosas, várias pessoas cometendo vários delitos. É possível, em uma investigação mais aprofundada de três
meses, cinco meses, um ano, efetivamente identificar todas aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo,
identificar toda a sua conduta criminal, identificar todo o modus operandi, colher provas mais robustas para o
Ministério Público ter uma base melhor para o oferecimento da denúncia e, posteriormente, para o magistrado, com aquele arcabouço probatório, após o contraditório e a ampla defesa dentro do processo da instrução
criminal, poder, eventualmente, utilizar aquilo para chegar o mais perto da verdade real, partindo também da
premissa de que não existe também uma verdade real, mas chegar o mais perto da verdade apurada naquela
situação e utilizar aquela situação para a dosimetria da pena e para a instrução criminal ou também para uma
possível absolvição.
E, entre esse lapso temporal, de 2007 para cá, observamos que, naquela época, o foco maior, com relação à apuração dos homicídios, foi efetivamente aos grupos de extermínio. Foi dado um foco grande aos grupos de extermínio, que, naquela época, era a maior motivação dos homicídios, que diverge da situação atual.
Observamos que, atualmente, a maior parte dessas associações criminosas que ocorrem, de forma direta ou
indireta, os homicídios, efetivamente, aqui, como falou o Desembargador Luiz Carlos, vem de tráfico de drogas.
E, do tráfico de drogas, queria fazer um recorte com relação ao crack.
Tive a possibilidade de chefiar o Departamento de Repressão ao Narcotráfico durante quatro anos e o
Departamento de Narcotráfico, naquela época, focou o enfrentamento às drogas, visando ao atacado e não

136

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

ao varejo, ou seja, procurar fazer com que evitasse ao máximo a pulverização do crack. Quanto antes se faz a
apreensão no atacado com os grandes distribuidores, evita-se que esses distribuidores passem a outros distribuidores, que passem a pequenos aviões e cheguem ao consumidor final. Quanto maior a pulverização, pior
fica essa parte de enfrentamento.
Isso também queria ampliar para o âmbito do País, quanto maior, Senador, for feito o enfrentamento no
atacado antes de entrar nas fronteiras, pois temos uma fronteira seca gigante, antes de entrar naquela parte,
maior será a eficácia do enfrentamento às drogas, principalmente do crack.
E por que falo do crack? Os traficantes visam tão somente ao lucro. E hoje o crack, que é cocaína, é cocaína de uma forma diferenciada, é uma cocaína feita de uma forma que faz a dependência química, o lapso
temporal diminuir sensivelmente com relação a outras drogas, como, por exemplo, a maconha, faz com que o
transporte seja muito mais eficaz, eficaz no seu acondicionamento, comparado à maconha, que tem um volume
muito maior do que um quilo de crack por exemplo. Com um quilo de crack, Senadora Lídice da Mata, faz-se
aproximadamente quatro mil pedras de crack, então o lucro que falo é o lucro absurdo, tanto dos grandes distribuidores, que atravessam a fronteira do Brasil, quanto dos pequenos distribuidores, quanto daquela pessoa
que está no ponto de venda de droga, efetuando aquela venda. Um lucro de aproximadamente, nesse caminho
de tráfico, de 500%. Então, esse lucro que o crack traz, essa dependência diminuta com relação ao lapso temporal faz com que seja uma das motivações direta e indireta de vários jovens do nosso Estado e, quiçá, do Brasil.
Nesse diapasão, como falei anteriormente, da parte preventiva, vemos vários jovens carentes que vivem
no limiar entre o ilícito e o lícito. E vive no limiar entre o lícito e ilícito e morando, habitando, convivendo em
alguns lugares que, como delegado de ponta que sempre fui anteriormente, que via nos locais, não era para
viver, era somente para sobreviver e, para sobreviver de qualquer forma, então, a sobrevivência deles era para
a prática de vários delitos com a finalidade somente de sobreviver.
Tinha que fazer qualquer tipo de ato e, também, por outro lado, visando, primordialmente, a um caminho mais rápido para a aquisição de dinheiro, para a aquisição de bens materiais na sociedade de consumo
em que vivemos. Aquele jovem que está naquela situação, que vive aquele dilema do limiar entre o ilícito e o
lícito tem, no tráfico drogas, uma porta gigantesca para entrar e para obter o que ele quer, seja dinheiro, seja
bens de consumo, seja uma posição de status naquela comunidade em que vive.
Nessa situação, entendemos que a Polícia Civil, especificamente a Judiciária, avançou bastante na parte
investigativa, tanto na parte pontual, quanto na parte de operação de repressão qualificada, visando às associações criminosas e organizações criminosas. Já fizemos, desde 2007, 182 operações dessa estirpe; este ano,
20. E se fizermos um recorte específico, 90% dessa doutrina operacional visa ao enfrentamento da criminalidade grave e violenta, que está dentro o tráfico de drogas, homicídios, roubo, latrocínio, que, de forma direta
ou indireta, visam a essa prevenção.
E, nisso, como falei anteriormente, temos muito a avançar, mas, como o Secretário já falou na sua explanação, já conseguimos resultados expressivos. Nunca temos que achar que tudo já foi feito, ao contrário,
muito falta ser feito, mas muito mesmo. Convivemos com homicídios com números de guerra, mas, mesmo
assim, por essa atuação da Polícia Civil envolvida, claro, com outros atores que fazem o sistema criminal, de
2007 para 2015, viemos com a diminuição dos homicídios em torno de 30%, isso no Estado; e, na capital, Recife, nesses oito anos, conseguimos já a diminuição de 54%. Claro que temos que avançar bastante para vermos
que temos uma espinha dorsal, todo dia tem que haver uma reflexão para mudarmos e readequarmos outras
coisas, no âmbito do pacto pela vida, que é a política de segurança pública do Estado, mas esses resultados
são resultados incontestáveis que temos que levar em consideração e que Pernambuco tem um norte a seguir.
Obrigado, senhores. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Dando continuidade, muito
obrigada pela contribuição, falará agora a Srª Edna Jatobá, a quem peço até desculpas, porque seu nome estava
errado aqui na digitação anterior, representante do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares.
A SRª EDNA JATOBÁ – Bom dia a todos, bom dia a todas.
Meu nome é Edna Jatobá, falo da Gajop, da sociedade civil. É muito importante estarmos neste momento
para discutir um tema tão caro, tão importante na conjuntura atual, que é o assassinato de jovens. Mas queria
abrir a minha fala dizendo o seguinte: em Pernambuco e no Brasil, não morre, não se mata mais negros apenas
porque temos uma população negra maior; no Brasil e em Pernambuco, morrem mais negros por conta do racismo institucional, da não observação, nas políticas públicas, dos elementos estruturantes da desigualdade.
Então, é impossível se debruçar sobre a construção de uma política pública sem observar isso, tratando, como
uma coisa corriqueira, o assassinato de jovens negros em sua totalidade.
Queria começar também apresentando alguns dados. Trouxemos os dados de 2015, que coletamos, a
partir da Secretaria de Defesa Social, cuja Gerência de Análise Criminal e Estatística fez um brilhante trabalho
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de compilação nas listas CVLI, que achamos que ainda pode avançar um pouco, mas não deixa nada a desejar
ao Mapa da Violência 2012, 2013 e 2014.
Infelizmente, o Mapa da Violência de 2014 trata de dados de 2012. E a nossa urgência é entender como
está o contexto atual. Se possível, o mais recente, no que diz respeito ao assassinato de jovens.
Pode seguir.
A gente deu o recorte de 15 a 29 anos, e aí a gente viu que o total de CVLIs, ali está a relação de 2.505,
de janeiro a agosto de 2015. O total geral da população. Desses, 1.348 foram casos de Crimes Violentos Letais
Intencionais praticados contra jovens entre 15 a 19 anos. Isso dá um total de 53,8%. Ou seja, de toda essa população que morreu até agosto de 2015, 53,8% são de jovens. A gente não consegue saber se é de jovens negros ou brancos porque o detalhamento do CVLI, no site, não tinha.
Pode avançar.
A distribuição por idade também foge um pouco do critério nacional. Ela tem um pico nos 19 anos, em
que morreram 118 jovens com essa idade, ela desce um pouquinho, na faixa dos 22, 23 anos, e volta a subir,
com outro pico, na faixa dos 26 anos. Então, a distribuição não é tão uniforme como acontece no Brasil e como
acontece em outros Estados.
Pode seguir.
O mês, desses de janeiro a agosto, em que mais se matou jovens foi o mês de abril, com 184 registros.
Seguido do mês de agosto, esse último que passou, 178 casos. E o mês em que menos se matou jovens nessa
faixa etária foi o mês de junho, com 133 casos.
Pode seguir.
Existe uma iniciativa do Governo Federal, que é o Plano Nacional de Redução de Homicídios, que foca,
em Pernambuco, seis Municípios onde acontece a maioria dos homicídios contra jovens. Nesses seis Municípios, que são Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão, Cabo e Caruaru, são concentrados 44% dos assassinatos a jovens em Pernambuco. Então, a gente tem 26 cidades que concentram 56,5% dos homicídios, dos crimes letais
contra jovens, e nesses seis Municípios, apenas nesses seis, que estão na região metropolitana, com exceção
de Caruaru, são 44%. Então, a gente sabe onde esses jovens estão morrendo, onde eles mais estão morrendo,
a gente sabe qual é a faixa etária que mais está morrendo, a gente sabe quais as condições desse jovem que
mais está morrendo e, sobretudo, sabemos a cor desses jovens que estão morrendo.
Pode seguir.
Dos 1.348 jovens que morreram nesse intervalo, 1.279 são do sexo masculino e 69 do sexo feminino. Tem
uma disparidade grande de gênero, mas que acompanha a tendência nacional, que é 95% mais ou menos para
o sexo masculino e 5% para o sexo feminino. Aqui, ficou em 94,9% masculino e 5,1% feminino.
Pode seguir.
Bem, como eu falei, são dados da SDS, que a gente compilou. A gente teve esse cuidado, esse trabalho,
porque a gente acha que esse tema merece atenção. Não é simplesmente tirar da geladeira alguns dados que
já estão superados. É acompanhar a realidade para cobrar a existência de políticas públicas neste momento.
A gente queria colocar também que o Pacto pela Vida, eu queria pedir que os Senadores da Comissão
pudessem solicitar uma cópia do Pacto à Secretaria de Defesa Social, já que ela não está mais na internet, e a
gente não consegue conferir como as ações estão sendo executadas, também porque a gente não tem o Conselho Estadual de Defesa Social firmado no Estado. Se a gente tivesse o Conselho Estadual de Defesa Social
com a participação da sociedade civil, com a participação dos gestores, com a participação dos trabalhadores
em segurança, a gente teria condições, quem sabe, de fazer uma frente muito mais articulada para conseguir
reduzir esse número, que é absurdo.
O Pacto pela Vida tem seis linhas. Essas seis linhas compreendem mais ou menos 138 projetos.
Então, nós da sociedade civil gostaríamos muito de saber – e aí poderia ser um pedido de informação interessante da Comissão do Senado, da CPI – quais desses 138 projetos que dizem respeito diretamente à juventude estão sendo implementados e a que passo estão sendo implementados. Quais os resultados desse projeto?
A gente tem, na linha três, só citando alguns, na linha três, que é a linha de informação e gestão do conhecimento, o mapeamento da relação juventude/violência do Estado. Tem também o mapeamento sobre a
dimensão racial da violência. Esse mapeamento existe? Como é que a gente pode acessá-lo? Como é que a
gente pode entender esse mapeamento para conseguir, como sociedade civil, contribuir para a diminuição
desses números?
Na linha quatro, que é formação e capacitação, a gente tem projetos de formação educacional e profissional para adolescentes e jovens em situação de risco social. Esse projeto aconteceu? Quantos foram os
beneficiários? Quais foram os resultados? Ele ainda acontece? Como a gente tem acesso a essas informações?
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Na linha cinco, que é a prevenção social do crime, a gente tem projetos como Cultura de Paz nas Escolas,
Capacitação para a Ação, Segundo Tempo, Jovens em Situação de Risco, Jovem Trabalhador, Centro da Juventude, Juventude em Movimento, Torcendo pela Paz, Esporte pela Vida, Prevenção e Enfrentamento das Drogas
entre Crianças e Adolescentes, Juventude, Polícia e Direitos Humanos, Agilidade de Processos de Jovens em
Conflito com a Lei, Pintando a Liberdade, Criação e Manutenção dos Equipamentos Públicos de Lazer, Cultura
e Esportes. Quantos desses projetos foram implementados em sua totalidade? Quantos desses projetos estão
sendo implementados ainda hoje? Quais foram os resultados que esses projetos atingiram? Como eles conseguiram contribuir para a redução ou como eles conseguirão contribuir para a redução do extermínio de jovens
negros no Estado de Pernambuco e da juventude em geral?
Bem, são algumas dessas coisas, dessas inquietações, que a gente vem trazer para este espaço, porque,
infelizmente, a gente não tem espaço para entender como está funcionando isto aqui. E eu acho muito injusto
que a sociedade fique sabendo como está funcionando isto aqui somente em eventos como este ou então a
partir de pedidos formais de informação.
A gente traz algumas recomendações, Senadores, que vão no campo do fortalecimento dos programas
de proteção. A gente tem o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, que tem
sido responsável por garantir a vida e a integridade física de jovens que são ameaçados por conta do tráfico
de droga, por conta também de grupos de extermínio e por outros tipos de ameaça. Então, reduzir a mortalidade significa investir nesse tipo de programa. Significa também investir nos programas de prevenção, que eu
falei aqui no Pacto pela Vida. Aos programas de repressão a gente tem acesso: repressão qualificada, quantos
policiais na rua, a taxa de encarceramento, quantas pessoas, quantos quilos de cocaína, quantos... A gente tem
acesso a esses dados, muito mais do que a gente tem acesso aos dados de prevenção.
A gente também espera o fortalecimento da transversalidade das políticas do Pacto pela Vida. O Pacto
pela Vida começou em 2007, dizendo que ia dar educação, passando pela saúde, cultura, esporte, lazer. Tudo
isso se encontraria dentro do Pacto pela Vida para conseguir reduzir esses números. Então, a gente também
precisa monitorar...
(Soa a campainha.)
A SRª EDNA JATOBÁ – ... como está acontecendo essa transversalidade dentro do Pacto pela Vida.
A gente também espera a melhoria do diagnóstico aberto à população. Isso que a gente trouxe aqui
foi a partir do diagnóstico muito bacana que a Gerência de Análise Criminal e Estatística que a SDS fez, mas é
insuficiente. A gente quer saber, desses jovens, quantos são negros. A gente quer saber a orientação desses
jovens que morreram. A gente quer saber a motivação. Não teve uma capacitação grande para informar nos
Boletins de Ocorrência, para se apurar a motivação nos inquéritos? A gente quer conhecer. Porque só assim a
gente vai conseguir pensar numa política pública eficaz para diminuir a mortalidade desses jovens. A gente
quer saber a raça, a etnia.
Bem, a nossa contribuição por ora é esta. A gente está à disposição sempre para o diálogo com o Poder
Público. E a gente espera, de fato, que dias melhores cheguem para a nossa juventude e que a gente possa
contribuir ativamente com uma situação...
(Interrupção do som.)
(Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Muito obrigada, representante das Organizações Populares.
Vai falar agora o Sr. Marcelo Santa Cruz, que é militante dos direitos humanos, Vereador do Município de
Olinda... Desculpem-me. Um momento.
Quem falará agora – houve uma inversão na ordem e eu me atrapalhei – é o Sr. Ricardo Oliveira, Coordenador Executivo do Centro Dom Hélder Câmara. (Palmas.)
O SR. RICARDO OLIVEIRA – Bom dia a todos e a todas! Agradeço o convite do Senador Humberto Costa, cumprimento a Mesa através da Senadora Lídice da Mata e todos os presentes. Um cumprimento especial
a todos os defensores e defensoras dos direitos humanos aqui nesta Casa.
Nossa apresentação terá um recorte específico no campo dos adolescentes, priorizando a idade de 16 e
17 anos, e também em relação às mortes ocorridas na Funase aqui no Estado de Pernambuco. Sobre o recorte
geral dessas mortes, a Edna conseguiu fazer uma apresentação de forma efetiva.
Eu queria começar dizendo que há uma reflexão do Gonzaguinha que cai bem nesta hora, que é: “E
aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições
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diárias de outras tantas pessoas”. Que marcas e que lições vamos deixar para os nossos jovens e para as famílias daqueles que estão sendo assassinados e assassinadas hoje? Então, Gonzaguinha nos chama a refletir, e a
gente quer fazer isso junto com vocês.
Pode adiantar.
O que nos traz aqui? Será que é a investigação acerca do alarmante número de assassinatos de jovens
no Brasil? A necessidade de contribuir com a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado acerca dos assassinatos de jovens? Ampliar o debate sobre o que fazer para a redução dos assassinatos?
Pode passar.
Na verdade, eu acho que temos que estar motivados pelo desejo de sairmos do campo das constatações
para o campo das ações efetivas frente aos assassinatos de jovens no Brasil.
A certeza de que pouco temos feito, seja o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, a sociedade entre outros,
para romper com os assassinatos de jovens.
Aí a gente pode explicar. Por que temos feito pouco? Porque eles estão sendo assassinados. Os dados
apresentados dizem isso. Então, nós temos feito pouco. E temos que reconhecer isso. Reconhecermos isso é o
ponto principal para mudarmos. Quando não se reconhece isso, o problema permanece.
E também o objetivo de somar forças àqueles e àquelas que, de alguma forma, tentam contribuir para
reverter esse quadro.
Pode passar.
Um recorte para o Senado dos homicídios de jovens entre 16 e 17 anos.
Nessa faixa etária, Pernambuco ocupa o terceiro lugar em 2013. Adolescentes brancos: 11 mortes. E adolescentes negros: 169 mortes.
Em 2015, nós já temos, até o final de agosto, 154 assassinatos de jovens entre 16 e 17 anos. Representa
mais de 10% dessa totalidade que o Gajop trouxe hoje. Então, é um número significativo para um faixa etária
que compreende dois anos – 16 e 17 anos– e que dialoga diretamente com a discussão da redução da maioridade penal.
Esse recorte é importante para a gente compreender essa dimensão.
Pode passar.
Agora, falando um pouco sobre as mortes na Funase. Porque, apesar de o número parecer pequeno, é
algo que termina em várias situações semivisibilizados. E o Estado de Pernambuco, infelizmente, alcança os
primeiros lugares de mortes de adolescentes nas unidades da Funase. Isso, no âmbito de Brasil.
Nós tivemos, em 2012, sete assassinatos; em 2013, quatro; em 2014, quatro; em 2015, até junho, nós já
tínhamos sete adolescentes assassinatos nas unidades da Funase de Pernambuco. Esse é um dado alarmante
que gerou para a sociedade civil o seguinte:
Em 2012, houve uma Força Tarefa reunindo Conanda, Anced, Renade, CEDCA, MP e outros, para discutir
a questão.
Em 2013, o Conanda retornou e pouco se avançou.
Em 2013 ainda, diante do cenário, várias organizações – Gajop; CENDHEC; Anced; DNI, que é um departamento internacional de defesa dos direitos da infância; Fundação Abrinq – fazem a denúncia à ONU contra
essas mortes e outras questões relativas aos adolescentes internados na Funase.
Em 2014, para surpresa, para vocês terem a ideia da gravidade, o Conselho Estadual de Defesa de Direitos das Crianças e Adolescentes de Pernambuco, que é paritário, entra com uma representação no Ministério
Público, contra a situação da Funase aqui em Pernambuco.
Em 2015, precisamente no mês passado, nós nos reunimos com o relator da ONU para tratar dos casos de
tortura e reiteramos a denúncia internacional, atualizamos os dados, e isso está tramitando lá nas comissões.
Esse quadro, senhores e senhoras, representa um movimento da sociedade civil e de diversos órgãos, e
representa, infelizmente, a denúncia de um conjunto, ou seja, de um Estado que não está funcionando adequadamente para garantir a vida de adolescentes internados nas unidades da Funase.
Pode passar.
Mas isso tudo que a gente está discutindo aqui está ligado a aspectos estruturantes que precisamos rever e irmos além de constatação de números, que é importante, mas não é só isso.
Pode avançar.
Cenários no campo do Estado.
Temos ausência de diagnósticos da situação dos jovens adolescentes em suas diversas dimensões. A
gente não possui esses diagnósticos e, automaticamente, não temos políticas públicas estruturadas.
Há ausência de políticas públicas efetivas no campo social, cultural, econômico, entre outros, para que
verdadeiramente a gente rompa com esse ciclo de assassinatos entre outros problemas.

140

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

Há insuficiente efetividade do Estado nos enfrentamentos às várias dimensões da problemática das
drogas, que, desde lá atrás, deveria ter sido enfrentado. O crack hoje está nessa situação devido à ausência ou
uma insuficiente atuação.
Ausência de uma política de segurança pública efetiva que se materialize a partir da prática da intersetorialidade. São ações setorizadas que hoje acontecem.
O pacto pela vida é um exemplo disso. Ele foi pensado intersetorialmente; ele foi pensado com o apoio
de organizações da sociedade civil; e ele foi executado setorialmente. E ainda digo mais: dentro do Estado,
prioritariamente, uma secretaria é que dá a condução, porque o coletivo das secretarias não está envolvido
plenamente para a execução do pacto. E as observações da Edna revelam isso, e vocês podem aprofundar fazendo uma avaliação do pacto.
Pode avançar.
Cenário político.
Assembleias Legislativas e Congresso Nacional com elevado número de Parlamentares conservadores, reacionários e fundamentalistas. Infelizmente, esse é um dado da realidade e tem dificultado a nossa luta. (Palmas.)
Decisões políticas que colaboram com o aumento da violência, como a perspectiva da redução da maioridade penal. Isso é um absurdo!
Movimento de despolitização da população por parte da mídia e de forças políticas conservadoras e defensoras dos interesses econômicos, em que a gente encontro um senso comum que não reflete a realidade.
E, por fim, a criminalização das lutas, dos movimentos e das ONGs, o que é um absurdo também.
Pode passar.
Hoje estamos com uma luta forte contra o mercado e o capital. Por quê? Interesses econômicos privados têm pauta prioritária no Executivo e no Legislativo, infelizmente, de uma forma geral. Poder econômico
demarcando as prioridades para o Estado.
Grupos econômicos apoiam, majoritariamente, elevado número de Parlamentares; 80% das Bancadas
são de essência econômica relacionada a empreiteiras, ruralistas, bancos, agronegócio, entre outros, representando diversos grupos econômicos que não vão querer mudar essa realidade... (Palmas.)
A força do mercado ameaça os direitos humanos de forma geral, os DHESCAs (Plataforma Brasileira de
Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais).
Pode passar.
E estes são os desafios: inverter as prioridades; efetividade nas políticas públicas; intersetorialidade das
políticas públicas; regulamentação para amarrar melhor a destinação do orçamento público para as políticas;
mobilização social e ação em rede; mudança de cultura.
Pode avançar.
E terminamos com esta frase de Nelson Rodrigues, para refletirmos coletivamente: “É fácil livrar-se das
responsabilidades; difícil é escapar das consequências por se ter livrado delas”.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Antes de passar... Um
minuto.
Muito obrigada. É o dossiê sobre as mortes na Funase, que vai ser incorporado à nossa visita aqui a Pernambuco. O dossiê vai ser levado para análise do Relator.
Quero chamar à Mesa a Deputada Teresa Leitão, para que ela possa substituir a ausência do nosso desembargador, que, conforme havíamos anunciado desde o início, tinha uma restrição de horário para aqui
permanecer.
Agora, sim, eu passo a palavra ao Vereador Marcelo Santa Cruz, do Município de Olinda.
O SR. MARCELO SANTA CRUZ – Bom dia a todos e a todas.
Saúdo a Mesa, na pessoa de nossa amiga Procuradora Bernadete, nosso Secretário de Segurança Alessandro Carvalho, Senador José Medeiros, Senadora Lídice da Mata, Senador Humberto Costa, Deputada Teresa
Leitão e Deputado Ossesio.
Falo como militante dos direitos humanos, inclusive me senti contemplado com a intervenção de Edna,
do Gajop (Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares), e de Ricardo Oliveira, do CENDHEC
(Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social), entidades das quais faço parte, sou fundador de ambas.
Eu gostaria também de saudar um assessor aqui presente, do Senado, meu amigo James, que conheci
há mais de 40 anos, quando participei do Comitê Brasil pela Anistia, no Rio de Janeiro. Ele era estudante e, já
naquela época, comprometido com os direitos humanos.
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Gostaria também de destacar a importância desta audiência do Senado, trazendo um tema que, conforme vimos aqui, tem uma importância muito grande e tem uma marca nessa desigualdade e nos assassinatos
de jovens; essa marca é justamente a questão racial.
E há uma hipocrisia muito grande quando dizem que “todos são iguais perante a lei”. As pessoas são iguais
nas suas diferenças. E essa é uma questão muito evidente. E aqui foi colocada uma questão muito importante,
que foi... Eu me lembro de que, no final do governo Jarbas, com o início do governo de Eduardo Campos, os
índices de criminalidade em Pernambuco estavam alarmantes. E foi pensado, em articulação com a sociedade
civil, o Pacto pela Vida.
O Pacto pela Vida, na sua concepção inicial, teve alguns avanços. A concepção foi correta, e as entidades
participaram, inclusive o CENDHEC, o Gajop, o Centro Luiz Freire e outras entidades da sociedade civil; e qual
era o viés do Pacto pela Vida? Era justamente a articulação e a implementação das políticas sociais, das políticas
de direitos humanos. E aí foram listadas várias atividades e vários programas que deveriam ser implementados. Com o decorrer do tempo, o programa foi se afastando, e a sociedade praticamente deixou de participar
do Pacto pela Vida, inclusive seu coordenador, que era uma pessoa comprometida com os direitos humanos,
o Ratton. E foi instituído inclusive um prêmio de produtividade para os policiais que exercessem as prisões.
Isso fez com que hoje... Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estive com uma senhora que está com a filha presa, e, quando se olha todo o inquérito, a jovem estava conversando com um amigo, o amigo realmente
estava com droga, confessou que era traficante, disse que a menina não tinha nada a ver com isso; no entanto,
ela está há três ou quatro meses lá no Bom Pastor. Foi colocada como traficante. E foi procurada por um advogado que estava querendo pedir o relaxamento da prisão dessa jovem, alegando que ela era viciada. E ela não
é viciada coisíssima nenhuma! Ele estava apenas em companhia do amigo. Isso decorre de uma produtividade
que se paga pelas prisões efetuadas.
E aí nós entramos numa questão... Eu concordo com todas as críticas ao Pacto pela Vida, mas eu também
tento avançar pessoalmente com as questões dos programas sociais. Há bem pouco tempo – acho que ontem
ou anteontem –, eu ouvi um debate de um Senador aqui de Pernambuco, colocando-se contra o Bolsa Família, dizendo que era uma bolsa eleitoral, que era compra de votos, que se estavam gastando não sei quantos
bilhões com Bolsa Família, e que as pessoas não mais queriam trabalhar, em função da Bolsa. Ainda bem que
nossa Deputada Teresa Leitão deu uma resposta à altura, questionou e colocou a importância desse programa
na inclusão social.
Mas não é só esse programa. Há outro programa fundamental, o Minha Casa, Minha Vida. E muita gente se coloca contra o programa porque se gasta muito com as políticas sociais. Numa época de crise, querem
cortar justamente na área social.
E, aqui em Pernambuco, eu me preocupo muito – estou vendo aqui o Secretário Isaltino Nascimento –
com um programa muito importante, que é o Programa Atitude, que existe não só na capital, mas também se
espalha para as cidades. Lá em Olinda, inclusive, estava para ser implementado um núcleo do Atitude, mas já
recebemos a informação de que não mais vai ser posto em prática. E é um programa muito importante.
Outro programa importantíssimo: Consultório de Rua. Esse programa também está sendo ameaçado.
E o que teremos como resultado disso tudo? Vai ser o agravamento da questão social, da questão criminal em nosso Estado.
E o pior disso tudo é que, quando há esse agravamento, a solução que vem da nossa Câmara Federal, que
vem da classe política é o agravamento das penas, crimes hediondos, aumento do prazo da pena, redução da
maioridade penal. Daqui a pouco, nós chegaremos – muitos já confessam e professam que é importante – à
pena de morte, como solução para limpar da sociedade aqueles que eles criam, fabricam e, depois, são indesejáveis para a sociedade.
Nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei importantíssima, que tem todo o conteúdo
social de proteção dos direitos, não se aplica e, muito pelo contrário, tentam resolver criminalizando, penalizando nossos jovens. E mesmo penalizando, internando, não dão o tratamento que é previsto pelo Conanda,
de unidades socioeducativas, com número limitado de pessoas lá internas e com todos os serviços de recuperação. É muito mais fácil reduzir a maioridade penal, colocar no sistema penitenciário falido, que não recupera
ninguém, que é escola do crime, para que se resolvam esses problemas sociais. E lá quem é que estão? Quem
são criminalizados? São justamente, como vimos aqui, na exposição da nossa Procuradora Bernadete, de Edna
e de Ricardo, nossos jovens negros e negras da periferia.
A solução para isso tudo seriam políticas públicas, políticas sociais. E há uma questão muito importante
que não está sendo levada em consideração, e não acredito que esse Congresso, com 89% das pessoas ligadas
aos grupos econômicos, vá resolver, que seria a reforma política. (Palmas.)
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Uma reforma política que acabasse com o financiamento privado de campanhas, uma reforma política
que tivesse uma preocupação com as políticas públicas, e não com as políticas repressivas, com as políticas
higienistas que, a cada dia mais, estão sendo postas em prática.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Muito obrigada ao Vereador Marcelo por sua contribuição.
Convido o Prof. Manoel Moraes, professor e pesquisador da área e membro da Comissão da Verdade.
(Palmas.)
O SR. MANOEL MORAES – Presidente, quero agradecer a oportunidade desta CPI, cumprimentando a
Mesa, na pessoa da Senadora Lídice da Mata, o Senador Humberto Costa, Alessandro, Drª Bernadete Figueroa,
demais membros da Mesa, senhoras, senhores, amigos, alunos, companheiros das entidades de direitos humanos.
É preciso lembrar que o tema que nós estamos tratando, que estamos discutindo, é um tema internacional. Nós temos fartos instrumentos internacionais que pautam o direito da criança e do adolescente. Se pautarmos do ponto de vista da esfera da ONU, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança trata, no seu
art. 19, algo emblemático, que eu queria aqui, para esta CPI, ler:
Artigo 19.
1. Os Estados Partes [o Brasil é signatário desse tratado] adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de
violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive
abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela.
Vejam o que diz o segundo item do art. 19:
2. Essas medidas de proteção deveriam incluir, conforme apropriado, procedimentos eficazes para
a elaboração de programas sociais capazes de proporcionar uma assistência adequada à criança e
às pessoas encarregadas de seu cuidado, bem como para outras formas de prevenção, para a identificação, notificação, transferência a uma instituição, investigação, tratamento e acompanhamento
posterior dos casos acima mencionados de maus tratos à criança e, conforme o caso, para a intervenção judiciária.
Amigos, esse artigo trata de algo muito importante. Eu particularmente participo do CENDHEC, e o CENDHEC coordenou um projeto junto com o Unicef que é de notificação. Ora, grande parte dessa tragédia que
nós estamos aqui, que a CPI está sendo motivada por isso, é porque esse número aqui equivale a oito aviões.
Precisa a gente ter noção disso. São oito aviões de crianças que são mortas. E se pegarmos os números do Estado, como bem apresentou o Gajop, 70% – Alessandro pode, inclusive, confirmar ou não – são praticadas por
armas de fogo. Então, nós temos um diagnóstico.
Nós sabemos que existe um tipo de vetor de violência, que é a arma de fogo. Nós não temos um controle
eficaz dessa arma de fogo. Essa violência na prática se dá de uma forma institucional, porque nós transitamos
de uma ditadura militar para um democracia sem rever nossas instituições. A ditadura militar produzia, Isaltino,
a política que você bem conheceu e combateu de segurança nacional. Além de segurança nacional, produziu
dentro do Estado a ideia de que para os grupos vulneráveis deve ser traduzido as políticas do Estado às políticas de enfrentamento de inimigo.
Então, quando nós transitamos para a democracia, a Constituição de 1988 rompeu a ideia da segurança
nacional para a ideia de democracia, quer dizer, de democratização e de acesso à Justiça. Se pensarmos a Justiça cidadã do ponto de vista da inclusão social e do protagonismo da juventude, o que nós estamos falando
aqui é da nossa falência como sociedade. Nós não podemos imaginar que a quantidade de crianças mortas são
crianças mortas. São, na verdade, cada criança dessa um pouco da nossa humanidade que está sendo morta.
Do ponto de vista dos direitos humanos, o caráter é essencial, a dignidade dessas crianças, elas são mitigadas todos os dias. E são mitigadas nas escolas. São mitigadas no sistema de saúde. São mitigadas em vários
espaços públicos.
Nós estamos vivendo uma crise que foi diagnosticada pelo movimento de direitos humanos através do
Plano Nacional de Direitos Humanos. O Plano Nacional de Direitos Humanos, Senadores, a partir da página 83,
tem várias ações para enfrentamento da violência contra criança e adolescente. Entre essas ações e medidas,
nós precisamos focar ou recomendar a discussão acerca da integração do sistema de informação.
No Brasil, nós não temos um sistema de informação nacional compatível com a violência praticada contra
qualquer cidadão quanto mais o interesse maior da criança ou do adolescente. Nós não temos um programa,
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nós não temos uma ação mais efetiva de notificação, de consequência dessas notificações. Na verdade, essas
notificações, sejam nos hospitais, que o Senador Humberto Costa tanto conhece, quanto nas escolas, não são
efetivamente monitoradas. Na prática, quando chegamos a esses profissionais da saúde ou da educação, ele
se veem, Deputada Teresa Leitão, que conhece muito bem isso, vulnerabilizadas.
Hoje nós temos educadoras e educadores que estão deixando de ser educadores com medo da violência
porque não conseguem receber ou quando recebem dos seus alunos uma informação de que estão sofrendo
maus-tratos, essa professora se sente intimidada. Ela não tem socorro. Ela não tem um lugar onde buscar para
conseguir resolver o problema.
Os Conselhos Tutelares, que são centrais no interesse maior da criança, na defesa dos direitos da criança,
passam por um processo de sucateamento. E isso não é um problema do Estado de Pernambuco. Isso é um
problema federal. Essa é uma situação nacional.
Nós estamos agora vivendo uma situação onde se anuncia pelos jornais o fim do Ministério dos Direitos
Humanos. Ora, esta CPI tem que se posicionar contra isso. Se o Ministério dos Direitos Humanos for extinto,
como ficam as políticas pactuadas no Pacto pelo Programa Nacional de Direitos Humanos 3? Significa dizer
que nós não temos programas de proteção, nós não teremos os sistemas nacionais.
Para onde vai o Conanda? Vai para a Presidência da República? Porque ele fica vinculado ao Ministério
dos Direitos Humanos. Então, o encerramento, o fim, a contenção de despesas nas políticas sociais refletem o
nosso descumprimento das medidas e dos pactos internacionais de que o Brasil faz parte.
Esta CPI é bem-vinda na perspectiva de quem estuda o tema e na perspectiva de todos nós, como sociedade, principalmente a sociedade civil, que aqui fez muito bem as falas, porque esta CPI pode mostrar para o
Brasil a importância da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Gente, o que está em cheque é o nosso
futuro. As crianças sendo mortas porque não têm direitos significa dizer que não temos perspectivas, do ponto de vista da nossa humanização, do ponto de vista do projeto de civilização do qual o nosso País faz parte.
A nossa Constituição está sendo mitigada quando, no Senado ou no Congresso Nacional, é apresentado
o programa de redução da idade penal. Ora, optamos por criminalizar a juventude. Nós estamos propondo, ao
invés de educação e saúde, colocar as nossas crianças no cárcere! Isso é política social? Isso vai levar o nosso
País, nos próximos anos, a algum desenvolvimento?
Nós já somos o terceiro maior país do mundo em número de pessoas presas! Gente, já temos mais presos do que populações de Municípios. O que isso representa? Quem sai desses presídios e como sai? Aonde
queremos chegar como sociedade? Ora, cada criança morta, como disse Marcelo Santa Cruz, é a morte de cada
um de nós. Nós não podemos sair daqui...
A CPI é feliz por tratar desse tema, por introduzir esse tema no Senado, a CPI é cabida pela gravidade do
assunto. Nós estamos falando da falência da educação, da falência da saúde, da falência das condições básicas
de sobrevivência de um ser que depende de todo esse sistema.
É direito da criança a família, a educação, a saúde e as políticas sociais. O que nós estamos propondo é a
prisão, é a cadeia, o cárcere! Gente, nós precisamos, efetivamente, esta CPI tem de trazer...
(Soa a campainha.)
O SR. MANOEL MORAES – ...o fortalecimento dos direitos humanos no Brasil. O afrontamento ao direito da criança é um flagrante desrespeito aos compromissos internacionais. E a denúncia que nós temos de
fazer hoje é a violação que a cada dia nossas crianças sofrem, e nós somos passivos com relação a isso. É essa
passividade que o Ministério Público não tem, na pessoa da Drª Bernadete, que é uma guerreira, é uma pessoa
firme na defesa desses direitos, que nós precisamos aqui trazer.
Políticas sociais não são custos, não devem ser consideradas como elementos de corte, porque, do ponto de vista das características essenciais de qualquer aula que você dê sobre direitos humanos, não podemos
retroagir, precisamos avançar. Nós devíamos estar pautando nesta CPI quais as outras medidas nós deveríamos tratar. Infelizmente, estamos iniciando esta década, Ricardo e Edna, tratando de avanços, tratando de mitigações, porque aqui ou em outros lugares os temas, as pautas de direitos humanos, como disse Ricardo, são
tratados da forma mais despolitizada, da forma mais fundamentalista, para não dizer da forma mais violadora
da dignidade e do interesse maior da criança e do adolescente.
Muito obrigada à Senadora e a todos os presentes. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Muito obrigada pela
grande contribuição do Prof. Manoel Moraes.
Vamos chamar agora a última convidada pelo requerimento aprovado para vir a Pernambuco, que é a Srª
Eleonora Pereira da Silva, representando a Coordenação Nacional do Movimento dos Direitos Humanos. (Palmas.)
A SRª ELEONORA PEREIRA DA SILVA – Bom dia a todos e a todas.
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Eu vou pedir licença à Mesa para parabenizar a CPI, a vinda da CPI para Pernambuco, não em nome de
quem está na mesa, mas em nome dessa juventude que está tombando todos os dias, deixando seu sangue
no solo deste País. Eu gostaria de uma salva de palmas para essa juventude. (Palmas.)
Que é para eles que a gente tem que merecer todo o nosso respeito. Eu não venho aqui... Dados já foram mostrados, já se falou de morte. Como Movimento dos Direitos Humanos, nós trabalhamos com o direito
à vida e, para que a gente possa ter vida, a gente precisa de uma juventude viva, de uma juventude que pode
sorrir, uma juventude que possa brilhar.
Faço-lhes uma pergunta: “Quem vai chorar por eles?” É essa camisa que eu estou usando: “Quem vai
chorar por eles?” É muito fácil, quando um jovem tomba, a mídia mostrar: está envolvido com drogas. É muito
fácil os órgãos gestores do Estado, de outros Estados e do País se lamentarem. É uma pena, mas o jovem morre. Mas eu pergunto: “O que este País, esses Estados, esses gestores estão fazendo para conter essa onda de
violência contra a nossa juventude?”
Não quero dizer que 10% morreram, 20% são negros, brancos. Não! Eu quero citar uma população invisível, pois, na CPI da Câmara dos Deputados, esse traço não veio, esse corte não é dado. E hoje eu estou fazendo
outro levantamento como Movimento Nacional dos Direitos Humanos, que foi deliberado na nossa Assembleia em Belo Horizonte, no mês de agosto, com a população LGBT, essa juventude negra, branca, mas que é
gay, lésbica, transexual. O que você tem da Câmara dos Deputados eu não obtive resposta. Pergunto se esta
CPI do Senado vai dar o corte na questão de orientação sexual, da homofobia e transfobia. Preciso saber isso.
Outra população de que não se fala: a juventude indígena. Cadê o corte dessa juventude indígena, de
que ninguém fala, que ninguém aborda? A gente precisa ouvir esses dados. Esses dados são invisíveis. A gente fala de juventude, da juventude pobre, de periferia, negra, branca. Mas cadê a juventude indígena? Cadê a
juventude LGBT? Cadê essa juventude minha gente, que não aparece nos dados? Eu ouvi dados do Secretário,
ouvi outros dados. Essa juventude não aparece, essa juventude é invisível. E foi deliberado na nossa assembleia
de trabalhar com foco nessa população, nessa juventude, contra o extermínio da juventude negra em todo o
País. Ela não aparece não só no Estado de Pernambuco, mas em todo o País.
Ontem, eu estava num ato no Rio de Janeiro, onde também há morte da nossa juventude. Essa juventude também não aparece lá no Rio. Estive em Estado de São Paulo também para um ato contra o genocídio
da juventude negra dentro das periferias. Essa juventude não aparece. É desses dados que a gente precisa.
Que dentro de CPIs, dentro dos dados da SDS, ela possa aparecer, pois são pessoas também, para que a gente
possa formular políticas públicas.
Reduzir mortalidade é muito importante. Mas, para tanto, precisamos ter políticas afirmativas, como já
foi dito, políticas sociais dentro das comunidades de periferia. Fala-se tanto de morte de jovens de periferia.
Mas quais são as ações políticas que os gestores estão pensando para atuar dentro da periferia, para conter a
onda do crime organizado, levando os nossos jovens para o mercado de trabalho no tráfico de drogas? É uma
pergunta que faço para os gestores.
Eu já vi muito, dentro do Pacto pela Vida, prenderem vários traficantes, entrarem na favela, baterem na
porta derrubando-a. Mas quando se retira o tráfico, o que o Estado faz lá dentro? Nada. No Rio de Janeiro, tem
UPP, tem tudo, e o crime voltou novamente. E aí? Se tira por nada? O que o Estado faz para conter, para suprir
a necessidade do tráfico, porque lá dentro é mercado de trabalho.
O tráfico traz, leva os nossos jovens. O que nós estamos perdendo para esse tráfico, estamos perdendo
para o crime organizado? A gente precisa, para conter a onda de violência, de assassinato, ter políticas públicas afirmativas para essa juventude dentro da periferia. É a gente botar o pé lá dentro da favela também. Não é
montar fora do seu espaço, mas atender a juventude dentro do seu espaço. É disso que a gente precisa. A gente
não precisa só de repressão para conter o crime, não. A gente precisa de repressão e políticas afirmativas. Por
isso que, no Estado de Pernambuco, existe Secretaria de Defesa Social, que trabalha a questão da repressão e
desenvolve trabalhos sociais.
Estamos agora e no próximo ano com as conferências estaduais, municipais e nacional e vamos ter a
Conferência de Direitos Humanos, mas também de crianças, adolescentes e também juventude. Estamos formulando o Plano de Direitos Humanos para crianças, adolescentes e juventude e o Plano Nacional, que compõe todos. E o que estamos fazendo para que possamos formular uma política afirmativa de direitos humanos?
E agora, Senadoras, Senadores presentes, eu vou trazer um relato pessoal. Nesses assassinatos, de que
pouco a gente fala, a gente fala de família, de conter a violência. Mas o que a gente está fazendo para que essas famílias possam suprir a necessidade de seus filhos? O que este Estado, dentro dessa onda de violência, de
extermínio de juventude, está fazendo com as mães dos jovens que perdem os filhos? O Estado está, de certa
forma, causando mulheres mutiladas para o resto da vida.
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Eu sou uma mãe que perdi meu filho, brutalmente assassinado aqui no Estado de Pernambuco. Meu filho era gay, negro. Não tenho vergonha de dizer que meu filho era gay. Tenho muito orgulho do filho que eu
tinha. (Palmas.)
A partir do momento em que fui buscar meu filho, em que eu o encontrei, quando este Estado começou
a investigar, a primeira coisa que disse foi que meu filho estava envolvido na exploração sexual por seu gay,
que meu filho estava envolvido indiretamente no tráfico de drogas. Meu filho era produtor cultural.
Quantas mães, por não terem formação, calam-se! Eu não silenciei. Eu fui mostrar para este Estado que
meu filho não era nada disso, que meu filho foi assassinado por motivações homofóbicas e foi o primeiro caso
no País em que se consideraram motivações homofóbicas, mas porque esta mãe foi brigar. Quantas mães a
própria Polícia silencia no momento de investigação, a própria Polícia faz mães ficarem silenciosas e não conseguem acompanhar o inquérito do assassinato dos filhos! Por isso que a gente não tem dados.
Por isso que eu digo: vamos priorizar? Vamos! Mas a gente tem que trabalhar com políticas sociais, políticas de direitos humanos. E é isso que o Movimento Nacional dos Direitos Humanos vai cobrar desde a sua
assembleia até agora, em agosto, em Belo Horizonte.
Muito obrigada a todos e todas.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Muito obrigada por dar
um depoimento tão vivo, Srª Eleonora. Inclusive usa este espaço de denúncia devidamente.
Nós, agora, neste momento, encerramos a lista das pessoas que foram definidas pelo requerimento do
Senador Humberto Costa, para serem ouvidas nesta audiência pública.
No rito comum, regimental, da comissão, nós passamos a palavra agora aos Senadores para que possam
se dirigir a essas pessoas ou fazer-lhes perguntas, receber respostas. Após essas falas, imediatamente se passa
à lista de inscritos, que se inicia pelo Deputado Escórcio Silva e depois Deputada Teresa Leitão.
Quero esclarecer que me foi encaminhada uma pergunta a respeito dos convidados da Assembleia Legislativa.
Nós encaminhamos formalmente para a Presidência da Casa a organização, a solicitação do espaço e o
pedido para que se convidasse todos os Deputados. Eles não só foram convidados formalmente pela Presidência da Casa, como o Gabinete da Deputada Teresa Leitão, por seu envolvimento no tema, fez pessoalmente o
convite a todos os senhores Deputados e Deputadas desta Casa.
Recebemos a queixa de um Deputado que não teria sido convidado a tempo. Ele, inclusive, esteve neste
plenário, nós registramos a presença dele. Realmente não foi uma falha da Comissão, porque o convite foi encaminhado a todos os Deputados a tempo. É certo que nem todos os Deputados, em função de suas diversas
atividades, podem ter tempo para o acompanhamento desta CPI, mas aqueles que estiverem em algum canto
e ainda quiserem vir para participar da nossa reunião, além da transmissão que está sendo feita pela internet,
nós garantiremos a fala de qualquer Deputado da Casa que queira vir participar, como garantimos a dos dois
que estão aqui presentes, que serão os primeiros, logo após a fala dos Srs. Senadores.
Vou logo iniciar minha fala, rapidamente. Vou fazer duas perguntas que, na verdade, podem também
sistematizar um pouco do que estamos ouvindo – não aqui, hoje, mas em todo o nosso trabalho –, e podem
servir para os que vão falar, e nortear e informar, também, a vocês.
Como foi lembrado, esta CPI foca o seu objeto de investigação no assassinato de jovens, porque há um
grande número de assassinatos no Brasil. O Brasil desponta negativamente como um país onde há um número
muito alto de mortes violentas e, dentre esses mortos violentamente, 80% se situam na faixa etária entre 16 e
28 anos de idade. Alguém apresentou uma estatística ali, acho que foi a senhora, que mostra uma concentração, talvez aqui em Pernambuco, na faixa de 19 anos. Não é essa a média nacional.
A média nacional fica realmente entre 16 e 17 anos. Eu diria até, entre aspas, que é mais “positivo”, porque
retarda mais os 19 anos de idade. Dezesseis é praticamente saindo da adolescência – o primeiro passo entre a
adolescência e a juventude. É quando esses jovens estão sendo assassinados, portanto impedidos, até, de se
tornarem jovens. Olha a tragédia que é isso para o País – para a política de educação, para a política de saúde.
O Brasil investe desde o nascimento dessa criança, desde antes do seu nascimento, em pré-natal, em
atendimento do SUS, em política de saúde pública, em educação pública; e justamente na idade, caro Deputado, em que ele começaria a ter condição de se preparar para devolver ao País – num pensamento racional
e, digamos assim, estritamente pragmático – aquilo que foi gasto para que ele se fizesse jovem, homem, no
futuro, ou mulher, e chegasse a “devolver”, entre aspas, ao País com seu trabalho, com sua produtividade, ele é
ceifado, sua vida é ceifada. Essa concentração se dá entre jovens homens. E o que nós vamos percebendo no
depoimento de todos?
E eu quero destacar o depoimento do representante da Polícia Civil, o Dr. Luiz Andrey, que, ao falar ali,
disse: “A violência não é uma questão da segurança pública, é uma questão social”. Alguns que iniciam o debate
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nos Estados ou mesmo em Brasília, quando vamos ouvi-los, dizem – e muitos Senadores e muitos Deputados
afirmam isto – que a violência é consequência do tráfico de drogas.
Eu ouso dizer, por tudo que já ouvimos, que já lemos, que já discutimos, em relação a essas estatísticas,
que a violência não é resultado do tráfico de drogas. A violência é resultado da pobreza, que se soma ao racismo institucional de negros e de índios neste País. (Palmas.)
Pelo menos, é o que demonstram as estatísticas de morte neste País. As estatísticas, quando saímos do
Nordeste e do Sudeste para o Norte, são substituídas: em vez de maioria negra, é maioria indígena. Portanto,
é o resultado de uma estatística de pobreza e de faixa de vulnerabilidade daquele que, jovem, é a população
mais à mercê. O tráfico de drogas ou de armas, mas especialmente o tráfico de drogas, atua, se consolida e se
expande numa população que, pelas suas condições sociais, está facilmente colocada à sua disposição para
ser recrutada para o exército de atuação desse tráfico. Portanto, há um condicionante.
Essa conclusão é resultado já das nossas oitivas nos Estados, mas não apenas nos Estados, mas também
dos especialistas, das organizações de direitos humanos, das organizações de movimento de jovens, de movimento negro, de movimento de mulheres, de movimento indígena – pois estivemos já em uma audiência
pública em Manaus e em uma audiência pública em Roraima, em dois Estados do Norte.
Em Manaus, como vocês lembram, foram 33 pessoas assassinadas num só dia, portanto, num ponto diferente da curva, do ponto de vista da estatística de segurança pública, mas 80% eram jovens entre 16 e 25
anos de idade.
Na Bahia, também houve um caso bastante semelhante, que ficou conhecido nacionalmente como o
caso do Cabula. Num só dia, foram assassinados 16 jovens entre 16 e 25 anos de idade.
Aí eu queria repor a fala do professor que aqui se pronunciou, dizendo que nós vamos buscar estatísticas
que tentam caracterizar a situação do Estado, aquilo que diferencia o Estado em relação a outro Estado, mas,
dificilmente, qualquer estatística desta sai da realidade nacional. Há uma estatística, um caso ou uma referência
que pode ser diferente num Estado e mais intensificado aqui e ali, mas essa é uma questão nacional. Nós ouvimos diversos... Aqui, foi falado o caso específico da ação do Governo Federal no Plano Nacional de Redução de
Homicídios. Todos os especialistas que ouvimos agora são críticos em relação ao Plano Nacional de Redução
de Homicídios do Brasil e consideram que esse é um projeto que não saiu do papel.
Este não é um espaço em que possamos fazer a disputa política, do ponto de vista da política eleitoral.
Não é. Eu fico muito à vontade, porque participo do Governo da Bahia, que é um governo do PT, como participei antes de uma chapa do Governador do PT, tendo sido eleita. Portanto, eu partilho da política pública do
meu Estado, que não é diferente desta.
Aliás, na Bahia, nós usamos como referência o Pacto pela Vida de Pernambuco e implantamos lá o Pacto
pela Vida de Pernambuco, depois de ele ter sido implantado aqui. E fizemos algumas incursões também com
outras experiências, Coronel, fazendo a implantação em alguns bairros de UPPs, portanto, usando duas políticas consideradas diferentes no âmbito da política de segurança pública do Brasil.
Eu acho que nós vamos poder concluir que todas essas políticas públicas ainda não deram conta de
acertar, porque elas ainda não são uma política nacional que tenha integração entre as políticas do Governo
Federal, do governo do Estado e do Município, porque os Municípios não estão fora de suas responsabilidades
com a segurança pública. E a nossa CPI, cada dia, compreende isso de maneira mais forte.
Existe na Secretaria Nacional de Direitos Humanos um manual para um Plano Municipal de Segurança
Pública, que não está sendo levado a canto algum. Nós sabemos que a violência ocorre num território determinado. Por exemplo, houve um tempo em que Recife foi a mais violenta do Nordeste. Se não é em Recife, é em
Maceió, se não é em Maceió, é em Salvador. Ela ocorre num Município. Portanto, tem de haver a participação
da prefeitura em ações objetivas.
Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer, que são direcionadas, que também são parte dessas
interrogações que vão ficando dessas experiências que nós estamos registrando.
É claro que o Rio de Janeiro é o principal laboratório da discussão de políticas de segurança pública do
Brasil, porque ele foi, durante muito tempo, o espaço onde essa violência, com essa característica, se estabeleceu de forma maior e ainda continua sendo. Os principais especialistas de segurança que têm servido de referência para os estudos se dão justamente no Rio de Janeiro e um pouco em São Paulo também.
Então, Drª Bernadete, representante do Ministério Público, há um estudo do Delegado Zaccone, no caso
do Rio de Janeiro, em que ele faz uma demonstração em relação ao auto de resistência. Antes disso, eu registro
que o Senador Humberto Costa, ontem, já relatou um projeto que foi aprovado na CCJ e vai para o plenário
do Senado e da Câmara, que acaba com o auto de resistência. Essa é uma discussão que passa pela política de
segurança pública e pela compreensão dos que fazem a segurança pública. Na prática, o projeto faz algo que
já está existindo em diversos Estados, que é a obrigação de se apresentar o preso em 24 horas diante do juiz.
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Mas nós concluímos, pelo estudo de Zaccone, que havia uma certa omissão do Ministério Público no seu Estado, quando há um grande número de arquivamentos do processos que têm como origem da morte o auto
de resistência.
Então, eu gostaria de saber se há algum estudo aqui, no Ministério Público, referente justamente à abertura de inquérito, se há estatísticas do número de abertura de inquérito pelas mortes de jovens e qual a ação
do Ministério Público com relação ao acompanhamento e à investigação dessas mortes. Uma questão que nos
chama atenção é que apenas 8% dos casos de morte violenta, dos assassinatos são investigados no Brasil. Então,
vejam bem: não é uma questão que se resuma à polícia, a prender, ao confronto. Há também a continuidade.
Há, na nossa compreensão, uma certa conivência com a ideia e a filosofia de que bandido bom é bandido morto. E, se bandido bom é bandido morto, quando um jovem está com um pedra de crack na mão ou com
um pacote de maconha, se ele estiver num bairro de classe média, ele é usuário; se ele estiver num bairro de
periferia e é negro, ele é traficante – e, tratado como tal, é preso ou, se fizer qualquer tipo de resistência, morto.
Aí entra um vezo importante, porque a nossa CPI não está aqui ou em nenhum Estado ou em Brasília
para condenar as autoridades, a Polícia Civil ou a Polícia Militar, como a culpada pelas mortes, até porque nós
temos a polícia que mais mata, mas também a polícia brasileira está entre as polícias que mais morrem no mundo – a Polícia Militar. Há todo um debate sobre o modelo de polícia que nós precisamos implantar no Brasil,
para que ela tenha mais eficiência.
Eu queria perguntar ao Comandante quanto tempo de formação mínimo é exigido para o policial militar aqui, no Estado de Pernambuco. Depois que ele passa no concurso, ele leva quanto tempo de formação
até ser colocado na rua?
São duas perguntas, assim.
Por fim, ao Secretário de Defesa Social. Quando eu tive contato com a Secretária Cristina Buarque, nós
discutimos a ideia de se incorporarem, como está sendo feito na Bahia, ao Pacto pela Vida a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Combate ao Racismo ou de Igualdade Racial, como queiram, para que pudessem introduzir elementos também de combate à violência contra a mulher. Esse objetivo de redução da mortalidade
dos jovens está claramente presente no Pacto pela Vida aqui, em Pernambuco?
São essas as minhas três perguntas.
Passo a palavra ao Senador Humberto, para que ele possa fazer as dele, e, depois, ao Senador José Medeiros.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT - PE) – Bom dia a todos e a todas.
Eu queria, inicialmente, saudar todos os componentes da Mesa: a Drª Bernadete, o Dr. Alessandro, o Senador José Medeiros, a Senadora Lídice da Mata, o Desembargador Luiz Carlos, que aqui esteve e que teve de
se retirar, a Deputada Estadual Teresa Leitão e todos os que aqui se pronunciaram, seja componente dos diversos poderes, seja entidades da sociedade civil.
Eu tinha feito algumas anotações para fazer um pequeno pronunciamento, mas, dado não somente o
adiantado da hora como também diversas colocações que foram feitas aqui, sendo que me sinto representado
por muitas delas, especialmente as que foram feitas por instituições, organizações da sociedade civil na área de
direitos humanos, e também o discurso da Drª Bernadete, eu vou me limitar a fazer as perguntas que me foram
solicitadas pelo Relator desta Comissão, que é o Senador Lindbergh Farias, e algumas que eu próprio elaborei.
Algumas, de certa forma, vão versar sobre temas que já foram falados, talvez tenham até sido respondidas,
mas, para efeito exatamente do trabalho do Relator da Comissão, eu vou refazê-las.
Do Senador Lindbergh, primeiro, dirigida ao Secretário de Defesa Social: o que Pernambuco está fazendo
hoje especificamente para contribuir para a redução de homicídios contra jovens no Estado?
A segunda pergunta vai a partir da própria constatação das estatísticas de que Pernambuco tem um elevado número de jovens assassinados, negros em especial. A pergunta é: que medidas foram tomadas para que
esse número, por exemplo, que foi de 1.808 homicídios em 2012, viesse a ser reduzido, como o que já temos
este ano, segundo as informações estatísticas que foram aqui apresentadas?
A terceira pergunta é: quais são os números para o ano de 2015 até o momento? Isto aqui já foi abordado.
Pergunta também se há algum mecanismo de monitoramento desses dados; se estão disponíveis para a CPI.
Especificamente em relação à população jovem negra, se há também algum programa específico para
a redução de homicídios nessa camada da população.
Quanto às duas últimas, como não foram abordadas e falam mais diretamente sobre o Pacto pela Vida,
eu vou fazê-las com a argumentação, inclusive, do Relator.
O Pacto pela Vida é uma das políticas públicas de segurança mais estudadas no País. Apesar de sofrer
críticas, como o aumento expressivo da população carcerária e a ação truculenta da polícia em bairros na periferia, como resultado dessa política de segurança pública, Pernambuco foi o único Estado da Região e um
dos poucos do Brasil a apresentar redução de homicídios, apesar de ainda apresentar números altos, especial-
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mente em relação a jovens negros. Aí, vem a pergunta: quase uma década após a implementação do Pacto
pela Vida, quais são seus principais legados? O que poderia ter sido feito de forma diferente e o que poderia
ser replicado para outras Regiões do País?
A última pergunta do Relator. Este ano, ao contrário dos anos anteriores, a violência voltou a subir no
Estado. Julho teve 297 crimes violentos letais intencionais, 40 a mais que no mesmo período de 2014. O Secretário de Defesa Social, responsável pela área de segurança pública, atribuiu aumento nas mortes a fatores
como o crescimento do tráfico de drogas e da criminalidade em geral, em meio à crise econômica e à redução
dos plantões por alguns delegados e policiais civis em protesto. A pergunta é: o que está sendo feito para que
o legado de redução de homicídios da última década não seja perdido? Quais são as ações concretas sendo
tomadas pelo Poder Público?
Aqui há algumas perguntas que eu selecionei, e algumas delas eu queria que pudessem ser respondidas pela Defensoria e pelo Ministério Público, já que o Tribunal de Justiça, a representação não está mais aqui.
A primeira pergunta pode ser respondida por TJ, MP, DP: se há órgãos especializados para apurar crimes
de assassinatos contra os jovens nessas instituições.
Os processos que dizem respeito a crimes contra a vida de jovens têm algum tipo de tratamento especial?
Poderiam V. Exªs citar algum aparato especial que é acionado nesses casos? Quais as principais dificuldades nesses processos de crimes contra a vida de jovens, de modo geral?
Creem V. Exªs que alguma política pública em especial poderia mitigar os números de assassinatos de
jovens no Estado?
Aqui para o Secretário de Defesa Social: como as autoridades do Executivo poderiam auxiliar o Tribunal
de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública a cumprir os papéis institucionais no que toca a políticas
específicas contra o assassinato de jovens?
E, agora, a maior parte delas dirigidas ao Secretário de Defesa Social.
Se existe um mapeamento sobre as áreas ou regiões do Estado onde há um número de assassinatos
que seja bem maior do que a média do Estado. De certa forma, nós vimos que Recife, em relação a tudo que
diz respeito a assassinatos, tem um perfil bastante próprio, mas, proporcionalmente, como isso se comporta?
Há políticas de segurança especiais para essas áreas? Já fiz essa pergunta na verdade.
Há dados estatísticos atualizados sobre a elucidação de assassinatos desses jovens?
V. Exª acredita em grupos de extermínio direcionados a essa camada da população? Se existirem, em
que regiões principalmente atuam?
As polícias pernambucanas não têm histórico de atuação maciçamente violenta contra jovens ou contra
grupos sociais de forma indiscriminada, mas há casos de abusos policiais contra jovens? As corregedorias das
corporações têm políticas específicas para a reprimenda de tais práticas? Podem citar alguns dos procedimentos em caso de constatação de abusos? Há dados estatísticos sobre quantas denúncias foram recebidas contra
profissionais da corporação, quantas foram apuradas e quantas resultaram em penalidades? Nessas corporações,
há divisões especializadas para o público jovem – delegacias, contingente com especialidade nesse público?
Se não há, é possível a sua adoção?
Bem, eram essas as perguntas que eu queria fazer.
Talvez eu não consiga acompanhar até o final da audiência, porque vou precisar sair daqui à uma e vinte, mais ou menos, porque vou para um programa de televisão em São Paulo e, infelizmente, só há voo nesse
horário. Mas vou acompanhar aqui o que for possível.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Não se preocupe, Senador. Toda a minha preocupação no trabalho é que possamos ajudá-lo nesse tempo.
Passo a palavra ao Senador...
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – O Medeiros está sugerindo
que possamos ouvir as pessoas todas que foram citadas para as suas perguntas para que possamos aproveitar
o máximo do seu tempo aqui e, depois, então, passo para ele.
Então, vamos. Pela ordem, quem seria? Ministério Público, depois Defensoria... Não foi isso?
Vou sugerir o seguinte: no máximo três minutos de resposta, o.k.? Senão, não dá para ele pegar o avião.
A SRª MARIA BERNADETE FIGUEROA – Eu gostaria só de ficar claro, Senadora, se esse recorte que a
senhora faz é em relação aos homicídios em geral, esses arquivamentos, ou se é em relação à juventude de
modo geral, à morte de jovens. Esse recorte que a senhora está falando.
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(Intervenção fora do microfone.)
A SRª MARIA BERNADETE FIGUEROA – De modo geral?
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Em relação aos jovens.
A SRª MARIA BERNADETE FIGUEROA – Aos jovens.
Bem, aqui no Ministério Público, nós temos uma central de inquéritos, onde se recebem, na capital e
nas grandes cidades do interior, onde se recebem todos os inquéritos policiais que vêm da Secretaria de Segurança Pública, no caso, da Polícia Civil. Então, esses processos são apreciados por essas centrais de inquéritos.
E o que ocorre, na verdade... Não sei dos outros Estados, mas aqui em Pernambuco nós temos um grande problema, que é – aliás, isso é um dado do Brasil todo – um baixíssimo nível de elucidação dos crimes, sobretudo dos homicídios. Porque nós temos uma cultura de conseguir prender as pessoas e apurar os crimes
relativamente ao tráfico, mas aos homicídios tem sido, de modo geral, extremamente difícil, ou talvez a política
não tenha um recorte de um esforço nesse sentido. Existe esse grave problema de que só 8% dos homicídios
no Brasil, pelo que me consta, são elucidados.
Enfim, esses arquivamentos, de modo geral, posso levar. Inclusive, acho importantíssima essa fala da
senhora, e posso levar esse questionamento à Procuradoria de Justiça do meu Estado, ao Procurador-Geral,
Dr. Carlos Guerra, para que a gente se debruce sobre essa colocação que V. Exª está trazendo, que acho muito
importante. Mas eu não tenho dados para lhe dizer neste momento.
Quanto às principais dificuldades para o enfrentamento dessas mortes, eu não sei se aqui é especificamente também em relação à juventude negra ou à juventude de um modo geral?
(Soa a campainha.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Ambas.
A SRª MARIA BERNADETE FIGUEROA – Ambas.
Bom, na verdade, esta é uma nova cultura do Ministério Público brasileiro, a de se debruçar sobre a cor
das pessoas, tanto de réus, como de vítimas. No Conselho Nacional do Ministério Público – eu peço licença
para, em um minutinho, falar sobre isso –, eu coordeno também um grupo de trabalho do Conselho Nacional
do Ministério Público de combate ao racismo, que foi criado há três anos. Esse grupo tem uma atuação nacional, e justamente o Conselho Nacional tem expedido circulares, inclusive, criou um projeto nacional chamado
“Racismo: Conhecer para enfrentar”. Esse projeto é para o Ministério Público brasileiro justamente, Senadores
e Deputados presentes, porque o racismo é um ilustre desconhecido das instituições.
Então, de um modo geral, não se fazia esse recorte, mas agora bastou a orientação do Conselho Nacional
brasileiro para o Ministério Público brasileiro como um todo seguir esse recorte e fazer essa observação. Enfim,
o Ministério Público brasileiro está se debruçando a partir inclusive – a Srª Senadora e o Sr. Senador Humberto
Costa devem saber – desse protocolo de intenções que foi assinado para as instituições, que vai vencer agora
em outubro, e várias instituições se comprometem a fazer o enfrentamento do genocídio da juventude negra
e do direito do jovem de acesso à Justiça.
Então, esse documento vence em outubro. E eu gostaria de saber se será renovado, porque foi um instrumento que tirou as instituições dessa inércia, eu diria, em relação a esse olhar, a esse recorte racial também.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – O.k.
Defensoria.
O SR. MANOEL JERÔNIMO DE MELO NETO – Reitero os cumprimentos iniciais a V. Exªs.
Respondendo às curtas perguntas do Exmo Senador Humberto Costa, nós temos a dizer que a Defensoria Pública atualmente – na verdade, de uns quatro ou cinco anos para cá – exerce um trabalho muito harmonioso nos termos de Justiça, tanto com o Ministério Público, quanto com o Poder Judiciário e a OAB. Isso faz
com que esse trabalho seja mais exitoso, mais efetivo. Especificamente quanto à Defensoria Pública, criamos
um grupo de trabalho de defensores públicos que atuam, resguardando os direitos humanos, promovendo
os direitos humanos.
É importante também destacar que temos o núcleo da infância e da juventude, que vislumbra, que visa
justamente proteger aquelas crianças e adolescentes que estão em situação de risco. É importante também,
Excelências, a presença da Defensoria Pública nos presídios e nos locais de internação, porque não podemos
deixar nossos jovens adolescentes, nossos reeducandos, à mercê da sociedade. Inclusive, é um pleito da Defensoria Pública nomear defensores públicos para se fazerem presentes nos locais em que a Constituição Federal
determina, para que possam exercer seu mister constitucional.
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Conseguimos autorização orçamentária do Governo do Estado para nomear 35 defensores públicos. O
nosso déficit é de 206. E estamos lutando diariamente para poder ocupar os espaços vazios e exercer desta
feita a nossa função com qualidade e eficiência.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Senador Humberto, qual
é o outro... Aqui os processos que dizem respeito à crime contra vida de jovem...
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Ministério Público e Defensoria.
E esse aqui?
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Sim, os outros são para
o Secretário.
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Não, claro, pode ter o
tempo para responder. Claro que, se for uma coisa para a qual é preciso um tempo maior, o senhor vai colocar,
e a gente dará.
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Segundo o Zé Medeiros,
vai ter três minutos e meio. (Risos.)
O SR. ALESSANDRO CARVALHO – Houve uma série de perguntas, que coloco para a Comissão, a sugestão de que tudo o que for necessário... São muitos números, nós temos todos eles e estamos abertos para
informar, mas vários deles eu não os tenho aqui no momento. Então, a sugestão que eu deixo, Senadora, é a
de que a Comissão oficie a Secretaria quanto a todo o rol de dados de que precisa e, no mais curto espaço de
tempo possível, passaremos todos os dados.
Entre as diversas perguntas que foram feitas, eu queria, nesses três minutos e meio que foram dados,
ressaltar uma questão de política de segurança no Estado. Qual é essa questão? É a integração, é o reconhecimento de que a segurança pública e a defesa social não se fazem apenas com ações de polícia.
Nós vemos, com alguma frequência, que, quando há um aumento de algum indicador de criminalidade,
os primeiros a serem cobrados são as polícias e a Secretaria de Defesa Social. E o modelo de gestão que foi empregado no Estado, desde 2007, foi justamente o de dividir a responsabilidade, que, na verdade, é de todos. Diz
a Constituição que a segurança é um direito de todos, mas também um dever de todos de forma compartilhada.
Então, como é que funciona o Comitê Gestor do Pacto pela Vida? Nós temos seis Câmaras, que se reúnem todas as semanas, antes da reunião do Comitê Gestor, com a presença de todo o grupo. E que Câmaras
são essas? Existe a Câmara de Defesa Social, composta basicamente pelas polícias e pelo Corpo de Bombeiros;
a Câmara composta pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública; a Câmara de Enfrentamento à Violência de Gênero contra a Mulher; a Câmara de Enfrentamento ao Crack; a Câmara de Administração Prisional; e a Câmara de Prevenção Social.
Então, dentro dessas Câmaras, há uma composição para se discutir o assunto vinculado a elas e tomar
decisões, e ver também quais são aquelas demandas que extrapolam a alçada de decisão da Câmara e que
precisa de uma atuação conjunta de outros atores. E isso gera encaminhamentos, e muitos deles são resolvidos nessa reunião de quinta-feira. Todas as quintas-feiras, o Comitê Gestor do Pacto pela Vida se reúne, para
avaliar o resultado das 26 áreas integradas de segurança em que o Estado se divide e dar encaminhamentos e
soluções a demandas que são comuns.
Então, por exemplo, foi citada a audiência de custódia que foi implementada em Pernambuco no final
do mês passado. Foi um esforço extra para o cumprimento que envolvia a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Ressocialização, o Ministério Público, o Poder Judiciário, um esforço que teve que ser feito de uma
forma rápida, com os ajustes feitos nessa Câmara do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.
Então, a questão de segurança pública deixou de ser um problema do Secretário de Defesa Social e,
quando dá errado, troca-se o Secretário como solução, até que se desgaste o próximo. Passou a ser um compromisso dos Poderes, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, num esforço conjunto.
Reitero que as perguntas foram acima de vinte, creio eu, pela anotação que tomei. E peço, por gentileza,
que sejam encaminhadas por ofício, que eu farei questão de responder no mais breve espaço de tempo possível.
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A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Está satisfeito, Senador?
Aceita o encaminhamento proposto? O que não quer dizer que outras pessoas não vão falar. Provavelmente,
há outras perguntas para o senhor. Então, pode ser que até em algumas delas possam responder a isso.
Se o senhor precisar, pode se estender um pouco mais. Nós colocamos três minutos e meio, mas podem
ser cinco, podem ser seis, se houver necessidade.
Alguma outra...?
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Com a palavra o Senador José Medeiros.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Srª Presidente, Srs. Senadores, todos
que estão na Mesa, Secretário, Promotora, Deputados, como o tempo já está adiantado na hora, sem querer
cansá-los, eu só vou me ater a fazer as perguntas e fazer breves considerações também sobre a fala do Desembargador, o Dr. Luiz Carlos Figueiredo. Ele falou sobre alguns temas interessantes que têm a ver com as
perguntas que eu vou fazer.
Ele falou sobre a leniência à drogadição; a leniência no combate por parte do Estado; um pouco sobre a
dispersão das ações desse Estado, tanto no combate, quanto na prevenção, sobre o resserviço, que, às vezes,
o Estado faz, e acaba não trazendo uma eficácia para o combate, e como tudo isso desemboca na chamada
quase que vingança privada, que agora começa com esses debates que chegaram ao Legislativo, o que foi
bem falado pelo Vereador, que falou na tribuna, que é a cobrança da sociedade sobre redução da maioridade
penal. Enfim, na verdade, a gente não pode culpar a sociedade, porque ela quer uma saída e, às vezes, num
rompante, acha que mexer na maioridade também vai ser a solução.
O fato é que a responsabilidade está sobre o Estado. E um dos objetivos desta CPI justamente é buscar
ouvir toda a sociedade. E, ao ouvir os entes do Estado, buscar uma saída para diminuir os índices, mas também
fomentar a formação de políticas públicas que possam dar vazão a essas demandas que têm se apresentado
e que têm inquietado sobremaneira a sociedade.
Eu até discordo um pouco quanto a dizer que seja só uma onda conservadora. Na verdade, não é. Na
verdade, como é possível explicar para uma mãe, por exemplo, que perde o seu filho que quem provocou a
morte tem que ficar impune? Há os dois lados, por isso que o assunto é tão difícil.
Então, a minha primeira pergunta vai justamente novamente para o Secretário e trata sobre o comportamento do Estado em relação ao combate às drogas, porque tem a ver também. A Senadora Lídice disse muito
bem que a droga não é o fator principal da morte dos jovens. Isso é uma verdade – isso é uma verdade! –, porque o que faz isso chegar é a vulnerabilidade, mas ela é uma variável importante nesse assunto.
E eu cito, por exemplo, o caso dos traficantes: traficante não perdoa a dívida, eles não são afeitos a ter
um departamento de cobrança no seu negócio. Então, eles simplesmente fazem o quê? No momento em que
o adolescente ou o jovem não consegue pagar sua dívida, ele o mata para servir como exemplo.
Em Natal, Senadora, um desembargador deu um exemplo de fato ocorrido, quando ele estava à frente
da Vara da Infância e da Juventude: um jovem pediu socorro, porque ele devia para um traficante, e o traficante já tinha mandado o recado de que iria matá-lo, e ele pediu proteção. E o desembargador disse que, num
último recurso, falou: “Por que você não oferece, por exemplo, para pagar o dobro da dívida?” E ele falou: “Já
ofereci para pagar o quádruplo da dívida, e ele não quis, disse que quer o meu sangue, para servir de exemplo.”
O exemplo é para gente notar como esse assunto acaba impactando nas estatísticas também.
Há um fator interessante também. Antes, era só nas metrópoles; agora, também se esticou para o interior o crack, que é uma droga que vicia rápido, dá alto lucro e tem baixo custo para o traficante. Eu até comentei com a Senadora que o crack é o olimpo do produto com que os economistas gostariam de trabalhar: alto
lucro com menor custo possível.
Então, eu vou citar o caso de Mato Grosso, porque nós temos ali uma fronteira seca com a Bolívia. E o
que acontece? Foi falado aqui pelo Secretário sobre essa questão do combate.
E é nesse sentido a minha pergunta: temos optado por combater a questão das drogas no varejo. Eu
vou citar o caso do Mato Grosso, que tem 900km de fronteira seca, por onde entram todos os dias toneladas
– toneladas! – de cocaína. Acontece que os traficantes, por força do combate e do asfixiamento da questão de
finanças, começaram...
O combate ao terrorismo também afeta as finanças deles nos paraísos fiscais. E o que eles fazem? Começam a pagar – isso já foi diagnosticado pelos setores de inteligência da polícia – as mulas, as pessoas que
transportam para Recife, para Brasília, para os grandes centros, eles começaram a pagar em espécie, com a
merla in natura. E, no momento em que esse pequeno traficante entra, o grosso, grande parte ele levará para
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as metrópoles, mas, com a parte dele, ele quer fazer dinheiro o mais rápido possível, e aí vai se espalhando
pelo interior, onde geralmente o Estado não está preparado, não que alguma cidade esteja, mas isso vai arrebentando o Estado brasileiro por dentro.
E aqui quero fazer uma pergunta ao Secretário: o Estado brasileiro geralmente oscila no combate à droga
entre a prevenção e a repressão. E com a eficácia, que não tem sido boa. Eu quero saber a sua experiência sobre
isso e também sobre a questão de Medellín; se porventura V. Sª tiver conhecimento do que houve na cidade de
Medellín, na Colômbia, que pudesse nos falar um pouco sobre isso. Para quem nos acompanha, o caso de Medellín foi um projeto feito na Colômbia justamente no combate a esses problemas que estamos falando aqui.
Quero também fazer uma provocação ao Ministério Público, que já havia feito antes, mas vou repisar porque a Senadora Lídice também fez essa pergunta: nós temos notado, nacionalmente, que o Ministério Público
tem sido protagonista importante nas questões de improbidade em casos de homicídios de jovens ou não de
grande repercussão nacional – e aqui cito o caso da Isabella Nardoni –, mas, no geral, temos sentido falta de
uma ação mais efetiva nos crimes de vulneráveis, no dia a dia. Gostaria que V. Sª pudesse discorrer um pouco
sobre por que isso acontece, se é falta de estrutura ou falta de um direcionamento.
Por fim, gostaria de perguntar também aos comandantes das duas Polícias aqui sobre o nosso modelo
de policia atual – não porque queiramos culpar a Polícia, mas, como faz parte e nós estamos praticamente em
guerra, e a Polícia está no meio disso tudo –; achei muito interessante quando o Desembargador disse que, às
vezes, o Estado puxa para frente, para trás, para os lados com muita vontade, e isso me fez pensar no modelo
de Polícia que temos no nosso País. Gostaria que eles pudessem discorrer – e aí há uma pergunta direcionada
ao comandante da Polícia Militar – sobre os regulamentos disciplinares militares que vigem no País inteiro. Seria o caso de modernizarmos? Ele está bom? O que o comandante acha a respeito desse tema?
Ao Secretário novamente, eu gostaria de perguntar, porque nos foi trazido... E esta Comissão não é no
intuito, como bem disse a Senadora Lídice da Mata, de fazer qualquer ataque político, partidário ou algo assim,
mas é no intuito de colocarmos os problemas, colocá-los em crise para podermos, no final, ter um relatório
que possa orientar as políticas.
Em todos os Estados, geralmente, aparecem alguns casos peculiares, como foi o caso de Manaus, de
uma chacina que acabou havendo; em Roraima também há alguns casos; em Natal, há algumas denúncias
que aparecem no momento em que a CPI chega, e, no caso aqui de Pernambuco, eu gostaria que o Secretário
pudesse nos falar sobre o caso da Funase, pois recebemos aqui um dossiê sobre o caso dessas instituições de
internação de menores, sabemos que houve alguns problemas e gostaríamos que o Secretário pudesse nos
falar o que foi feito a respeito, como está sendo conduzido e o que aconteceu ali.
São essas as minhas perguntas. Eu agradeço, Srª Presidente, pela oportunidade.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Passo diretamente ao
Secretário e, depois, ao Comandante.
O SR. ALESSANDRO CARVALHO – Antes de ser Secretário de Defesa Social – que não sou, eu estou –,
eu sou Delegado de Polícia Federal de carreira. Eu trabalhei por dois anos, 2006 e 2007, em Foz do Iguaçu. Chefiei a Delegacia de Foz do Iguaçu na tríplice fronteira – Brasil, Paraguai e Argentina. E, além da experiência que
já tinha, tive a oportunidade de ter um intensivo naquela região. Então, a primeira questão que eu vejo é: nós
precisamos ter uma política federal de atuação maciça nas fronteiras.
Eu contava com uma equipe de cerca de 12 policiais na área de inteligência e eu não tenho a menor
dúvida de que esses 12 policiais da Delegacia de Foz do Iguaçu tinham uma produtividade maior em apreensão de drogas do que todas as superintendências do Nordeste do País – 12 policiais. Então, precisa haver um
investimento na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, na Receita Federal, nos órgãos federais e nas
polícias estaduais de fronteira, porque a única droga que o Brasil produz é maconha; cocaína, droga sintética
não é produzida no País, e é o que está nos causando um problema seriíssimo hoje, como foi dito pelo Desembargador que aqui estava. Disse ele que, em 2001, só viu dois casos envolvendo crack. Quantos casos a gente
vê hoje por dia? Isso em um ano.
Então, é a questão da política de repressão nas fronteiras.
Uma outra questão que eu acho que deva ser debatida no Senado e na Câmara, ou seja, no Congresso,
é a questão da política diplomática do País, do Brasil, com os países produtores de coca.
O senhor citou o exemplo da Colômbia. Deixe-me falar um pouco da Colômbia e depois citar a Bolívia.
O que nós vimos na Colômbia foi uma ação estatal muito forte de prevenção, mas de repressão também, a
redução de área plantada, combate às Farc... E o que aconteceu na Bolívia há cerca de nove anos – um pouco
mais ou um pouco menos? Foi eleito o Presidente do país, Evo Morales, que era um líder cocaleiro, e foi eleito
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defendendo a ampliação da área plantada de coca, foi o que ocorreu. Multiplicou-se mais do que seis vezes a
área plantada nesse período.
Por lei, na Bolívia, pode haver até 12 mil hectares de folha de coca plantada. O último número, de 2009,
que eu tive conhecimento é que já ia em 31 mil hectares reconhecidos pelo governo, tanto que, em 2014, Evo
se comprometeu a reduzir em 11% a área que ele reconhece como plantada.
Qual é a relação diplomática que o Brasil tem com relação a isso? Porque não é possível que toda essa
folha de coca vá ser mascada pelos índios. Não, isso é para o tráfico, e é um tráfico que acaba repercutindo no
Brasil de uma forma muito intensa.
Eu acho que o Governo brasileiro tem de ter uma postura rígida com relação a isso. Não será Pernambuco, Bahia, Alagoas, Paraíba, no outro extremo da fronteira, que conseguirão, em ações que, às vezes, resultam
na apreensão de dez pedras de crack, de vinte pedras, de um quilo, dar resposta a um problema como esse.
Então, eu entendo que o Brasil deve, sim, ter uma política internacional diferenciada com relação a países produtores de coca que não adotem medidas de repressão a esse tipo de ilícito.
Para fechar, para não gastar muito tempo, uma outra reflexão que eu coloco: nós estamos hoje no Supremo Tribunal Federal – hoje que eu digo é neste momento – com uma discussão sobre a liberação da descriminalização do porte para uso de drogas. E aí, o raciocínio é muito rápido: se for descriminalizar o porte e o
uso, então, o Governo tem também que fornecer a droga e tem que taxar. Agora, ao fornecer, ao taxar, há um
problema, porque a gente vai ter que cultivar ou vai ter que produzir droga sintética, ou vai ter que reconhecer
que o tráfico... Porque há uma inconsistência em dizer que não é crime o porte e uso, mas manter o tráfico. Se
for para liberar aqui, o Governo vai ter que fornecer e vai ter que montar uma estrutura para isso.
Outra: ao se liberar a posse para uso próprio, vai ter que se estipular quantidade. Você não vai dizer: “Olha,
você pode usar um quilo de cocaína por dia.” Não vai ser isso. Vai haver uma taxa, como em outros países, uma
quantidade liberada por mês para aquele usuário cadastrado num programa de governo. Mas quando aquela
quantidade liberada pelo Governo terminar e ele tiver uma síndrome de abstinência, ele vai procurar a droga
com um traficante.
Então, eu entendo, há o cigarro, o álcool, mas cigarro e álcool são diferentes de cocaína e LSD. Então,
está na mais alta Corte essa decisão. A depender da forma que se adote, haverá repercussões sérias na segurança do País.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Comandante, a respeito
das duas coisas, tempo e o modelo de polícia, regulamento da Polícia Militar?
O SR. ALESSANDRO CARVALHO – Presidente, me desculpe, havia uma segunda pergunta com relação
à Funase, mas é para o Secretário Isaltino Nascimento, Secretário de Estado e Desenvolvimento Social, Criança
e Juventude, que está presente na Casa. Eu já troquei sinais aqui com ele e ele disse...
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Esse tema ele responde.
O SR. ALESSANDRO CARVALHO – Ele responde. Obrigado.
O SR. CORONEL ANTONIO FRANCISCO PEREIRA NETO – Senadora, a primeira pergunta que me foi
dirigida: o nosso curso de soldado, hoje, tem a duração de sete meses. Temos 1.016 horas/aula nesse curso. A
grade curricular, como eu já falei logo na minha intervenção inicial, tem cadeiras como polícia comunitária, direitos humanos, uso progressivo da força, gerenciamento de crises, direitos da criança e do adolescente, ética
e cidadania, introdução à prevenção do uso de drogas e mediação de conflitos. Essas são algumas das cadeiras
que permeiam a nossa grade curricular.
A outra pergunta. No que diz respeito ao nosso Código Disciplinar, entendemos que é incompatível,
hoje, haver punição disciplinar com cerceamento de liberdade, na esfera administrativa, para os nossos policiais militares. O Governo do Estado já tem instalado um fórum permanente de discussão. Esse assunto está
sendo tratado, inclusive, com representação da Polícia Militar e representação de todas as entidades de classe, para que cheguemos a uma proposta e possamos dali tirar um novo encaminhamento de como devemos
fazer essa questão da punição, qual seria o modelo que iremos aplicar. Mas a discussão está bastante avançada, inclusive com a participação de todos os nossos representantes dos segmentos tanto de cabos e soldados
quanto de oficiais.
A outra pergunta diz respeito justamente ao outro modelo de Polícia Militar. Estaremos recebendo aqui,
no dia 26 de outubro, uma comissão parlamentar para estudar e discutir acerca do ciclo completo de polícia.
Existem muitas controvérsias no modelo atual, em que a Polícia Militar prende e faz a condução para a delegacia de polícia, que é a Polícia Judiciária. O modelo não satisfaz plenamente aos anseios nem da corporação
nem da sociedade de uma forma geral.
Agora, é preciso que seja feita uma ampla discussão porque o grande tema e a grande finalidade é justamente se buscar a plenitude ou a melhoria na prestação do serviço. Nós não podemos ficar pensando, na lin-

154

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

guagem popular, olhando para o umbigo, quando, na verdade, o que precisamos ter é uma visão do conjunto.
Se for feita uma mudança, que essa mudança seja feita na direção da melhor qualidade e no atendimento para
o cidadão. Isso é o que nós pensamos e acho que tem que ser uma discussão bastante profunda. Não é fácil
mudar uma coisa tão repentinamente, porque tem que haver uma questão de investimento e tem que haver
uma mudança de cultura. E teremos, com certeza, havendo a mudança, de preparar todos os nossos policiais
militares, para que possam atuar nesse novo contexto.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Muito obrigada.
Eu quero sugerir o seguinte: que o Secretário Isaltino já responda a essa questão da Funase, porque aí já
fechamos um bloco, a fala dos Senadores, e passarei à fala dos convidados.
O SR. ISALTINO NASCIMENTO – Boa tarde à Senadora Lídice da Mata. Quero saudar o Senador Humberto Costa, saudar os demais membros da Mesa.
Se me permite – eu estou inscrito, tenho um compromisso no Judiciário às 14 horas –, eu teria algumas
sugestões a fazer antes de responder a essa pergunta e me abster da minha inscrição, em função do compromisso que tenho no Judiciário.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Pois não.
O SR. ISALTINO NASCIMENTO – Só como sugestão, este é um debate importante... Nós não fomos convidados oficialmente para esta audiência, então, eu não teria como fazer uma apresentação do que a gente
vem fazendo, do ponto de vista da prevenção, porque no debate que foi trazido, especificamente, em relação
à Polícia tanto Civil como Militar, como também à Secretaria de Defesa e Desenvolvimento Social, a gente não
teve oportunidade de apresentar o que o Estado vem fazendo, do ponto de vista da educação, da saúde, da
assistência, da prevenção, enfim, outro olhar, como o Pacto pela Vida atua, que está, uma boa parte, sob a minha responsabilidade. Mas vou me ater...
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Secretário, não seja por
isso. Já vou incluir uma solicitação para que o senhor vá a Brasília falar sobre isso.
O SR. ISALTINO NASCIMENTO – Tudo bem, irei com todo prazer. Mas quero acrescentar algumas sugestões. Primeiro, em relação às pessoas que estão hoje sendo vitimadas, a juventude.
O diagnóstico que a gente tem, como apresentação de ideias, primeiro, diz respeito à questão da oportunidade. Há um estigma muito forte para quem sai do sistema prisional e há um estigma muito forte para
quem cumpre ou cumpriu medida socioeducativa. O mercado de trabalho não aceita e tem dificuldade de fazer a incorporação desses dois segmentos, que são uma parte significativa, não só apenas esses, vitimados por
assassinatos, mas são uma parte também dessas estatísticas apresentadas aqui, de jovens assassinados. Uma
parte, ou passou no sistema prisional ou passou no sistema socioeducativo semiaberto, liberdade assistida e
prestação de serviço à comunidade ou esteve em unidade socieducativa da Funase.
O Estado fez um projeto de lei, um decreto, que eu sugiro como encaminhamento para resolução desta
CPI, para ser uma legislação nacional. Existe a Lei do Aprendiz, que determina que as instituições privadas e
públicas incorporem 15% de aprendizes nas instituições. Havia uma recusa muito forte das empresas de incorporar os jovens do sistema socioeducativo, seja do meio aberto, seja do sistema fechado.
O Governador Paulo Câmara fez um decreto obrigando o Poder Público estadual a instituir 15% a mais,
ou seja, hoje, 30% no aprendizado. Então, sugiro que, pela lei do aprendizado nacional, Senador Humberto,
nobres Senadores, uma parte desse percentual de obrigatoriedade do aprendiz possa ser para quem cumpre
ou cumpriu medida socioeducativa. Acho que vai ajudar bastante a dar oportunidade na saída do menino que
cumpre medida para estar no aprendizado nas unidades recebendo salário/hora. Enfim, é o que está acontecendo aqui em Pernambuco agora, a partir de outubro, com o programa do aprendiz, do nosso Governador.
A segunda questão diz respeito à qualificação profissional. Qual é o cenário das pessoas envolvidas, hoje,
em chacinas e das que passaram nas unidades socieducativas da Funase ou cumprem medidas como reeducandos no sistema prisional? A maioria esmagadora, Senadora Lídice da Mata, tem, no máximo, ensino fundamental incompleto. Então, majoritariamente, são pessoas analfabetas ou semianalfabetas.
A grande dificuldade é que os cursos de qualificação profissional, sejam do Pronatec, do Sistema “S” ou
dos órgãos convencionais, as empresas de modo geral, são para pessoas que têm segundo grau, ensino médio. Estamos trabalhando isso internamente, no Governo do Estado, para que possamos ter os órgãos nossos
qualificando.
Quais são as funções que podem ter pessoas com menor ensino? Estamos trabalhando para levar a escolaridade, primeiro, obviamente, mas temos que atuar naquela situação pontual de fato, que é a possibilidade
cursos de funções e atividades – barman, auxiliar de pedreiro –, enfim, funções e atividades que possam dar
oportunidade para quem sai do sistema prisional, para quem está em medida socioeducativa também, a partir de 16 anos, que é o que a lei permite. Então, essa questão do curso de qualificação profissional voltada es-
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pecificamente para o que a gente chama aqui, em Pernambuco, no Pacto pela Vida, nobre Senadora Lídice da
Mata, de universo prioritário. São cinco os universos prioritários que nós estamos focando no Pacto. Primeiro,
os egressos do sistema prisional e seus familiares; segundo, o socioeducando que cumprir o socioeducativo
e seus familiares; terceiro, os envolvidos com drogas; quarto, as vítimas de ameaça; e quinto, as pessoas que
estão fora da escola. Esse é o público com o qual nós atuamos no Pacto pela Vida, prioritariamente. E esse é o
público que está chacinado majoritariamente.
Então, como contribuição, também, falo da questão dos Municípios. V. Exª falou aí e é fato, minha secretaria lida com os Municípios nessa questão da assistência, que hoje há a obrigatoriedade do cumprimento
de implantar ações na área da educação, é nisso que a Tereza Leitão atua, a obrigatoriedade de implantar percentuais na área de saúde, mas, na área da assistência, não há essa obrigatoriedade. Como hoje há obrigação
de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, os Municípios não fazem a sua parte de aplicar medidas, recursos, para atuar na área de assistência, principalmente para o público mais vulnerável: crianças, adolescentes,
jovens, familiares. Esse é um conflito que os prefeitos vivem. O nosso fundo, que repassamos aos Municípios,
não é suficiente para arcar com Creas, com Cras, para lidar com a população. Então, repensar o financiamento
da assistência para os Municípios é fundamental.
Então, deixo como sugestão também. É preciso ter um percentual que atue no Município, para que o
Município possa evitar que os meninos que estão em medida socioeducativa cheguem à Funase ou cumpram
medida socieducativa. A gente pode fazer uma ação, mas precisa de orçamento, de recursos. Então, a Lei do
Suas, do Sistema Único da Assistência Social, precisa de dotação orçamentária para atuar e fazer com que a
gente possa ajudar os Municípios a preverem essa questão da violência municipal.
Outro elemento que deixo com sugestão para esta douta CPI diz respeito ao modelo que nós estamos
trabalhando aqui. Há experiências várias, em vários Municípios brasileiros, da cultura de paz, em conjunto
com o Judiciário, defensores do Ministério, chamada Justiça Restaurativa. Esse modelo é fundamental. Nós
estamos trabalhando, prioritariamente, nas escolas com maior indicador de violência, mas é fundamental que
tenhamos isso espalhado por todos os 5.564 Municípios do Brasil. Tem que ser uma cultura do Brasil trabalhar
a mediação de conflitos.
Uma parte da mortalidade de jovens tem a ver com a droga, é verdade, com a violência. Outra parte tem
a ver com time de proximidade, em que a polícia, por mais eficiente que seja, não consegue atuar. É o som alto,
é a bebida, é o problema da árvore frutífera que chega na vizinhança, é a janela aberta que deixa o vizinho ver
lá o filho e a filha de alguém trocando de roupa, a esposa, aí vão tomar satisfação e matam por isso. Então, essa
parte da criminalidade, uma parte de jovens está sendo assassinada também por isso.
A Justiça Restaurativa é para estabelecer a cultura de paz, mediar, dialogar, construir, na escola, mas fora
da escola, na comunidade também. Eu acho que é um princípio que deveria ser, como sugestão, adotado como
encaminhamento pela nobre Comissão.
E antes de responder sobre a Funase, só mais um último item, que diz respeito a quem está sendo assassinado no Brasil por um instrumento: majoritariamente, a arma de fogo. É lamentável que estejamos, hoje,
com a perspectiva da mudança do Estatuto do Desarmamento, a flexibilização do uso da arma de fogo, a possibilidade de expandir e reduzir a idade para uso da arma de fogo, expandir a não necessidade de fazer, periodicamente, a reformulação da capacidade intelectual e psicológica para lidar com a arma. Então, essa questão
sugiro como um elemento de reflexão para o Senado, para os Senadores desta Comissão, de não permitir a
questão do uso da arma de fogo e garantir o Estatuto do jeito que está.
Por fim, em relação à Funase. Nós vivenciamos rapidamente um fenômeno este ano. Nós temos 1.500
agentes socioeducativos contratados pela Funase. E 45%, este ano, tiveram os seus contratos impossibilitados
de serem prorrogados. Foram seis anos. E nós sofremos uma dificuldade, porque estávamos no processo de
renovação desses contratos com novos agentes e coincidentemente os plantões em que aconteceram os assassinatos foram os mesmos em que majoritariamente as pessoas estavam nessa situação, ou seja, as pessoas
não tinham mais desejo de continuar no trabalho porque o contrato temporário tinha expirado no final desse
primeiro semestre. Então aconteceu este fenômeno: nesses lugares, coincidentemente, nos plantões, eram as
mesmas pessoas que tinham... Inclusive nós fizemos modificações. Então nós tomamos iniciativa, abrimos sindicância, policial inclusive, administrativa, as pessoas foram afastadas da função, foram demitidas, exoneradas
e foram encaminhados inquéritos para o Ministério Público, para o Poder Judiciário e para a polícia. Essas foram
as providências tomadas por determinação do Sr. Governador. Lamentamos o acontecido, mas, infelizmente,
aconteceu esse episódio coincidentemente em função desse problema.
Por fim, um momento grave que nós estamos vivenciando em relação à unidade socioeducativa, aquilo
que o presídio está vivenciando, que as unidades nossas estão vivenciando. Nós temos 23 unidades com 1.500
assistidos, meninos e meninas, a maioria meninos. E hoje a disputa de comunidade, a disputa do ponto de trá-
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fico, a disputa vivenciada na área está sendo levada para dentro da unidade. Nós temos problema. Há lugares
em que não se consegue mandar menino de uma unidade para outra, porque ele é da rua A, do bairro tal e o
bairro tal tem disputa com outro bairro. Esse conflito está sendo levado para dentro da unidade. E muitas vezes isso propicia também a morte ou uma série de problemas graves entre internos da Funase. Então estamos
trabalhando, procurando minimizar a situação.
Para terminar, um dado para V. Exªs, para corroborar o que eu falei em relação às medidas socioeducativas
nos Municípios. Até o ano retrasado, Recife, que é uma capital, tinha 800 meninos e meninas socioeducativos
em liberdade assistida. Recife não cuidava da LA (Liberdade Assistida); quem cuidava éramos nós, o Estado.
No ano passado, Recife passou a cuidar. Este ano, o crescimento vegetativo de meninos na Funase diminuiu
2%. Em 2015, tivemos 2% a menos de meninos do que em 2014. Isso é sintomático, porque houve um cuidado
do Município. Então, se todos os Municípios passarem a cuidar dos seus meninos, certamente teremos menos
meninos chegando à unidade da Funase.
Para terminar, de verdade, onde há escola funcionando, Senadora, não há menino com medida socioeducativa. Vou pegar o exemplo do sertão do Pajeú, que é uma região daqui. As escolas melhores do Brasil
estão ali. Pernambuco foi premiado. Entre as dez melhores escolas do Brasil seis são escolas estaduais de Pernambuco. Nesses Municípios onde tem escola funcionando, não tem menino cumprindo medida socioeducativa, o que comprova que a educação é um elemento que diz respeito diretamente à questão da qualidade da
educação, diminuindo a violência.
Obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Vou dar licença ao Senador requerente da nossa reunião, porque ele vai viajar, tem que sair agora. Nosso tempo se aperta.
Vou passar a palavra ao Luiz Andrei, representante do Subchefe da Polícia Civil. Ele foi inquirido aqui pelo
Senador José Medeiros, mas nós passamos à frente, em função do tempo, o Secretário Isaltino.
Então, V. Sª está com a palavra.
O SR. LUIZ ANDREI – Obrigado, Senadora.
Quanto ao questionamento do Senador com relação aos modelos de polícia existentes no Brasil, esse
tema tem que ser discutido de forma muito mais ampla e muito mais profunda, devido à complexidade e ao
que ocorrerá no futuro com relação ao Brasil.
O Brasil tem esta cultura, há 200 anos ou mais, de divisão entre Polícia Militar e Polícia Civil. Em outros
países onde há uma polícia única por exemplo... E no mundo sempre há a polícia ostensiva, visando prevenir
que os crimes não ocorram, uma polícia de presença, e a Polícia Judiciária, uma polícia investigativa que tem
como função primordial efetuar a sua atuação após a ocorrência do crime, dentre outras atribuições. Essa discussão tem que ser feita com uma concretude muito grande.
A partir do momento em que a polícia ostensiva aqui no Brasil, a Polícia Militar, no caso, leva uma pessoa
presa para alguma instituição policial, ali é o primeiro filtro que há com relação à legalidade, à ilegalidade, à
materialidade, ao indício de autoria pelo qual o cidadão vai passar. Ali é o primeiro filtro. Então há esse filtro e
posteriormente há outros filtros. E também a parte investigativa, cada um atuando no seu mister constitucional, depois da ostensiva, com a polícia investigativa tentando melhorar várias situações.
En passant, falo de uma situação que o senhor falou com relação a Medellín. Um dos pilares de Medellín, pelo que eu li a respeito, foi colocar os melhores equipamentos nos lugares mais carentes. E aqui eu venho
trazendo para o âmbito da Polícia Judiciária, que é a minha instituição. Nós observamos em vários Poderes, em
todos os níveis: municipal, estadual e da União, vários prédios com estrutura gigantesca em várias situações.
Será que não é hora de colocarmos essa fórmula ao contrário: trazermos – e falo de dentro da instituição policial – para o lugar onde a população... O primeiro front da população é uma delegacia. Isso eu estou falando
no âmbito geral, no âmbito do Brasil, já que o senhor é um Senador da República. Trazer esses melhores equipamentos para onde as pessoas vão pela primeira vez buscar os seus direitos.
Fora isso, vivemos no Brasil. Aí falo da amplitude em relação à parte de Polícia Judiciária e também à
sensação de impunidade que vivemos hoje no Brasil. Temos praticamente quatro instâncias no Poder Judiciário: a primeira instância, a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, o STJ e o STF. Como nós temos uma
Constituição muito ampla, várias situações chegam facilmente ao STF. Eu quero dizer que, com isso, há um lapso temporal muito grande, por exemplo, até o trânsito em julgado de uma apuração. Então vai desde o início
numa delegacia de polícia, parte investigativa, até, muitas vezes, ao STF.
Só há duas situações – a Senadora e a eminente Procuradora falaram também, com a devida vênia, de
algumas situações –: é fato que, no Brasil, há um diminuto índice de resolução de homicídios. E aqui em Pernambuco isso acontecia, no meu entendimento, mais fortemente antes de 2007.
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Com relação à resolução de homicídios, primeiro, temos que partir para uma padronização. A resolução
de homicídios vai ser pelo ano, vai ser em um ano, vai ser nos inquéritos que foram concluídos naquele ano?
E a premissa maior é a seguinte: antes de sabermos a conclusão dos inquéritos, nós temos que instaurar esses
inquéritos de homicídio. Eu não vou falar pelo Brasil, mas, em Pernambuco, antes de 2007, nós não sabíamos
a quantidade de homicídios que existiam no Estado, porque inúmeros casos de homicídio não eram sequer
instaurados. Hoje todos os inquéritos de homicídios no Estado são instaurados.
A Senadora Lídice da Mata falou da questão da legalidade do Pacto pela Vida. Talvez um dos legados
do Pacto pela Vida, Senadora, seja efetivamente a certeza de que todos os homicídios no Estado terão inquérito instaurado e que cada vida tem o seu valor. Antes víamos situações de homicídios em que era priorizado
demasiadamente tudo aquilo que era trazido pela mídia. É claro que ocorre isso hoje. Existe caso de repercussão hoje em dia, mas hoje cada homicídio é contado, cada homicídio está lá no Pacto pela Vida. Toda semana
cada homicídio é monitorado. Os índices de resolução dos homicídios são cobrados. E isso no âmbito maior,
no âmbito em que, como o Secretário falou, as polícias estão juntas, Poder Judiciário, Ministério Público e várias secretarias.
Então hoje realmente a resolução de um homicídio – seja da classe média ou da classe média alta, seja
de uma pessoa que cometeu um delito – efetivamente vai estar lá na estatística. Ela vai ser cobrada. Alguns, é
claro, de uma forma maior, como é o caso de alguns casos de repercussão pela mídia, mas todos estão ali. Todos estão claramente identificados para a instauração.
Vemos, eminente Procuradora, que, nesse percurso de 2007 para cá, houve um aumento substancial nos
índices de resolução dos inquéritos de homicídio, tanto que fez com que a própria central de inquéritos, como a
senhora citou, se robustecesse de promotores de justiça para dar conta desses inquéritos. Como eu disse, anteriormente nós só tínhamos uma delegacia de homicídio para todo o Estado. E hoje nós temos 25 no Estado todo
e 5 na capital. Isso também fez com que aumentasse não só a quantidade, como a qualidade dos inquéritos.
Só para finalizar, Senadora, para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, como uma padronização
de que eu falei anteriormente com relação à uniformização da resolubilidade dos inquéritos, nós temos que
ter também uma padronização com relação à contagem desses homicídios. Aqui em Pernambuco tudo é contado: homicídio doloso, excludente de ilicitude, tudo é contado. Há Estados no Brasil em que excludente de
ilicitude não é computado, há Estados no Brasil que confrontam... Como a senhora falou anteriormente, no Rio
de Janeiro, não são computados, excludente de ilicitude não é computado, uma ocorrência de homicídio com
cinco vítimas é computada como uma ocorrência.
Então, para fazermos um diagnóstico efetivo do Brasil, nós temos que partir do princípio. Embora pareça
básico, o básico a gente não tem hoje. E estou falando de âmbito nacional.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Vamos passar agora a
palavra... A Promotora quer falar? Pois não, pode falar.
A SRª MARIA BERNADETE FIGUEROA – Ele me perguntou por que o Ministério Público brasileiro – não
sei se ele se referiu especificamente a Pernambuco – tem maior protagonismo nos casos de grande repercussão
na mídia. Eu diria, Senador, que, de um modo geral, pelo menos aqui em Pernambuco, o Ministério Público de
Pernambuco tem tido uma atuação de muita efetividade, de muita eficiência no combate aos crimes. Inclusive, esses crimes que eu citei recentemente, nesse caso da polícia, todos os policiais, aqueles que jogaram os
meninos dentro do rio, foram todos eles julgados e condenados. Tivemos recentemente também o caso das
torcidas de futebol, aqueles torcedores que jogaram uma pia de banheiro em cima de uma pessoa. Todos foram condenados. Então nós temos tido uma atuação, eu diria, extremamente competente.
Na verdade, existe também uma questão: é que a mídia nacional não dá cobertura ao que ocorre no
Nordeste. De um modo geral, só é importante o que ocorre no Sul e no Sudeste, infelizmente. Mas aqui e em
outros Estados tem havido isso.
Eu queria também dizer que Pernambuco tem um déficit, atualmente, de 160 promotores no quadro,
e, mesmo assim, a atuação tem sido, de uma forma geral, muito eficiente, acumulando promotorias. Às vezes
não há um promotor no lugar devido, porque naquela hora da audiência não estava presente. Então há uma
deficiência também de quadros. Foi feito concurso recentemente, mas o Procurador-Geral só pôde nomear 10
promotores. Há 160 aguardando nomeação, porque há essa dificuldade financeira no País. Então é todo um
contexto.
Para resumir, eu queria sugerir à Comissão – não sei se seria sugestão ou encaminhamento – que esta
CPI encaminhasse ao Conselho Nacional do Ministério Público, especificamente no que diz respeito a esta audiência, pedido de informação a respeito de como o brasileiro vem lidando com a questão da morte da juventude, sobretudo da juventude negra. É muito importante essa pergunta, porque é preciso que a instituição
esteja bem a par...
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A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Nós já colocamos.
A SRª MARIA BERNADETE FIGUEROA – Nós temos aqui, inclusive, Senadora, esse protocolo de intenções que foi assinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, Secretaria
de Reforma do Judiciário e Conselho Nacional de Segurança Pública. E esse pacto, é preciso que aconteça na
realidade. Eu não sei se V. Exª tem – eu gostaria até de lhe passar – esse documento, mas que ele fosse...
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Nós recebemos oficialmente. Não há problema. Mas o Conselho Nacional já esteve na nossa CPI, depondo e participando das audiências.
A SRª MARIA BERNADETE FIGUEROA – Mas eu acho que, neste momento seria importante, inclusive para dar resposta ao Senador, que o Conselho Nacional informasse. Tenho aqui um projeto nacional, mas,
como ele é do Conselho Nacional do Ministério Público, eu acho que seria importante que o próprio Conselho
Nacional fizesse a informação.
E quis dizer que em Pernambuco nós temos um grupo de trabalho de combate ao racismo, Srªs e Srs. Senadores, desde o ano 2002. Esse trabalho tem sido feito de um modo institucional com promotores, servidores
e com as outras instituições, em interface com a Polícia Civil e a Polícia Militar. E é por isso que nós temos inclusive avançado na discussão do racismo institucional, que é a grande ferida da Nação Brasileira, das instituições.
Então eu deixo esse apelo para que o racismo institucional esteja sempre presente neste momento, nesta
discussão, porque é preciso que a gente mude a cultura trabalhada nas nossas instituições.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Obrigada também.
Vamos então passar, finalmente, aos inscritos.
Com a palavra, o Deputado Bispo Ossesio Silva, pelo tempo de três minutos.
O SR. BISPO OSSESIO SILVA – Boa tarde a todos e a todas.
Quero cumprimentar o Sr. Alessandro Carvalho, Secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco;
minha amiga Maria Bernadete Figueiroa, Procuradora de Justiça, Coordenadora do GT Racismo do Ministério
Público Estadual; Manoel Jerônimo de Melo; Coronel Antonio Francisco Pereira Neto, Comandante-Geral da
Polícia Militar de Pernambuco; João Olímpio; Dr. Andrey; Ricardo Oliveira; o Jatobá já foi; Marcelo; Prof. Manoel
Moraes; Eleonora Pereira; Senador Humberto Costa, que também teve que se ausentar; Senador José Medeiros,
de Mato Grosso; Teresa Leitão, minha companheira e amiga. Lógico, deixei por último aqui a Senadora Lídice
da Mata. Eu tive o prazer de morar na terra da Senadora por dez anos, que é a nossa querida Bahia.
Minha gente, eu vou ser breve, brevíssimo. Estamos carregados de informações, muitas informações.
Eu vou trazer uma situação escrita que nós instalamos aqui, da qual a Teresa Leitão faz parte, Edilson
Silva, Eduíno Brito e outros, de uma frente parlamentar de combate ao racismo e genocídio. Na ocasião da última CPI que aqui esteve, da Câmara, o Delegado disse que não existe genocídio de jovens negros e pobres
do Estado de Pernambuco.
Vou levar menos do que dois minutos.
Na ocasião da instalação, vários aqui presentes estiveram prestigiando, falaram, nós fizemos um pedido,
pasmem, que eu acho, na linguagem bem popular, muito blá-blá-blá, muita conversa para pouca execução.
Todos nós estamos com fome, o horário está avançado, mas gostaríamos que os senhores tomassem conhecimento deste documento, eminente Secretário, Bernadete. No dia 27 de maio deste ano, fizemos um pedido
de informações ao Governo deste Estado. Aqui está, em minhas mãos, o documento que ele me enviou como
resposta. Nós estamos tratando exclusivamente do extermínio de jovens, jovens negros e pobres, no Brasil,
em Pernambuco
Olha que coisa interessante! Cumprimentando cordialmente, acuso a recepção do despacho de V. Exª,
datado de 28/05/2015, lançado no verso do ofício, tal, tal, tal, subscrito pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Deputado Estadual Guilherme Uchôa, acerca do Requerimento nº 662, de 30
de abril de 2015, de autoria do Deputado Ossesio Silva, referente ao pedido de informação no tocante à solicitação de esclarecimento sobre alguns pontos atinentes à violência contra jovens negros e pobres no Estado
de Pernambuco, constantes nos itens 1,2 e 3 do requerimento em questão.
Outrossim, com relação ao item 1, do referido pedido de informações, encaminho para o conhecimento relatório nº tal, tal, tal, datado de 29/05, elaborado pela Gerência de Análise Criminal e de Estatística desta
Secretaria, contendo os dados estatísticos da violência contra jovens de 15 a 29 anos, negros, pardos, crimes
violentos letais, intencionais em Pernambuco, referente ao período de janeiro de 2004 a abril de 2015 e comparativo dos dados deste Estado com as demais regiões...
(Interrupção do som.)
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O SR. BISPO OSSESIO SILVA – ... do Nordeste, no qual é possível perceber que Pernambuco é o único
que apresentou redução neste indicador.
Agora, senhores, prestem atenção.
Ademais, no tocante ao item 2, informo que não existe investimento específico por parte desta Secretaria de Defesa Social atinente a programa que vise à diminuição da violência contra jovens negros e pobres do
Estado – começa a discriminação, ele foi bem claro – tendo em vista, prestem atenção, que os recursos orçamentários, previstos na Lei Orçamentária Anual são destinados exclusivamente à área de segurança pública,
visando combater os crimes violentos letais e passionais e os crimes violentos contra o patrimônio público,
objetivando o alcance das metas estabelecidas no primeiro Plano Estadual de Segurança do Estado de Pernambuco, denominado Pacto pela Vida.
Foi uma resposta ao pedido de informações com relação aos jovens negros e pobres que são mortos no
Estado de Pernambuco. Essa resposta de que não existe nenhuma política específica. Foi bem clara: Aos jovens
pobres e negros do Estado de Pernambuco. Isso quer dizer, então, existe para os jovens brancos.
Então, pessoal, é muita hipocrisia. O Estado mostra que está omisso. Ele é omisso no combate aos crimes
que são praticados aos nossos jovens negros e pobres do Estado de Pernambuco. Tem voz potente. É minha
revolta e indignação.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Mais um minuto para o senhor concluir.
O SR. BISPO OSSESIO SILVA – Agora só tenho um minuto. Esperei três horas. Não tem problema.
Isso mostra outro fato interessante – não vou me estender, a Martinha está aí, – com as mulheres negras,
a discriminação começa no ventre, na gestação. Sofrem na hora de terem os seus filhos, porque os médicos
forçam que elas tenham um parto vaginal. Não é disponibilizada para elas anestesia suficiente e não se faz a
cirurgia de cesariana.
Se estiver entre uma branca e uma negra, a negra é forçada a ter o parto vaginal e a branca tem o parto
por cesariana. A quantidade de anestesia que é aplicada na mulher branca...
(Interrupção do som.)
O SR. BISPO OSSESIO SILVA – Na verdade, nós estamos dentro de uma situação muito mais complicada
do que todo esse falatório que nós tivemos aqui. Então, nós precisamos, meu amigo, de ação.
Para encerrar, Sr. Presidente.
Instalamos agora a nossa Frente Parlamentar de combate ao crime de jovens negros e pobres no Estado
de Pernambuco e já fomos proibidos de continuar, meu amigo, porque foi baixada uma lei nesta Casa – Teresa
Leitão sabe disso. São muitas as frentes parlamentares desta Casa. Elas não poderão mais ser feitas externamente a esta Casa, porque a despesa está muito alta.
Quer dizer, amarraram nossas mãos. Não tem problema. Então, pedimos orientação à Teresa Leitão. Se a
Casa guardar dados, farei de próprio recurso, mas vou continuar fazendo a nossa Frente Parlamentar de combate aos crimes de jovens negros no Estado de Pernambuco.
Obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Com a palavra a Deputada Teresa Leitão, a quem quero agradecer também pela colaboração de convidar todos os Deputados, contribuindo muito com a nossa audiência.
A SRª TERESA LEITÃO – Obrigada Senadora. Eu começo saudando V. Exª. Para nós, mulheres, é muito
importante ter mulheres lutadoras nesses espaços da política. Quero saudar a Drª Bernadete, saudar o Senador
José Medeiros, saudar o Secretário de Segurança Pública, Dr. Alessandro, e o companheiro, Deputado Ossesio,
saudar cada um e cada uma que estão aqui presentes.
O significado desta audiência, desta CPI, aqui no Estado, não se resume a esta audiência, outras ações
também foram empreendidas de ontem para hoje.
É muito importante, para nós, mexermos com este tema, que é um tema delicado, difícil, porque ele mexe
com a dor e com tentativas de invisibilizar essa dor e de não permitir que essa dor se materialize. Ele mexe em
conflitos negados por anos, por décadas, por séculos.
Nós sabemos que não somos uma sociedade harmonizada, do ponto de vista racial. Então, é um significado político importante, de estratégia, de políticas públicas e, sobretudo, de relacionamento social.
Às vezes a gente cobra muita coisa, e se esquece da subjetividade do ser humano e de como ela se materializa em uma sociedade capitalista – como esta em que nós vivemos. Aqui na Alepe estamos empreendendo
algumas ações, acho que todas as suas deliberações devem ir condensadas para esta CPI.
Nós tivemos já uma audiência pública, na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que analisou o
quadro do assassinato, do extermínio, do genocídio da juventude negra em nosso Estado.
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Tivemos aqui a presença da CPI sobre o Extermínio da Juventude Negra da Câmara Federal. E estamos
com uma frente parlamentar constituída, presidida pelo Deputado Ossesio Silva.
Mas acho que essas conclusões... Muito me anima que, apesar da dor, repetindo, que causou a conclusão
do relatório da CPI da Câmara, a gente tenha assumido que há um genocídio.
(Soa a campainha.)
A SRª TERESA LEITÃO – Porque existe endereço, perfil e identidade da população jovem que está sendo atingida pela...
(Interrupção do som.)
A SRª TERESA LEITÃO – Não. Com mais um ponto eu concluo.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Vamos garantir...
Ele para independentemente da nossa...
A SRª TERESA LEITÃO – Ele para automaticamente. A gente sabe disso. Dá um “mandraquezinho” e retoma.
Só para falar pouco das perspectivas.
Estamos aqui na Casa, por um acordo de lideranças, querendo analisar o Pacto pela Vida, Dr. Alessandro.
Retiramos, inclusive, a proposição unilateral como proposição, mas evidentemente seria colegiada na hora em
que fosse aprovada pelo Plenário, de uma nova audiência pública sobre o Pacto pela Vida, que inegavelmente
é uma política criativa, inovadora, importante, mas que está visivelmente esgotada precisando, sim, de uma
releitura, precisando de uma reavaliação. E isso, por acordo de Lideranças da oposição e da situação, da Base
Governista, será feito.
Mas eu quero adiantar...
(Interrupção do som.)
A SRª TERESA LEITÃO – ... relacionados a isso. Primeiro, a política de bônus de desempenho. Nós temos,
Senadora Lídice, duas políticas de bônus de desempenho aqui no Estado. O Bônus de Desempenho Educacional, para a área da educação, que inspirou o bônus de desempenho de segurança. Mas o diálogo é terrível,
porque ganha BDE na educação a escola que alcançar os índices positivos de educação, Idepe, Saepe, esses
todos que mensuram. É uma coisa questionável por nós da área, mas está lá e existe.
Ganham bônus de desempenho de segurança os policiais que mais prenderem infratores ou presumidos infratores. É isso que está, nós aprovamos isso aqui. Isso é lei, aprovada pela Casa. Eu acho que se tem que
estabelecer um novo nível de diálogo entre esses dois...
(Interrupção do som.)
A SRª TERESA LEITÃO – ... que acrescentam valores ao salário e, portanto, são perseguidos como meta
porque é o período em que se pode ter um acréscimo salarial.
O outro ponto é sobre as investigações, em que não vou me deter muito porque aqui já foram bastante levantados. E o terceiro é sobre os autos de resistência. Eu fiz também um pedido de informação sobre os
autos de resistência. A resposta me foi absolutamente incompleta, tanto do ponto de vista da quantidade de
jovens negros presos por esses autos, que me foi dado um número de três na região metropolitana, quanto
pelos outros dados subjetivamente apresentados.
Mas essa é uma discussão nacional, até porque há um projeto de lei propondo o fim dos autos de resistência, que não se desengaveta. Rapidamente se desengavetou o projeto da redução da maioridade penal e
esse não se desengaveta.
E, finalmente, eu acho que temos que ter um fio condutor naquilo que...
(Interrupção do som.)
A SRª TERESA LEITÃO – ... como intersetorialidade, que é uma das características do Pacto pela Vida. O
Secretário Isaltino elencou algumas, eu sei que existem outras, mas é necessário haver um fio condutor para
essa intersetorialidade.
A afirmação de direitos, a defesa e promoção de direitos, a educação, o Plano Nacional de Educação em
direitos humanos, o Plano Nacional de Educação que tenha um eixo robusto sobre a inclusão porque, relembrando aqui o Desembargador Luiz Carlos, que disse que não viu nada de Pátria Educadora até agora, nós precisamos pontuar melhor esse conceito de Pátria Educadora, para não pensarmos que Pátria Educadora é uma
pátria simplesmente letrada e escolarizada.
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Não é, não é apenas uma pátria letrada e escolarizada, embora isso também seja direito de todo cidadão...
(Interrupção do som.)
A SRª TERESA LEITÃO – ... uma pátria humanizada. É, sobretudo, uma pátria com respeito, uma pátria
sem intolerância de qualquer tipo, de qualquer nível, de qualquer manifestação. Uma pátria com cidadania. E
uma pátria que extermina jovens, negros, meninos da periferia precisa se rever muito nesse contexto.
Parabéns, Senadora. Eu acho que a CPI vai conseguir, sim, elucidar alguns gargalos, ter perspectivas de
solução, de superação de algumas alternativas porque, como bem disse V. Exª, enquanto estivermos fazendo
disso um problema menor, de dizer “não” quando a gente não gosta da pergunta que é feita, de dizer que não
é comigo porque não é um Parlamentar da minha base que levanta certa questão, de dizer que isso é joguinho quando a gente...
(Interrupção do som.)
A SRª TERESA LEITÃO – ... que não são do Governo, são do Estado, que deve ser promotor e defensor
de todos os direitos, sobretudo do direito à vida.
Muito obrigada. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Chegamos... Muito obrigada, querida Deputada.
Quero apenas dar conhecimento de que, ontem, nós votamos no Senado Federal um projeto de lei que,
justamente, foi relatado pelo Senador Humberto Costa e ele acaba com o auto de resistência.
Nós vamos enfrentar agora uma parte delicada da audiência. Por quê? Porque nós já estamos praticamente às 2 horas da tarde, 13h52, e temos um grande número de inscritos. Então, a nossa posição vai ter que
ser um pouco mais rígida no controle de tempo, que será de três minutos para cada um. Ouviremos os inscritos, mas vamos ter que ter esse controle. Está certo?
Dentro das observações, quero lembrar que nós estamos em uma audiência pública do Senado Federal,
que veio ao Estado ouvir. Em geral, em uma audiência do Senado, não se ouve o público, a participação não é
do público, é dos convidados inquiridos pelos Senadores. Mas aqui, justamente porque estamos no Estado, e
veja que a lista de convidados para serem ouvidos no Estado é uma lista grande, foi de doze pessoas. No Senado,
geralmente, ela seria de quatro ou cinco, no máximo. Aqui foi de doze, justamente para ouvirmos a voz local.
Ao passarmos agora à abertura de inscritos, nós vamos abrir, digamos assim, rompendo um conceito,
abrir para o público em geral e daremos três minutos para podermos fazer isso. Por quê? Porque, da mesma
forma que o Senador Humberto Costa tem uma viagem agora, os outros Senadores estarão em viagem de volta para Brasília ou para o seu Estado. O Senador vai para o Mato Grosso, eu vou para a Bahia e todos estamos
com horário de avião.
Então, vamos passar a palavra, por três minutos, para Fernando Bezerra, representante da Instituição Ação
Coletiva de Pernambuco. Está presente? Pois não. Eu aviso logo o próximo, para ficar aqui mais perto, que é o
Sr. José de Oliveira, representante do Movimento Negro Unificado.
O SR. FERNANDO BEZERRA – Boa tarde, todos e todas. Boa tarde, Senadora. Em nome da Senadora,
saúdo todas as mulheres. Em nome do Senador, eu saúdo todos os homens.
Essa discussão do extermínio da juventude é bem ampla e, de acordo com o mapa que foi apresentado
aqui, deu para perceber que ela vai aumentando em cada região. E foi-se vendo que, nos Estados do Nordeste,
a faixa vai ficando gorda. Ela vai ficando mais espessa porque isso é uma consequência de toda uma história
que a gente construiu dentro das nossas leis.
Qual foram as leis que existiram para a nossa infância e a nossa juventude? Código de Menores. Então,
sempre se observou do viés punitivo. A gente teve aqui várias pessoas que expuseram, vários convidados,
muitos convidados, principalmente da área repressiva. E aí, não se convocou o representante do Estado que
trabalha a área preventiva.
Então, a gente sentiu a falta desse representante. Mas a gente quer também salientar que isso é uma
construção da própria história. A gente foi construído e tudo foi anterior e exterior a nós, e isso a gente absorve dentro da sociedade.
Então, cada um tem esse compromisso de fazer esse papel. Eu sou professor, eu estou dando aula – sou
de História – e sei que tenho que falar sobre a política afirmativa, mesmo tendo um aluno que não concorda
com aquele tipo de política e com aquela ação. Mas você tem que cumprir a sua meta.
(Soa a campainha.)
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O SR. FERNANDO BEZERRA – Eu quero saudar, mais uma vez, a Comissão – o tempo é limitado, mas
eu ainda tenho um pouquinho – e falar, sim, do compromisso que cada um tem. Eu acho que a gente precisa
saudar, com uma salva de palmas, aqueles resistentes que permanecem até aqui... (Palmas.)
... neste período, esticando, enfim, num processo fatigante. Mas é engrandecedor, não é?
Realmente, nossa juventude passa por esse processo de extermínio. A gente tem vários atores e em alguns dos momentos a vítima também é o agressor porque, às vezes, ele está do outro lado do revólver. Então,
esse trabalho é da questão da prevenção, de construir formas e mecanismos com que a gente garanta a cidadania de fato para o indivíduo, para o cidadão.
A gente tem uma cidadania muito jovem. E por conta de não saber lidar com essa cidadania tão nova
para a gente é que a gente está se deparando com esses contextos históricos, que, na verdade, chegam a ser
até certas repetições de alguns contextos, como eu estou lendo ali em 1808 em que ele fala sobre um processo de tortura, onde você passava por vários tipos de castigos. Enfim, onde as mulheres eram rotuladas como
prostitutas só por conta de um traje.
Então, tudo isso é uma construção da nossa sociedade. A nossa sociedade e nós temos isso dentro das
nossas raízes. Nós temos um pouco disso. E o que nos faz evoluir e tentar sermos melhores é justamente esse
policiamento, esse autopoliciamento. E é isso o que a gente está fazendo aqui. A gente está se...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. FERNANDO BEZERRA – Essa cidadania, é tão recente, a gente está tentando lidar com ela e ainda
não consegue.
Obrigado e boa tarde a todos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Obrigada, Fernando,
pela colaboração.
José de Oliveira, representante do Movimento Negro Unificado. (Palmas.)
O próximo, para ficar mais perto, é o Sr. Anderson Venâncio, representante da juventude do Movimento
dos Povos Tradicionais. (Palmas.)
O SR. JOSÉ DE OLIVEIRA – Boa tarde a todos e a todas.
Eu concordo com o companheiro que me antecedeu, resistente.
Quero me dirigir ao Plenário na pessoa da minha coordenadora do Movimento Negro Unificado, a companheira Martinha; à Mesa, na pessoa da Presidente Lídice da Mata; ao companheiro Humberto, que teve que
se ausentar; ao Deputado Ossesio; à Drª Bernardete; à companheira, Presidenta do PT e Deputada, Teresa Leitão.
E começo, porque em cada audiência que aqui venho, eu fico estarrecido em ouvir o Poder institucional – não digo generalizando todos – ter postura e conteúdo racista. Eu não sei até quando vamos suportar e
financiar pessoas com essas posturas.
Dito isso, eu convoco, para poder dialogar conosco, a fala do negro professor e doutor – já que o espaço pede que a gente implemente essa ação porque fora dele o tratamento é de militante – que é Kabengele.
Que disse o seguinte, companheiros e companheiras: “O racismo é um crime perfeito no Brasil porque quem
o comete acha que a culpa está na própria vítima.”
Dito isso, eu entro no conteúdo da audiência, que ela traz o seguinte: Eu quero, neste momento, ratificar as falas que aqui foram feitas pelo Ministério Público, na pessoa da Bernadete, do Centro Dom Helder Câmara e do Gajop e o MNU se soma a essas falas, ratifica essas falas e traz nessas observações a necessidade de
fazermos valer, de uma vez por todas, algumas propostas que aqui nós vamos apresentar em nome do MNU.
Primeiro, eu acho que a gente tem que ter a coragem no Brasil de ter a decisão de resolver definitivamente as causas, não os efeitos. Fazer com que as causas sejam resolvidas e não vamos colocar panos mornos
nos efeitos. Dizer também que é preciso extirparmos comportamento racista com visão egocêntrica para podermos, de fato, fazer valer os nossos direitos.
Precisamos também... E aí, Comandante da Polícia Militar, dialogando com V. Exª, digo o seguinte: Eu
acho que o senhor e a pessoa da Capitã Lúcia Helena, que aqui foi citada pelo senhor, hoje Major, que está fora
aposentada, que também foi uma grande companheira, que era capitã na época, que fizeram valer a ação.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ DE OLIVEIRA – E eu lembro que o MNU contribuiu na primeira formação com cota racial na
Polícia Militar e eu acho que isso precisa avançar e avançar muito mais. Para isso, Comandante, a exemplo de
alguns aliados, temos no senhor essa figura de aliado, por ser negro e ter esse compromisso de mudar a cultura
da polícia. E aí, eu acho que o Senado tem que fazer valer a necessidade de desmilitarizar as Polícias Militares
para podermos, sim, ter uma polícia humanizada, dialogando com a periferia, porque aqui quem fala é um
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negro de periferia. Eu sei quem eu sou e de onde eu vim. Se assim é cobrado, eu também tenho formação, eu
sou pós-graduado em Administração, mas eu sinto na pele o que é discriminação.
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ DE OLIVEIRA – Por ser um negro de periferia. (Fora do microfone.)
E eu acho que é hora de nós mudarmos o conceito desta Casa, que é racista. Eu sei, porque no primeiro
mandato que aqui nós tivemos nas pessoas de Humberto e João Paulo, o quanto foram discriminados. Eu sei,
Sérgio, o quanto você é discriminado aqui por ser negro, não por ser Deputado.
Então, é chegado o momento de também fazermos valer, Senadora e Presidente desta Comissão, precisamos colocar em prática a Lei nº 10.639. E dentro da lei destacarmos, de uma vez por todas, dialogando, educação, esporte e empreendedorismo, porque os nossos jovens negros na periferia não querem ser bandidos,
eles querem um lugar ao sol, como muitos brancos têm. Então, não é hora de a gente aqui empurrar com a
barriga o que a gente tem que resolver.
Para isso, Senadora, eu apelo a esta Comissão que essa política do Plano Nacional de Educação passe
realmente a valer como uma política de Estado, aí, sim, a gente vai resolver de fato, de fato, essa necessidade
de que o jovem negro possa ascender também na sociedade.
E, concluindo, sei que tomei tempo e falo realmente com emoção, é assim que eu posso proceder. Digo
que, se, na verdade, aqui ouvi de alguma instituição que não há racismo, eu acho que o Sérgio, Teresa, Edilson,
fizeram uma grande ação que é criar a Frente Parlamentar de Combate ao Extermínio a Juventude Negra. E
nós vamos provar que este Estado é racista. Por ser racista, nós vamos mudar o conceito, porque, se depender
do movimento, nós negros vamos ter o nosso lugar ao sol, pelo exemplo – e nós não abrimos mão – que foi
dado por Zumbi e Dandara. Nós não vamos abrir mão. Queremos o nosso lugar e vamos conquistar, queiram
ou não queiram os racistas. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Com a palavra, Vanderson Ferreira, representante do Movimento dos Povos Tradicionais das Cidades. (Palmas.)
Eu vou sugerir apenas o seguinte. Vocês controlam o tempo ali. Se puderem economizar na saudação,
já ganham tempo.
O SR. VANDERSON FERREIRA – Certo. Mas eu queria iniciar aqui pedindo a benção à Mãe Elza e ao Pai
Ivon, representando toda a minha ancestralidade negra, afro, indígena e de candomblé.
Eu queria saudar o companheiro Anderson Venâncio, da Juventude Nacional do MPTC. Eu queria saudar
o meu líder, José de Oliveira, e a minha líder, Marta Almeida. Eu queria saudar Malu Aquino Camará, Conselheira
de Igualdade Racial do Estado de Pernambuco. Eu aqui queria saudar o Bispo Ossesio e a companheira Teresa
Leitão, em nome de todos e todas.
Eu começo saudando assim, porque quando vimos aqui ouvir a sociedade, temos que ouvir a sociedade de verdade. Estamos aqui dentro da Assembleia Legislativa enquanto jovens negros estão morrendo pela
mão da polícia. E aí eu vou dizer um único exemplo. Comunidade de Peixinho, cidade de Olinda, comunidade
do Giriquiti. Um jovem negro, ao meio-dia, estava jogando bola à beira do canal quando chegam os policiais
da Rocam armados. Todo mundo corre, e o jovem também. O policial mira e atira nas suas costas, e aí o jovem
cai dentro do canal. O policial vê o jovem descendo e subindo. Quando o jovem sobe, ele leva mais um tiro na
cabeça e afunda. Isso passou na televisão ao meio-dia, todo mundo viu, foi filmado por pessoas que estavam
do outro lado do canal. E ninguém até hoje fala ou diz alguma coisa sobre isso.
Aí vemos o caso do menino que foi assassinado, na cidade de Escada, pela polícia. Foi investigado, já
acharam lá e acusaram. E o policial não vai poder ser preso, porque já recebeu um cargo a mais. Ele disse também que foi por legítima defesa, não sei o que, deu a justificativa dele.
Eu fico pensando quando a Delegada Gleide Ângela disse que o policial não pode atirar, só em legítima
defesa. Mas quando vocês chegam a minha comunidade e me chamam de neguinho – “Bota a mão na cabeça,
neguinho” –, eu quero ser chamado por Vanderson Ferreira, pelo meu nome, porque eu fui registrado como
Vanderson Ferreira. (Palmas.)
Muitas vezes, vocês já chegam atirando. Vocês invadem o meu barraco, invadem a minha casa. Então,
eu pergunto aqui para vocês que fazem a política deste Estado: Que Pacto pela Vida é este? Pacto pela Vida de
quem, se quando falamos que se escolas estiverem funcionando vamos ter menos violência? Nós temos escola funcionando aqui ao lado, e várias crianças ainda dormem nas ruas do Recife. Aqui ao lado da Assembleia
Legislativa, aqui no final, crianças não têm casa, não têm escola, não têm moradia, não têm o que comer. Aqui
em Pernambuco, nas ruas do Recife.
Então, eu fico a pensar de que forma nós vamos combater tudo isso. Dinheiro há. Foram R$300 mil para
a parada militar de Sete de Setembro aqui em Recife. Dinheiro há, só falta a vontade.
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Muito obrigado. Boa tarde. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Como eu disse antes, vai
falar agora Henrique Lima, representante da Juventude do PT. (Pausa.)
Não está presente. Então, fala agora Anderson Venâncio, representante da Juventude do Movimento
dos Povos Tradicionais. (Palmas.)
A SRª ANDERSON VENÂNCIO – Boa tarde a todos.
Mukuiu. Motumbá. Kolofé. Benção. Iya Segun, minha mãe, sua benção. A companheira Martinha, o Zé.
Eu sou seu fã, ouviu, Zé. É muito difícil ter uma fala depois da fala de Zé de Oliveira e de Vanderson, não é?
Eu sistematizei a minha fala escrita já para economizar o tempo e não desperdiçá-lo em uma coisa só.
Diante de todas as falas, faz-se desnecessário o levantamento numérico e estatístico do extermínio da
juventude negra em nosso Estado e no Brasil.
O extermínio da juventude negra também perpassa pela intolerância religiosa dentro de espaços públicos e privados, provocando também evasão nas escolas, quando os nossos jovens estão de preceito, porque
temos que ir de branco, temos certas limitações e somos discriminados dentro da escola.
O que nós precisamos é refletir por que se mata. Não consegui conceber dados sobre o ódio religioso
que se estabelece em nosso Estado e que também mata.
Fundamentalistas fortemente armados nos perseguem, alguns deles inclusive denominam-se gladiadores.
É necessário que as audiências e CPIs retratem por que se matam religiosos e religiosas, jovens negros e negras.
Nós temos estas respostas. Eles estão ao nosso redor. Ou seja, somos nós juventude de terreiro que morremos, porque queremos apenas ter o direito inviolável de nossa fé, de professar o nosso culto.
Nosso Estado laico corre um grande risco quando está sendo discutido um projeto de lei chamado Estatuto da Liberdade Religiosa. A sociedade está sendo ouvida? Quem pode escrever sobre o que é o sagrado?
Esse estatuto contempla a diversidade religiosa brasileira, ou ele tem uma inclinação específica?
Queremos que se cumpra a laicidade em nosso Estado, inclusive que ela puna quem a descumpra, pois só
assim garantiremos que o nosso povo não morra. É muito importante, companheiros Deputados, ouvir as entidades e os órgãos aqui apresentados. Porém, é mais louvável ainda ouvir quem morre ou vê os seus morrerem.
Axé. Boa tarde a todos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Muito obrigada, Anderson, por sua contribuição.
Com a palavra, Humberto de Jesus, Secretário de Recursos Humanos de Olinda. (Pausa.)
Foi embora?
Flávio Campos, da Juventude Socialista.
O SR. FLÁVIO CAMPOS – Eu prometo que serei breve.
Boa tarde a todos e todas. Eu saúdo a Mesa na pessoa da brilhante Senadora e companheira Lídice da
Mata. Saúdo a todos e todas aqui presentes.
Atualmente, estamos em guerra. Mas essa guerra não é contra uma nação ou contra um grupo social específico. A guerra oficial que vivenciamos hoje é a guerra contra as drogas. Mas não existe guerra contra seres
inanimados. Essa guerra é uma guerra contra os pobres. Ela é uma guerra contra as pessoas que usam drogas.
Mas quem morre nessa guerra, Coronel Antônio Pereira Neto, quem morre nessa guerra, amigo Luiz Andrey,
são os policiais. Quem morre nessa guerra é o usuário de drogas que não pode pagar a sua dívida, como bem
lembrou o Senador José Medeiros. Ele não pode pagar a dívida, e nós achamos que ele pode morrer.
No jornal, está lá escrito: esse sujeito tem envolvimento com drogas, como se isso justificasse a morte
dele. Nós sabemos que no Brasil o cara que deve à Insinuante ou que deve a qualquer magazine desses, que
está com nome no SPC, não vai nem preso. Por que condenamos esse jovem?
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA. Fora do microfone.) – Graças a Deus!
O SR. FLÁVIO CAMPOS – É, graças, a Deus, mas a gente condena essa jovem à morte, porque deve ao
tráfico, e a gente acha isso justificável?
Estamos vivendo hoje uma guerra real contra as pessoas que usam drogas e principalmente os pobres,
porque, como bem frisou o companheiro aqui do Movimento dos Povos Tradicionais, o pobre tem a sua casa
invadida pela polícia, sob a justificativa da guerra às drogas. Quero ver invadir casa em Boa Viagem, eu quero ver prender o dono do “helipóptero”, que foi preso lá no Espírito Santo. Esses daí que precisam ser presos.
Para acabar com o tráfico, minha gente, esse sim mata de verdade, mata todos os dias, só há um jeito, tirar o dinheiro dele, e para tirar o dinheiro dele você tem que legalizar todas as drogas. Para legalizar as drogas,
precisamos ter a coragem, como o Uruguai, como os Estados Unidos, que foi o baluarte da guerra às drogas,
está fazendo. O Colorado conseguiu, só no primeiro ano de legalização da maconha, construir cinco escolas

Outubro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Sábado 17

165

com os impostos advindos da legalização da maconha. Pasmem, não aumentou a criminalidade no Colorado,
muito pelo contrário, diminuímos a criminalidade.
Quando se legaliza, a gente põe lei, a gente põe o Estado para observar aquilo e tira das mãos da bandidagem, a gente consegue fazer, por exemplo... Se eu quiser comprar um antibiótico hoje, que é uma droga,
tenho que ir ao médico, tenho que conseguir a receita.
Já hoje, se eu quiser comprar uma pedra de crack, se eu sair daqui e andar 500m com dinheiro nas mãos,
independentemente de eu ser maior ou menor, preto, pobre, independentemente do que for, eu consigo
comprar essa pedra de crack. E aí eu tenho que olhar e dizer: “Não, está proibido e não existe.” Como assim não
existe? Há um bocado de gente morrendo.
Hoje estamos vivendo no Supremo o debate da descriminalização do porte de drogas. Peço as Srªs e os
Srs. Senadores aqui observem o voto do Ministro Barroso, para poder orientar e nortear a política pública sobre
drogas no nosso País, que tem matado, sim, milhares de jovens todos os dias, nas ruas do nosso País.
Esse é um debate que temos que fazer. A questão racial tem que ser levada em consideração, sim, mas
o recorte da políticas de drogas... Hoje a política de drogas do nosso País é responsável pela maior parte da
drogas dos jovens na nossa sociedade. É preciso fazer o enfrentamento ... (Falha na gravação.)
O SR. FLÁVIO CAMPOS – .... das drogas. Temos que fazer debates sérios, com especialistas, com dados
concretos, acabar com mitos que existem relacionados a isso, porque podemos, sim, legalizar a droga e dificultar o acesso.
Agradeço aqui à Senadora Lídice e ao Senador José Medeiros. Acho que temos que levar esse debate...
Esta CPI tem que apontar o caminho da legalização das drogas neste País.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Amigos, essa foi a última
inscrição, porque a outra pessoa inscrita ... Já havia encerrado, se o senhor quiser se inscrever, abro essa exceção para a sua fala e encerramos em função do tempo. Todos vamos viajar. Prefiro sistematizar a reunião para
podermos encerrá-la. Essa será a última pessoa a falar. Vamos encerrar depois.
O SR. IVON CARLOS – Boa tarde a todos e todas. Sou Ivon Carlos, babalorixá, sou Ivon de Iansã. Mãe Elza,
sua benção aos meus ancestrais.
A polícia não é bandida, a polícia não tem armamento, a polícia hoje ganha um salário de miséria, uma
pouca-vergonha, enquanto muitos ganham tanto a polícia não ganha nada. Nossos professores ganham uma
miséria. Acho que está faltando educação para nossos jovens e emprego. Moro próximo da Ilha de Maruí, os
meninos saem da cadeia e dizem: “Pai Ivon, pelo amor de Deus, arruma um emprego?” Não há emprego de jeito nenhum para eles. Não existem cursos. Esse Pronatec é mentira, marcaram lá um Pronatec, levei o menino
e cadê que houve? Não há de jeito nenhum, é uma farsa. Na real mesmo, não acontece.
A polícia amiga, maravilhosa. Passava policial lá em frente da minha casa: “Ô, Pai Ivon...” não sei o que lá,
estava lá a cachorrada, não sei o que lá, chegava, resolvia. Agora, lógico, segunda-feira, quando a gente está
tomando a cervejinha lá na praia com os comerciantes, chegam uns: bota a mão na cabeça, dá uma “porrada”,
acontece. Realmente acontece. Agora, polícia também não é bandida, não é?
A Terça Negra, sinto muita falta da polícia na Terça Negra. Só há droga, droga, droga, droga. Nossos jovens
estão lá se drogando e não há policiamento. Por quê? Porque eles são proibidos até de entrar na Terça Negra
e ninguém vê isso. Dentro da polícia temos pessoas maravilhosas: Dª Lúcia Helena, Regina, Heloã, Luana, pessoas maravilhosas. Essa intenção de morte sabem de onde vêm? Dos presídios, de dentro dos presídios, onde
estão as festas, onde há as cachaças, onde entram as drogas. Não sei como entram drogas dentro de presídio.
Outra coisa, vemos as festas no Face. Dentro do presídio altas festas, altas festas. Não sei como acontecem.
Educação, baixos salários. Deixa eu ver o que mais.
E como está a saúde mental dos policiais? Como está a saúde mental dos policiais? Como está? A pessoa, para guardar um banco, sei lá, como se diz, de dois em dois anos faz reciclagem para ver se está gordo,
a obesidade, isso e aquele outro. Enquanto Vereadores, Deputados, Senadores ganham uma fortuna, o povo
não tem emprego, o povo não tem educação, a polícia ganha uma porcaria. Todos eles saem das suas casas,
arriscando as suas vidas. Sabemos que existem policiais bons...
(Interrupção do som.)
O SR. IVON CARLOS (Fora do microfone.) – (Ininteligível.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Exatamente.
O SR. IVON CARLOS (Fora do microfone.) – (Ininteligível.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Lídice.
O SR. IVON CARLOS (Fora do microfone.) – (Ininteligível.)
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A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Sem dúvida, sem dúvida. (Palmas.)
Quero agradecer a participação do senhor que falou por último. Dizer o seguinte, meus companheiros,
creio que o nosso objetivo aqui foi cumprido. Ouvimos as instituições, as autoridades, ouvimos organizações
não governamentais, o próprio requerimento do Senador Humberto já contemplava essas organizações. Vamos
levar tudo isso, que foi gravado. O Relator, que não pôde estar aqui hoje, vai ter acesso a essa documentação.
Acho que há algo importante que precisamos incorporar à nossa luta do Movimento Negro e de outras
instituições, porque estamos num País democrático e há muito pouco tempo se tornou democrático. Levamos
muitos anos de ditadura militar. Somos um País jovem também do ponto de vista da história do Brasil.
O que estamos fazendo agora, com esta CPI, além da discussão do racismo, da pobreza, do racismo institucional, de negros, de indígenas, de populações vulnerabilizadas – falou-se aqui na população LGBT –, estamos discutindo a posição do Estado brasileiro ante essas populações vulnerabilizadas. Estamos discutindo
as polícias, o sistema de segurança do Brasil e estamos fazendo isso num ambiente em que antigamente só se
discutia entre os próprios muros da polícia, do sistema de segurança, seja Polícia Civil, seja Polícia Federal, Polícia
Militar. Hoje nós estamos discutindo tudo isso levando a sociedade a debater essas instituições. E temos que
nos abrir obviamente às mudanças que virão, ou não, da própria sociedade, analisando o nosso desempenho.
Então eu acho que o momento da CPI é para justamente recolher essas contribuições e apresentá-las
num momento seguinte, sob forma de contribuição legislativa ou sob forma de contribuições à política pública do Estado brasileiro, mas, de qualquer maneira, é um esforço do Senado Federal, do Parlamento brasileiro,
para chegar até a sociedade, recolher as suas angústias e levar de volta para o Senado Federal.
Eu ouvi aqui também muita reclamação sobre a composição do Parlamento brasileiro. Talvez esta seja
a única reclamação que a gente não possa fazer, porque o cidadão é responsável pelo Congresso que ele escolhe. Nós estamos buscando transformar, através da reforma política, mas, mesmo sem reforma, é o nosso
voto, a nossa capacidade de denunciar e a nossa capacidade de convencer que podem mudar o Congresso
Nacional. Eu, como sou uma política já, digamos assim, antiga – tenho 30 anos de participação institucional,
fui Vereadora, fui Deputada Estadual duas vezes, fui Deputada Constituinte, fui Deputada federal agora e hoje
sou Senadora –, eu cresci, digamos assim, na política, ouvindo esse discurso da nossa própria crítica política
aos políticos e ao Congresso Nacional, o que, na minha sensação, vai piorando a cada momento. Então, nós
precisamos entender, cada dia mais, a nossa posição de cidadãos e de interferir, como cidadãos, para que essa
realidade, para que a sociedade produzida pelo Senado e pela Câmara, em leis, possa estar mais próxima da
nossa vida e da nossa pauta.
Eu quero registrar que, apesar de compreender as críticas que aqui foram feitas através de perguntas,
de sugestões, ou de críticas diretas ao Pacto pela Vida, eu não posso deixar de registrar que é um dos poucos
lugares aonde podemos chegar para estar discutindo um legado de uma política pública já implantada. Com
pontos positivos ou com pontos negativos, essa política pública é uma política pública que foi, sem dúvida
nenhuma, absolutamente de vanguarda no Brasil. E agora há pontos positivos e negativos a serem analisados.
Pela nossa experiência de contato com outros Estados, há muitos, mas a maioria dos Estados brasileiros
sequer chegou a discutir a implantação de uma política pública que busque a integração das diversas ações
de governo, que busque a compreensão de que política de segurança não é apenas uma política reservada à
ação de repressão, mas é também e principalmente uma política de prevenção.
Então, eu não tenho medo de afirmar que, o que vocês têm aqui, em Pernambuco, com todos os defeitos que há, é muito adiante do que a maioria dos Estados brasileiros têm. Infelizmente. Eu poderia dizer
infelizmente. E falo como Senadora da Bahia, que participa de um governo, que contribui com esse governo,
mas não tenho dúvida também de que temos grandes falhas na nossa política de segurança, porque não é da
responsabilidade do comandante da Polícia Militar, ou do delegado da Polícia Civil, aquilo que é uma política
de Estado, herdada, que é uma herança da cultura de segurança da Nação. É claro que as corregedorias existem para que nós possamos punir aqueles que saem da linha, mas o que nós precisamos mudar é a cultura de
segurança pública do Estado brasileiro, e não apenas de um delegado, ou de um policial militar. É impossível
modificar isso se nós não fizermos a revisão do Estado.
Como é que um policial negro mata um jovem negro? Ele mata o jovem negro porque há uma política e
há uma definição territorial de que naquele território há bandido. E aquela população, que está naquele território, em princípio é suspeita. E é por isso que ele pode atirar num jovem negro, mesmo ele sendo negro. Então,
se há um negro correndo e um branco correndo, ele vai atirar no negro correndo, porque ele foi levado – e aí é
que entra o racismo institucional – a crer nisso, mesmo ele sendo negro e não sendo bandido; sendo policial.
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Então, é muito mais profundo do que a gente apenas culpar o policial negro, ou apenas culpar a polícia. A
nossa própria investigação está sob discussão: há um extermínio, ou há um genocídio da população negra? Os
movimentos negros nos cobram isso, e nós estamos a debater tecnicamente essa questão, para concluir depois.
Então, eu quero agradecer a colaboração de todos vocês e dizer, principalmente aos nossos movimentos, que eu tenho certeza de que nós estamos num patamar muito mais avançado do que estávamos 20 anos
atrás e, certamente, menos avançado do que estaremos daqui a dois, três anos, com as experiências que nós
já acumulamos hoje.
Muito obrigada.
Declaro encerrada esta audiência.
(Iniciada às 9 horas e 28 minutos, a reunião é encerrada às 14 horas e 34 minutos.)
Senadora Lídice da Mata
Presidente
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento do Senado Federal nº 616, de 2015,
destinada a investigar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Comitê Organizador Local da Copa
do Mundo FIFA Brasil 2014 (COL).
ATA DA 8ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 8ª Reunião, realizada em 1 de setembro de 2015, às 14 horas e 59 minutos, no
Plenário 15 – Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência do Senador Romário e com
a presença dos Senadores: Zezé Perrella, Donizeti Nogueira, Romero Jucá, Omar Aziz e Paulo Bauer. Deixaram de comparecer os Senadores Humberto Costa, Ciro Nogueira, Eunício Oliveira, Davi Alcolumbre e
Fernando Collor. Na oportunidade, foram aprovados os seguintes requerimentos:
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O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Havendo número regimental,
declaro aberta a 8ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 616/2015, com
a finalidade de investigar a situação do futebol brasileiro.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se à apreciação de requerimentos.
De início, coloco em votação a Ata da 6ª Reunião deste Colegiado, solicitando a dispensa de sua leitura.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Passo a palavra ao Relator, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na pauta há 33 requerimentos. Em contato com os autores dos Requerimentos nos 1 e 2, os Senadores Roberto Rocha e Wellington
Fagundes, nós combinamos que esses requerimentos seriam sobrestados, ficariam na mesa, mas sobrestados,
até nós recebermos o material para fazermos a checagem de informações e, aí sim, convidar os dois indicados.
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Portanto, estou propondo que nós votemos, em globo, do item 3 ao item 33, todos os requerimentos
que têm parecer favorável, de que basicamente é autor V. Exª, que pretende solicitar dados sobre as empresas
Marfrig Alimentos e Marfrig Global Foods; pretende solicitar...
(Interrupção do som.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Então, Sr. Presidente, sendo mais direto, nós temos
aqui várias solicitações, pedindo informações sobre o Ministério Público Estadual de todos os Estados, se há
algum tipo de informação ou investigação em andamento acerca de denúncias sobre as federações e relacionadas à CBF; também solicita a indicação de um agente, um perito, para trabalhar junto a Presidente da Comissão
e solicita a indicação de mais um auditor fiscal de controle externo também para trabalhar junto à Comissão.
Portanto, o parecer é favorável. Peço votação em globo do item 1 ao item 31 da nova pauta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Consulto o Plenário sobre a
possibilidade de votarmos esses requerimentos em bloco.
Passamos agora à votação dos requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Temos agora aqui dois requerimentos extrapauta.
EXTRAPAUTA
ITEM 32
Requerimento Nº 84/2015
Solicita à General Motors do Brasil cópia dos contratos celebrados com a Federação Paulista de Futebol
entre os anos de 2005 e 2015.
Autoria: Senador Romário.
EXTRAPAUTA
ITEM 33
Requerimento Nº 86/2015
Requer seja solicitada à FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL (FPF) cópia na íntegra de todos os contratos
de patrocínio e respectivos termos aditivos, firmados entre a FPF e empresas privadas, entre os anos de
2005 e 2015.
Autoria: Senador Romário.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, só para registrar que nós damos parecer
favorável, endossamos os requerimentos. Portanto, peço também a votação em globo dos dois requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Não havendo objeções, coloco
todos os requerimentos mencionados em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Todos os requerimentos estão aprovados.
Algum Senador quer dar honra de usar a palavra?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Quinta-feira será a audiência
pública com o jornalista Andrew Jannings, que está vindo aqui especialmente para nos atender. Votaremos
alguns requerimentos também.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e os convido para a próxima reunião, a ser
realizada na quinta-feira, dia 3 de setembro de 2015, às 10h15, para ouvirmos o Sr. Andrew Jannings, jornalista
da BBC, de Londres, autor do livro Jogo sujo. E um jogo cada vez mais sujo. Ambos sobre a corrupção no futebol.
Declaro encerrada a presente reunião.
Muito obrigado a todos pela participação.
(Iniciada às 14 horas e 59 minutos, a reunião é encerrada às 15 horas e 3 minutos.)
SENADOR ROMÁRIO
Presidente
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento do Senado Federal nº 616, de 2015,
destinada a investigar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Comitê Organizador Local da Copa
do Mundo FIFA Brasil 2014 (COL).
ATA DA 9ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 9ª Reunião, realizada em 3 de setembro de 2015, às 10 horas e 28 minutos, no Plenário 2 – Ala Senador Nilo Coelho do Senado Federal, sob a presidência do Senador Romário e com a presença
dos Senadores: Zezé Perrella, Romero Jucá, Paulo Bauer, Davi Alcolumbre, Roberto Rocha e Wellington
Fagundes. Deixaram de comparecer os Senadores Humberto Costa, Ciro Nogueira, Donizeti Nogueira, João
Alberto Souza, Omar Aziz, e Fernando Collor. Na oportunidade, foi ouvido em audiência pública o Senhor
Andrew Jennings, jornalista da BBC de Londres (RU) e autor dos livros Jogo Sujo e Um Jogo Cada Vez Mais Sujo,
ambos sobre a corrupção no futebol.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Bom dia a todos.
Havendo número regimental, declaro aberta a 9ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada
pelo Requerimento nº 716, de 2015, com a finalidade de investigar a situação do futebol brasileiro.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização da audiência pública com o Sr. Andrew
Jennings, jornalista da BBC de Londres (RU) e autor dos livros Jogo Sujo e Um Jogo Cada Vez Mais Sujo, ambos
sobre a corrupção no futebol.
Informo a todos que esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de
participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar, com comentários ou perguntas,
podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/ecidadania, e do Alô Senado,
através do número 0800-612211.
Peço ao Sr. Andrew Jennings que tome lugar à mesa.
Para organizar os nossos trabalhos, esclareço que, após a exposição inicial do convidado, a palavra será
concedida aos Senadores na ordem de sua inscrição. Terão preferência para uso da palavra, na seguinte ordem,
o Sr. Relator, o Sr. Presidente, os membros e os não membros. (Pausa.)
Gostaria de agradecer aqui a presença do Sr. Andrew Jennings e dizer que é uma honra muito grande
recebê-lo nesta Comissão. Eu , particularmente, tenho um respeito e um apreço muito grandes por tudo aquilo
que V. Sª fez, vem fazendo e continuará fazendo, tenho certeza, pelo futebol mundial.
Para aqueles que não sabem, nessa investigação do FBI que está em curso em relação à Fifa, um dos
principais nomes que, lá atrás, começou isso foi o Sr. Andrew Jennings, pelo que vem escreveu nos seus livros.
Então, muito obrigado pela participação.
Antes da sua exposição, vou passar a palavra para o autor do requerimento, Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente desta Comissão.
Bom dia, Senador.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Bom dia, Presidente, Senador Romário. Bom dia, Sr.
Andrew Jennings, a quem quero desde já cumprimentar, uma vez que hoje é o dia do seu aniversário. E comemorar o aniversário fazendo um depoimento...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Parabéns!
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – ... numa CPI do futebol no Brasil, tenho certeza, é
uma dupla comemoração para V. Sª.
Agradeço pela disposição em aqui comparecer.
Atendendo já o seu pedido e da sua equipe, eu preciso informar, Presidente Romário, que o jornalista
Andrew Jennings se encontra aqui presente na condição de jornalista profissional e não como representante
da BBC. A BBC dá cobertura ao trabalho que o jornalista faz. Inclusive, temos uma equipe da BBC presente aqui
no cenário da Comissão fazendo cobertura do depoimento e dos trabalhos que a Comissão realiza.
Tenho certeza de que teremos muito a entender e a compreender a partir do depoimento e das informações que receberemos do nosso convidado, que, aliás, já esteve aqui no Senado Federal há três ou quatro
anos, quando informava para a Comissão de Educação e Desporto, presidida pelo Presidente Romário atualmente, as informações que ele apresentava nos seus livros. Hoje, depois das investigações que o FBI americano
realizou junto à Fifa, comprovando as denúncias, é do nosso interesse saber até o que os seus livros ainda não
publicaram e, mais do que isso, saber o que acontece no futebol mundial e quais as relações do futebol mundial com o futebol brasileiro, que é, sem dúvida nenhuma, a grande expressão da nossa manifestação cultural
e da nossa manifestação em termos de sociedade.
Portanto, seja bem-vindo, Mr. Andrew.
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Obrigado, Presidente Romário, por me conceder a oportunidade da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Pois bem; concedo agora a palavra ao aniversariante do dia, jornalista Andrew Jennings.
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Muito obrigado pelos parabéns.
É sempre um prazer vir a Brasília, mas é triste que eu tenha de trazer tristes notícias para se juntarem às
outras notícias ruins que vocês têm aqui. Mas o que há de bom é que esta Comissão, com o apoio da Polícia,
do Ministério Público, provavelmente, vai conseguir, sim, entregar de volta o futebol deste País aos seus fãs.
Eu vim aqui em 2011 e trouxe os documentos mostrando que João Havelange e Ricardo Teixeira estavam
envolvidos em corrupção na Europa, com contratos com empresas de TV e outras empresas, enchendo os seus
bolsos com propinas. Mas parece familiar isso, não? vocês já não ouviram isso dos seus próprios jornalistas e
do FBI? É triste voltar e falar sobre a mesma coisa, que agora está pior, porque sabemos mais do que sabíamos
naquela época. E sabemos que temos de agir e fazer ainda mais.
Em 2011, um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu recebi uma ligação dizendo que o FBI
queria se encontrar comigo em Londres. Eu disse: “Sim; o FBI! Que bom! Até que enfim!” Eu estava trabalhando
nesse caso de corrupção já havia oito anos, investigando, e eu tinha um prêmio: eu fui proibido de entrar na
conferência de imprensa da Fifa. Foi um presente! Foi um prêmio!
É triste dizer que a maior parte dos jornalistas na Europa nem sempre levam adiante todos os indícios.
Eles simplesmente dizem que não sabem, e nós temos que conviver com isso. Eles não deveriam poder sequer
publicar. Mas, como o Senador Romário sabe, eu não trabalho com notícias, porque eu espero que a nossa
investigação, com os meus colegas da BBC, possa fazer a diferença e que vocês possam confiar no material.
Muito já foi dito sobre a inocência do Blatter, mas vocês acham que ele será reeleito? Tem gente que
diz que sim, outros que não. “Ah, pode ser que ele se candidate, pode ser que não”. Mas isso está se tornando
muito bobo, muito inócuo. Há essa organização que já mostrou ser totalmente corrupta, e o Comitê Executivo
da Fifa está todo ocupado lá, na Suíça, mas haverá muitas cadeiras vazias – eu tenho certeza –, porque essas
cadeiras vazias são de pessoas que serão presas em outros lugares do mundo.
Eu tenho vergonha de que muitos dos jornais britânicos estejam noticiando as eleições, dizendo: “Ah,
será que o Blatter vai se candidatar ou não? Como é que é?” Então, nós não estamos indo tão bem na maneira
como noticiamos esses fatos.
Vocês também sabem de vários outros nomes que aparecem na mídia, o que fura etc, mas vocês têm
uma tradição aqui, no Brasil. Vocês têm muita corrupção, mas isso acaba por também trazer à tona muitos bons
jornalistas. Isso não acontece tanto na Inglaterra, no Reino Unido, porque traz à tona jornalistas que têm que
ser muito aguerridos e que devem investigar.
Então, os colegas, às vezes, nos dizem coisas que nem sempre queremos ouvir. Mas aqui chegamos, e
vocês devem saber que há imensas investigações, no mundo inteiro, sobre a FIFA. Não apenas nos Estados
unidos ou na América Latina, mas sei que o FBI está trabalhando na Inglaterra, na Suíça, na Ásia, onde também
há muita corrupção.
Essa história é para um jornalista jovem, nem sei se vou terminar essa história. Hoje é meu aniversário,
mas espero que vocês consigam boas evidências, boas provas, e que eles possam realmente ser punidos.
Como chegamos a essa situação tão terrível de corrupção, que toma o mundo inteiro no momento?
Não é apenas a FIFA ou a CBF; é global. Hoje vamos falar sobre a CBF porque estamos aqui no Brasil. A maior
parte dessas confederações, no mundo inteiro, são podres. A FIFA é podre, e não vejo nenhuma justificativa
para manter a FIFA.
Sabemos que temos clubes que são administrados por pessoas honestas, pelos fãs. Precisamos uma nova
constituição para a CBF, para a FIFA, precisamos abrir as portas para a democracia e a honestidade no futebol,
porque é só uma bola, Se não conseguirmos honestidade nessa gestão, o que poderemos dizer da segurança nacional? Ao final de tudo, estamos falando de um jogo, de chutar uma bola e fazer gols. E é uma paixão
global. Não precisa haver segredos. É só isso. Porque, ao vermos o jogo, não sabemos quanto dinheiro o jogo
gerou, quantos estão pagando pelos direitos de transmissão. Então, no Brasil, na América Latina, no mundo
inteiro precisamos procurar essas informações.
Mas voltando: como é que chegamos a essa terrível situação de corrupção? Acho que começou no Rio.
É verdade. E vocês, que são do Rio, vão lembrar. Quando o João Havelange foi para Zurique para se tornar o
Presidente da FIFA, levou com ele toda a criminalidade que aprendeu na criminalidade do Rio, com Castor de
Andrade etc. Ele aprendeu como os criminosos operavam, como roubavam, tirando toda a beleza do futebol.
Naquele tempo, o Brasil era um excelente time, e ele tinha isso para apoiá-lo inclusive. Ele pegou carona nesse
fato e transformou a FIFA em um escândalo de corrupção. Tudo foi para Zurique. A mensagem era: “tudo bem,
a América Latina, a Ásia estão roubando, também podemos. Façamos de conta que nada está acontecendo
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nada lá e eles fazem de conta que não está acontecendo nada aqui.” Então, foi isso que aprendeu de Castor de
Andrade.
Futebol pode gerar muito dinheiro! E a FIFA não tem regulação externa. Ah! Se você furar um sinal vermelho, há uma lei. Todas as sociedades têm uma regulação e queremos isso. Mas há uma sociedade separada,
que se chama FIFA, num planeta Zorg, que não tem polícia, não tem lei, não tem regulação, não tem transparência. Então, é um sonho de criminosos. Não há regulação, não há polícia! E é importante saber isso, para
entender onde é que estamos nesse momento com a CBF, e com todo dinheiro que está indo para todo lugar.
Como foi que chegamos aqui? É importante saber isso, porque a corrupção se tornou uma rotina na FIFA.
Vocês lembram de John Gotti e as cinco famílias, em Nova York? É assim que eu vejo a FIFA. Em cima, nós temos
a FIFA. Lá, eles tinham todo tipo de crime que organizavam: tráfico de drogas, roubo etc. Mas se tornou claro
para mim que, quando o Blatter dava verbas de desenvolvimento, aí ele queria mostrar que estava gastando
o dinheiro nessas verbas de desenvolvimento. Mas o dinheiro vai para Zurique, vai para outro país e volta para
Genebra. Então, é só esse jogo com o dinheiro.
Eu estive em Zurique para aquela terrível eleição, em maio deste ano. Quando começou, eu falei: espere aí, espere aí, você votou no Joseph Blatter? E eles nem conseguiam falar abertamente sobre isso. Esse é um
problema da corrupção. Nós reconhecemos que Blatter está... Além das palavras em termos de tolerar corrupção e até incentivo, eles são os beneficiários; eles são os gângsteres que estão abaixo e têm a permissão
de roubar. E, no final, ninguém nunca sequer tentou matar John Gotti – voltando para aquela analogia com o
crime em Nova Iorque.
Então, a FIFA se tornou um espelho da corrupção do Andrade, o Havelange se tornou o chefe dessa gangue e o Blatter foi contratado para fazer o trabalho. Eventualmente, ele sabia tanto sobre a corrupção, que o
Havelange tinha que garantir que quando saísse dessa organização, ele não seria banido, ele continuaria participando dessa organização. Ele sabia que a pessoa que lidava com as transações financeiras continuaria ali
como Presidente.
Nós vamos falar, agora... Na época, não falaram sobre Ricardo Teixeira. Então, os escândalos de propina
que nós tivemos... Nós tivemos os esquemas do Havelange, do Teixeira; tivemos os esquemas envolvendo milhões de dólares. Isso se tornou o padrão. O FBI está descobrindo várias coisas. A polícia suíça está descobrindo.
Eu espero que esse comitê e essa Comissão possam desvendar também. Eu espero que a sua polícia também
possa descobrir isso, porque eu sei que vocês têm muitos bons peritos, muitos bons policiais neste País. Vocês
os têm. Então, por favor, vamos trabalhar com eles.
Eles querem trabalhar. A polícia e eu estamos dedicados para tentar combater a corrupção. Nós estamos
dizendo que está no Rio, está na CBF. Dessa forma, o País pode se tornar um melhor país.
Nós também temos o modelo do ISL, da Suíça. Nós temos esses modelos também no Brasil. Nós temos a
Conmebol, temos o Caribe, a África, a Ásia. Nós estamos engasgados com a corrupção no mundo inteiro, porque o Blatter deixou que seus criminosos simplesmente se safassem. E a próxima vez que eu vir uma entrevista
com Blatter dizendo que ele não sabia de nada, que ele era inocente, simplesmente vou ter algum problema
digestivo, porque isso me enoja.
Nós estamos aqui falando dos brasileiros envolvidos no escândalo. É um pouco como tentar falar para
você o resultado dos jogos depois de 10 minutos. Você não pode dizer, depois de 10 minutos, mesmo que já
esteja 3 a 0... Você não vai ter certeza de qual vai ser o resultado depois de 90 minutos. Então, esse é um processo longo, global, para o qual vocês podem contribuir aqui, no Brasil. E vocês podem incluir vários investigadores. Vocês têm que fazer isso de uma forma legal, sem violência, mas vocês têm que conseguir pegar esses
criminosos. Cooperem com a polícia suíça. O FBI também vai colaborar. Eles são muito cuidadosos em relação
ao que vão revelar. Eles estão realmente no meio de uma investigação que pode durar vários anos, mas eles estão nessa investigação. Eles são seus amigos, eles estão fazendo o que acham que vocês têm que fazer, e vocês
têm que colaborar, com a ajuda da sua polícia, conversando com o FBI. Eles vão ouvir vocês. Eles não vão falar
o que eles estão fazendo, porque os detetives não falam o que estão fazendo, mas o FBI agora está em todos
os lugares do mundo. É um bom momento para você ir para os Estados Unidos e cometer um crime, porque
acho que eles agora estão envolvidos só com os corruptos da FIFA. Isso foi uma piada.
Bom, nós temos que ler essas acusações criminosas. Nós somos jornalistas, mas temos que ler esses relatórios de mais de 300 páginas. Lá nós não encontramos o nome do Blatter. O Blatter sempre é inocente, e
isso me deixa muito, muito chateado. Se vocês ouvirem o que a Loretta Lynch disse... Depois das prisões, em
Zurique, ela falou que isso já aconteceu várias e várias vezes. Claro! Nessa época eles só acusaram algumas
pessoas. Se você tiver uma consciência pesada, você deve ir para o FBI e se entregar para o FBI antes, porque
eles sabem exatamente o que estão procurando.
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E essa investigação só chegou a mim em 2009... Eu não sei exatamente quando eles começaram. Ela
chegou a mim quando eu publiquei um material do Sepp Blatter com alguns criminosos russos, criminosos de
verdade, gângsteres de verdade. São apenas criminosos com títulos, criminosos de “colarinho branco”.
Nós temos vários repórteres investigativos que nunca ouviram falar sobre negociatas, sobre formação de
quadrilha, mas, na verdade, isso aqui é uma grande conspiração. Eu sei que nós três aqui não estaremos nessa
conspiração, com certeza, nessa conspiração Rico, mas essa conspiração se espalha cada vez mais e envolve
cada vez mais pessoas. Todo mundo na CBF, todo mundo na Conmebol, todo mundo no Caribe, todo mundo
na Europa, na África e na Ásia, todas essas pessoas estão apenas olhando as contas bancárias. Então, o que
você deveria saber é que esses criminosos no futebol são palhaços. Qualquer criminoso profissional sabe... Por
exemplo, se eu sou inglês e tento subornar brasileiros aqui, nesta sala, não vou fazer transferências bancárias
em dólares, porque todas elas passarão pelo Bank of America e por outros bancos, e o FBI simplesmente vai
conseguir coletar esses documentos de maneira muito fácil. Então, isso não aconteceria com criminosos profissionais, porque os profissionais nunca vão fazer essas transações. Eles vão fazer isso em euro, com barras de
ouro ou com outro tipo de divisa, mas não farão em dólares, porque sabemos que as pessoas em Nova York
vão encontrar esses documentos. Mas eu estou muito feliz por eles terem transferido esses milhares de dólares em suborno, em propinas...
Apenas quero lembrá-los de que o Sr. Javier recebeu US$151 milhões e vai receber ainda mais ao final
do processo. É assim, é grande assim. Globalmente, eles podem pagar austeridade em todos os países da Europa, e o que vocês veem, ao ler essas acusações, é que nós estamos falando de uma conspiração criminosa,
não de indivíduos, de um homem aqui e outro ali. São todos homens, nenhuma mulher. Vocês podem ficar
satisfeitos com isso. Então, eles estão sendo combinados, unidos numa conspiração para pagar propinas, para
formar quadrilha, fazer negociatas, para lavagem de dinheiro...
Quando falamos de formação de quadrilha, sabemos que é um termo muito amplo, mas tentaremos ter
justiça no mundo. E nós sabemos que o Sepp Blatter substituiu o Havelange nesse papel.
Mas vocês sabem que há muito mais para ser desvendado no Brasil e na América Latina. Vocês precisam
– pelo menos, eu acredito –, baseado na minha experiência com o FBI, vocês devem observar todos os direitos
de transmissão e direitos de marketing envolvendo os torneios nacionais, os torneios internacionais: por que a
Seleção Brasileira quase nunca joga aqui no Brasil; por que os torcedores não podem ver seus próprios heróis;
por que eles estão jogando em eventos muito esquisitos. Você pode assistir pela tevê à Seleção Brasileira, mas
essas pessoas estão ganhando muito dinheiro.
Vocês têm os detetives para fazer essa investigação. Vocês têm as habilidades para fazer a investigação.
Vocês têm promotores e procuradores. Eles já sabem o que está acontecendo. Então, vocês apenas têm de abrir
as portas e dizer: “Podem ir, comecem essa investigação”. E isso realmente vai começar a limpar a bagunça aqui
no Brasil e na América Latina.
Então, quem tem os direitos de transmissão? Quem está pagando? Quanto está pagando? Vocês têm de
saber disso, e os seus detetives têm saber disso também. Vocês têm de lembrar que os torcedores não viram
os jogos e também não viram o dinheiro que foi pago.
Eu estou examinando todos os diferentes aspectos dos contratos envolvendo a Copa do Mundo.
Vocês viram as fotografias maravilhosas tiradas do Pão de Açúcar, do Teixeira, abraçando outro dirigente
da FIFA. O que era aquilo, gente?! Dinheiro, dinheiro, muito dinheiro envolvido! O Ricardo Teixeira é um ladrão.
Nós sabemos disso, mas o Jérôme Valcke estava aqui porque ele sabia que o Ricardo Teixeira era um ladrão.
Nós temos de examinar, observar todos os contratos envolvendo a Copa do Mundo aqui no Brasil. Por que isso
aconteceu? Realmente, era necessário? Não, vocês sabem que não era necessário construir um estádio na Amazônia. Vocês sabem que vocês realmente tiveram vergonha de alguns estádios que foram criados. Mas como
isso aconteceu? Onde foi feita a supervisão? Os políticos supervisionaram isso? Foi a CBF? Foi uma mistura dos
dois? Vocês têm que descobrir, e as pessoas têm de ser nomeadas, apontadas.
Vocês sabem que vocês precisam de mais hospitais, de mais bem-estar social, e vocês teriam isso se os
corruptos da FIFA e o Teixeira não tivessem retirado isso de vocês.
Então, temos de voltar ao ponto do Ricardo Teixeira controlando essa Copa do Mundo. O Valcke em 2006
supostamente foi despedido pelo Blatter. Vocês se lembram do caso do visto em Nova York, daquela briga entre
Visa e Mastercard? Os corruptos envolvendo Jérôme Valcke fizeram algumas coisas muito interessantes ao retirar
o contrato do Mastercard, passando-o para o Visa. Por que fizeram isso? Os investigadores têm de investigar isso.
Tivemos uma ótima juíza participando do caso. Nós sabemos que muitas pessoas estavam envolvidas.
Tivemos o Jérôme Valcke participando também. Mentiu muito durante esse julgamento.
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Então, vocês têm de entender os contratos que aconteceram no Brasil. Vocês têm de observar todos os
documentos. Quem falou do Jérôme Valcke? Ele sabe como roubar do futebol. Alguém o convidou para participar, e deve ter algum documento mostrando quem tomou essa decisão.
O que esta Comissão não pode alcançar deve ser alcançado pelos outros investigadores, pela Polícia Federal e pelos outros órgãos judiciais. Vocês se envolveram nisso e vão encontrar um grande fardo nisso, mas
vocês têm uma obrigação de participar, de ter a participação da polícia.
Vocês vão querer ter a participação de diferentes áreas da sociedade. Eu acho que os seus torcedores
vão querer participar. Vocês têm vários torcedores que já estão cheios, estão fartos disso.
Eu estou muito feliz pelo meu trabalho na Europa ter ajudado vocês a se livrarem do Ricardo Teixeira,
mas os torcedores são muito bons, eles são a base financeira do jogo. Eles devem ser ouvidos.
Uma coisa que nós não ouvimos muito são os patrocinadores. Mas eles devem ser encorajados a colocar dinheiro com os torcedores e organizar convenções para criar uma nova constituição para a CBF, porque a
constituição atual não está funcionando, não é transparente. Mas os torcedores realmente têm de participar.
Não se importem com os Senadores, com todo respeito; ou com o jornalista estrangeiro.
Vamos ouvir o que os torcedores têm a dizer, o que os patrocinadores têm a dizer. Visa, Coca Cola,
McDonald’s. Eles têm o dinheiro para realizar convenções sérias que vão falar sobre uma constituição aberta
e transparente.
Eu ouvi dizer que tem algumas pessoas, aqui, da CBF. Bom, eles só têm uma tarefa aqui: voltem para o
Rio, fechem essa organização podre e abram-na para os torcedores, porque lembrem que esses políticos aqui
são eleitos pelo povo, eles não simplesmente tomaram o Poder, como os militares em 1964. Eles tiveram que
ser eleitos. E eles podem ser expulsos se as pessoas não estiverem satisfeitas com o trabalho deles.
Então, eles precisam ter o direito de investigar a CBF. Eu espero que os representantes da CBF estejam
aqui apenas para aprender a limpar o futebol brasileiro.
Nós queremos realmente entregar um futebol limpo para as pessoas. Não queremos apenas retirar o
dinheiro desses torcedores. Se eles são torcedores, entendem muito bem de futebol. Então, vamos empoderá-los, não vamos deixá-los de fora.
O primeiro passo, mesmo antes dos políticos quererem mudar as leis para interferir na CBF e nas diferentes
Copas, porque eles são eleitos pelas pessoas, as pessoas querem que eles façam isso. Se esta Comissão for para
diferentes cidades do mundo e falar sobre a estrutura atual do futebol, alguns torcedores talvez falem: “Não, vão
embora! A gente não quer vocês aqui”. A gente fala: “Não, vamos comprar uma cerveja e vamos discutir isso”.
O necessário é a transparência total. É isso, gente. É só chutar uma bola. Não precisa de segredo. Não é
segurança nacional, não estamos falando de submarinos, etc. Estamos falando apenas de um jogo. Então, tudo
tem que estar em cima da mesa. Todos os pagamentos, todos os recibos, os aviões que são alugados, os hotéis
que são utilizados. Abertura total! Todo contrato tem que estar em cima da mesa.
A transmissão a mesma coisa. A televisão está aqui, por exemplo. Esse aqui é um fórum público. As pessoas podem ver o que está acontecendo, gostem ou não gostem. Mas podem expressar suas opiniões.
Então, por que não na CBF? Por que não no futebol? Eles podem simplesmente resolver que: “Ah, não. A
gente não precisa de vocês”. Mas eu tenho certeza de que tudo pode acontecer se a transparência vier à tona.
Precisamos saber qual é o tipo de constituição e de estrutura que os torcedores querem. E os políticos devem
ajudar e apoiar esse processo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Obrigado, Dr. Jennings, por todas essas palavras, por tudo o que foi dito aqui. Com certeza, esta Comissão não esperava diferente, pela sua
experiência e pelo seu conhecimento de toda esta corrupção existente dentro do futebol no Brasil, através da
entidade principal – a CBF –, e no mundo, através também de sua entidade principal – a FIFA.
Com certeza, vários pontos foram esclarecidos aqui. Agora, passaremos aos Senadores, para que eles
possam fazer as suas perguntas e tirar as suas dúvidas.
Passo a palavra agora ao autor do requerimento, o Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Sr. Andrew, primeiro, quero cumprimentar V. Sª pela
exposição e pela explanação. Muito mais do que isso, quero saudar a sua coragem e a sua postura absolutamente transparente, dando a informação sobre qual o conceito que tem a respeito de instituições mundialmente
conhecidas, como é o caso da FIFA, e também de seus dirigentes.
Tenho algumas perguntas a fazer e vou fazê-las todas de uma vez só, porque são apenas cinco. Naturalmente, as suas respostas até poderão merecer, depois, outro questionamento, outra pergunta, como consequência.
A primeira delas é: O que o senhor sabe a respeito das relações entre CBF e FIFA? Sabemos que a CBF tem
assento na FIFA, assim como outras confederações. Não é da relação política que quero saber, mas da relação
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comercial, da relação financeira, porque a FIFA faz contratos de patrocínio, de veiculação, de assessoramento
e de serviços, e a CBF também o faz.
Existe, até onde o senhor saiba, uma interligação entre os negócios de uma instituição como a CBF e
outra, como a FIFA?
Segunda pergunta: o Brasil foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo de 2014. Aqui no País, foi muito
difundida a ideia e a informação de que esta era uma conquista política tanto do Governo brasileiro quanto da
CBF. O senhor tem conhecimento de algum tipo de entendimento ou procedimento que tenha determinado
essa escolha e que mereça restrições ou algum tipo de dúvida, já que sabemos que, em outras escolhas feitas
a partir da Copa do Brasil para sediar Copas seguintes, existem denúncias de irregularidades e de negócios.
Pergunto se o senhor sabe se alguma coisa assim ou semelhante aconteceu na escolha do Brasil.
Terceira pergunta: O senhor tem conhecimento de alguma negociação escusa ou de algo que possa ser
investigado por esta Comissão, relativa às relações entre a FIFA e o Comitê organizador local, com vistas à organização da Copa do Mundo de 2014?
É preciso mencionar e registrar: este Congresso, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, votou proposições do Governo brasileiro, para isenção de impostos, para liberação da venda de bebidas alcoólicas em
estádios, para dispensa de processos licitatórios para a construção de estádios. Sempre que os projetos eram
votados nesta Casa, ou na Câmara dos Deputados, o argumento do Governo brasileiro era o de que a exigência era da FIFA, ou seja, a FIFA impunha ao Brasil condições, para que aqui se realizasse a Copa do Mundo com
sucesso.
Então, quebraram-se regras e normas que já estavam consolidadas no futebol brasileiro, que inclusive
contemplavam a proteção do torcedor e do jogador, e acabaram sendo modificadas essas regras temporariamente. Por isso, a pergunta é: o senhor tem conhecimento de que foi feito algum entendimento entre FIFA e
CBF que tenha trazido resultados financeiros ou para a CBF ou para seus dirigentes do ponto de vista individual
com relação à Copa do Mundo no Brasil?
Faço a quarta pergunta. Alguns jornais brasileiros e internacionais noticiaram a existência de contratos
entre empresas e a CBF visando à organização e à gestão dos amistosos da Seleção Brasileira. O senhor falou
muito rapidamente desse assunto, já no final da sua exposição, dizendo que a Seleção Brasileira joga em locais
que até é difícil justificar, que a transmissão é feita para o Brasil e que os brasileiros aplaudem os jogadores, mas
não podem, obviamente, aplaudir a administração da CBF e a decisão a respeito disso. Sempre é passado para
o público brasileiro, para a sociedade brasileira, principalmente para os torcedores que aquela partida se faz
necessária naquele lugar porque isso faz parte de um processo de conquista e de avanço do futebol brasileiro
mundo afora. Infelizmente, o resultado nem sempre é tão bom, como comprovou o último jogo do Brasil com
a Alemanha, na Copa. De qualquer forma, a pergunta é esta: a organização desses amistosos por parte da CBF
merece alguma consideração, alguma avaliação do senhor em relação a esses contratos?
Faço a última pergunta. Sobre a gestão do futebol brasileiro, o senhor prega que a FIFA seja extinta e
substituída, reinventada ou reiniciada. O senhor pensa que a mesma coisa deveria ser feita na CBF? E aí lhe faço
outra pergunta: isso deve ser feito só na CBF ou também em outras instituições do futebol em outros continentes, em outros países?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito bem, Senador!
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Obrigado. Correto!
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador Zeze Perrella, podemos
deixar que o Sr. Andrew responda as perguntas do Senador. Depois, V. Exª...
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/PDT - MG. Fora do microfone.) – Só vou acrescentar uma
pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Por favor, V. Exª está com a palavra.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/PDT - MG) – Sr. Jennings, nós sabemos que a corrupção no
futebol – falo isso por ter sido dirigente de clube por quase 20 anos –, infelizmente, não acontece só no Brasil.
Essa é uma epidemia mundial, tanto é que essas operações do FBI pegaram corruptos das confederações pelo
mundo inteiro.
Nós já tínhamos conhecimento de corrupções sérias na própria Conmebol. Houve denúncias no passado que nunca foram efetivamente investigadas. Para se ter uma ideia, uma vez, quando eu era Presidente do
Cruzeiro, um empresário uruguaio me procurou e disse: “Fiz uma proposta para comprar os direitos de televisão da Conmebol, da Libertadores, por US$150 milhões, e eles fecharam o negócio por US$50 milhões.” Isso
ocorreu há dez anos. Sumiram US$100 milhões já naquela época.
Então, sabemos que é uma praga efetivamente mundial. Se mudarmos e simplesmente acabarmos com
a FIFA ou com a CBF, o que virá depois? Não seria outra entidade tão corrupta quanto essas? O que faz a cor-
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rupção não são as entidades, mas são as pessoas. São as pessoas que são corruptas. Como o senhor colocou
muito bem, isso só vai mudar quando, efetivamente, a sociedade fizer uma cobrança mais forte, até indo para
as ruas, porque o futebol é, realmente, a paixão do brasileiro, é a principal paixão do brasileiro e uma das paixões do mundo inteiro.
Eu queria só acrescentar uma pergunta para o senhor. O Vice-Presidente da CBF, José Maria Marin, está
preso, e não sabemos, até então – isso, parece-me, está correndo em segredo de justiça –, do que, efetivamente, ele está sendo acusado, qual o crime que, efetivamente, ele cometeu. Quero saber se existe, além de José
Maria Marin, outros brasileiros envolvidos nessas denúncias do FBI. O senhor, como jornalista investigativo, tem
conhecimento de alguma coisa de que nós ainda não sabemos com relação principalmente ao Vice-Presidente
a CBF, que está preso?
Era o que eu tinha a lhe perguntar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito bem!
Passo a palavra, agora, ao jornalista Andrew Jennings, para responder as perguntas.
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Bem; quantas perguntas!
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Ainda há umas dez minhas. (Risos.)
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Muitas das respostas estão bem a sua frente. Se os
senhores sabem que há uma conspiração criminosa acontecendo, não há necessidade de saber todos os detalhes, apesar de isso acabe por aparecer.
Sabemos que o Havelange trouxe a criminosidade para a FIFA. Ele ficou no poder, porque ele permitiu
que as confederações de futebol do mundo fossem criminosas também. E o FBI descobriu isso.
Estou muito feliz por tê-los ajudado a fazer essa investigação. Dei alguns documentos a eles, para que
pudessem continuar investigando o Chuck Blazer E investiguei muitos outros documentos que adquiri em relação à FIFA e sei que eles os estão analisando agora.
Realmente, estou muito ansioso, para saber quais são os próximos passos, mas acho que, se os senhores começarem... Bem, por onde os senhores vão começar? Bem, a Copa do Mundo é dada a um país se eles
derem o dinheiro correto. Não sei se o Catar pagou propina; não sei se o Vladimir Putin pagou propina, mas
sei que alguém, com certeza, pagou propina, em nome desses países, para eles receberem a Copa do Mundo.
Como sei disso? Como posso ter tanta certeza? Isso não é muito difícil. Alguém nos deu as evidências,
as provas, numa CPI, em Londres. Descobrimos que o Ricardo Teixeira estava participando disso. A Inglaterra,
na época, estava candidatando-se também.
Ouvimos dizer que é necessário que se pague para poder participar. Se não pagarem, vão participar?
Bem, os ingleses falavam: “Nós temos bons estádios. Nós temos vários torcedores apaixonados por futebol. Nós
amamos o futebol, mas nós não pagamos. Por isso, nós não recebemos a Copa do Mundo”.
O Teixeira apareceu e falou: “Bom, agora, temos o Nicolás Leoz, que está no Paraguai, esperando para
ser extraditado. Acho que vai acontecer em breve”. Ele falou da sua competição nacional. Ele queria que essa
competição se tornasse a “Competição Nicolás Leoz”, porque ele estava pedindo dinheiro. Sabemos agora que
havia, pelo menos, U$15 milhões, numa conta em Nova York.
Realmente, há muito trabalho envolvido. Então, os clubes ingleses teriam de competir pra isso. É isso
que ele queria. Acho que teríamos de ter a “Competição do Andrew Jennings” aqui. Não, é claro que não, mas
é isso que essas pessoas queriam.
Temos de observar as evidências e as provas para tentar saber quais são as evidências em relação ao
Leoz, ao Teixeira e também em relação a outros dirigentes.
Então, há coisas muito importantes aqui. Primeiro, esses eventos aconteceram. Essas pessoas da FIFA
simplesmente iam aos países e perguntavam: “O que vou ganhar com isso?” Você perguntava: “Quem é você?”
E respondiam: “Ah, sou alguém que vai votar para a FIFA!”
Devíamos simplesmente tê-los jogado no rio Tâmisa e deixado afundar, para termos certeza de que eles
não iam receber dinheiro algum, mas isso se tornou público. Somos jornalistas. Eu e meus colegas estamos
falando disso há anos, mas o Sepp Blatter simplesmente tapa os ouvidos. É claro que o chefe do jogo simplesmente não responde às demandas da corrupção, porque as pessoas simplesmente o levaram ao poder. Ele não
vai simplesmente denunciar as pessoas.
Esta era a armação da FIFA: o Blatter e o Havelange criaram essa configuração em que as pessoas podem
roubar.
Falo agora em relação aos requerimentos, às exigências de vender álcool nos estádios, porque o Sepp
Blatter queria fazer isso em relação à isenção fiscal.
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Os meus colegas da BBC e eu fizemos um filme, em 2010, antes da votação para a Copa do Mundo. Nós
sabíamos que essas pessoas arrogantes da FIFA exigiam garantias em relação ao álcool, por exemplo, nos estádios. Se você falasse: “Eu não faço, nós não podemos vender.” Ele falava: “Você faz, sim.” Vocês também teriam
que esquecer as suas legislações trabalhistas, vocês não teria nenhuma proteção para os trabalhadores, porque
eles não iam ganhar nenhuma hora extra; vocês teriam que dar várias garantias. Quando eu e meus colegas
fomos para o meu governo, perguntamos: “Podemos ver essas exigências?” Eles falaram: “Não, isso aqui é só
futebol.” Você não pode olhar para essas exigências. É isso o que aconteceu, mas, finalmente, consegui olhar
esses documentos. Nós fomos para a Holanda, onde eles tinham lá escritas as garantias de que precisávamos.
Nós olhamos e pensamos: “Bom, nós não vamos fazer isso.” E por isso nós não recebemos a Copa.
Muitas pessoas também não observaram algo muito importante em relação à Copa de 2018: quem é a
FIFA? O Ricardo Teixeira vai falar como nós vamos administrar a nossa economia?
Então, fomos para a Holanda, e os políticos falaram: “Nós não vamos fazer isso.” Por isso eles não receberam a Copa do Mundo, mas também percebi, ao ler essas garantias, que esses vigaristas da FIFA tinham criado
garantias que nenhum país europeu podia satisfazer, graças às regulações europeias, à nossa proteção trabalhista, à competição livre, a todas as diferentes regras que nós tínhamos. Todas essas demandas da FIFA eram
ilegais na Europa. Por que será que a Rússia recebeu a Copa do Mundo? Eles não estão na Europa, eles não
são parte da União Europeia. Então, posso ver essa armação acontecendo. É verdade, eles têm também bons
estádios, têm bastante torcedores, mas não é esse o ponto principal. Você vai pagar para jogar. É isso o que
acontece no mundo do Sepp Blatter.
No que diz respeito à relação entre a CBF e a FIFA, para mim ela é bastante transparente. A CBF não é
transparente, mas a relação é. O Teixeira é um corrupto desde que vocês nasceram. Alguns de vocês nem tinham
nascido ainda. O Teixeira, como vocês sabem, participa do futebol desde que seu sogro deu poderes para ele
na CBF. Desde então, ele é corrupto.
Eu gostei muito de ler sobre as investigações de 2001. Senador Dias, realmente vale a pena ler esse documento novamente, porque, se vocês achavam que o Teixeira era um corrupto, vocês não sabem de nada. Ele
é um grande corrupto. Ele, realmente, fez muitas coisas dúbias, pegando dinheiro emprestado com uma taxa
de juros de 50%. Vocês sabem o que estava acontecendo lá. Realmente, é um relatório muito bom. Se vocês,
realmente, quiserem limpar o futebol, livrar-se da CBF, começar tudo de novo, vocês têm que ler esse trabalho
do Senador Dias. Realmente, é um relatório muito bom. Não fala apenas sobre as estruturas brasileiras, mas
também sobre a FIFA. Vocês têm que pagar para jogar, como eu disse.
O Teixeira estava protegido não apenas por causa do Havelange, mas porque ele conseguia entregar o
que o Blatter e os outros criminosos em Zurique queriam: acesso. Eles deram para o Ricardo Teixeira esse poder
de vir, de dar a Copa para o Brasil.
É por isso que as investigações, como eu disse, devem se expandir e focar em quem estava participando
desse processo para ganhar a Copa, em quem estava realmente participando com a FIFA.
Que tipo de orgulho que vocês têm aqui, no País de vocês, pois vocês estão permitindo simplesmente
que os criminosos venham para o seu País e o administrem. É isso que está acontecendo.
Como alguém como o Teixeira pode simplesmente fazer com que os Senadores e os Deputados aprovem leis que são contra as pessoas? Não estou falando apenas de polícia e de políticas. Talvez até os filósofos,
em suas universidades, até as pessoas mais intelectuais, precisam entender o que deu errado, porque alguma
coisa realmente deu muito errado. E os senhores sabem disso.
Os senhores falaram sobre negociações ilegais em relação à escolha do Brasil para 2014. O senhores
podem saber disso melhor do que eu. Várias pessoas e vários candidatos tiveram de ser expulsos, porque sabíamos que essa deveria ser uma Copa para o Ricardo Teixeira. Ele passou muitos anos trabalhando para isso.
Os senhores podem olhar rapidamente por que o Brasil foi favorecido: é um País grande. A Argentina já
havia sediado uma Copa. Tínhamos a capacidade de fazer um grande torneio, mas vocês têm de olhar e ver
como o Ricardo Teixeira conseguiu realmente fazer isto: trazer a Copa para o Brasil.
O fato de não haver votação não quer dizer que não há propinas também. Muitas pessoas não entendem
isso. Elas acham que as propinas não são pagas por um país em particular, porque não houve essa votação,
mas se olharem para a FIFA, todo candidato teve de pagar alguma coisa.
A FIFA quer o dinheiro. Não pensem que eles não estavam pedindo dinheiro dos países, que Jack Warner
não estava pedindo dinheiro dos países.
E sabemos que há um envolvimento sério dos países do Golfo, onde temos muito dinheiro envolvido. O
Jack Warner realmente deve ser investigado. O FBI já vai investigá-lo. Mesmo antes de ele entrar no avião, as
pessoas vão falar com ele, investigando-o.
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Falamos um pouco sobre esses contratos para a seleção brasileira. Mais uma vez, precisamos de mais
investigações. Estamos investigando isso na Inglaterra. Estamos tentando descobrir também outras empresas
que existem. Por que uma empresa, controlando as receitas do futebol, tem de estar nas Ilhas Cayman, por
exemplo? Isso não faz sentido. Não. Isso não deve acontecer. Se, no futuro, alguma empresa disser que vai pagar um bom dinheiro para a seleção brasileira, vocês vão ter dizer: “Sim. Eles vão jogar no Brasil, para que os
torcedores possam ir assistir aos jogos”. E vocês também vão ter de perguntar: “Onde é a sua sede? Posso ver
as suas contas?”
Os senhores precisam saber quem são essas empresas, quem financia essas empresas e por que elas estão sendo financiadas, porque realmente isso pode ser uma parte interessante. A Suíça está observando isso,
assim como o FBI, nós também. Existem outras polícias observando e investigando isso também, mas acho
que tudo isso vai vir à tona.
Realmente, quero que isso que estamos fazendo possa ser colocado no nosso programa, para ser transmitido no final do ano. Os senhores realmente tem um grande trabalho e todos os recursos para fazer isso. Nunca
ouvi os torcedores brasileiros dizerem: “Nós amamos o Ricardo Teixeira! Nós vamos protegê-lo!”
Ninguém fez isso! Não é verdade? A CBF conseguiu desafiar as pessoas. Ouvi que a lei, no Brasil, permite
que as empresas privadas façam o que elas quiserem. Isso tem de parar! É necessário haver uma participação
pública em relação às transações financeiras.
Se é o jogo das pessoas, se é a equipe, se é a Seleção Brasileira e as pessoas têm esse orgulho em relação
a ela, eles têm que ter acesso a ela também.
“Havia um contrato com a CBF sem propina? Já houve algum contrato limpo?”
Não, sempre houve propina. Eu acho que vocês vão achar um nível diferente de corrupção aqui. Em
2001, vocês viram como é que eles se pagavam, quando entrou o dinheiro da Nike. Tinha que ter alguém aqui,
tinha que vir alguém aqui da Nike explicar o que aconteceu, porque, se eu patrocino seu time de futebol, eu
tenho que saber como é.
“O que está acontecendo com essa organização?”
Muito dinheiro acontece, mas é muito importante que se leia isso, que se saiba exatamente o que estava acontecendo com esses contratos. Do que eu escuto, pelos meus amigos repórteres, pelos torcedores, isso
não dá mais para continuar! Vocês têm que ter transparência. Se eles não quiserem transparência, vocês têm
que ter o poder, no Congresso, na política, de dizer: “Sim”, então, vocês não vão participar das ligas nacionais,
das ligas estaduais. Todos temos acesso a computador. Nós temos que saber, tim-tim por tim-tim, o que está
acontecendo. Não é difícil. Se eles não quiserem participar, mandem-nos embora! Vocês têm muito trabalho a
fazer. Vai ser divertido acertar essas coisas. Os torcedores querem que vocês façam isso.
(Ai, meu Deus, ainda tenho muitas perguntas aqui.)
Há um escândalo de que eu sempre me lembro. O trabalho que eu realizei com meus colegas lá em Londres, na Suíça, e, em 2010, quando foram votar para dar a Copa do Mundo para a Rússia, aquilo tudo aconteceu
em circunstâncias muito estranhas, e o Blatter deixou o Teixeira voltar, sabendo que era corrupto. Nós temos
os documentos! E ele deixou o Teixeira voltar, sabendo que ele era corrupto! O Teixeira veio para a Inglaterra
pedir propina. Você acha que ele iria receber? Você acha que ele foi para a Rússia pedir propina? É melhor vocês lerem os relatórios.
O que mais eu digo? Eu perdi alguma pergunta importante?
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – ... e começarei pela seguinte: o
senhor conhece um senhor com o nome de J. Hawilla?
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução livre.) – J. Hawilla?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Ele é Presidente de uma empresa chamada Traffic.
Bem, dentro do curso das investigações do FBI, ele, já na sua delação, diz que recebeu determinado valor
de propina, inclusive já fez esse acordo de devolver esse valor. E, assim, como ele, também já delatou outros
nomes brasileiros que estão envolvidos nesses pagamentos de propina.
A pergunta é a seguinte: O senhor poderia dizer-me de onde vêm essas propinas que o...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – O senhor poderia dizer a esta
CPI de onde vêm essas propinas que foram recebidas – não sei se ainda são recebidas – pelo J. Hawilla e pelos
outros brasileiros que ele já citou na delação para o FBI?
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O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Bem, o crime organizado é o mesmo no mundo inteiro. Sabemos que há empresas na Suíça, pagando Teixeira e Havelange. Por exemplo, temos também os intermediários. O pessoal, digamos, da empresa de televisão. Se há esses intermediários e eles querem propina
e comissão, então, esse modelo que descobrimos com a ISL, na Suíça, mandando dinheiro para o Teixeira e o
Havelange, sabemos que também acontece com outras – Coca Cola, Globo. O dinheiro passa por um intermediário; eles, então, pagam a propina.
Ficou muito claro, a partir da investigação policial na Suíça, que Havelange e Blatter disseram para a empresa que, se não houvesse mais esse intermediário, eles iriam para outra empresa. Então, eles diriam que não
sabiam. E os agentes da Coca Cola, do Visa, do McDonald’s? Eles são burros? Eles não são burros! E, se eles não
sabiam sobre as propinas para a FIFA e que isso vinha dos pagamentos para os intermediários, eu ficaria muito
surpreso. Eu já sabia das propinas da ISL há dez anos!
Sabíamos, com certeza, que a ISL estava pagando suborno para os dirigentes da FIFA, mas é possível...
Até que a empresa caia e tenha dívidas imensas... Nada acontece. Então, nós temos de falar com os patrocinadores, sejam estrangeiros, sejam brasileiros. “Você tem certeza de que a sua mão está limpa?” Aí eles vão falar:
“Ah, não, nunca pagamos propina”. Mas podemos perguntar se eles já participaram de alguma coisa com a
empresa Traffic ou com alguma outra empresa, com a Conmebol etc. Eles não são burros, eles não podem dizer que não sabem, eles são empresários muito capazes.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Dentro da investigação da FIFA,
FIFA case do FBI, aparece um coconspirador nº 12. Segundo essa investigação, esse coconspirador nº 12 tem
cadeira na FIFA, na Conmebol e na CBF. Alto escalão nessas três entidades. O senhor pode afirmar que essa
pessoa é o atual Presidente da CBF, Marco Polo Del Nero?
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Eu não sei se é Teixeira ou Del Nero, porque ele acabou de passar, de entrar...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Pelas informações que nós tivemos, essas investigações do FBI são atuais. Então, essas investigações se referem a uma pessoa da atualidade.
E, com certeza, o Ricardo Teixeira, nessas informações aqui, pelo menos na minha visão, não cabe.
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Teixeira está fora, mas temos Marin e Del Nero. E eu
fiquei boquiaberto de ver o Teixeira sair e o Marin entrar e fazer a mesma coisa. Depois, Del Nero. Todo mundo
fazendo a mesma coisa. E ninguém fez nada. É uma história fantástica para jornalistas e uma tragédia para o Brasil.
Nós temos que ter um pouquinho de paciência. Vocês podem falar com o FBI em off, mas tudo vai acontecer lá nos tribunais em Nova York, porque essas pessoas que são os coconspiradores vão entrar nessa lista.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – A mídia divulgou que esta afirmação que vou citar aqui foi atribuída ao senhor: “Eu dei os documentos cruciais ao FBI que desencadearam
as prisões de ontem. Haverá mais para vir”. O senhor também entende que os próximos alvos são brasileiros?
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Vamos etapa a etapa.
O FBI veio falar comigo em 2009 – nunca disse o que estava fazendo, mas detetives não falam sobre o
que estão fazendo – e me pediu que eu falasse sobre as pessoas na FIFA, porque eu sabia quem eles eram, onde
eles escondiam suas namoradas etc. Então, em 2011, quando Chuck Blazer espremeu o Warner, nós tivemos
toda aquela questão na imprensa americana: “Ah, não, o Chuck Blazer é um herói, ele é muito íntegro”. Mas não
é, ele é tão sujo quanto o Warner.
E aí eu consegui os documentos sobre sonegação, contas offshore etc e falei com o FBI: “Eu tenho esses
documentos. O que eu faço? Entrego para vocês ou para o pessoal da Receita?”. E ele disse: “O senhor é que
sabe, mas nós realmente queremos ver esses documentos”. E menos de dois meses depois, Blazer recebeu,
então, aquele chamado. Ele sabia muita coisa, incluindo as pessoas sobre a empresa Traffic America, Jeffrey
Webb. Esse relatório dizia: “Ah, sim, ele pode até ser o próximo presidente, mas é estranho, porque ele é ainda
mais corrupto do que os que vieram antes” Eles só querem tirar proveito, tirar cada vez mais proveito.
Em 2012, eu me encontrei com o pessoal do FBI, antes das Olimpíada de Londres, – o senhor estava lá? –,
e passei para eles uma outra lista de subornos em dólares, e você pode, então, saber mais ou menos quem são.
Temos que ter um pouquinho de paciência, mas entendam: a justiça em Nova York e o FBI têm que fazer
as coisas tudo direitinho. Não podem simplesmente pegar um avião cheio de autoridades do mundo inteiro e
levar para lá. O FBI tem a inteligência, pega primeiro, conversa com as pessoas, investiga as transações bancárias, até que o caso esteja bom o suficiente para ir para a justiça, e, então, eles fazem o indiciamento.
Mas essa festa ainda não acabou.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – O senhor pode afirmar que existam alguns nomes de brasileiros envolvidos nesse FIFA Case, já que o senhor disse que haverá mais por vir?
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O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Sim, eu acho que haverá, mas vocês sabem quem são
os seus brasileiros, quem já foi indiciado ou uma testemunha que vai colaborar. Eles também podem colaborar,
também há essa questão de delação premiada, de pessoas que colaboram para terem suas penas reduzidas.
Precisamos pensar: antes de tudo acontecer na CBF, estava todo mundo tão ocupado organizando os
jogos que não tinham a menor ideia de que o Teixeira e o Marinho estavam realmente recebendo propinas e
tirando proveito dessa situação? Seria essa a pergunta. E vocês têm que fazer isso antes que a CBF rasgue os
documentos.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ. Tradução simultânea.) – Dentro da
pergunta anterior que fiz ao senhor, dentro das investigações do FBI, com certeza o Ricardo Teixeira não é o coconspirador 12 porque ele é o 13. Então, na verdade, a possibilidade de sobrar para o Marco Polo é bem grande.
E uma outra pergunta acerca esses documentos que foram entregues ao FBI, no FIFA Case, por V. Sª, o
senhor também poderia afirmar que existem alguns outros nomes fora o do José Maria Marin dentro desses
documentos, dirigente brasileiros?
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Não, eu não sou especializado em Brasil, mas na
FIFA, no dinheiro que passou pela FIFA.
Eu não vou dizer algo a não ser que eu tenha absoluta certeza. É claro, podemos tirar algumas conclusões embasadas, mas não posso afirmar algo a não ser que eu tenha certeza.
Eles não vão me avisar: “Estamos aqui, batendo à porta dele às 6h da manhã.” Não é assim. Os detetives
não falam quem eles vão prender. Só dizem isso depois que são presos. E eles têm de apresentar uma boa razão para terem prendido alguém. Mas eles estão trabalhando muito e, com certeza, vão chegar a alguma coisa.
Cada vez mais brasileiros eles seguirão.
Vocês têm de ter uma ideia sobre quem estava envolvido nesses contratos sujos. Dos suspeitos usais, é
claro, não podemos falar. Não podemos disseminar o nome deles até que algo seja encontrado, mas podemos
conversar, por exemplo, com eles.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito bem!
V. Sª teve contato com Chuck Blazer, que foi Secretário-Geral da Concacaf há mais de 20 anos. Esse senhor confessou ter participado de esquema de corrupção conhecido no FIFA case e colaborou com o FBI como
forma de reduzir sua pena. O senhor sabe se esse senhor menciona fatos envolvendo a Confederação Brasileira
de Futebol? O senhor, por acaso, possui algum tipo de documento comprovando isso?
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Muitos dos meus documentos vieram através da FIFA
na Suíça ou de dentro da Concacaf. Eu já estava enjoado de o Blazer fingir ser aquela pessoa maravilhosa! Mas
eu ainda não entrei tão profundamente no caso da CBF, como vários de seus ótimos repórteres que vocês têm
aqui. Tenho a certeza de que vai sair alguma coisa a mais e de que vocês terão de abrir outra CPI. A prova vai
sair. Mas não foco no Brasil, foco em brasileiros como Marin e como Teixeira, que estão na arena internacional.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Em sua opinião, Ricardo Teixeira
renunciou por causa das afirmações no julgamento na Suíça?
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – O senhor pode repetir, por favor? Está dando interferência.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Em sua opinião, Ricardo Teixeira
renunciou à Presidência da CBF por causa das afirmações no julgamento na Suíça?
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Ricardo Teixeira renunciou porque vim aqui a este
prédio e mostrei para vocês, numa audiência anterior no Congresso, os documentos referentes às propinas pagas
para o Teixeira, para a sua empresa, e pelo fato de nós termos pegado o Havelange também aceitando propinas.
Não houve um julgamento na Suíça. Essa é apenas uma propaganda do Blatter, falando que todo mundo enfrentou um julgamento na Suíça e que todo mundo, realmente, não foi acusado. Mas não é isso! Essa é
uma mentira. Essa é apenas uma mentira do Blatter. O único julgamento na Suíça ocorreu em 2008, e eu estava lá. Havia executivos da ISL que estavam administrando uma empresa que deveria ter sido fechada, mas
eles continuaram administrando essa empresa. Eles receberam propinas. Mas ninguém da FIFA passou por um
julgamento. Esse é apenas outro mito do Blatter, falando que todo mundo passou por um julgamento e que
todo mundo foi absolvido.
Nós conseguimos pegar o Teixeira. Em 29 de novembro de 2010, nós passamos num programa da BBC
uma lista das propinas, mostrando o Teixeira, mostrando o Nicolás Leoz. E nós descobrimos várias coisas. A
polícia suíça descobriu várias coisas.
Eu acho que, hoje à noite, se fosse descoberto que o Senador estava recebendo propinas, ele não ficaria por mais três anos. Ninguém iria expulsá-lo? Isso não iria acontecer. Isso é um escândalo, e é isso que está
acontecendo no mundo do Blatter.

186

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

Eu, na BBC, e os policiais no mundo começamos a nomear as pessoas. O Ricardo Teixeira, o Leoz, e várias
outras pessoas foram nomeadas em relação à propina, mas nada aconteceu. O Blatter nunca falou nada. As pessoas simplesmente continuaram fazendo o seu trabalho. No mundo do Blatter, as propinas acontecem. Não há
nada errado com que o Teixeira está fazendo para o Blatter? Tudo isso parte de um escândalo de imoralidade.
Eu acho que a FIFA tem que sair de Zurique. Eu acho que eles podem simplesmente alugar o seu prédio
e se mudar para outro lugar. Eu acho que o melhor lugar seria Amsterdã para a FIFA, porque lá nós temos um
tribunal internacional para criminosos.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – O senhor investiga a corrupção
já há muitos anos. Olhando comparativamente para o Brasil, como o senhor situaria a CBF em relação à FIFA?
É corrupta igualmente?
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Sim, todos são parte do mesmo esquema. O John
Gotti esperava que as pessoas estivessem vendendo drogas, roubando bancos, fazendo extorsões, é isso que
os criminosos fazem.
O Blatter esperava que o Teixeira existisse, que Jack Warner e que todas as outras pessoas que estão
surgindo cometessem atos criminosos, porque ele deu permissão para eles roubarem. Eles se tornaram presidentes e algumas coisas. Não sei se eu posso, não tenho ainda material para terminar todo o meu filme, mas
eu ainda vou falar isso no meu filme. Eles são uma conspiração criminosa. É simples assim. Todos eles são uma
conspiração criminosa.
Vocês já ouviram falar das conspirações criminosos aqui neste Pais, na América Latina, infelizmente é
muito normal, muito comum em todo o mundo. E a CBF e a FIFA são duas considerações criminosas unidas.
Nós precisamos nos livrar das duas.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito obrigado pela resposta.
Vou passar, agora, a palavra ao Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR - MT) – Eu queria falar, primeiro, sobre uma
citação do seu livro, Um jogo cada vez mais sujo. V. Sª fez referência às propinas recebidos por João Havelange
e Ricardo Teixeira, logo às vésperas da negociação dos direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2002
e 2006.
Segundo seus relatos, as propinas eram pagas por intermédio de empresas de fachada, estabelecidas no
Principado de Liechtenstein, a empresa Sicuretta de João Havelange e também a empresa Sanud de Teixeira.
O senhor detalha esses pagamentos e diz que os valores pagos à Sanud eram encaminhados às empresas de
Ricardo Teixeira no Rio de Janeiro sob forma de falsos empréstimos.
Eu gostaria, então, de saber de V. Sª, caso possua esta informação, quais são as empresas de Ricardo Teixeira, estabelecidas no Brasil, que recebiam dinheiro proveniente dessas propinas.
É melhor que ele responda a primeira e, depois, a segunda?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Pode ser, Senador.
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – É melhor responder uma pergunta de cada vez.
Você está falando, se eu entendi bem, por causa do nosso problema de som, sobre a empresa IMG, oferecendo mais dinheiro para o direito de transmissão para as Copas de 2002 e 2006.
Em relação à IMG, acho que eles estavam limpos, acho que era uma empresa limpa. Não acho que eles
receberam propinas. Eles, realmente, não foram muito bons para a FIFA, não ajudaram muito a FIFA. Como falei
no meu livro, através de uma das minhas fontes, consegui ter acesso às cartas escritas pelo chefe da empresa
IMG. Ele escreveu para dizer: “Vocês estão ouvindo? Estou oferecendo US$1 bilhão para 2002.” Qualquer organização esportiva falaria: “Quanto? US$1 bilhão? Aceito. Onde é que eu assino? Está ótimo!” Mas a IMG não
pagou propinas, e, como eu disse no livro, o que os corruptos da ISL e da FIFA não falaram para a IMG ou para
qualquer outra empresa... Havia outras empresas que queriam participar também. Eles não falaram. São duas
Copas do Mundo. Todo mundo pensava que era apenas 2002. Normal, mas só no final do processo de negociação, o Secretário-Geral, corrupto, da FIFA, você conhece ele? O Sr. Blatter! Surpresa: o Blatter teve que revelar
que era para duas Copas do Mundo. E mesmo grandes empresas, como a IMG, tinham que ir para o seu banco
e falar: “Estamos precisando de dinheiro para podermos pagar à vista. Precisamos de dinheiro para depositar,
para mostrar que vamos fazer o negócio.” Mas, quando você vai, duas semanas antes, para o seu banco e fala:
“Precisamos desse dinheiro para a Copa do Mundo agora”, às vezes é difícil. Realmente, isso é algo que pode
ser confuso, uma negociação confusa com o seu banco. É algo honesto, mas demanda tempo.
É isso o que temos em relação ao Blatter. Ele simplesmente bloqueou a IMG, impediu que eles participassem do direito de transmissão de 2002, de 2006, e um dos aprendizados da IMG foi que eles realmente não
pagam propina. Isso é algo que temos que pensar em relação ao Havelange e em relação ao Teixeira. Não havia
nenhuma competição comercial. A ISL não pagou um grande dinheiro. Se só há um processo de licitação, vou
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dar o melhor acordo que eu tiver, mas não é isso que eles fizeram. Eles continuaram pagando propina para o
Teixeira, para o Havelange e também para alguns outros da FIFA. Eles eram os principais recebedores desse
dinheiro. Eles, realmente, são as pessoas mais sujas.
Demorou bastante tempo para isso vir à tona.
Você tem outra pergunta, não tem?
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR - MT) – Tenho, mas ainda nessa (Fora do microfone.), o senhor poderia indicar especificamente o rastreamento desse recurso? Teria ido especificamente para
essas empresas, como aqui citei, aqui no Brasil?
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Se eu conseguir me lembrar, eu tenho que falar que
o Senador Dias fez uma excelente investigação aqui em 2001, que foi crescendo cada vez mais e que também
abrangeu os esquemas do Teixeira.
Como eu disse antes, há dois Teixeiras, não apenas um. Um é o operador financeiro muito habilidoso, que
foi capaz de fazer acordos financeiros muito bons, provavelmente até legais. Ele fazia negócios no mercado do
dólar e era muito bom nisso. Mas, quando falamos do Ricardo e de sua gestão na CBF, ele estava recebendo
50% de juros de um dos bancos. E aí nós descobrimos que havia um esquema acontecendo, que algum dinheiro estava indo para o Caribe, para outros lugares. O dinheiro realmente começou a circular. Mas, como eu
disse, quanto a esse relatório do Dias e dos investigadores, se eles estiverem vivos ainda, tragam-nos para cá,
perguntem a eles o que vocês têm que fazer. Realmente, foi um trabalho muito bom, mas eu não tenho uma
votação aqui, não tenho poder de voto aqui.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR - MT) – Segunda pergunta: no programa televisivo “FIFA, a vergonha do futebol”, exibido pela BBC, V. Sª faz referência a propinas pagas pelo Catar a membros do comitê executivo da FIFA.
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Eu não estou conseguindo ouvir. Só um minuto.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR - MT) – V. Sª faz referência a propinas pagas
pelo Catar a membros do comitê executivo da FIFA, para que aquele país fosse eleito para sediar a Copa de
2022; segundo informações veiculadas, os dois maiores recebedores dessas propinas foram exatamente João
Havelange e Ricardo Teixeira; gostaria de saber se V. Sª pode detalhar o caso e se possui documentos relativos
às transferências realizadas para os dirigentes brasileiros.
Ainda na mesma pergunta – isto é muito comentado no Brasil: o senhor acredita que essas propinas
possam interferir inclusive nos resultados das Copas? Ou seja, o senhor acredita que as propinas podem ter o
peso de predefinir qual país deverá ser o vencedor de tal Copa?
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Eu não acho que nós já dissemos coisas específicas
sobre o pagamento do Catar e quem recebeu o dinheiro. O que me preocupou, o que me deixou muito interessado foi o que eu falei mais cedo sobre a experiência do David, de quando eles estavam tentando participar
da Copa de 2018.
Eles receberam várias pessoas, como o Teixeira, o Makudi, o Leoz e o Jack Warner, que estavam tentando simplesmente retirar dinheiro deles. Eles fizeram isso com todo mundo. Eles não estavam interessados em
futebol, eles estavam interessados em roubar. Nós sabemos que existe essa paixão no mundo todo de tentar
sediar a Copa do Mundo; para eles, era simplesmente uma oportunidade de pegar propinas de várias pessoas.
Existem muitas pessoas trabalhando no Catar agora, as autoridades suíças estão analisando os registros financeiros da FIFA, o FBI também está analisando isso. Eu estou muito interessado nos resultados que nós teremos,
mas ainda não seria apropriado dizer que o Catar pagou propina. Você pode perceber que as pessoas que votaram no Comitê Executivo da FIFA tiveram que sair, porque eles eram muito corruptos. Nós sabemos que o
Catar é muito rico e sabemos que o Putin também é muito rico. E eles exigiriam dinheiro desses candidatos.
Até pediram dinheiro da Inglaterra, mas não tínhamos dinheiro para pagar.
Eu não acho que o Havelange esteja envolvido, ele é um Presidente de Honra, ele já foi, ele já recebeu
grandes relógios de ouro. É isso que eles fazem. Nós sabemos que o Havelange, realmente, tem grande influência na FIFA.
E nós temos que esperar. Não é nada contra o Golfo, contra os árabes, contra os muçulmanos, contra o
Catar, mas é muito calor, é quente demais no verão para se jogar futebol. Imaginem uma Copa do Mundo. Eles
nem deveriam participar do processo seletivo. Como eles conseguiram 22 votos? Precisamos investigá-los todos. Eu não estou falando que o Catar pagou, mas alguém pagou para o Catar.
E aí temos uma pequena diferença. Como eu disse para o Senador Romário ontem, eles não querem
admitir que fizeram algo errado. Então, talvez, não afete vocês aqui na América Latina, mas eles tiveram aquela questão ridícula que eles sugeriram. Esses corruptos estavam simplesmente dizendo para a Inglaterra que
não podíamos jogar futebol em tal e em tal data. Então, uma interferência que não tem nada a ver. Você não
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tem um calendário? Você não pode parar só porque o Joseph Blatter disse para você parar. Por quê? “Ah, não,
você não precisa perguntar. Você não pode perguntar. Não pergunte”. Não é só na Inglaterra, claro. Eu venho
da Escócia. Então, o meu país também será afetado, mas a Bélgica, a França, todos os países europeus têm grupos muito poderosos. Simplesmente, todo mundo pensou: “Não vai ter”. Então, eles nem sequer começaram
a brigar. “Vamos jogar futebol, vamos fazer muito dinheiro, e simplesmente esse problema vai desaparecer”.
É sujo. O que vocês esperam de um mundo administrado pela FIFA, Teixeira, Havelange, Leoz, Blatter? Nós
temos que desmantelar, desmontar essa rede, não apenas os executivos, mas os gerentes de departamentos.
Eles também nunca falaram nada. Eu ainda estou esperando que eles venham e cochichem para mim alguma
coisa que eles saibam. Não, nunca falaram nada. A ideia é que temos de fechar essas instituições. São os torcedores que devem sugerir um novo tipo de constituição. Isso tem que ser passado para as pessoas.
Eles podem alugar lá, aquele prédio. A mesma coisa com a CBF. Devem sair do Rio, completamente,
quem sabe? Só vendendo aquele prédio do Rio, vocês já poderiam passar uma mensagem: temos vergonha,
estamos constrangidos e teremos uma nova constituição, uma nova forma de se administrar o futebol, em que
os torcedores têm voz.
Então, vocês são as pessoas mais poderosas do mundo, do País, desculpem. Vocês são eleitos, vocês foram eleitos pelo povo.
(Interrupção do som.)
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Na Inglaterra, simplesmente você paga e recebe a
Copa do Mundo. (Pausa.)
No mundo sujo de Blatter, Havelange, aquele que faleceu em Buenos Aires, nós temos dois tipos de homens aqui: aqueles que roubam e aqueles que não dizem nada. Então, têm a mesma culpa, porque eles também recebem US$100 mil por ano.
Então, de repente, as pessoas chegam, na FIFA, e é só luxo e poder. Então, você é protegido por simplesmente estar lá; só pelo fato de você sentar lá com eles você fica protegido. E onde é que a polícia suíça foi no
dia 27 de maio? No hotel mais caro em Zurique, um dos mais caros do mundo, um dos mais luxuosos. Os torcedores não chegam lá. Apenas os dirigentes da FIFA. Ou seja, é pague e jogue. Por isso também, a Inglaterra
não ganhou, porque não pagamos. Nós não somos perfeitos, mas nós não pagamos.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR - MT) – Só um breve comentário, fora as propinas, fora esse mundo sujo, o padrão FIFA, qual o comentário que o senhor poderia fazer do padrão FIFA em
termos de organização do futebol mundial?
Além disso...
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR - MT. Fora do microfone.) – Como o senhor vê
também a questão da imposição da FIFA aos países, quando sediam uma Copa...
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR - MT) – ... em relação a uma lei específica como
é o caso do Brasil, a Lei Geral da Copa? Ou seja, a submissão de um país às regras da FIFA?
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Para a FIFA, para os corruptos da FIFA, não importa
o país. Eles simplesmente têm que realmente tirar todo o dinheiro, como eles fizeram com vocês.
Vocês sabem melhor do que eu das leis da FIFA e, realmente, é muito vergonhoso para seu país. A FIFA
simplesmente fez a gente fazer isso. Desculpa, mas qual era o país mais poderoso de futebol? Eu acho que nós
estamos neste país mais poderoso. Vocês tinham a integridade moral, física e de futebol para vocês falarem
simplesmente para a FIFA sumir com aquelas regulações dela
Vocês poderiam ter feito isso.
Vocês podem acusar o Teixeira, acusar a CBF, vocês podem provavelmente acusar alguns políticos e algumas outras pessoas.
Vocês sabem melhor do que eu onde as investigações devem ser feitas.
O Brasil não pagou, mas o Teixeira simplesmente disse: “Vamos lá! Nós podemos retirar muito dinheiro!”
Perdão: “Nós podemos mamar da teta desse dinheiro. Nós vamos simplesmente ganhar muito dinheiro. Nós vamos construir um estádio na selva, ninguém vai lá depois, mas não tem problema. Vamos construir. É uma festa!”
Eu acho que vocês têm que ir às construtoras também, saber quem são essas construtoras, quem deveria ter falado.
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Bom, nós amamos nossos amigos, nossos familiares na Amazônia, mas fazer um estádio lá não faz sentido!
Ninguém quer esse estádio lá. “Nós queremos outras coisas: queremos hospitais, escolas.” Eles certamente não
queriam aquele estádio enorme, em que se gastou tanto dinheiro. E é aí que nós temos que colocar os investigadores. Temos que saber quem participou dos contratos. Você pode até chamar algumas pessoas honestas
da FIFA, os representantes da Grã-Bretanha, o Jim Boyce, que acabou de se aposentar, e o Geoff Thompson.
Eles não recebiam propinas. Eles não aceitavam propinas.
Se você vive humildemente e, de repente, alguém lhe chega dando champanhe e todos os outros prazeres que se pode ter na vida, você pode terminar aceitando isso. Mas, na Inglaterra, ninguém nunca falou nada.
Nós não somos tão ruins quanto o Teixeira, mas nenhum dos meus colegas veio para me falar: “Olhe, vocês têm
que investigar isso, investigar aquilo”.
No horizonte, nós temos a possibilidade de que a ICC (Corte Criminal Internacional) na América possa
impor algumas multas muito grandes sobre a FIFA, de modo que eles podem até falir.
(Interrupção do som.)
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – ... compartilhar informações, irem a Washington e
falar com o pessoal: “Vocês podem compartilhar conosco? Nós podemos trabalhar juntos?”
Cooperação internacional pode realmente vencer o crime organizado internacional.
Por favor, não desistam! Vocês nunca desistiram, e nós nunca desistimos.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Na CPI, nós vamos investigar
também, a fundo, tudo isso de negativo que acontece no futebol mundial, principalmente na CBF.
Só para encerrar, V. Sª tem alguns documentos que possa...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – ... deixar com esta CPI, documentos esses que estejam relacionados ao FIFA Case e que digam respeito a alguns empresários, diretores,
empresas, ou seja, que se refiram a qualquer coisa em relação ao nosso País?
O SR. ANDREW JENNINGS (Tradução simultânea.) – Nós temos vários documentos, mas essa investigação está sendo realizada. Portanto, nós não podemos passar para vocês os nomes e os valores, mas nós vamos
poder, no futuro.
Podemos, então, nos manter em contato.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito bem.
Antes de encerrar, eu coloco em votação a Ata da 7ª Reunião.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovada.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Andrew. Seja bem-vindo ao nosso País. É um prazer recebê-lo.
Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos e convidando para a próxima reunião a
ser realizada no dia 10/9, na próxima quinta-feira, às 10h30 da manhã, declaro encerrada a presente reunião.
(Iniciada às 10 horas e 28 minutos, a reunião é encerrada às 12 horas e 24 minutos.)
SENADOR ROMÁRIO
Presidente
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento do Senado Federal nº 616, de 2015,
destinada a investigar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Comitê Organizador Local da Copa
do Mundo FIFA Brasil 2014 (COL).
ATA DA 10ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 10ª Reunião, realizada em 23 de setembro de 2015, às 15 horas e 17 minutos, no
Plenário 9 – Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência do Senador Romário e com a
presença dos Senadores: Humberto Costa, Ciro Nogueira, Donizeti Nogueira, João Alberto Souza, Romero Jucá,
Omar Aziz e Paulo Bauer. Deixaram de comparecer os Senadores Zeze Perrella, Davi Alcolumbre e Fernando Collor.
Na oportunidade, foram aprovados os seguintes requerimentos:

O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Boa tarde.
Havendo número regimental, declaro aberta a 10ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pelo Requerimento nº 116, de 2015, com a finalidade de investigar a situação do futebol brasileiro.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se à apreciação de requerimentos.
Antes de encerrarmos a parte deliberativa, esta Presidência tem um comunicado importante a fazer.
Está convocada para a próxima semana uma importante audiência pública, seguindo a proposta de plano de trabalho formulado pelo Relator, Senador Romero Jucá. Assim, nesta quarta-feira, dia 30 de setembro
de 2015, serão ouvidos, em audiência pública, os seguintes convidados: Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, Presidente da Federação Paulista de Futebol, Rubens Lopes, Presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio
de Janeiro, Castellar Modesto Guimarães Neto, Presidente da Federação Mineira de Futebol, Evandro Barros de
Carvalho, Presidente da Federação Pernambucana de Futebol, e Gustavo Vieira, Presidente da Federação de
Futebol do Estado do Espírito Santo.
Portanto, seguindo a orientação constante do plano de trabalho formulado pelo Relator, ouviremos em
audiência pública todos esses presidentes de federações de futebol, que já confirmaram a sua participação à
Secretaria desta Comissão.
Além disso, informo que o Sr. Senador Hélio José comunicou a impossibilidade de seu comparecimento
à reunião de hoje, pois participará de reuniões de comissões do Parlatino, na qualidade de membro do Grupo
Brasileiro do Parlamento Latino-Americano, que será realizado no México entre os dias 23 e 27 de setembro.
Coloco em votação as Atas das 8ª e 9ª Reuniões.
Os Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Partimos para a parte deliberativa.
De início, esclareço que o Requerimento nº 42, de 2015, que requer o convite do Sr. Ricardo Gomyde,
candidato nas últimas eleições para Presidente da Federação Paranaense de Futebol, foi retirado ontem pelo
autor, Senador Roberto Rocha.
Assim, o Item nº 3, relativo ao Requerimento nº 42, de 2015, não será apreciado, pois se refere ao requerimento retirado pelo autor.
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Quanto às convocações dos Srs. Marco Polo Del Nero, Ricardo Teixeira e Wagner José Abrahão, esclareço
que este ainda não é o momento adequado para chamá-los a depor perante a Comissão. Esses depoimentos
serão mais úteis à CPI quando tivermos uma quantidade maior de documentos e informações para inquiri-los.
Nesse sentido, ficam retirados da pauta os Itens nºs 1, 2 e 4, Requerimentos nºs 11, 12 e 44, de 2015, respectivamente.
Passamos agora à apreciação, mediante votação...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Como ainda não temos quórum
para votação nominal, vamos deixar isso por último.
Com base no art. 121 do Regimento Interno, incluo extrapauta requerimento de minha autoria para que
possamos apreciá-lo.
ITEM 10
Requerimento Nº 91/2015
Requer alteração da segunda rodada para oitivas do Plano de Trabalho formulado pelo Relator, de modo
a ampliar o convite, no mínimo, para todos os Presidentes dos Clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro.
Autoria: Senador Romário
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
Senador.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Presidente, eu não entendi bem. Como é?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Na verdade, o nosso Relator
tinha feito um requerimento sugerindo seis ou sete nomes de presidentes de Clubes. Eu estou aqui, com este
Requerimento, abrindo esse leque para a possibilidade de a gente poder chamar qualquer um dos 20 presidentes dos clubes da primeira divisão.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Sim. Por quê, Presidente? Qual é a justificativa para chamar?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Porque, na verdade, eu acredito
que todos os 20 clubes da primeira divisão, todos da segunda divisão, da terceira divisão e da quarta divisão
podem ter, sim, uma oportunidade, nesta CPI, para falar o que pensam do futebol, esclarecer algumas coisas
e passar para a gente, talvez, alguns dados que sejam bastante importantes neste momento que nós estamos
vivendo no futebol.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Eu perguntaria ao Sr. Presidente: por gentileza, se houve algum contato com os clubes. Há interesse deles em participar?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Não.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Presidente, na hora em que você participa
de uma Comissão de Inquérito, há uma exposição do seu nome.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador, eu não sei se o senhor
entendeu o objetivo do requerimento: é um convite. Convite as pessoas aceitam ou não.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Ele aceita ou não aceita vir.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Esse é um direito deles.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Sim. Então, o convite...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Antes de perguntar a eles, a
gente tem que colocar o requerimento em pauta para ser votado. A partir do momento em que foi votado...
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Mas eu quero que fique bem claro que ele
vem se quiser vir.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Convite é isso. Em princípio, é isso.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Está bom, se é um convite para vir apenas
se quiser, se tiver alguma coisa a esclarecer... Não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Não querer vir é um direito deles. Dependerá desta Comissão tomar outras providências ou não.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Está bem. Eu concordo, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Algum outro Senador?
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Eu estava com essa dúvida, mas foi esclarecida. É convite.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Claro.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Se ele quiser vir...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Ampliar o convite, no mínimo,
para todos os presidentes dos clubes.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Agora ficou claro, Presidente. A dúvida foi
esclarecida.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Sr. Presidente.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Acho que, como é convite, eles virão. Haverá
cidadãos e cidadãs aqui que, de repente, a gente terá que convocar, mas eles estarão na condição de convidados.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Exatamente. Em princípio, é isso.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Sr. Presidente, eu quero dizer aos Srs. Senadores que o objetivo principal da CPI não é só achar culpados, mas achar soluções, e, para nós acharmos soluções, precisamos
ouvir o maior número de pessoas possível.
Então, acho que os presidentes de federações têm muito a nos dizer aqui, porque você conta nos dedos
de uma mão só quem realmente está presidindo uma federação com decência, com transparência, como deve
ser feito no futebol brasileiro. Apesar de ser uma instituição privada, sem ingerência, sem recursos públicos,
ele é um patrimônio brasileiro.
Por isso, no final deste relatório... Eu achei muito boa essa convocação para quarta-feira que vem, Presidente Romário, porque eu acho que é com esse debate que nós poderemos construir um relatório final apresentando propostas importantes para o futebol, para as mudanças que devem ocorrer.
Há algumas mudanças que eu acho que o futebol brasileiro merece ter. O tratamento dado aos clubes da
Série A é um tratamento desigual em relação aos outros clubes que vem da Série B, da Série C, da Série D e a
alguns que não estão em série alguma, até porque futebol não é só os 20 clubes da Série A. Nós não podemos
só discutir os 20 clubes da Série A. Esses 20 clubes da Série A hoje não conseguem formar uma seleção brasileira. Se a gente não trouxer jogadores de fora do País para participar, nós não conseguimos formar.
Acho prematura a saída de jovens, crianças, do Brasil para jogar fora. Acho prematura. Até porque muitas
dessas crianças que estão indo jogar no futebol europeu depois voltam para a Seleção Brasileira sem ter afinidade nenhuma, sem a gente sequer saber quem são. Hoje mesmo eu vi, espantado, um brasileiro se negar a
vir defender a Seleção Brasileira para se tornar cidadão alemão. Ele se negou. Ele pediu para ser desconvocado.
Veja a que desrespeito se chegou àquilo por que todos nós temos muito orgulho. Temos orgulho de pessoas
como você, Romário, que foi tetracampeão mundial, que nos deu muita alegria, mas muita tristeza também,
pois não era nada bom quando fazia gol contra o meu time.
Mas eu quero dizer o seguinte: nós precisamos ter um relatório final não apenas achando responsáveis.
O mais importante desta CPI é nós encontrarmos também a opinião de diversos segmentos que possam contribuir para que a gente possa fazer um relatório e apresentá-lo à sociedade brasileira. E aquelas pessoas que
cometeram alguma coisa errada ou não nós iremos encaminhar aos órgãos competentes para que eles possam
tomar as providências. Mas eu acho que é essa a grande contribuição que nós podemos dar.
Então, hoje eu fiquei realmente triste, Senador Romário, por ver um jovem jogador brasileiro convocado
se negar a vir jogar pela seleção brasileira por preferir ter a nacionalidade alemã. Nem se cogitava isso antigamente, mas é isso, a saída de crianças e jovens prematuramente para jogar no futebol europeu, porque virou
um negócio muito grande, muito forte, e que quem sofre com isso é a seleção brasileira de futebol.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Antes de V. Exª falar, Senador, eu
queria só fazer um comentário ao Senador João Alberto. Não sei se o senhor está a par, se o senhor é sabedor
de que existe uma possibilidade muito grande, ou melhor, uma vontade grande de alguns clubes do Rio, de
São Paulo, Minas, de Porto Alegre, do Paraná, de Santa Catarina, enfim, de fazerem um campeonato paralelo
aos campeonatos estaduais, por exemplo. Esse também pode ser um motivo para que esses presidentes desses clubes que tiverem vontade possam vir a esta Comissão esclarecer aos membros desta Comissão algumas
dúvidas que possamos ter.
Então, o meu objetivo, com esse requerimento, é trazer presidentes de clubes ou de federações para
que a gente trazer coisas positivas. Eu acredito que essas pessoas que vivem no futebol há muitos anos têm
muito o que nos contar, têm muito para nos falar e têm muito a responder para nós, e acredito que a melhor
oportunidade que nós podemos ter, nesses últimos anos, é esta CPI.
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Era isto que eu tinha a falar para V. Exª e para todos os outros.
E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é que o meu objetivo, como Presidente desta CPI, é, eu
acredito, o objetivo de todo brasileiro decente, correto, que queira realmente uma melhora, uma repaginação
e, principalmente, uma moralização do nosso futebol.
Eu entendo que esse não é o pensamento de todos, mas é o meu. Portanto, eu, que estou aqui desde o
primeiro dia de abertura desta CPI, lutarei, no bom sentido da palavra, com todas as minhas armas para que a
gente possa conseguir fazer aqui, nesta CPI, um relatório que seja positivo e para que, em relação àqueles que
são culpados por cometerem infrações, crimes e se enriquecerem ilicitamente, a Polícia Federal, o Ministério
Público, o TCU, seja lá qual for o órgão responsável, tome as suas providências reais e necessárias.
Passo a palavra ao Senador Donizeti Nogueira.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Primeiro, quero reconhecer que os requerimentos que V. Exª traz hoje aqui, Presidente, vão dar uma contribuição muito grande. Depois, a fala do Senador
Omar, com sabedoria, sobre a importância que podem ter essas pessoas que estão na lida do dia a dia com o
futebol brasileiro... Quero recordar, e reconheço, por exemplo, o trabalho do ex-Senador Leomar Quintanilha
na Federação de Futebol do Tocantins. Ali se vê um trabalho de dedicação, de sacrifício para manter o futebol
daquele Estado, no nosso Estado, como é mantido. Então, pode haver alguns presidentes que não pautem
pela seriedade, mas penso que, por exemplo, o Senador Leomar Quintanilha é uma pessoa que, por tudo que
conheço, trabalha com muita seriedade e muita dedicação.
Esta reunião de hoje, para mim, parece apontar para o fato, Senador Omar Aziz, Senador Presidente e
demais Senadores, de que podemos dar uma contribuição muito grande para o Brasil, para o futebol brasileiro, deixando registrado, como um marco, que o futebol é patrimônio do povo brasileiro e não pode ser apropriado por alguns que querem se locupletar desse patrimônio e enriquecer, lícita ou ilicitamente, em desfavor
do povo brasileiro.
Então, saio desta reunião de hoje, Senador Romário, muito mais convicto de que temos um papel muito
importante para cumprir aqui, menos de punir e mais para dar rumo a isso que é tão caro, tão importante e
que faz parte da alma do povo brasileiro, que é o futebol.
Então, fico muito honrado de estar aqui e satisfeito com o rumo que temos visto no sentido de colher
bons frutos e resultados desta CPI.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Obrigado, Senador.
Na verdade, nós, que estamos acompanhando ultimamente os noticiários, vemos que o nosso futebol
vem realmente vivendo momentos de vergonha. O Presidente da CBF, o principal responsável pela entidade
maior do nosso futebol, não aparece nem nos seus compromissos na FIFA, em reuniões importantes da participação do futebol brasileiro nas nossas Olimpíadas do ano que vem.
Então, por aí, temos a ideia de que esse senhor está totalmente fora do contexto no que se refere a seriedade, a honestidade, e, pelo que estou vendo das atitudes que ele ultimamente vem tomando, ele tem total
consciência de que tem culpa em muitas coisas negativas e erradas que vêm acontecendo no nosso futebol.
Espero que possamos resolver esse problema o mais rapidamente possível, porque não é uma atitude digna,
não é a atitude que se espera de um verdadeiro presidente de uma confederação, principalmente da nossa.
Em relação a esse assunto, Senador Omar, este é o momento que vivemos. Realmente, é triste. As pessoas não têm mais respeito pelo nosso futebol, as pessoas não acreditam mais no nosso futebol, porque aqueles que comandam dão os piores exemplos, e nós temos que ficar passando por tudo isso que temos visto e
acompanhado todos os dias, pois praticamente toda hora há uma notícia negativa.
Nós, como Parlamentares que estamos tendo a oportunidade de participar desta CPI, como V. Exª acaba
de citar, temos que sair daqui com algum tipo de resultado positivo, não apenas punindo os que têm que ser
punidos, mas principalmente dando um rumo diferente ao nosso futebol, levando algumas ideias, com a nossa
experiência... Falo isto por mim, por ter sido jogador de futebol durante muitos anos. Todos que têm alguma
relação direta ou indireta com o futebol querem ver o futebol de uma maneira diferente da atual.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador João Alberto.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Quero voltar à linha anterior. Acho que sou
dirigente de futebol há mais de 30 anos. Eu considero o dirigente um sacrificado. Vivemos, hoje, no país do
denuncismo. Faz-se denúncia sem nenhuma comprovação.
Eu já participei de muitas CPIs nesta Casa. Estou aqui no Congresso desde 1979 e já vi de tudo. Sou Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. Recebo muitas denúncias, porque nós estamos vivendo na época do denuncismo, mas, se alguém não trouxer uma denúncia comprovada, eu não dou
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seguimento à denúncia. Notícias de jornais, notícias de revistas são escritas, mas eu quero é a comprovação da
denúncia. Ora, se eu chegasse a publicar o nome de qualquer Senador, eu estaria levando à opinião pública o
nome de um colega nosso, coisa que eu não faço sem uma comprovação.
Falamos muito de futebol, mas não olhamos a abnegação dos seus dirigentes. Evidentemente, há problemas. Em todo segmento social há o bom e há o ruim, mas eu vejo o futebol do Brasil como um dos mais
organizado do mundo. Daí essa conquistas sucessivas do Brasil. E quando saímos de uma Copa do Mundo em
quarto lugar, achamos que fomos os grandes derrotados, porque nós já nos acostumamos a ser os primeiros.
Eu estou aqui para colaborar. Eu acho que um convite às pessoas é interessante, porque elas vêm aqui
dar o seu conhecimento para melhorarmos o nosso futebol, mas nós nos pautarmos por notícias de jornais? V.
Exª me desculpe, Presidente, mas eu não aceito isso jamais se não houver uma comprovação.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador, não sei se felizmente
ou infelizmente, mas discordo com cem por cento do que o senhor acabou de falar, de praticamente tudo, de
todo o seu discurso.
Primeiro, o nosso futebol não é organizado; ele é um dos mais desorganizados do mundo.
Segundo, não temos dirigentes bons e ruins; temos ruins e péssimos. Esta é a minha opinião. V. Exª tem
a sua opinião e eu tenho a minha.
Terceiro, uma seleção brasileira disputar uma Copa do Mundo em casa e tomar de sete a um e ficar em
quarto lugar numa Copa do Mundo no Brasil? Se V. Exª achar que isso é um resultado positivo, desculpe-me,
mas eu não posso acreditar que o senhor tenha tido a experiência de dirigir algum clube de futebol, porque
isso não entra na cabeça de ninguém, principalmente na minha, já que joguei futebol muitos anos, e, por sinal,
muito bem, inclusive – desculpe-me a ausência de modéstia–, e sou conhecedor de todos os problemas que
existem no futebol brasileiro e tenho, inclusive, alguns conhecimentos do futebol mundial.
Agora, em relação às denúncias que acontecem nos jornais, por exemplo... O senhor não pode dizer que
não seja verdade que o Marco Polo Del Nero é ladrão, é safado, é desonesto, é corrupto...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – É um direito de V. Exª, mas eu
estou dizendo...
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA. Fora do microfone.) – V. Exª era profissional,
ganhava dinheiro para jogar.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Ele não é profissional para ganhar dinheiro do jeito que ganha.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Eu nunca ganhei dinheiro para dirigir clube.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Mas ele não é profissional para
ganhar o dinheiro que ele ganha ilicitamente. Ele teria que fazer o papel dele como Presidente da Federação
Paulista e, hoje, da Confederação Brasileira, o que ele, infelizmente, não faz, tanto é que está aí, e não sou eu
que estou dizendo.
Ontem, houve uma reunião importante da FIFA. Ele seria obrigado a estar lá representando uma comissão que foi feita em relação às Olimpíadas do ano que vem, no que se refere ao futebol, mas ele não foi, porque
ele tem medo de sair do Brasil e, automaticamente, ser preso.
Então, esse senhor – com todo o respeito que tenho por V. Exª, pelo seu histórico – para mim, não presta,
esse senhor, para mim, é imoral, esse senhor, para mim, é um dos cânceres que nós temos no futebol, e câncer
tem que ser extirpado, e eu serei aqui um presidente desta CPI que fará tudo para que realmente isso aconteça, porque ele é, realmente, hoje, o grande mal do nosso futebol. Isso aí é o que eu posso atestar e afirmar a V.
Exª, cem por cento, independentemente, inclusive, do que pensam V. Exª e outros.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Presidente, o senhor me desculpe – eu louvo V. Exª, já torci muito por V. Exª – ...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Eu lhe agradeço.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – ..., mas nós estamos na CPI. Somo juízes
aqui. V. Exª não pode externar a opinião que está externando.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Já externei.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Mas V. Exª, então...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – É porque V. Exª vem aqui pela
primeira vez, mas eu já externo isso desde que cheguei a Brasília.
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O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Mas V. Exª não pode! Aqui, nesta CPI, V. Exª
é juiz! Nós somos juízes! Nós vamos julgar, Presidente! V. Exª está extrapolando! Nenhum de nós aqui pode dar
a opinião que V. Exª está dando!
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Todos podem dar sua opinião, sim.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Não, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Podemos, sim.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Nós vamos julgar!
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Isso não é opinião, não, Senador.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Com que isenção V. Exª vai julgar?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – V. Exª está equivocado. Eu não
estou dando opinião; eu estou afirmando que ele é ladrão. Estou afirmando que ele não presta, estou afirmando que ele tem que ser preso, e será preso. Que assim seja! É a vontade de todos. Mas respeito V. Exª.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Mas V. Exª, como juiz... Um juiz dessa maneira, Presidente? V. Exª me desculpe! Já participei de inúmeras comissões de inquérito aqui, e das maiores...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Eu não. Esta é a minha primeira.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – E sou ainda Presidente de um Conselho de
Ética. Lá, eu não me pronuncio jamais. E nenhum companheiro meu pode se pronunciar, como V. Exª está se
pronunciando. Que me desculpe V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Eu respeito todas as opiniões
que as pessoas têm, principalmente a de V. Exª, mas essa é realmente a minha opinião, é o que eu penso desde
que esse senhor assumiu a CBF. Nada vai me fazer retirar essas palavras.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Então, V. Exª é suspeito para ser Presidente
desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Isso é o que V. Exª entende, não
é? Isso é o que V. Exª entende. Eu tenho que respeitar a sua opinião.
Outra coisa: eu tenho apenas nove meses de mandato e estou tendo a oportunidade e a honra de presidir não só a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, mas também esta Comissão, que tem como objetivo
maior moralizar o futebol.
Quero dizer a V. Exª que, independentemente do tempo em que eu estou aqui ou da minha idade, eu me
sinto um verdadeiro representante e com total autonomia para estar onde estou. Com todo respeito a V. Exª
e ao que o senhor pensa em relação às minhas atitudes e às minhas palavras, eu chego em casa e vou dormir
tranquilo quando boto a minha cabeça no travesseiro. Só para o senhor saber.
Temos aqui...
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Vamos votar os requerimentos?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Temos aqui os requerimentos.
Primeiro, vamos voltar ao Requerimento nº 91.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O Requerimento está aprovado.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Qual é o requerimento, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – É o Requerimento nº 91, requerimento, que foi lido, relativo aos presidentes dos clubes.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – De convite.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Sim, é um convite.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Para quem quiser comparecer, evidentemente.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Vou ler o requerimento:
Requerimento nº 91/2015.
Requer alteração da segunda rodada para oitivas do Plano de Trabalho formulado pelo Relator, de modo
a ampliar o convite, no mínimo, para todos os Presidentes dos Clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro.
Esse é o requerimento.
Passamos agora à apreciação mediante votação pelo processo nominal...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Sr. Presidente, para contribuir um pouco com o debate,
nós estamos chamando os dirigentes, convidando os dirigentes da Série A...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Na verdade, Senador...
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O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Eu também queria, depois, se V. Exª pudesse, ouvir não
todos os dirigentes da Série B, da Série C e das outras séries, mas alguns, para que eles pudessem embasar a
gente para o relatório final do Senador Romero Jucá, porque a gente não pode fazer um relatório apenas penando na elite do futebol brasileiro; nós temos que fazer um relatório pensando no futebol como um todo.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Na verdade, talvez fosse o caso de convidar um por região.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Sim, porque eu acho que eles podem dar uma contribuição.
Uma coisa é você ser dirigente de um clube como o Flamengo, como o Corinthians, de grandes times, como o
São Paulo, de outros grandes clubes...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – do América.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – ... que recebem aí, só de televisão, R$80 milhões, R$100
milhões, R$120 milhões por ano; outra coisa é ser dirigente de um clube que não tem R$200 mil para pagar a
folha no final do mês.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Como o Bacabal, lá da minha cidade.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Como o América, lá do Rio. O Romário é do América. Ele
só diz que era América depois que passou pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Vasco. Depois, ele inventou,
no final da carreira, que era América. Até então ele não falava o que era. Hoje não. Hoje ele não é mais América,
mas do Rio de Janeiro, Senador do Rio de Janeiro.
Mas eu quero dizer, Senador Romário, que eu acho que eles poderiam dar uma contribuição. É importante a vinda, e eu espero que todos aceitem o convite para vir aqui colocar sua experiência da Série A...
Veja que o futebol de Santa Catarina tem um deferencial: quatro times na Série A. Santa Catarina tem
mais clubes na Série A do que Minas, Rio, Rio Grande do Sul. São Paulo tem o mesmo número de times na Série
A. Então, Santa Catarina é uma referência positiva. O Criciúma está na Série B, disputando a Série B.
É importante ouvir o Presidente da Federação ou quem conseguiu fazer com que Santa Catarina chegasse a esse patamar. Não são times de ponta, mas estão ali. São medianos e surpreendem. Estão de parabéns!
Eu vi o Figueirense disputando a Série D com o São Raimundo, em Manaus, para tentar chegar à Série C,e hoje
ele está na Série A.
Então, se essas experiências que a Federação ou os clubes passaram foram boas para Santa Catarina, por
que não podem ser boas para outros Estados também? Para Roraima, do Senador Jucá, para o Maranhão, que
tem o Sampaio Correia, que está em quinto ou sexto lugar, bem em cima, na Série B. Mas o Maranhão também
fez uma reformulação boa nos últimos anos, deu uma crescida o futebol do Maranhão. Tocantins, do Senador
Donizeti, Piauí e outros Estados brasileiros, que têm times que estão na Série B ou na Série C.
Senador Romário, convidar todos, não, é impossível convidar todos, mas acho que podemos convidar
aqueles dirigentes que tiveram uma experiência boa e positiva, para trazerem para nós.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Boa ideia, Senador! Eu concordo
plenamente. Cada um poderia fazer um requerimento e chamar aqui um do seu Estado, no caso, do Maranhão,
do Amazonas, do Piauí, de Pernambuco, do Ceará. O Senador Humberto é de Pernambuco.
Aprovado o Requerimento nº 91, de 2015.
Passamos à apreciação, mediante votação pelo processo nominal, dos três requerimentos que envolvem
transferência de sigilo, itens 5, 7 e 8. Podemos votar todos em bloco, desde que por votação nominal.
ITEM 5
Requerimento Nº 83/2015
Transferência dos sigilos bancário e fiscal de José Maria Marin.
Autoria: Senador Paulo Bauer
ITEM 7
Requerimento Nº 88/2015
Requer informações bancárias e fiscais de José Natalio Margulies
Autoria: Senador Romário
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Pergunto ao senhor, que é o autor do requerimento, quem é essa criatura.
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O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Na verdade, é um senhor cuja
prisão o FBI está pedindo. Ele é brasileiro.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Ele está foragido e está envolvido nessa questão da FIFA.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – O item 8 é de autoria do Senador Paulo Bauer.
ITEM 8
Requerimento Nº 89/2015
Requer sejam solicitadas ao COAF as informações financeiras de José Maria Marin, no período de 12/03/2012
até a sua prisão na Suíça em 30/05/2015.
Autoria: Senador Paulo Bauer
Como votam os Senadores?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Favorável, Sr. Presidente. A relatoria dá o parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT - PE. Fora do microfone.) – Favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador Ciro Nogueira.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI. Fora do microfone.) – Favorável.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador Omar Aziz.
Senador João Alberto.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA. Fora do microfone.) – Com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Favorável.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Favorável.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Os requerimentos foram aprovados por unanimidade.
Vou passar a palavra agora para o nosso Relator, Senador Romero Jucá, que está prestes a se tornar um
homem sério.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Eu já sou, rapaz! (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – No bom sentido da palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cumprida a etapa
de ouvir os jornalistas e também da aprovação dos requerimentos, eu queria propor que o Presidente pudesse
dar encaminhamento, junto com a Comissão, para que, efetivamente, nós começássemos a ouvir os membros
de federações dos clubes de futebol, da forma como foi proposto, que nós fizéssemos um calendário, queria
propor ao Presidente que, como não estarei aqui na semana após o meu casamento, funcionasse como Relator
adjunto o Senador Davi Alcolumbre, que poderia fazer esse trabalho durante essa semana.
Nós entraríamos na fase do trabalho de ouvir os segmentos.
Já estamos recebendo informações dos sigilos que foram quebrados, nós estamos trabalhando nessas
informações, e, quando estiverem identificadas algumas questões relevantes, nós faremos uma reunião secreta com os membros da Comissão exatamente para discutir o resultado dessa quebra de sigilo e compartilhar
informações que são sigilosas, mas que devem ser de conhecimento de todos os membros, no sentido de verificar as providências que nós vamos tomar.
Portanto, esse seria o encaminhamento, Sr. Presidente, que eu proporia.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT - PE) – Só uma pergunta: esses requerimentos dos
itens 8 e 9 foram retirados?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Foram retirados.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – O item 8 não foi, só o item 9.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – O item 8 foi aprovado. É pedido do Coafi.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT - PE) – Foi aprovado, não é?
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O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Na verdade, o requerimento
do item 9 foi retirado...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Os requerimentos aprovados foram os dos itens 5, 7 e 8.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Esclarecido?
Algum Senador quer usar da palavra?
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido para a próxima reunião, a ser realizada na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro de 2015, às 14h30, para ouvirmos, em audiência pública,
os Presidentes da Federação de Futebol de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Espírito Santo e
de Pernambuco.
Declaro encerrada a presente reunião.
Muito obrigado a todos pela presença.
(Iniciada às 15 horas e 16 minutos, a reunião é encerrada às 15 horas e 52 minutos.)
SENADOR ROMÁRIO
Presidente
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento do Senado Federal nº 616, de 2015,
destinada a investigar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Comitê Organizador Local da Copa
do Mundo FIFA Brasil 2014 (COL).
ATA DA 11ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 11ª Reunião, realizada em 29 de setembro de 2015, às 14 horas e 35 minutos, no
Plenário 19 – Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência do Senador Romário e com
a presença dos Senadores: Humberto Costa, Donizeti Nogueira, João Alberto Souza, Omar Aziz, Paulo
Bauer, Hélio José, Roberto Rocha e Wellington Fagundes e os Deputados Federais Andres Sanches, Marcus Vicente e Marco Tebaldi. Deixaram de comparecer os Senadores Zeze Perrella, Ciro Nogueira, Romero
Jucá, Davi Alcolumbre e Fernando Collor. Na oportunidade, foi realizada audiência pública com o Presidente
da Federação de Futebol do estado do Rio de Janeiro, Sr. Rubens Lopes e o Presidente da Federação Mineira
de Futebol, Sr. Castellar Modesto Guimarães Neto.
(Texto com revisão.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Boa tarde a todos!
Havendo número regimental, declaro aberta a 11ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pelo Requerimento nº 616, de 2015, com a finalidade de investigar a situação do futebol brasileiro.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com Presidentes
de federações estaduais de futebol, nos termos do plano de trabalho proposto pelo Relator, Senador Romero
Jucá, para esclarecer aspectos de organização e funcionamento das entidades regionais de administração do
desporto.
Esta audiência pública também tem fundamento no Requerimento nº 14, de 2015, de minha autoria,
que convida os Presidentes das federações de futebol para contribuir com informações relativas ao objeto da
CPI e apresentar sugestões para o aprimoramento legal e esportivo do futebol nacional.
Peço que componham a Mesa os seguintes convidados presentes: Sr. Rubens Lopes, Presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e Sr. Castellar Modesto Guimarães Neto, Presidente da Federação Mineira de Futebol. (Pausa.)
Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular.
Por isso, as pessoas que tiverem interesse em participar com comentários ou perguntas poderão fazê-lo por
meio do Portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/ecidadania, e do Alô Senado, através do número
0800-612211.
Para organizar os nossos trabalhos, esclareço que, após a exposição inicial dos nossos convidados, a palavra será concedida aos Senadores na ordem da sua inscrição. Terão preferência para uso da palavra, na seguinte ordem, o Relator, o Presidente, os membros e os não membros.
Com o fim de organizar o tempo disponível nesta audiência pública, sugiro que cada convidado tenha
dez minutos para sua exposição.
Concedo a palavra ao Sr. Rubens Lopes.
Antes, eu gostaria de agradecer a presença, nesta Comissão, dos Presidentes de duas das mais relevantes federações do nosso futebol e, claro, como não poderia ser diferente, como Presidente desta Comissão, de
convidar todos, não só da Comissão, mas do Senado e do Brasil, a entenderem e ouvirem um pouco do que os
senhores têm a dizer sobre o momento atual do nosso futebol.
Com a palavra o Sr. Rubens Lopes.
O SR. RUBENS LOPES – Boa tarde a todos!
Boa tarde, Presidente!
Agradeço, inicialmente, o convite para participar de um evento que tem como objetivo a melhoria do
futebol brasileiro e, por consequência, de tudo que daí advém, dos nossos campeonatos estaduais de futebol.
Atendo-me à sua fala, eu acredito que eu talvez pudesse trazer uma contribuição bem mais efetiva, e
espero que possa fazê-lo, de repente, numa nova oportunidade, para a qual eu me coloco aqui à disposição
de V. Exª e da Comissão, para um retorno a esta Casa, para um retorno a esta Comissão, trazendo proposições
e, quem sabe, podendo expor alguma coisa a mais.
Se nós dissermos que o futebol, no momento atual, está agradando a todos, certamente, a probabilidade
de estarmos incorrendo em um erro será muito grande. Como é o esporte mais popular do nosso País, todos
acham que entendem de futebol e todos, efetivamente, têm sugestões e diagnósticos para as mais variadas
situações, diagnósticos esses nem sempre próximos da realidade, possivelmente por falta de subsídios para
poder chegar a uma determinada conclusão.

200

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

Dentro dessa preliminar, eu acredito que a minha contribuição poderá ser um pouco mais efetiva, mais
produtiva se eu responder as perguntas daqueles que as queiram fazer sobre qualquer tipo de assunto, não só
especificamente em relação ao futebol do Estado do Rio de Janeiro, mas também ao futebol brasileiro.
Coloco-me aqui à disposição, Presidente, para responder a todas as perguntas. Eu acho que eu talvez
possa dar uma contribuição muito melhor do que falar aleatoriamente sobre assuntos que às vezes até não
venham a ser de interesse do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito bem, Presidente.
Passo a palavra agora ao Presidente da Federação Mineira, Sr. Castellar Modesto Guimarães Neto.
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Boa tarde a todos!
Cumprimento V. Exª, Senador Romário, e agradeço o convite para participar dos trabalhos desta Comissão. Desde já, coloco-me à disposição para todas e quaisquer oportunidades que esta Comissão entender
pertinentes a minha participação.
Eu gostaria, se V. Exªs me permitirem, de, dentro destes dez minutos, apenas apresentar alguns tópicos
sobre a realidade do futebol mineiro, a realidade da nossa Federação.
Assumi a Federação há pouco mais de um ano, há um ano e dois meses. Tenho 32 anos, sou casado, advogado criminalista de formação há 10 anos. Sou especialista em Ciências Penais pela PUC e mestre em Direito
Penal pela Universidade de Sorbonne, de Paris.
No ano passado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública pleiteando
a remoção daqueles dirigentes que estavam na Federação Mineira de Futebol. Determinou-se, portanto, uma
intervenção judicial na Federação Mineira de Futebol, em meados do ano passado. Então, houve um processo
eleitoral conduzido pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, com participação efetiva do Ministério Público e de uma comissão eleitoral formada por membros da OAB, no qual apresentamos uma proposta justamente de renovação não só etária, mas principalmente mental, de muita transparência. E foi nesse
contexto que a nossa chapa se viu alçada ao importante cargo de Presidente da Federação.
Eu encontrei, Sr. Presidente, uma entidade verdadeiramente sucateada. Não tenho vergonha de dizer isto.
Eu tenho aqui uma pequena apresentação bem singela – se for do interesse de todos – sobre a forma como
encontrei a entidade e a forma como ela se encontra um ano depois.
Encontrei um passivo tributário, naquela casa, de R$36 milhões, que, verdadeiramente, engessava o
funcionamento da entidade, com inúmeros bloqueios. A entidade já não movimentava a conta corrente há algumas décadas. Tivemos uma boa oportunidade, tendo em vista a abertura do Refis, e aderimos ao Programa
de Refinanciamento Público. Com isso, nós facilitamos nosso trabalho de auditoria, voltamos a movimentar a
conta corrente, o que não era a realidade da Federação – hoje, os pagamentos são todos informatizados –, conseguimos incluir no Refis débitos que, acreditem, existiam naquela Federação desde 1963 e que não estavam
prescritos, sendo, portanto, exigíveis, e reduzimos nosso passivo tributário de R$36 milhões para R$11 milhões.
Uma série de medidas foram tomadas ao longo deste último ano, na expectativa de melhorar nosso futebol local. Mudamos a sede, investimos de forma muito significativa em ações sociais... Este ano, fizemos uma
parceria com o Unicef muito relevante para a gente, porque todos nós sabemos que o Unicef não empresta
sua marca a qualquer entidade. Ele reconheceram naquela entidade, atualmente, uma possibilidade de engrandecimento de suas ações sociais, com alimentos, cadeiras de rodas, enfim. E investimos de forma muito
significativa no futebol amador, que voltou a fazer preliminares nas grandes arenas em Belo Horizonte. Recentemente, tivemos, inclusive, a final do campeonato amador de Belo Horizonte. Dobramos as categorias de base,
com campeonatos Sub-17 e Sub-15. Eu, particularmente, acho que a formação de novos talentos talvez seja a
maior das sugestões para o atual momento do futebol. Hoje, nós incentivamos e temos cada vez mais clubes.
E há outras questões de menos importância para esta Comissão.
Eu só queria, dentro deste contexto, trazer a V. Exªs alguns números, porque poucas pessoas conhecem
a realidade de uma federação da grandeza da Federação de Minas Gerais.
Em Minas, nós temos 45 funcionários na Federação, 228 autônomos, 23 prestadores de serviço e 220
árbitros. Nós estamos falando aqui de 516 famílias que dependem, direta ou indiretamente, da Federação Mineira de Futebol. Não digo que dependam do futebol – nós sabemos que esse leque se amplia infinitamente
–, mas da Federação Mineira de Futebol.
Temos, aproximadamente, 50 clubes profissionais no Estado de Minas Gerais e mais de 2.300 clubes
amadores divididos em Belo Horizonte, porque nós temos um campeonato na capital, e nas mais de 190 ligas
de futebol que nós temos em Minas, ao longo dos nossos 853 Municípios. Minas é um Estado do tamanho da
França e, se não me engano, o Estado brasileiro com o maior número de Municípios.
São, aproximadamente, 89.800 atletas entre profissionais e amadores e inúmeros campeonatos organizados ou supervisionados pela Federação. Para V. Exªs terem uma ideia singela, apenas na capital, em Belo
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Horizonte, nós temos, aproximadamente, 80 jogos realizados nos finais de semana, o que é um número muito
expressivo.
Tenho todo esse detalhamento aqui, caso V. Exªs tenham intenção de saber.
Apenas listei aqui.
Em Minas, nós realizamos, através da Federação Mineira de Futebol, o Campeonato Mineiro, o principal,
do Módulo I, o da segunda divisão, o da terceira, o campeonato feminino estadual e fazemos a Taça BH, esta
há mais de 30 anos.
Não sei se V. Exª, Sr. Presidente, teve oportunidade de jogar a Taça BH. Recentemente, tivemos a ideia de
trocá-la por um formato Sub-17, e foram 5 clubes, pela primeira vez na história, que nós trouxemos de fora do
País. Tivemos o Shandong Luneng, da China, tivemos o Nacional, do Uruguai, o Guaraní, do Paraguai, o Boston,
dos Estados Unidos. Quarenta clubes disputaram a Taça BH. Além dos principais clubes do Brasil, tivemos esses
clubes estrangeiros. É um torneio muito importante e significativo.
Temos, no nosso Estado, os Campeonatos Mineiros Sub-20, Sub-17 em duas divisões, e Sub-15, em duas
divisões. Na capital, nós temos o campeonato adulto, que é feito em três divisões, o feminino, o júnior, em duas
divisões, o juvenil e o infantil.
Só em Belo Horizonte, nós temos, aproximadamente, 1.234 jogos por ano, um número absolutamente
expressivo, além de, aproximadamente, 654 campeonatos realizados no interior do Estado, através das ligas de
futebol amador, que são, de uma forma ou outra, supervisionados ou incentivados pela Federação.
Eu tenho aqui – eu talvez informe isto em outro momento a V. Exªs – números bem detalhados do nosso Campeonato Mineiro de futebol. Muitas pessoas criticam e, às vezes sem informação, dizem que campeonatos estaduais são deficitários. Tenho aqui receitas líquidas que foram auferidas por cada um dos clubes que
disputaram o nosso campeonato estadual, caso V. Exªs queiram conhecer a realidade do Campeonato Mineiro.
Assim como o Presidente Rubens bem disse, coloco-me à disposição dos senhores não só para esta oportunidade, mas para eventuais próximas, na expectativa de atender aos anseios desta Comissão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito obrigado, Presidente.
Temos a presença do Senador Omar Aziz, um entusiasta do futebol e, segundo ele, artilheiro, fazedor
de 1.860 gols, né?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Foram 1.842.
Passo a palavra ao Senador.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Presidente, Senador Romário, quero cumprimentar o Presidente da Federação Mineira de Futebol, o Castellar, e o Dr. Rubens, Presidente da Federação de Futebol do
Rio de Janeiro.
O Senador Romário teve a iniciativa de colher as assinaturas para criar esta CPI, que quer mostrar o que
há de errado e aquilo que nós podemos propor, e a presença dos senhores aqui é mais propositiva, para podermos, depois, fazer um relatório e encaminhar ou fazer leis aqui que possam determinar o que deve ser feito.
Os campeonatos mineiro e carioca devem ter quase 100 anos. E, se você fizer uma análise, isto não é só
em Minas, pois no Amazonas é a mesma coisa, assim como em São Paulo: o título fica com dois ou três times.
No Rio, com quatro; em Minas, com dois. Uma vez ou outra dá uma zebra de outro time ser campeão.
Então, a participação dentro dos Estados já é diferenciada. O tratamento que o Atlético e o Cruzeiro têm
em Minas, a torcida que o Atlético e o Cruzeiro têm em Minas não é parecida, nem de longe, com a do Caldense ou de outros times de Minas.
O que fazer para tornarmos um campeonato mais competitivo, em que não saibamos, mais ou menos,
de antemão, quem vai ser o campeão regional? No Rio, fica restrito a Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo.
O título raramente não fica com um desses quatro clubes. Muito raramente.
O Rio tem formado times menores, times bons, com uma base boa, mas que, depois, são desfeitos, não
conseguem se manter.
Eu estava elogiando, na última reunião da CPI, Santa Catarina por ter quatro times na primeira divisão,
mais do que Minas, que só tem dois, mais do que o Rio Grande do Sul, mais do que o Rio, que tem três, e o mesmo tanto de São Paulo, que, parece-me, também tem quatro. E, se você for ver, nesses Estados de que estou
falando, comparando com Santa Catarina, estão os campeões brasileiros das últimas edições do campeonato.
Ou é carioca ou é paulista ou é mineiro ou é gaúcho, não sai disso, desses quatro Estados. Nós sabemos muito
bem quem será o próximo campeão brasileiro: será de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul ou do Rio de
Janeiro. Não sai disso, há muito tempo!
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Quando vamos ver o repasse para os clubes, vemos que o Flamengo, pelos jogos televisionados, tem
um repasse muito maior do que tem o Cruzeiro, por exemplo. O Corinthians, com certeza, também tem um
repasse maior do que tem o Cruzeiro, do que tem o Fluminense, do que tem o Botafogo, do que tem o Vasco.
O meu Botafogo está na segunda divisão, não dá nem para colocá-lo entre esses times.
A minha pergunta é o que a gente pode fazer para que a gente tenha um campeonato mais competitivo,
que saia dessa mesmice. A cada ano que passa, ser campeão do Estado não tem mais o mesmo valor. Hoje, o
objetivo não é nem ser campeão brasileiro, mas ser um dos times que vão representar o Brasil na Libertadores.
Esse é o foco dos principais clubes, porque a Libertadores passa mais dinheiro, o clube é mais remunerado.
O que tenho de experiência é que os times menores que estão na Série A, quando caem para a Série B, caem
completamente endividados!
Eu vejo que há uma renovação na Federação de Minas, pois você é um jovem... Isto é importante para o
futebol, pois tem de haver renovação, é lógico, mas eu queria a opinião do Rubens e a sua, Castellar, em relação ao que podemos fazer para que a gente possa ter um campeonato pelo menos regional mais competitivo,
porque o nacional... A gente vê esse campeonato, diz que ele é competitivo, mas vai chegar um momento em
que alguém vai disparar. Sempre foi assim. Os últimos campeonatos, todos eles, têm demonstrado isto: o clube
já é campeão por antecipação. Faltando duas, três ou quatro rodadas, Senador Romário, nós já sabemos quem
será o campeão brasileiro. Aconteceu isto com o Cruzeiro, no bicampeonato, com o Corinthians... Um campeonato com 38 jogos tem de ter um bom time titular, mas tem de ter um bom banco, porque são muitos jogos,
você tem de ter peças para substituir. Então, os times menores até começam bem, mas, depois, não têm como
segurar jogador no campeonato. O jogador sai, o time vai sendo desmontado durante o campeonato e depois luta para não ser rebaixado. Isso acontece com os times menores, que não têm condições de segurar isso.
Essa nossa questão é muito importante, porque a nossa organização, do futebol... Você cita Minas, e o
Rio de Janeiro também é um Estado que tem muitos clubes... Minas tem 850 Municípios. Cada Município desses tem, no mínimo, um time de futebol. Você fala em dois mil e poucos times de futebol. Imaginem dois mil
times de futebol com um calendário somente no início do ano e ficando totalmente fechados no restante do
ano. Você contrata um jogador para jogar três meses e depois o clube fica nove meses sem atividade. Vai para
o campeonato regional, pode não ser deficitário para os grandes clubes, mas, com certeza, o é para os pequenos. E aí forma um time na marra para poder disputar o campeonato, para fazer parte daquele campeonato,
mas sem nenhuma perspectiva de ganhar o título, sem nenhuma perspectiva de crescer, só por participar.
Essa é a realidade da maioria dos Estados brasileiros, é a realidade da maioria das estruturas. Não é diferente.
Então, eu queria aqui pedir a opinião dos senhores sobre como melhorar essa competitividade dentro
do próprio Estado e em que podemos ajudar aqui.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador Wellington Fagundes,
V. Exª gostaria de fazer alguma pergunta, de dar alguma sugestão para os nossos convidados?
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR - MT) – Bom, quero, primeiro, registrar a presença, Presidente. Mas quero dizer da satisfação de receber os dois convidados.
Como sempre temos insistido aqui, nosso objetivo é fazer com que o futebol brasileiro possa crescer,
possa continuar sendo a paixão da sociedade brasileira.
Eu acho, principalmente, que vocês podem aqui estar contribuindo, apesar de a nossa vida ser muito
agitada, mas é importante registrar que tudo isto aqui está sendo gravado. Portanto, isto aqui serve também
para que nós depois possamos estudar.
Minha pergunta vai mais ou menos na linha da pergunta do Senador. O que os Estados do interior... Por
exemplo, no meu Estado, o Mato Grosso, tivemos essa herança da mesma gestão por muito tempo e, ao invés
de uma evolução, tivemos uma involução nos clubes, diminuiu o número de clubes. Às vezes, numa cidade
do interior, consegue-se formar um time temporário, alguém investe, aquilo ali funciona por um tempo, mas
depois também acaba.
Mas nosso Estado, o Mato Grosso, também foi subsede da Copa do Mundo, e o que se diz lá é que o Estado jogou dinheiro fora ao construir um estádio... Inclusive, nosso projeto foi um dos mais bem avaliados, tanto
no projeto da arquitetura como no funcionamento durante os espetáculos, sem nenhum incidente durante a
Copa do Mundo, sem nenhum problema. E até nos surpreendemos com a capacidade do próprio Estado de
organizar o evento com uma boa nota, que o Mato Grosso acabou tendo.
Mas, de repente, vemos lá, em matérias na imprensa, só o lado negativo, só se mostra, por exemplo,
o estádio abandonado... Antes, discutiu-se muito que esses estádios teriam muito resultado com atividades
múltiplas, com outras atividades.
Eu gostaria de que vocês falassem um pouco dessa experiência de vocês.
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Eu tive a oportunidade de, em Portugal, logo depois da Eurocopa, uns três anos depois, discutir muito
com os organizadores, que transmitiram também essa preocupação, porque havia estádios que tinham que
ser demolidos, porque não havia como custear aquilo.
Mas eu também fui ao Catar e vi toda uma estrutura sendo feita, com planejamento, e eles me disseram,
inclusive, que alguns estádios já seriam construídos para serem desmontados depois e doados para países do
Terceiro Mundo.
Então, com essa experiência, o que vocês poderiam falar do dia a dia aqui, que vocês podem contribuir,
e também, claro, o nosso objetivo principal da CPI também é averiguar, investigar por que as coisas andaram
mal ou por que estão mal e o que pode ser corrigido. Eu gostaria também de, mesmo não podendo ficar aqui,
ter essa posição de vocês.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA. Fora do microfone.) – Não.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito obrigado, Senador.
Senador João Alberto, V. Exª gostaria de...?
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Não.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Não.
Senador Paulo Bauer? (Pausa.)
Presidente, eu tenho aqui apenas, na verdade, algumas perguntas que eu vou fazer já para que, quando
os senhores responderem, já respondam todas juntas.
A primeira é sobre a visão do senhor, a opinião sobre essa iniciativa da criação dessa liga independente
que alguns desses clubes têm interesse de fazer, principalmente em relação ao Rio, Minas e algum Estado do
Sul, não sei se Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. O que vocês entendem... Qual seria o benefício e o prejuízo
para os nossos campeonatos estaduais?
A outra pergunta é se os senhores têm algum conhecimento de alguma irregularidade praticada pela
atual gestão da CBF. Se tiverem, possuem algum tipo de documento que comprove alguma denúncia?
E, para finalizar, qual a opinião dos senhores sobre o atual formato de venda de direitos de televisão na Série A do Campeonato Brasileiro? O senhor acha que esse modelo promove algum desequilíbrio entre os clubes?
Estas são as minhas perguntas.
Podemos começar com o Sr. Presidente Rubens.
O SR. RUBENS LOPES – Bom, eu peço licença para responder na ordem das perguntas.
Senador Omar, primeiramente, a previsibilidade do resultado, evidentemente, é um fator de desinteresse
por uma competição. Se eu praticamente já sei quem vai ser o ganhador da luta, a atratividade desse evento
não vai ser tão intensa.
Entretanto, em relação ao futebol, isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro! Em Portugal – nós
fizemos um levantamento dos últimos 50 anos de campeonato –, nós vamos ter Porto, Benfica e, uma vez ou
outra, o Boavista.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RUBENS LOPES – Na Inglaterra temos o Chelsea, o Manchester, o Liverpool, pontualmente. Na
Espanha, a mesma coisa, o Real Madrid e o Barcelona. Na Itália, idem. Na Alemanha, idem. Então, no mundo
inteiro, efetivamente, esse fenômeno acontece. E não é diferente no Brasil. Quase 80% dos campeonatos nacionais ficaram com o Rio ou São Paulo. Se nós somarmos os campeonatos do Rio e de São Paulo, vai dar quase
75%, por aí, em torno de 80% de todos os campeonatos.
Nos últimos cinco anos, das últimas dez competições nacionais, o Rio ganhou a metade. Mas isso não
significa, de maneira nenhuma, que não se deva ou que não se tenha que não digo nem equilibrar isso, porque
isso vai ser impossível, porque não se consegue equilibrar, por um motivo muito simples: econômico.
Eu vou misturar a estação em relação à comparação com Portugal e com o Catar.
Eu fui Presidente do Bangu. Num determinado ano, nós recebemos uma proposta para fazer um jogo
no Catar. O clube recebeu uma cota, mas dentro do estádio não havia ninguém, literalmente, ninguém. Havia
alguns camelos no entorno, na pista, e mais ninguém. Por quê? Porque o sheik queria treinar a sua seleção e
levar para lá um time do Brasil fazer um determinado treinamento.
Então, esse fator econômico é decisivo por esse resultado que o senhor acabou de assinalar. É decisivo!
E essa diferença enorme entre o que recebe mais e o que recebe menos provoca, efetivamente, esse desequilíbrio. Como é que nós podemos fazer um campeonato...
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O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Pois é. Vamos colocar aqui o Flamengo. O Flamengo recebe R$120 milhões pela transmissão dos jogos, pelo pay per view...
O SR. RUBENS LOPES – No Brasileiro.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Recebe R$120 milhões por ano. Sabe quanto o Criciúma
recebe? Recebe R$20 milhões.
O SR. RUBENS LOPES – Como equilibrar essas forças?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Como você equilibra...
O SR. RUBENS LOPES – Como equilibrar isso?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – ... um time que ganha R$10 milhões por mês, como o
Flamengo – R$120 milhões de transmissão de televisão dá R$10 milhões por mês –, com um time que ganha
menos de R$2 milhões por mês? Para se manter na Série A, ele precisa pegar emprestado, endividar-se todo.
Ele não se mantém na Série A, porque, se você for verificar, o número de pessoas assistindo aos jogos desses
times que não vêm ao campeonato, vai ver que esse número caiu assustadoramente, o que compromete mais
as finanças do clube.
Então, hoje, chegar à Série A um time de porte médio não é uma vitória, administrativamente. Há um
grande risco de o time quebrar e levar 10 ou 15 anos para pagar a dívida. O Presidente da Federação disse
que tem dívidas de 1960. Isso ninguém controla. Uma coisa é um cara passar 20 ou 30 anos numa federação...
Então, Rubens, eu posso ter interpretado de modo igual, mas pelo menos que o clube seja rebaixado,
porque alguém vai ter que ser rebaixado, quatro deles serão rebaixados, mas que ele não chegue todo quebrado à Série B ou à Série C, e assim por diante.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR - MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
Como eu disse aqui, eu tenho outro compromisso e não tenho como faltar. Na verdade, eu fiz aqui uma
explanação pequena e tenho duas perguntas. Vou passá-las a V. Exª, Sr. Presidente, e gostaria, se possível, que
V. Exª pudesse passá-las para os dois Presidentes que aqui estão para que eles possam respondê-las. Se não
for aqui, pode ser até por escrito, depois.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco Oposição/PSDB - SC) – O.k, Sr. Senador.
O SR. RUBENS LOPES (Fora do microfone.) – Posso continuar?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco Oposição/PSDB - SC) – O senhor está com a palavra. Por favor.
O SR. RUBENS LOPES – Então, Senador, a variável econômica, financeira é fator decisivo para esse desequilíbrio. Enquanto isso não for corrigido, enquanto os clubes não entenderem que, nessa atividade comercial,
você precisa do seu adversário, você precisa do outro... Eu posso ter um monopólio de supermercado, mas, no
futebol, eu tenho que competir com alguém. Então, eu preciso de alguém para competir comigo. Isso não acontece na NBA. Por quê? “Ah, porque o sucesso da NBA...” Existe um equilíbrio financeiro. Lá não é permitido que
um receba um milhão para entrar em campo e outro receba quinhentos mil para fazer o campeonato inteiro.
Então, a primeira coisa que os clubes deveriam fazer é repensar na sobrevivência do produto, porque é
esse caminhar que, certamente, vai levar a cada vez menores...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Mas não é a CBF que organiza o campeonato?
O SR. RUBENS LOPES – Mas a negociação com a televisão quem faz são os clubes.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Pois é. Mas, agora, com a criação desse novo grupo do
Sul, Sudeste...
O SR. RUBENS LOPES – Vamos falar nisso.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Aliás, eu vi uma entrevista do Presidente do Flamengo em
que ele dizia que vai entrar com o time reserva no Campeonato Carioca.Veja a que estão reduzindo o Campeonato Carioca.
O SR. RUBENS LOPES – Vamos chegar lá. Vou responder isso também.
Então, com relação à negociação com a televisão, abrindo aqui um parênteses, todos os contratos de
transmissão são negociados pelos clubes, sem interferência de terceiros. O clube, diretamente, negocia com a
televisão, seja no Campeonato Brasileiro, seja em competição regional ou competição estadual. E não querem
permitir que os menores tenham condição de sobrevivência. E aí acontece isso tudo que o senhor está acabando de falar. Por quê? Como é que eu vou chegar para um profissional e dizer: “Atleta, o senhor quer jogar
no meu time?” Primeiro, ele pergunta: “Por quantos meses eu vou ficar empregado? Quanto tempo vai durar o
meu emprego? Eu não posso chegar lá e ficar dois meses empregado e, depois, ficar como um doido pensando em como vou sustentar a minha família o resto do ano.”
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Especificamente em relação ao Rio de Janeiro, esta cidade tem atividades o ano inteiro: ele sai da primeira
divisão, ele joga a Copa Rio, que é classificatório para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, mas esse
não é o quadro de todos os Estados brasileiros.
Então, a primeira coisa é você tentar corrigir esse desequilíbrio financeiro, e isso passa muito pela consciência desses clubes.
No que diz respeito, por exemplo – eu ouvi a sua frase –, ao Campeonato Carioca, campeonato regional, deficitário. Falando especificamente do Rio de Janeiro, o campeonato do Rio de Janeiro não é um campeonato deficitário. Se nós levarmos em conta que déficit se dá quando a despesa é maior do que a receita,
isso não acontece no Rio. Por que não acontece isso? Porque a receita não pode ser especificamente a receita
de bilheteria. Se não houvesse jogo, não haveria cota de televisão. Se não houvesse jogo, não haveria cota de
patrocínio. Se não houvesse jogo, não haveria várias propriedades transformadas em recursos. Então, quando
se fala em déficit, isso não se aplica ao Rio de Janeiro. Nós temos que desmistificar esse conceito, porque, se
nós pegarmos... “Quanto você recebe para jogar um campeonato, por hipótese?”“Ah, eu recebo R$7,5 milhões
para jogar um campeonato”. “Quantas partidas são?” “Quinze. Eu ganho R$500 mil para entrar em campo”. Isto
independentemente da bilheteria, independentemente do patrocínio, da exposição da marca, etc, etc. Então,
não é deficitário.
Agora, se nós quisermos focar: “Ah, só o que o bar vende...” Tá bom, porque a despesa que o jogo deu não
dá. “Ah, só o que o ambulante vendeu...” Não pode. Então, necessariamente, temos que incluir todas as rubricas de receita para saber se é deficitário ou não, mas eu afirmo, com certeza, que isso não acontece no Rio de
Janeiro para nenhum clube, grande ou pequeno, mas isto não significa, de forma nenhuma, que os menores
não ganhem mal. Certamente, eles poderiam e deveriam ganhar muito mais.
Acho que talvez eu tenha respondido em parte a sua pergunta. O que fazer para melhorar? Corrigir o
desequilíbrio financeiro que existe entre essas equipes. Esse é um ponto fundamental.
Calendário. O senhor falou aqui em calendário. Houve época em que não existia o campeonato brasileiro, competição nacional. Tínhamos um campeonato estadual durando o ano inteiro. Durava o ano inteiro em
Minas. Cada Estado tinha o seu campeonato pelo tempo que melhor lhe aprouvesse, Isto na época do amadorismo, no início do profissionalismo, muito tempo depois.
Depois, começamos um torneio Rio-São Paulo, no qual entrou clube de Minas Gerais, e ele se transformou,
então, no embrião do Campeonato Brasileiro. Houve um período em que o Campeonato Brasileiro ocupava
metade do ano. Era um semestre para a competição nacional e outro semestre para o campeonato estadual.
E aí os campeonatos regionais, os campeonatos estaduais foram, cada vez mais, encolhendo, foram, cada vez
mais, perdendo data para as competições nacionais. Como se não bastasse, até as datas de escape, a Copa do
Brasil passou a ter 84 clubes, sem nenhuma folga no meio de semana.
E o campeonato nacional contempla um número muito pequeno de clubes em relação à quantidade de
clubes que existem no País inteiro!
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Mas qual o campeonato nacional de que você fala?
O SR. RUBENS LOPES – É do Campeonato Brasileiro que eu estou falando.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Mas ele não é nacional!
O SR. RUBENS LOPES – Séries A, B, C, D...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Não! Não! Não! O Campeonato Brasileiro de série A é de
cinco ou seis Estados, não é do Brasil. Eu estou falando é no Brasil!
O SR. RUBENS LOPES – Mas, Senador...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Quando você...
Só um minutinho.
O SR. RUBENS LOPES – Desculpe.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Deixa eu lhe falar, Rubens: longe da gente debater aqui
conhecimento, o seu, o meu... Não é isso. Nós queremos é... Eu acho que o equilíbrio é uma coisa importante.
Em qualquer circunstância, o equilíbrio... Se eu disputar uma eleição para Governador e tiver muito menos dinheiro do que o meu adversário, com certeza, eu estarei quase que fadado a não ter êxito. Isso ocorre em qualquer situação. O equilíbrio financeiro é importante. Em qualquer disputa, o equilíbrio financeiro é importante.
É um princípio básico, se se trata de um negócio...
O SR. RUBENS LOPES – Atividade econômica.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – É, financeiramente. Até porque hoje, com a Lei Pelé, clube
não é mais proprietário de jogador, você pode investir o que for num jogador... Então, ninguém mais, nenhum
clube hoje...
O SR. RUBENS LOPES – Outro fator.
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O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – É um fator negativo.
O SR. RUBENS LOPES – Outro fator.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Antigamente, o clube dava assistência odontológica, médica, tudo, mas hoje não. Vai gastar dinheiro com dentista, se o jogador não pertence ao clube, se ele vai embora
em tantos anos? Ele assina um contrato de três anos e tchau e bênção, acabou. Não deve nada a ninguém, zero.
O clube não tem por que investir, se empresários, hoje, estão fazendo isso pelo Brasil afora.
O SR. RUBENS LOPES – É uma distorção da lei.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – É uma distorção da lei.
A gente não debate isso aqui. Ninguém quer debater. Os maiores formadores dos jogadores brasileiros
foram as bases dos clubes brasileiros, mas eles eram proprietários desses jogadores.
O SR. RUBENS LOPES – Concordo.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Os craques saíram daí. Agora não há mais craques, é um
ou outro que surge. O Romário veio daí, da base, mas teve todo o início da sua carreira financiado. Depois, ele
se tornou o grande jogador que foi e hoje é um Senador da República que representa bem o Rio de Janeiro e
o Brasil aqui.
Mas eu estou dizendo outra coisa para você. Por exemplo, você fala que o Campeonato Carioca não é
deficitário. Mas isso é por causa dos jogos, que são transmitidos... A pay per view é comprada lá no Norte. Eu
acho que há mais audiência com o Flamengo jogando...
O SR. RUBENS LOPES – O campeonato estadual é o que mais é visto em todas as cidades do Brasil.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Sim.
Por quê? Porque é um campeonato que, aparentemente, tecnicamente, é superior aos outros, mas não
é. Se fosse, não estaria na situação que está hoje.
O SR. RUBENS LOPES – Ouso discordar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Ouso dizer a você que o Vasco da Gama, que foi campeão
carioca, um time que disputou e foi campeão carioca, está em penúltimo lugar. Então, ouso lhe dizer que o
campeão carioca deste ano está prestes a ser rebaixado. Espero que não seja rebaixado, até porque respeito
muito o trabalho deles.
O SR. RUBENS LOPES – Eu também.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Não sou vascaíno, mas gosto do Vasco, tenho um carinho
muito grande pelo Vasco. É um grande time que espero que não seja rebaixado. Mas o campeão carioca está
em penúltimo lugar. E você vai dizer para mim...
O SR. RUBENS LOPES – É uma situação sazonal.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Sazonal, não.
O SR. RUBENS LOPES – Pontual.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Pelo amor de Deus!
Eu assisto aos jogos do Vasco. Eu assisti a 18 partidas do primeiro turno e já assisti a umas 9 ou 10 do segundo turno. A qualidade está longe.
O SR. RUBENS LOPES – Não é só do Vasco.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Mas eu estou falando do campeão carioca. Eu não estou
falando do Vasco. Eu estou falando do Campeonato Carioca, que você está dizendo que é superavitário e que
o Brasil todo acompanha, por paixão, Rubens, não pela qualidade. Não é isso.
O SR. RUBENS LOPES – Pode ser.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Qual é o grande craque, que jogador diferenciado joga no
campeonato carioca hoje? Quem é o Romário do Campeonato Carioca hoje?
O SR. RUBENS LOPES – E quem é o Romário do campeonato mineiro hoje?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Ninguém. Não tem ninguém.
O SR. RUBENS LOPES – E do gaúcho?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Não é Romário, não. Eu estou dizendo que não tem Zé
Dirceu, não tem Tostão, não tem nada.
O SR. RUBENS LOPES – Isso.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Não tem.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RUBENS LOPES – Zé Dirceu, não.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Dirceu Lopes. (Risos.)
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Vocês entenderam o que eu quis dizer.
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O SR. RUBENS LOPES – Não tem Nelinho, não tem Renato Gaúcho... É verdade. Não tem ídolo.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a
referência do campeonato carioca, que o Brasil ainda tem, ou a referência do campeonato paulista, que também é bem visto, não é a referência que nós...
Então, quando a gente fala em “tecnicamente”...
O SR. RUBENS LOPES – Está fraco.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Está fraco.
O SR. RUBENS LOPES – Concordo.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – O que fazer para a gente mudar isso?
Eu até disse, não sei se foi tolice...
O SR. RUBENS LOPES – Quer a solução?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Não. Eu disse que acho que jogador nenhum do Brasil deveria sair daqui com menos de 23 anos de idade. Nenhum jogador. Eu acho que deveríamos proibir de se tirar
jovens de 16 ou 17 anos do Brasil, porque, depois, eles vêm jogar pela Seleção Brasileira e a gente não sabe
nem o nome dele. Nunca os vimos mais gordos na nossa vida.
Agora mesmo, a Seleção Brasileira está formada...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – E muitos deles não vêm pela
qualidade.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Só isso. E, às vezes, aparecem
em um jogo só e somem.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Tanto é, Romário, que, em um campeonato são convocados 200 jogadores para a Seleção Brasileira. Quer dizer, todo dia é uma relação nova de jogadores que aparece.
Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou dizendo para você o seguinte: o mérito aqui da nossa CPI
é saber, especificamente, o comportamento das pessoas que estão na CBF e o que podemos fazer para contribuir para o futebol brasileiro.
O SR. RUBENS LOPES – Perfeito.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Tanto é que o Senador Romário convidou todos os presidentes de federações – é um convite, a pessoa vem se quiser, pois não está sendo convocada – mais para trazerem experiência, pois cada um tem sua experiência. O campeonato carioca é uma coisa, o paulista é outra,
o mineiro é outra, o amazonense é outra, o mato-grossense é outro, o catarinense é outro, e assim por diante.
É experiência para a gente...
Então, hoje nós já temos uma coisa, um diagnóstico, que não é feito por você ou por mim, mas o equilíbrio financeiro das equipes, para termos uma cobertura maior, é uma coisa em que nós temos que trabalhar,
Senador Romário. Nós não podemos achar... Por exemplo, está bom, vai pagar... Eu estou falando do Flamengo porque é o maior time brasileiro. Vai-se pagar R$120 milhões para o Flamengo, mas, se nenhum time jogar
contra o Flamengo, o Flamengo não pode transmitir nenhuma partida. É ou não é verdade?
O SR. RUBENS LOPES – É isso.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Então, o Criciúma, o Joinville, que recebe 20 milhões por
ano, diz: “Não. No meu jogo com o Flamengo, só entro em campo se receber a mesma cota do Flamengo”. Divide R$120 milhões por 38 e vê quanto dá por partida. São 38 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se
ele recebe R$120 milhões, é dividir R$120 milhões por 38. Aí você pega o Joinville, que recebe R$20 milhões.
Esse valor dividido por 38 dá em torno de R$500 mil por partida. Então, o Criciúma, o Joinville, sei lá que time,
diz: “Não. Eu entro para jogar com o Flamengo. Vai transmitir esse jogo no pay-per-view? Mas eu quero pelo
menos a mesma cota do Flamengo para esse jogo. Senão, não há jogo. Senão, não há futebol. Então, não vai
transmitir. Está proibido transmitir”. Correto?
E hoje, para você ver como está o Campeonato Brasileiro, estão se vendendo jogos para os Estados. Por
exemplo, já houve uns três ou quatro jogos em Brasília. Por quê? Porque, se for fazer no Estado de origem, a
renda vai ser bem abaixo daquela que está esperando o time mandante. Então, ele prefere vir para cá.
O SR. RUBENS LOPES – Também porque o custo está muito alto. O custo das arenas está excessivamente
alto. No Rio de Janeiro, especificamente, o Maracanã é a arena deste País que tem o maior custo.
Se o senhor me permite uma complementação, o senhor falou na base. Durante praticamente cinco
anos, eu tive a oportunidade de participar aqui, na Câmara, das discussões, dos debates do PL nº 5.186, que
alterou a Lei Pelé. Um dos motivos, um dos objetivos da alteração dessa lei era a criação de mecanismos para
impedir a saída precoce dos atletas deste País, para se impedir a ação de empresários, para que os clubes pu-
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dessem voltar a ter o domínio sobre os contratos dos seus atletas e para que a formação desse atleta começasse o mais cedo possível.
Enfrentamos obstáculos que foram intransponíveis com a OIT, com o Conanda e com o Ministério Público do Trabalho, que não permitiu que a formação do atleta se desse a partir dos 12 anos de idade. A FIFA admite a partir de 12 anos, mas, aqui, esses obstáculos foram intransponíveis, de modo que a formação passou
a ser a partir dos 14 anos. Como é uma lei geral, não é lei do futebol, houve uma primeira distorção, porque
eu nunca vi ginasta começar sua formação a partir de 14 anos, eu nunca vi nadador começar sua formação a
partir de 14 anos.
Essa pequena diferença, que parece um detalhe insignificante, favoreceu os empresários, porque esses
meninos de 12 ou 13 anos já estão nas mãos de empresários. Eles já chegam ao clube com alguém os trazendo
pela mão e negociando alguma coisa.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Porque há uma inversão. Não há jogador se não houver
clube. O clube está acima de jogador. O jogador passa e o clube fica.
Profissionalmente, como ser humano, nós temos que tratá-los com dignidade, como profissionais, como
trabalhadores, mas não se pode esquecer que há um investimento feito na base, que não é feito por empresário
nenhum. O empresário vai lá e convence o pai e a mãe a darem uma procuração, engana as pessoas, na perspectiva de aparecer um craque para vender e ficar milionário com uma transação. Então, ele faz isso com 10,
20, tira 20 mil daqui, tira 30 mil. Porque quem é dirigente de futebol pequeno, como eu sou, no meu Estado...
O SR. RUBENS LOPES – Qual é o seu clube?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – O Nacional.
O SR. RUBENS LOPES – Eu fui do Bangu, menos que o seu.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Eu sei muito bem como é isso. Você não fala mais com
jogador de futebol ou com presidente de clube para arranjar jogador, você fala com o empresário. Ele é que
negocia valores.
O SR. RUBENS LOPES – Verdade.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Você não tem que ligar mais para o presidente. Se você
está interessado num jogador do Flamengo, você não liga para o Presidente do Flamengo.
O SR. RUBENS LOPES – Liga para o empresário do atleta.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – O empresário é maior do que o clube. Está errado.
O SR. RUBENS LOPES – Distorção da lei.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Completa distorção, porque ele, primeiro, não tem afinidade com o clube. Ele joga uma vez, beija o escudo, e no dia seguinte está beijando o escudo de outro clube.
Sabe aquele jogador que beija o escudo do Vasco um dia e duas semanas depois, transferido para o Corinthians,
está beijando o escudo do Corinthians, como se tivesse um amor platônico pelo Corinthians ou pelo Flamengo.
Tudo mentira! Não há mais jogador torcedor, é tudo profissionalismo. Está certo, tem que ser profissional, mas
o que levou o futebol brasileiro a ser pentacampeão mundial foi a paixão, não foi o profissionalismo.
O SR. RUBENS LOPES – Verdade. Concordo.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Foi a grande paixão que nós brasileiros temos pelo futebol. E essa paixão, hoje...
O Dunga convocou a Seleção.
O SR. RUBENS LOPES – O senhor consegue escalar a seleção?
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Eu não conheço, não sei nem quem são, sinceramente. E
olha que eu gosto de futebol, acompanho futebol há muito tempo, sou torcedor de carteirinha do meu time,
todo mundo sabe disso no meu Estado. No meu Estado, todo mundo sabe por quem eu torço. Pode ter cem
pessoas no estádio. Eu serei uma dessas cem a assistir ao meu time jogar, quando estou na cidade de Manaus.
Não tem esse negócio de só ir quando o time está bem. Vou em qualquer circunstância.
Mas o meu empenho agora, como membro desta CPI, é para que a gente pelo menos volte a ter alguma
coisa como uma paixão. É muito fácil formar um time como o Real Madrid. Tu chega com o treinador, contrata um bom treinador e pergunta: “Quem tu quer?” Ele responde quem quer e vai buscar. Qualquer um forma
um time assim com dinheiro. Até o Nacional de Manaus se torna campeão do mundo se tiver dinheiro. “O que
você quer?”“Quero o Neymar.”“Quanto ele custa?” Custa 80 milhões de euros.”“Traz o cara. Está aqui o cheque.”
É fácil montar um time assim, muito fácil. Agora, aquelas equipes que querem formar um time da base não
conseguem segurar o garoto.
O SR. RUBENS LOPES – Não resistem.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Não resistem, não aguentam. Nenhum aguenta. Chegou
a 21 ou 22 anos, tem que vender.
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O SR. RUBENS LOPES – O poder econômico...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Acabou.
Veja que o maior craque do futebol mineiro no ano passado foi para a China. Ele nem convocado é mais.
Não dá para mandá-lo para o futebol chinês, onde o cara joga um futebol de baixa qualidade, e querer que
depois ele venha jogar aqui um futebol de alta qualidade, mesmo uma competição sul-americana de alta qualidade. Então, esse jogador, que era um craque, que, no bicampeonato do Cruzeiro, fez uma grande diferença,
foi para o futebol chinês. Ele não volta, não vai ser nunca mais da Seleção Brasileira. O empresário dele já fez o
negócio da vida dele. Acabou! Não tem mais interesse de trabalhar isso.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – O empresário e aqueles que
fazem parte da CBF, que também ganham o pedaço deles.
Eu gostaria de passar a palavra para o Presidente da Federação de Minas Gerais, Sr. Castellar.
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Bom, eu tomei nota dos principais questionamentos. Espero, mesmo que de forma sucinta, responder a V. Exªs.
Na realidade específica de Minas Gerais, dos 12 times que disputam o nosso campeonato da primeira
divisão, oito deles estão disputando os campeonatos nacionais: dois na série A, dois na B, dois na C, dois na D.
Assim como o carioca, o campeonato mineiro não é deficitário para nenhum dos times. Tenho aqui o levantamento preciso, jogo a jogo. Agora, é evidente que há, assim como no cenário nacional, uma grande distorção
em relação à verba recebida por cada um dos times, principalmente no que diz respeito à televisão. Para V.
Exª ter uma ideia, se o Atlético e o Cruzeiro recebem, pelo contrato com a televisão, no campeonato mineiro,
aproximadamente, R$8 milhões, compreendidas a TV aberta e a TV fechada, uma equipe como a Caldense recebe R$700 mil. Então, estamos falando de uma receita mais de dez vezes superior, só de televisão, além do
disparate que existe em bilheteria.
Em Minas, na nossa realidade, o que nos foi possível fazer, neste ano que estou à frente do futebol, foi
tentar reduzir ao máximo as despesas de cada um dos clubes, para que eles tivessem condição de buscar novas receitas sem um comprometimento maior delas.
No que diz respeito aos novos estádios, à realidade de Minas Gerais, nós temos duas novas arenas, que
foram utilizadas durante a Copa do Mundo, o Mineirão e a Arena Independência, que foi espaço para treinamentos, que têm tido, sim, utilizações esparsas, mas com outros eventos, em shows, enfim, para várias outras
situações que lá acontecem.
Acredito, sim, que, com a chegada, vamos dizer assim, das novas arenas, nós encarecemos muito o produto. Como o presidente Rubens disse, hoje é muito caro para os times mandarem os seus jogos nas novas
arenas, que têm uma série de custos de segurança, operacionais, enfim, todas as despesas.
Em relação a sugestões, eu vejo como fundamental e necessária a revisão justamente no formato do
contrato de televisão. Antes, os clubes, queiramos ou não, tinham, através do Clube dos 13 – não sei se era o
melhor formato – uma mesa-redonda onde discutiam os seus interesses, que eram, depois, levados de forma
conjunta para a televisão. Hoje, como os clubes negociam diretamente com a televisão, eu sinto que falta, por
parte dos clubes, uma organização maior justamente para efetuar essa barganha que V. Exa disse, no seguinte
sentido: eu não vou jogar se eu não receber...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Sim. Eu não estou falando que a cota tem que ser aumentada. Eu acho que ela tem que ser dividida, redistribuída.
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Claro, dividida. Sim.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Porque não existe o Vasco sem o Flamengo.
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Claro. Eu, particularmente...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – É ou não é verdade? O Vasco precisa do adversário. Eu
digo sempre que tem dois bois importantes lá no Parintins: o Garantido e o Caprichoso. Todo ano um ganha
e o outro perde. Sempre vai ser assim. Mas um não existe sem o outro, Romário. Senão, não tem festival. Eles
se atacam, mas não podem se destruir. Uma coisa é você atacar, divergir, ter tudo, mas você não pode destruir.
Você não pode destruir a galinha dos ovos de ouro.
Então, para o Flamengo existir, é preciso que as outras 19 equipes que jogam o campeonato com ele,
duas vezes cada uma, aceitem jogar por aquele valor. Então, não adianta chamar um clube ou não. Eu estou
falando isso do Flamengo, não estou aqui... Estou citando o Flamengo porque é o maior clube brasileiro, é a
maior torcida brasileira, todo mundo sabe disso. Isso é incontestável, não adianta. Se o Andres Sanchez estivesse aqui, ele iria dizer que é o Corinthians. Não é o Corinthians, é o Flamengo. Todo mundo sabe disso. Mas nós
estamos colocando uma situação, Castellar, Presidente da Federação Mineira, em que um depende do outro.
Não se pode querer destruir o outro. Pode querer vencê-lo em uma partida, mas não destruí-lo. E o que está
acontecendo é a destruição dos clubes.
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O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Claro.
Sr. Senador, eu sou defensor árduo do modelo inglês de distribuição de cotas de televisão. Não sei se...
Porque o modelo inglês, na verdade, tem três grandes situações: uma parte da cota da televisão é dividida de
forma igualitária entre todas aquelas equipes que disputam o campeonato, uma segunda parte é distribuída
em função da classificação da equipe no campeonato anterior e uma terceira parte, salvo engano, em relação
à audiência que aquela equipe traz para a televisão.
Eu acho que nós envolvemos aí critérios como meritocracia, critérios como demanda e um critério justo de uma parte razoável e igualitária entre todos os clubes. É claro que diferenças vão sempre existir. Eu não
consigo imaginar uma situação em que todos os clubes recebam a mesma quantia da televisão, mas, se nós
pudermos diminuir essas diferenças, eu acho que já seria um grande passo.
Em relação, Senador Romário, à pergunta que V. Exª fez sobre a criação da liga, eu sinto, sinceramente,
que qualquer tipo de movimento que parta dos clubes é extremamente benéfico para o futebol brasileiro.
Acho que os clubes são a última ponta de todo esse sistema e sabem melhor do que ninguém suas necessidades, seus anseios.
Eu tenho um pouco de preocupação... Não conheço o formato da Liga Sul-Minas-Rio, mas tenho um
pouco de preocupação justamente em relação ao calendário. O calendário dos estaduais hoje, nós temos um
calendário nacional, que é publicado pela CBF e que disponibiliza 19 datas para cada um dos Estados realizar
os seus estaduais.
Em Minas, já atento a essa questão, nós utilizamos apenas 15. Em Minas, as 12 equipes jogam entre si, em
um turno único de onze rodadas, e depois nós temos só uma semifinal e uma final. Neste ano, particularmente,
nós tivemos um problema bem significativo em Minas porque Atlético e Cruzeiro disputavam a Libertadores
e, ao mesmo tempo, já disputavam, evidentemente, também o estadual.
Então, em uma situação de semifinal entre os dois clubes, nós tivemos muita dificuldade de cumprir o
nosso calendário sem que as equipes se vissem prejudicadas na Copa Libertadores da América.
Então, eu temo que, com a criação de um novo campeonato, através dessa liga, cujo formato, sinceramente, eu não conheço, nós tenhamos ainda mais problemas em relação a calendário.
Em relação ao valor...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – E cada vez mais diminui o campeonato estadual.
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Sim. Isso.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Porque, hoje, ser campeão mineiro é mais um título, não
tem mais nada. É ou não é verdade?
Diferentemente do que ocorre em outros Estados, onde o time que é campeão vai participar da Série D,
da Copa do Brasil, os grandes times mineiros e os grandes times cariocas já estão na Copa Brasil, já estão no
campeonato da Série A. Então, não faz diferença. Não faz diferença.
O que eles estão querendo nessa data é algo que, financeiramente, seja melhor para eles.
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Claro.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Estão fazendo um subcampeonato, achando que, com isso,
vão ter uma renda maior ou coisa parecida, uma disputa. Mas a que leva esse campeonato? Vamos lá! Criam
uma liga e fazem uma disputa entre Rio e São Paulo. Mas o vencedor é campeão de quê?
O SR. RUBENS LOPES (Fora do microfone.) – Ele te usou e continua prejudicando...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Sim, mas isso leva a quê? Quer dizer, nós vamos sobreviver
e vamos matar todo mundo aqui? É isso?
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Exatamente.
Sr. Senador, na realidade, eu vejo com muita preocupação e digo que não tenho uma posição tomada
ainda justamente por não conhecer o formato. Seria precipitado da minha parte dizer algo sem ter, evidentemente, um estudo a respeito do que os clubes pretendem.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Os quatro primeiros lugares do campeonato brasileiro vão
para a Libertadores, e o quinto clube que vai é o campeão da Copa do Brasil, não é isso?
Isso ainda tem um objetivo: se você chegar entre os quatro primeiros, você vai para a Libertadores, porque a Libertadores te dá o direito de disputar um campeonato, financeiramente, melhor e também te dá o
direito de, sendo campeão da Libertadores, disputar o Mundial.
Mas ser campeão de uma Taça Rio-São Paulo leva a quê? Vai disputar que competição? “Ah, não, nós vamos disputar...” O quê?
Eu não entendi qual a ligação disso. Você tem que ter um objetivo. Cria-se uma liga. Mas essa liga é o
quê? Ela vai disputar o quê?
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O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Senador, no caso dos campeonatos estaduais, veja
V. Exª que eles servem como classificatórios para os campeonatos nacionais.
Então, por exemplo, a Caldense, que fez uma belíssima campanha este ano no nosso Estado, está disputando a Série D e tem chances reais de subir para a Série C, assim como...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM. Fora do microfone.) – Sim, é o que eu estou dizendo. Mas
essa liga vai para onde?
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Dos estaduais...
Da liga, nós não sabemos.
(Interrupção do som.)
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Lugar nenhum.
O que eu estou perguntando é o seguinte: a liga vai para onde?
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Nós não sabemos.
Eu até reforço que não conheço o formato.
Só, terminando, e é só mais um tópico, S. Exª o Senador Romário perguntou se eu sei de alguma irregularidade da CBF. Tenho que dizer que não. Não conheço nenhum fato específico que possa agregar nas investigações desta Comissão.
E, finalizando, tenho como ponto principal, não vou dizer sugestão, porque é difícil encontrarmos uma
fórmula mágica, que, sem dúvida nenhuma, a formação de jovens do Brasil é essencial para a volta do nosso
futebol. Nossos jovens estão saindo cada vez mais, como V. Exªs disseram, cada vez mais cedo.
Acho que se tratou dessa questão de nós não podermos iniciar a formação do atleta aos 12 anos e termos que iniciar somente aos 14 no Profut, posso estar enganado, mas, depois, o texto não passou, e penso essa
talvez também fosse uma forma de incentivarmos à formação de novos atletas.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Presidente Rubens.
O SR. RUBENS LOPES – Aproveitando aqui para falar um detalhe a respeito da Libertadores.
Todo mundo fala da Libertadores, mas, hoje, com a cotação do dólar do jeito que está, evidentemente, a
cota da Libertadores é até mais atrativa do que a de muitos campeonatos. Mas, numa situação de normalidade, por exemplo, a cota dos clubes dos campeonatos de São Paulo e do Rio de Janeiro era maior do que o que
cada clube recebia pela Libertadores na primeira fase. Cada mando de campo da Libertadores correspondia a
US$250 mil, o que era muito menos que os clubes recebiam nos campeonatos regionais.
O senhor citou o Sanchez. Ele, como Presidente do Corinthians, foi campeão e ficou devendo, e acabou
a Libertadores com uma dívida na Conmebol. Pode perguntar a ele, porque ele vai, certamente, ratificar o que
eu estou falando.
A Libertadores vai ser rentável...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Não foi ele, não, porque, quando nós estávamos votando
aquela medida provisória aqui...
O SR. RUBENS LOPES – Não, mas ele conduziu.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Eu não imaginava que o São Paulo tinha uma dívida de
R$800 milhões. E o São Paulo sempre foi uma referência de... Era uma dívida de seiscentos e poucos milhões. Se
o Botafogo vender todo seu patrimônio, não vai pagar a dívida que tem. Pelas dívidas que nos foram apresentadas quando discutimos aquela medida provisória para fazer o Refis... Nós fizemos várias audiências, trouxeram
as dívidas dos clubes brasileiros. O Flamengo é que estava com uma boa administração, com sua dívida caindo...
O SR. RUBENS LOPES – Acabou de pedir R$10 milhões emprestados para pagar a folha.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Pois é, mas a dívida dele vinha caindo quando o Presidente
do Flamengo esteve na discussão da medida provisória, discutindo com a gente.
Mas a dívida dos clubes brasileiros, dos principais clubes brasileiros, sem exceção... Não há exceção. Os
quatro grandes do Rio, os dois de Minas, os dois gaúchos, os de São Paulo, todos, sem exceção, todos têm dívidas, todos têm dívidas astronômicas, e não têm patrimônio para pagar. O Morumbi todinho não custa a dívida do São Paulo.
O SR. RUBENS LOPES – Quando o passivo é maior que o patrimônio líquido, é sinal de falência.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Pelos valores apresentados aqui, com o São Paulo com
uma dívida de quase R$900 milhões, o estádio do Morumbi não pode custar R$900 milhões. Não pode custar
R$900 milhões um estádio daquele. O terreno talvez esteja valorizado, mas só o patrimônio não vale.
Então, as dívidas, Presidente Rubens, são bastante...
O SR. RUBENS LOPES – Astronômicas.
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O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – São astronômicas. É um negócio preocupante. Por quê?
Porque não há patrimônio e o cara fica na dependência de pegar um jogador para vender por R$20 milhões,
R$30 milhões, de se desfazer de jogador para pagar a folha do mês seguinte. O São Paulo não estava pagando
direito de imagem um tempo atrás, só estava pagando o que está assinado na carteira de trabalho do jogador.
Está assim o futebol brasileiro. Estamos falando...
O SR. RUBENS LOPES – Senador, na realidade o senhor tocou num ponto extremamente importante:
isso é problema de gestão pura. Isso é gestão.
Eu disse aqui, na fala anterior, que participei da discussão da alteração da Lei Pelé, e o Relator, na ocasião...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Sabe qual é a questão, Rubens? Eu sei que é gestão. Mas
o cara tem um mandato, é eleito para ficar três ou quatro anos na presidência do clube... Sabe o que o torcedor quer?
O SR. RUBENS LOPES – Título. Quer ganhar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Quer ganhar.
O SR. RUBENS LOPES – E ele, inconsequentemente, onera o clube.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Não, aí o cara que está na Presidência não tem responsabilidade por quem vai sucedê-lo.
O SR. RUBENS LOPES – Isso.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Não há Lei de Responsabilidade Fiscal para time de futebol, como há de um governador para o outro ou de um prefeito para o outro. Então, se o cara assume um clube
praticamente quebrado e entra numa de organizar as finanças do clube, não de ganhar campeonato, ele não
entra no estádio, meu irmão. Não entra.
O SR. RUBENS LOPES – Ele está morto.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Nós sabemos como é isso. Não adianta reclamar três meses na frente de uma entidade dizendo que pegou quebrado e tal. Do terceiro mês em diante, o cara não quer
nem saber: “E aí, o time não ganha? Vai cair? Tem que contratar.” Aí vem o torcedor: “Contrata jogador.” Ele não
quer saber a que preço.
O SR. RUBENS LOPES – Um exemplo é o Flamengo. Pediu R$3 milhões emprestados há 15 dias e agora
mais R$10 milhões para pagar a folha e fez um contrato com o Guerrero de quase R$44 milhões.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador Paulo Bauer, por favor.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Eu quero agradecer, Senador. Só um minutinho, Senador.
Eu tenho uma reunião lá no gabinete do Senador Renan, tenho uma reunião de Líderes agora e estou sendo
chamado aqui para ir para lá.
Quero agradecer, Senador Romário, ao Presidente Rubens e ao Presidente Castellar. Acho que o objetivo é debater. Aqui há um pouco de experiência: eu tenho experiência política, vocês, de dirigentes. Eu sou
um pouco dirigente e fui um grande jogador de futebol, o Romário sabe disso... Não venha roubar meus gols.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Presidente e Senador Romário, naturalmente, não tenho a capacidade de debater com os Presidentes convidados sobre tantos detalhes do futebol, mas, tendo em
vista que esta CPI tem a responsabilidade de avaliar e de identificar problemas de gestão na CBF e irregularidades relacionadas à direção da CBF que hoje estão atraindo a atenção de todos os que têm apreço e paixão pelo
futebol no Brasil, eu me sinto à vontade para fazer três perguntas que eu gostaria que ambos respondessem.
A primeira é a seguinte: em momentos de votação para a escolha de dirigentes da CBF, os senhores
conhecem algum procedimento de campanha, por aqueles que pleiteavam a presidência da instituição, que
pudesse ser chamado de campanha feita com recursos da própria instituição para angariar simpatias e votos?
Segunda pergunta: as federações, obviamente, não contam com o patrocínio de empresas, mas os senhores conhecem algum tipo de patrocínio oferecido pela CBF de empresas com as quais ela contatou em
favor de clubes de futebol? Ou seja, a CBF, alguma vez, foi agente de captação de patrocínios para clubes de
futebol que estão vinculados às suas federações?
Terceira. A CBF é responsável pela Seleção Brasileira. É ela que organiza os jogos, é ela que promove a
Seleção. A pergunta que eu faço é se os senhores têm alguma sugestão ou alguma crítica a fazer em relação à
escolha dos locais onde a Seleção Brasileira joga tanto no Brasil como no exterior, se isso é objeto de consulta
ampla aos presidentes de federação ou às federações no Brasil.
Explico. Eu sou catarinense, eu sei que o meu Estado é pequeno, mas nós temos quatro bravos times de
futebol disputando na Série A. Se lá estão, é porque lutaram para chegar a ela. A dificuldade que eles sentem
para se manter nela não é diferente da que sentem outros grandes times, mas a Seleção nunca jogou em Santa Catarina. E eu não sei se o critério é de público, se o critério é de infraestrutura, se o critério é político, se o
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critério é monetário ou se o critério é o dos interesses pessoais. Eu suponho, sempre supus, que a CBF deveria
ouvir as federações, e elas estão presentes em todos os Estados brasileiros, para chegar a alguns consensos ou
a algum entendimento sobre onde seria mais oportuno e mais adequado desenvolver uma partida da Seleção
Brasileira, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande representação do que o Brasil tem de mais apaixonante
e mais vibrante.
E, por fim, vou acrescentar só mais uma pergunta, de cuja validade, obviamente, os senhores devem considerar. O fato de a CBF ser dirigida, em 80 anos, por quatro presidentes lhes parece algo natural e normal, haja
vista que em muitas federações dirigentes também comandam as instituições por período quase semelhante
ao período da direção da CBF? É difícil, no meu ponto de vista, querer mudar a CBF sem mudar o critério também nas federações. Se estabelecermos mandatos para a CBF, obviamente, teremos que estabelecer, não nós
Senadores, mas o próprio sistema do futebol, mandatos parecidos ou semelhantes para as federações. Qual a
opinião dos senhores a respeito desse aspecto?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Antes de os senhores responderem, eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta.
No curso natural do Estatuto da CBF, o próximo Presidente será o Sr. Delfim Peixoto, da Federação de
Santa Catarina. Na possibilidade de uma saída definitiva do Marco Polo Del Nero, comenta-se por aí – eu já
ouvi isto – que existe, por parte de algumas pessoas da CBF, a possibilidade de um golpe para que esse curso
não siga como previsto no Estatuto.
Faço aos senhores duas perguntas. Primeira: os senhores são sabedores disso? Segunda: se houver esse
golpe, vocês participarão diretamente disso com os votos dos senhores?
Estas são as minhas perguntas.
Pode começar, Presidente Rubens.
O SR. RUBENS LOPES – Então, vamos lá. Por que eu pedi para começar?
Antes de acabar o mandato do Presidente Marin, houve um movimento, vamos dizer assim, de oposição
ao Presidente Marco Polo Del Nero, do qual eu participei.
Chegamos a tentar viabilizar – isso foi discutido e debatido – uma candidatura à presidência da CBF. Isso
não foi adiante, vamos dizer assim, por um desencontro, um desajuste, não sei que palavra usar. E o presidente
da Federação gaúcha quis porque quis – queria, queria, queria ser candidato à presidência. Eu não estava aqui
para brigar. Não vamos aqui discutir nem brigar por uma coisa: “você que siga seu trabalho”.
Participamos de várias conversas a respeito do assunto, inclusive com o Andres, hoje Deputado, e não
houve jeito de demover o presidente da Federação gaúcha da intenção de concorrer à presidência.
Então, eu digo que estou muito à vontade para falar a respeito desse assunto, Senador Romário e Senador Paulo Bauer...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – O senhor está respondendo a
minha pergunta?
O SR. RUBENS LOPES – Também. Vou responder também.
Porque eu fui, praticamente, um dos opositores.
Em relação ao Presidente Delfim, associando aqui a pergunta do Senador Romário, eu posso dizer que
sou legalista. Garanto que sou legalista: se a lei é inadequada, mudemos a lei, mas, enquanto ela existir, vamos
cumpri-la.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Está se referindo ao Estatuto
da CBF?
O SR. RUBENS LOPES – Claro! Tanto ao Estatuto da CBF quanto ao problema dos mandatos. As duas
coisas. Estou respondendo as duas coisas.
No que diz respeito ao Estatuto da CBF...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Então, eu quero, só para entender melhor: numa possibilidade de golpe...
O SR. RUBENS LOPES – Não, não tem golpe.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – O.K.
Não tem golpe.
Espere aí: golpe terá. Eu quero saber, por parte do senhor, se o senhor votará a favor do golpe ou não.
O SR. RUBENS LOPES – Chance zero.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – O.K. Por favor, pode prosseguir.
O SR. RUBENS LOPES – Chance zero. Por isso, estou dizendo que fui opositor, tentei concorrer, e o presidente atual sabe que eu fui oposição. E hoje – está aqui um vice-presidente da CBF e sabe disso –, hoje, eu
repito que o Estatuto da CBF é claro: no impedimento definitivo do presidente, assume aquele que tiver a con-
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dição x. Se é o mais velho, o mais bonito, o mais alto, o mais gordo, o que começa com três nome, o que tem
cinco letras, não importa. Já está previamente definido há algum tempo quem assume a CBF. Qualquer coisa
diferente disso é golpe.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Quem assume a CBF, Presidente?
O SR. RUBENS LOPES – Delfim.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Obrigado.
O SR. RUBENS LOPES – Assume Delfim.
Então, eu não acredito que alguém venha a participar de uma situação dessas. O Rio de Janeiro não
participa. Está aqui declarada a minha posição. Acho que já disse isso em assembleia. Então, não há hipótese.
Chance zero.
Mesmo que – vou complementar – eu tenha divergências quanto ao Presidente Delfim, não importa.
Hoje, ele é o sucessor imediato. Pronto. Vacância é o vice-presidente.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Mas por que não foi o nomeado? Então, houve um
golpe?
O SR. RUBENS LOPES – Não, não houve. O presidente ainda está no cargo.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Ah, sim.
O SR. RUBENS LOPES – O presidente ainda está no cargo, não saiu.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Ah, sim, se sair.
O SR. RUBENS LOPES – Claro. A hipótese que o Senador perguntou. Qualquer coisa diferente disso é ilegal.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – O. K.
Pode responder as perguntas.
Depois, passamos...
O SR. RUBENS LOPES – Continuando no aspecto da legalidade, o senhor aqui colocou que, em 80 anos,
a CBF teve quatro presidentes... Quatro: Nabi, Otavio, Ricardo...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – José Maria Marin.
O SR. RUBENS LOPES – José Maria Marin e teve mais um outro. Teve o Giulite...Houve alguns outros,
mas não importa. Os mandatos foram longos. Não tenha dúvida de que, na maioria deles, os mandatos foram
longos, mas é uma prerrogativa da lei.
Então, temos de mudar a lei, para que mudemos essa situação, assim como existem Parlamentares que
têm 30, 40 anos de mandato, sei lá quantos anos de mandato. É uma prerrogativa legal, e não vejo nenhuma...
Enquanto a lei previr isso, enquanto os eleitores entenderem que assim deva ser, paciência. Vamos trabalhar para mudar isso.
Em relação aos locais dos jogos da Seleção, as federações não têm nenhuma participação na escolha
desses locais. Estou falando em nome de todos, mas vou reduzir um pouquinho. O Rio de Janeiro nunca foi
consultado, porque isso é prerrogativa exclusiva do presidente ou da presidência da CBF. Acho que Minas Gerais também não foi consultado. Acho que nenhuma das federações foi consultada quanto à opção, à escolha
do jogo. Fi-lo porque qui-lo – ponto.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Mas o senhor acha que os presidentes de federação
deveriam ser consultados ou não?
O SR. RUBENS LOPES – Senador, vou dizer por que não: ia ser um inferno, porque a Seleção só tem oito
jogos para fazer durante o ano, e são 27 federações. Certamente, o senhor quer em Santa Catarina, e eu quero
que nenhum jogo saia do Rio. Por mim, todos os jogos seriam no Rio de Janeiro. Então, acho que a decisão é
personalíssima, a decisão é da presidência. E, possivelmente, ela seja tomada em razão de outros interesses:
políticos, financeiros, interesses outros que não passam por nenhum crivo...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador, eu queria só lhe passar
um detalhe para V. Exª começar a perceber. Os times de Santa Catarina começaram a cair na tabela. Também
ouvi por aí que há uma possibilidade de os quatro clubes de Santa Catarina caírem dessa Primeira Divisão exatamente porque o próximo presidente da CBF pode vir a ser o Sr. Delfim Peixoto, que, em princípio, pelo menos
que eu tenha ouvido também por aí – é assim que dizem; todo mundo faz assim –, não faz parte desse quartel
que existe dentro da CBF. Só para V. Exª ficar atento a partir de hoje. Os clubes de Santa Catarina começaram a
cair. É claro que o pouco recurso que eles recebem também tem muito a ver com isso, mas vamos dar uma olhadinha nos jogos, vamos ver a atuação dos árbitros daqui para frente para não termos nenhum tipo de surpresa.
Continue, Presidente, por favor.
E a arbitragem é braço da CBF, só para V. Exª entender como funciona a sacanagem.
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O SR. RUBENS LOPES – Para complementar, Senador, se me permite, por favor, verifiquem na escolha,
no sorteio... Se o árbitro que cair para apitar os jogos de Santa Catarina for do Rio de Janeiro e acontecer qualquer anormalidade, podem me cobrar.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Farei isso, Presidente.
O SR. RUBENS LOPES – Se depender de mim, árbitro do Rio não apita jogo de Santa Catarina, exatamente para um erro natural e humano não dar margem a alguma coisa e, segundo, para não expô-los a qualquer
situação, a qualquer ilação que venha a acontecer, mas acho que a colocação é pertinente.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Obrigado.
O SR. RUBENS LOPES – Senador, eu posso lhe pedir para refazer as duas primeiras perguntas? A segunda, porque estou indo de trás para frente: recursos para os clubes e tal.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Se a CBF já atuou alguma vez como intermediária na
captação de patrocínios de empresas para clubes de futebol.
O SR. RUBENS LOPES – Olha, eu não tenho conhecimento disso. E, se aconteceu no Rio de Janeiro, não
me foi dado conhecimento, até porque isso não passa por nós. Se houve, foi uma negociação direta. Não tenho conhecimento de ter havido.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – E, se, na última ou penúltima eleição da CBF, houve
algum tipo de uso de poder econômico da CBF, dos instrumentos da CBF, em favor de alguma candidatura
junto às federações, o que nós chamamos aqui, no mundo político, de abuso de poder econômico.
O SR. RUBENS LOPES – Olha, que eu saiba, não, mas, efetivamente, isso é coisa de que ninguém passa recibo. Não tem recibo. Então, se houve, eu não sei, não tomei conhecimento. Fui opositor. Muito menos para mim.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Finalizou?
O SR. RUBENS LOPES – Não. Agora, vou às perguntas, Senador. Foram três perguntas. Acho que respondi à última, em relação ao Presidente Delfim. Ele é, legitimamente, candidato a presidente da CBF no caso de
uma vacância, pelo que está no Estatuto, a não ser que se rasgue o Estatuto ou se o jogue fora.
O senhor me perguntou sobre a venda do direito de televisão do campeonato brasileiro, não é?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Isso.
O SR. RUBENS LOPES – Pode refazer a pergunta? Porque eu só anotei isso.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Qual a visão do senhor sobre
as seguidas...
Perdão! (Pausa.)
Qual a sua opinião sobre o atual formato de venda do direito de televisão na Série A do campeonato
brasileiro? O senhor não acha que esse modelo promove um desequilíbrio entre os clubes?
Na verdade, o senhor acabou respondendo para o Senador Omar, não é?
O SR. RUBENS LOPES – Eu falei isso aqui no começo. Eu disse que há um desequilíbrio danado. Como
o Presidente Castellar falou, anteriormente havia uma uniformidade e um critério de distribuição de recursos,
quando o Clube dos 13 ainda estava em vigor. Depois, cada um passou a negociar por si. E aí houve esta distorção, de determinados clubes receberem quase seis vezes mais que outros, e isso causa um desequilíbrio
muito grande e uma previsibilidade naqueles que têm fôlego, vamos dizer assim, para chegar a essa competição tão longa.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Presidente, no caso do campeonato da Série A, essa divisão da televisão não passa pela CBF. Isso é direto com os clubes, não é isso? E no
caso das Séries B, C e D?
O SR. RUBENS LOPES – No caso das Séries B, C e D, eu não sei.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Eu sei.
O SR. RUBENS LOPES – Sabe? Eu não sei.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – É diferente disso.
O SR. RUBENS LOPES – É? Eu não sei.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Pode responder, Sr. Castellar,
por favor.
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Tomei nota na ordem em que as perguntas foram
formuladas.
Em relação à votação para dirigente da CBF, se houve algum tipo de irregularidade, eu, particularmente,
não conheço, porque eu entrei depois. Eu nunca participei de eleições. Eu tomei posse no meio do ano passado, quando o atual Presidente já havia sido eleito.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – A pergunta não foi essa, Presidente. Minha pergunta foi: no curso natural...
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O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Ah, não! A do senhor está aqui.
Respondendo a outra pergunta que o Senador havia feito, se eu tinha conhecimento de alguma irregularidade na cooptação de votos. Eu digo que não, pois eu entrei depois e não participei nunca de eleições na
CBF, respondendo a V. Exª.
Em relação à CBF como agente de captação de patrocínio para os clubes, eu também digo a V. Exª que
eu não tenho o menor conhecimento disso. Se esse fato realmente ocorreu, passou longe da Federação Mineira de Futebol.
Em relação à escolha de jogos, eu, em um ano e três meses de mandato, jamais fui consultado. Entendo
que as razões são, como o Presidente Rubens disse, próprias da diretoria atual da CBF.
No tocante à outra pergunta do senhor, se eu entendo normal que, em 80 anos, a entidade tenha sido
dirigida apenas por quatro, cinco ou seis dirigentes e que outras federações também tenham critério semelhante, eu, particularmente, sou um jurista, como disse aqui no início da minha apresentação, advogado há dez
anos, e muito legalista. Eu entendo que, se a regra existe, ela pode ser, sim, um critério de escolha dos filiados.
Eu, particularmente, até por ser novo e por estar chegando agora, prego uma renovação, o que eu acho muito
saudável para o sistema como um todo.
E, por fim, Senador Romário, a pergunta de V. Exª sobre a saída definitiva do Presidente Marco Polo Del
Nero, também por ser legalista e jurista, eu prego, evidentemente, que a regra estatutária seja obedecida, e, no
caso de um afastamento definitivo, seria o Presidente de Santa Catarina, Delfim, que assumiria a CBF.
Espero ter abrangido aqui todas as questões.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Eu só gostaria de agradecer a
presença dos Deputados Federais Marcus Vicente, do PP do Espírito Santo, e Marco Tebaldi, do PSDB de Santa
Catarina.
Sejam bem-vindos!
É um prazer tê-los nesta Comissão.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – E aqui estamos os torcedores do JEC em maioria, do
Joinville, lanterna, mas sempre lutando com muita disposição.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Exatamente.
O SR. MARCO TEBALDI (PSDB - SC) – Romário, temos um amigo em comum, o Pingo, parceiro nosso lá
do Joinville, que sempre comenta sobre você.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Manda um abraço para ele
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Senador Romário, eu só queria fazer a observação
aqui, com base nas respostas oferecidas, de que me chama muito a atenção que a CBF, que nós estamos avaliando e até investigando aqui, porque a Comissão é de investigação, tenha feito e faça tantos contratos de
patrocínio, tantos contratos de publicidade, tantos contratos de interesse econômico pelo mundo, não só no
Brasil, e nunca tenha tomado nenhum tipo de atitude, de ação em favor das federações, que, no fundo, são os
pilares de sustentação da CBF.
Para existir federação, tem que haver clube. Portanto, até onde eu sei, apesar das dificuldades que cada
clube enfrenta no Brasil na busca de patrocínio, de sua viabilidade econômica... Eu disse aqui, numa outra reunião da CPI, que, às vezes, até dá pena quando assistimos aos dirigentes de clubes de futebol, principalmente
os menores, correndo atrás de patrocínio, correndo atrás de viabilizar recursos para o seu clube, e nós sabemos
que as federações, inclusive, cobram uma parcela dos próprios clubes para a sua subsistência. Aliás, eu não
sei se as federações também pagam alguma coisa para a CBF. Mas, se elas não pagam, elas são, na verdade, o
suporte da CBF.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Elas recebem.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – As federações recebem?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Recebem.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Ah, bom! Eu não sabia. Eu pensei que não havia pagamento nenhum. Então, se recebem, certamente, teria que se saber, numa outra oportunidade, qual o critério
de distribuição dos recursos. Mas o patrocínio que a CBF viabiliza para a Seleção, em muitos casos, poderia também ser oferecido em parte, em proporção menor, é claro, para as federações poderem atuar nos seus Estados.
Mas era só uma questão que eu queria fazer, e considero-me satisfeito com as respostas.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Claro, senhor. Por favor.
O SR. RUBENS LOPES – Senador, em relação à distribuição de recursos para as federações, eu, particularmente, sou contrário. Por que eu sou contrário? Se a instituição não tem o direito de discutir e debater a gestão,
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o modelo de gestão, os critérios de aplicação dos recursos, não há por que subsidiar desvarios administrativos,
que é o que acontece com muitos clubes. Eles querem, de repente, ser carregados; não querem ser ajudados.
Só se o dinheiro fosse carimbado.
Eu vou dar um recurso x, mas, obrigatoriamente esse recurso deve ser empregado aqui e ali, dessa forma.
Não sendo assim, ele entra e vai ser aplicado nas mais variadas formas, interesses, métodos e sei lá o quê. De
verdade, enquanto não houver um critério de aplicação dos recursos e o dinheiro não for carimbado, eu não
acho que a CBF tenha que distribuir alguma coisa. Até porque o pessoal precisa andar com as próprias pernas,
eles não têm que ser carregados.
Em relação – acho que foi a última pergunta que o Senador Romário me fez... Acho que as suas eu respondi, não foi? (Pausa.)
A respeito da que o Senador Romário me fez, sobre a Liga Sul-Minas, eu já ouvi a posição do presidente
Castellar. Eu acho que efetivamente é um movimento separatista, é um movimento de rebeldia, é um movimento elitista, extremamente prejudicial ao futebol como um todo. Por quê? Porque vai haver um confronto
com um calendário em que já há uma atividade e que contempla clubes de menor investimento. Impedindo-se ou prejudicando uma atividade de clubes que não têm marca suficiente para captar recursos, como um
Corinthians, um clube de grande porte; fazer uma competição paralela, em que irá competir com eles, isso é
extremamente prejudicial.
Por que isso não é feito no segundo semestre? – eu pergunto. Vamos fazer competição no segundo semestre! Cadê a coragem para competir com a televisão, que detém os direitos de transmissão, para fazer uma
competição paralela ao Campeonato Brasileiro? Faz no segundo semestre. Bota lá Sul-Minas, Rio, Espírito Santo,
qualquer que seja, de agosto para frente.
Então, eu acho que é um movimento nocivo, sem propósito, rebelde, separatista e elitista.
Essa é uma opinião pessoal, eu não estou falando pelos demais. Essa é a opinião do Presidente da Federação do Rio de Janeiro. E essa posição que apresento aqui é uma posição do Estado do Rio de Janeiro, é uma
posição de todo o futebol do Estado do Rio de Janeiro, posição apoiada por todos os clubes com exceção de
dois – todos! Somente dois têm posição contrária àquela que estou transmitindo.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Quais são, Presidente?
O SR. RUBENS LOPES – Flamengo e Fluminense.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito bem.
Sr. Castellar, tem alguma resposta para dar? Ou já respondeu?
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Não, Sr. Senador, eu acredito que já tenha respondido os questionamentos.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Eu vou fazer aqui... O Senador
Wellington Fagundes saiu, mas deixou aqui duas perguntas para eu fazer, uma para cada um dos senhores.
Recentemente, após a prisão de José Maria Marin e de outros seis dirigentes da Fifa na Suíça, voltaram à tona as discussões acerca da corrupção no mundo do futebol. Muitas das críticas dizem respeito ao processo eletivo para o comando das entidades, que propicia a perpetuação no poder. A
CBF, por exemplo, teve somente três presidentes nos últimos 25 anos. A Federação de Futebol do
Estado do Rio de Janeiro, a Ferj, não vive situação diferente: desde sua fundação, em 1978: teve somente três dirigentes [essa pergunta é para o senhor]. V. Sª está no cargo há quase dez anos, tendo
ainda mais dois anos para cumprir até o fim do atual mandato. Nesse tempo, enfrentou denúncias
de nepotismo, como apontou reportagem exibida pelo Canal ESPN, recebeu queixas de clubes filiados com relação à transparência da entidade e aprovou, no Regulamento Geral de Competições,
um artigo que ficou conhecido como Lei da Mordaça, por limitar a liberdade de expressão e de imprensa. V. Sª considera benéfica a alternância de comando nas entidades desportivas para que não
se criem redutos no poder?
Essa é a pergunta para o Sr. Rubens.
Agora, a pergunta para o Presidente Castellar.
A Federação Mineira de Futebol, FMF, como muitas das federações estaduais do nosso País, viveu o
ano sem dar transparência às suas ações. No ano de 2010, ex-dirigentes de federações foram condenados pela prática de crimes tributários e apropriação indébita de contribuições previdenciárias.
V. Sª foi eleito Presidente da FMF em junho de 2014, defendendo lemas como a transparência e a
redução de custos. Gostaria que V. Sª dissesse como tem sido a experiência à frente da Federação.
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Além disso, em sua opinião, existe correlação entre a perpetuação de poder nas entidades estaduais
e na CBF e as denúncias de corrupção que atingem essas entidades? Qual seria a melhor forma para
acabar com essa prática de continuísmo maléfica na gestão das entidades desportivas?
Por favor, Sr. Castellar para responder a primeira pergunta.
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Bom, em relação aos ex-dirigentes que foram condenados, eu particularmente não tenho nada a acrescentar, não tenho nenhum vínculo – jamais tive – com
qualquer tipo de ex-dirigente da Federação Mineira de Futebol. Fui eleito, justamente, trazendo o lema de novos tempos, de renovação, de transparência, de juventude na gestão.
A experiência – já complementando a pergunta – à frente da Federação tem sido verdadeiramente árdua. Como tive oportunidade de dizer aqui, nós encontramos uma entidade sucateada, com R$36 milhões em
passivo tributário, o que fez com que precisássemos fazer um esforço muito grande de redução de custos, de
adesão ao Refis, um gasto significativo com o pagamento das parcelas, que vêm sendo cumpridas integralmente e corretamente. Então, tem sido realmente uma missão árdua, mas muito proveitosa, e tenho a expectativa de que, no final do meu mandato, eu possa apresentar bons resultados para o futebol em Minas Gerais.
Existe correlação entre a perpetuação de poder nas entidades e na CBF e as denúncias de corrupção que
atingem essas entidades? Eu particularmente entendo que não. Eu entendo que os homens já têm o seu caráter
formado desde sempre, e não é o simples fato de um homem ficar, eventualmente, à frente de uma entidade
por muito tempo que vai fazer com que ele se corrompa ou não. Acho que isso – essa é a minha opinião – depende da formação do caráter de cada um.
Qual seria a melhor forma para acabar com essa prática do continuísmo maléfico na gestão das entidades desportivas? Em relação ao continuísmo, eu entendo que devemos, sim, alterar os estatutos e as regras
que tratam da questão. Lá em Minas Gerais, inclusive – foi uma proposta nossa à frente da Federação – , foi
feita uma alteração estatutária para que seja permitida apenas uma reeleição, caso a pessoa tenha interesse.
Já houve alteração inclusive nisso.
Acredito que eu tenha respondido à pergunta em sua inteireza.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Na verdade já existe essa alteração, que veio por meio da Medida Provisória nº 671.
O próprio Estatuto da CBF?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito bem.
Eu passo a palavra agora ao Senador Donizeti Nogueira.
Desculpe, Senador.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Srs. Presidentes Rubens Lopes e Castellar
Modesto, essas recorrentes ausências da CBF nas reuniões da FIFA não prejudicam o futebol brasileiro? Quer-me parecer que isso não é bom.
Eu me limito a essa pergunta. E fico com a impressão de que essa questão de os clubes grandes quererem fazer um campeonato paralelo, uma liga paralela, também não é boa para o futebol.
A pergunta é sobre as ausências recorrentes nas reuniões da FIFA do Presidente da CBF. Se isso não é
ruim para o futebol brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito bem, Senador.
Presidente, para responder à pergunta do Senador Wellington Fagundes, por favor. A primeira, por favor.
E, depois, a do Senador Donizeti.
O SR. RUBENS LOPES – Eu vou pegar uma carona na última questão que foi feita para o Castellar, porque ela praticamente se superpõe ao final da pergunta do Senador para mim, sobre ser benéfica a alternância
no comando das entidades esportivas para que não se criem redutos de poder. Depois, ele pergunta como eu
vou acabar bom o continuísmo maléfico.
É evidente que qualquer coisa maléfica tem de ser banida. Então, se o continuísmo é maléfico, não tem
nem que existir. Pode até existir, vamos admitir, um continuísmo benéfico. Se eu digo que há continuísmo maléfico, vamos bani-lo.
Essa alternância de poder...
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Desculpe, Presidente.
Essa questão do continuísmo maléfico...
O SR. RUBENS LOPES – Sempre maléfico.
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O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – O continuísmo pode ser maléfico ou não,
mas o que, do meu ponto de vista, parece razoável é que os instrumentos legais internos, como estatuto e regimento, prevejam as formas com que os eleitores desse colegiado possam acabar com isso.
O SR. RUBENS LOPES – Mas prevê, Senador. Prevê.
Todos os estatutos ou os estatutos de todas as entidades têm essa previsão. Isso está insculpido lá nos
artigos do estatuto de cada um.
Agora, eu até acho que a medida provisória, a aprovação dessa lei do Profut, etc., no meu modo de entender, invadiu, se me permitem, a autonomia das instituições um pouquinho quando determinou que seja
um mandato apenas, permitida uma reeleição.
Por uma questão de justiça, eu quero aqui assinalar que, antes de essa lei ser aprovada, o defensor desse
ponto de vista, de que isso fosse prática em todas as federações, a começar pela CBF, foi o Presidente Castellar,
numa assembleia geral. Foi voto vencido na ocasião. Defendeu veementemente apenas um mandato, permitida uma reeleição.
A CBF adotou isso no seu estatuto e recomendou às demais filiadas que assim o fizessem. Minas já o
fez, o Rio de Janeiro está fazendo uma alteração estatutária para uma próxima assembleia, sem nenhuma dificuldade. E que isso seja estendido não só para as federações. Que isso seja estendido para todas as entidades
desportivas deste País, qualquer que seja a modalidade do esporte.
Especificamente em relação à pergunta dirigida a mim pelo Senador Wellington Fagundes, acho que o
momento não poderia ter sido melhor para que nós recebêssemos essas perguntas e pudéssemos ter oportunidade de respondê-las em público.
O processo seletivo para o comando das entidades propicia a perpetuação do poder. O processo é democrático, em que todos os eleitores exercem seu direito de voto, como se elege Deputado, Senador, Presidente
da República, igual. Não há nenhuma diferença. Cada um exerce democraticamente seu direito de voto, e, na
apuração, escolhe-se aquele que teve maior número de votos.
No Rio de Janeiro, houve três presidentes nos últimos 25 anos, e ele coloca que a Federação de Futebol
do Rio de Janeiro não vive situação diferente. Desde sua fundação, em 1978, teve somente três dirigentes. “V.
Sª está no cargo há quase dez anos.” Oito, tendo ainda mais dois anos para cumprir até o fim do atual mandato.
Esse é um fato real, e disse aqui inicialmente: dentro da legalidade, sem nenhuma violação de qualquer dispositivo estatutário, legal, regimental, nada.
“Nesse tempo”, aí em relação especificamente ao presidente, a mim, “enfrentou denúncias de nepotismo,
como apontou reportagem exibida pelo canal ESPN”. Acho que o termo não se aplica a entidade privada, mas
não vou aqui negar que efetivamente eu tenho, como subordinados e contratados, pessoas de ligação familiar. Eu não ia botar, como tesoureiro ou no financeiro, ou como diretor de competições ou naquele cargo em
que eu precise de fidelidade, seriedade e competência, alguém que eu não conhecesse, de maneira nenhuma.
Não há nenhum porteiro nomeado para piloto de avião na minha federação. Não há nenhum médico
exercendo o cargo de advogado. Todos que efetivamente lá estão têm qualificação específica para tal, com
currículo à disposição de quem queira, seja na sua experiência profissional no mercado, nas atividades laborativas profissionais outras, quer dizer, em outras instituições... Por isso, não vejo...
Agora, em relação à reportagem pelo ESPN, é bom que se diga, vamos aqui, então, esclarecer: isso faz parte de uma campanha deflagrada pelo Flamengo e pelo Fluminense, ou melhor, vou corrigir, pelo Presidente do
Flamengo e pelo Presidente do Fluminense, que, desde o começo do ano, estão num propósito, na contramão
de todos os demais. É uma reportagem totalmente infundada; eu vi essa reportagem em que o Presidente do
Fluminense teve a coragem de dizer que não recebeu repasse dos recursos da televisão, quando ele próprio
assinou recibo. Se quiser, eu boto a fala da reportagem e trago o recibo.
Muito bem, quanto à queixa de filiados em relação à transparência da entidade, vamos aqui falar um
pouquinho de como funciona; o Castellar parece que já sintetizou como funciona. O presidente da federação
tem poderes extremamente limitados, na do Rio de Janeiro tem. O presidente é o síndico da vontade dos clubes. Ele é o síndico da vontade dos clubes. Não tem direito a voto em nenhum órgão da instituição. Nenhum.
O presidente não vota. Quem decide são os clubes. Quem decide sobre campeonato de Série A são exclusivamente os clubes da Série A. Quem decide sobre campeonato de Série B, e assim sucessivamente, são, exclusivamente, os clubes da respectiva série ou divisão, sem nenhuma participação da federação.
Na assembleia geral, quem vota são exclusivamente os filiados, e a federação não tem direito a nenhum
voto. Nenhum. E tudo o que é feito, tudo, sem exceção, está à disposição de quem quer que seja e fundamentalmente daqueles que são interessados, que são os filiados. Acontece que esses dois presidentes, rebeldes,
insurretos, omissos, que lá não vão, usam vias transversas para tentar desconstruir uma imagem, um conceito,
etc.. Mas esses clubes estão na contramão de todos os demais, sem exceção. Todos.
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Durante onze semanas – onze semanas – a Federação do Rio de Janeiro abriu um debate para discutir o
futebol do Estado do Rio de Janeiro: o que fazer para melhorar, o que não fazer para melhorar. Onze semanas,
onze reuniões, e o Presidente do Fluminense não foi a nenhuma. A exemplo do que a CBF fez, copiamos e criamos um grupo de trabalho para analisar qual seria a melhor proposta a respeito do campeonato estadual de
futebol de 2016 nos seus mais variados aspectos. Desse grupo de trabalho faziam parte tanto o Presidente do
Flamengo quanto o Presidente do Fluminense, e nenhum deles compareceu à reunião alguma. As propostas
foram levadas à decisão do Conselho Arbitral, conselho este formado pelos clubes da primeira divisão, do qual
fazem parte os clubes Flamengo e Fluminense, com direito à assento, voz e voto. Não foram. Quem sou eu para
fazer esta afirmação nesta Casa, que é Casa da democracia?! Os princípios democráticos devem ser respeitados. A minoria tem que se submeter à decisão da maioria, senão vira subversão da ordem, vira subversão da
hierarquia, vira subversão da democracia.
No que diz respeito à aprovação do Regulamento Geral das Competições, esses três itens que aqui estão colocados têm impressão digital é retrato. A Federação não criou e não aprovou. A pedido dos clubes, foi
inserido no regulamento um artigo com a finalidade de proteger ações, atos, atitudes que fossem deletérias
para todos os demais. E isso seria julgado pelos próprios clubes. Se assim entendessem que aquele fato, aquela
atitude, aquele ato tivesse sido deletério, isso seria levado aos próprios clubes, onde o hipotético infrator poderia justificar-se, e todos decidiriam se houve ou não houve uma atitude deletéria passível de uma ação sanção.
Por que isso? Isso é um condomínio. Eu quero perguntar: se algum dos senhores aqui fosse sócio de alguma empresa, e o seu sócio começasse a dizer: “Não viaja nesse voo, não; esse avião é uma droga; não compre dessa mercadoria aqui, isso é muito ruim”. É a mesma coisa. Isso é um condomínio, e o interesse é de todos.
Eles acharam por bem evitar que fossem feitas ações que prejudicassem os demais, como está acontecendo
exatamente agora, com essa história de Liga Sul-Minas. Dois clubes estão sendo extremamente prejudiciais a
14. Por quê? “Eu não vou jogar, vou jogar com o time reserva, não vou participar, não jogo.” Que investidor vai
dizer assim: “Vou comprar uma cota do campeonato, vou patrocinar esse time.” Será que vai haver campeonato? Será que vai haver jogo?
O clube A vai jogar? O clube B vai jogar? Olhe o impacto econômico negativo, olhe o prejuízo que está
sendo causado a todos os demais. Por isso, os próprios clubes... Se quiserem, eu mostro, numa oportunidade,
uma declaração do representante do Flamengo quando esteve na reunião para aprovar o regulamento geral,
fazendo elogios a esse tipo de dispositivo, que é exatamente para preservar o bom desempenho do campeonato.
Isso sequer entrou em prática. Não houve isso, não entrou em prática, não houve nenhum caso disso.
Nenhum caso. Parênteses: esses mesmos clubes que dizem que nós aprovamos, quando foram eles que aprovaram, calçam bota de sete léguas e fogem da verdade.
A CBF publica – ou melhor, não sei se publicou – ou impõe à arbitragem uma norma, de que o árbitro é
obrigado a dar cartão amarelo se o atleta falar com árbitro, uma coisa assim. Se reclamar, tem que tomar cartão
amarelo. Se for até a grade, tem que tomar cartão da amarelo; se for comemorar, tem que tomar cartão amarelo. E o árbitro que não fizer assim certamente será punido. Isso é público, todo mundo sabe. Foi dito. Isso é
que lei da mordaça. O atleta não tem o direito de se manifestar, sequer de fazer assim.
No entanto, os dois paladinos que aqui estão sequer se insurgiram contra isso. Acabamos de ver...Você
é Vasco, Senador? Não, não é?
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – Cruzeiro.
O SR. RUBENS LOPES – Cruzeiro? Olha, Castellar!
O senhor é...?
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Sou santista. (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Presidente, para seu conhecimento, esta reunião é gravada. Gostaria de colocar para o senhor que todas as palavras que estão sendo ditas
serão gravadas. Se o Presidente do Fluminense ou do Flamengo pedirem, mandaremos para eles.
O SR. RUBENS LOPES – Pode mandar.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Se estiver dentro do nosso Regimento.
O SR. RUBENS LOPES – Sem nenhum problema.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – É bom saber.
O SR. RUBENS LOPES – E digo mais: no dia em que vierem prestar qualquer esclarecimento, podem me
convidar que venho junto.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito bem.
Há mais alguma...
Sr. Castellar.
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O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Pergunto, é que anotei a pergunta a respeito das
ausências de dirigentes no colégio de líderes da FIFA. Particularmente, Sr. Senador, não conheço as decisões
tomadas tradicionalmente pelo colégio de dirigentes da FIFA. Não sei se todas as decisões são tomadas sempre
de forma presencial ou se são tomadas a distância, de forma que não consigo avaliar. Evidentemente, se os dirigentes estão ausentes, assim o fazem por razões que lhes são próprias e, na condição de maiores dirigentes,
têm de avaliar se há um prejuízo ou não. Sinceramente, não tenho como dizer, até por desconhecer o processo.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Presidente Castellar, na verdade,
entendo que o que o Senador quer dizer é que ultimamente o nosso presidente atual da CBF não tem participado nas últimas reuniões na FIFA, por um motivo simples e claro: ele está com medo de ser preso quando se
ausentar do País. Isso automaticamente é prejudicial ao futebol.
Por exemplo, da última reunião na FIFA sobre o futebol nas Olimpíadas, a que a FIFA também está diretamente ligada, o Presidente da CBF atualmente, Sr. Marco Polo Del Nero, não participou. É mais um fato negativo
para o nosso futebol. Consequentemente, quem perde com isso é todo mundo que ama, que gosta, que quer
um futebol moralizado e organizado.
Acho que era mais ou menos por aí, não é Senador?
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Presidente, para matar até mais uma pergunta e aí responder tudo junto, pelo que entendi na resposta ao Senador Paulo Bauer, as federações recebem
um apoio da Confederação. É isso? E isso ocorre de forma discricionária pelo presidente. Se é isso, isso não é
ruim, porque o presidente passa a deter influência sobre os presidentes das federações?
O SR. RUBENS LOPES – Inicialmente, é um dispositivo que é estatutário, consta, é admitido para isso.
A partir do momento em que é feito de forma oficial e igualitária, não há por que... E posso dizer isso do Rio
de Janeiro. O Rio de Janeiro efetivamente recebe esse plano de ajuda, sei lá, de auxílio às federações de forma
igualitária, a mesma coisa que, talvez, receba o Acre, e fui oposição, Presidente...
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Então, à CBF cumpre só repassar, porque
o rateio é igualitário, tem de passar. Ela só cumpre a obrigação de repassar. Ela não repassa por um desejo pessoal do seu presidente ou do tesoureiro?
O SR. RUBENS LOPES – Não.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – É obrigatório e é igualitário.
O SR. RUBENS LOPES – É igualitário e consta... No balanço do Rio de Janeiro, está lá publicado.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Para os dois Presidentes: qual
é o valor dessa ajuda financeira que a CBF passa para as federações?
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Sr. Senador, especificamente em relação a este tema,
eu já disse em duas ou três oportunidades o meu posicionamento de jurista, de legalista. Sempre tenho atuar
no estrito limite da minha condição.
Recebi no dia 17 de setembro – até anotei – comunicação formal da CBF, por e-mail, dando conta de que
ela havia se insurgido ao fornecimento dessas informações através de um mandado de segurança no Supremo
Tribunal Federal e que havia sido deferida medida liminar pelo Ministro Marco Aurélio – se não me engano,
com base no Requerimento nº 43, que havia sido formalizado nesta Casa.
Eu, na condição de advogado, digo a V. Exª o seguinte: temo que, fornecendo essa informação – e digo
que lamento –, temo que, ao fornecer essa informação precisa, eu esteja, ainda que por uma via transversa,
descumprindo um dispositivo de ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Digo a V. Exª que, superada essa questão em relação à Federação mineira, evidentemente que todos os
valores estão à disposição desta Casa. E digo mais a V. Exªs: que aqueles valores foram efetivamente publicados
no último balanço disponibilizado, de forma que a informação é pública.
Só temo descumprir uma decisão judicial.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito bem. Então, receber o
senhor recebe; ou seja, a federação recebe. Só não pode aqui dizer o quanto pela ordem judicial que foi dada
pelo Supremo Tribunal.
Presidente Rubens, eu gostaria de fazer a mesma pergunta: o senhor pode dizer aqui o valor?
O SR. RUBENS LOPES – Eu não recebi nenhum comunicado. A CBF não me comunicou dessa decisão
judicial. Não chegou ao meu conhecimento, de forma que não tenho esse compromisso, mas os valores estão
publicados no balanço da Federação sob a rubrica “doações”.
Está lá publicado. Como eu não recebo doação de lugar nenhum, tudo que está lá escrito foi que a CBF
mandou.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Então, não existe nenhum tipo
de repasse financeiro da CBF para a Federação.
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O SR. RUBENS LOPES – Existe. Está publicado no balanço sob a rubrica “doações”.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito bem.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Presidente Romário e convidados, vou ter
de me retirar pela correria que temos aqui, mas obrigado pela boa vontade, pela presença...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Eu é que agradeço, Senador.
Senador Hélio José, com a palavra.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – Eu gostaria de parabenizar o nosso Senador Romário pela
persistência, capacidade e trabalho intenso para realizar esta CPI da melhor forma possível, procurando convocar e trazer todos para melhor esclarecer ao Brasil essa questão da caixa preta do futebol.
Quero dizer que é lamentável esta Casa ter tanto trabalho simultâneo. Poderíamos contribuir muito mais,
mas é tanta coisa acontecendo simultaneamente que não temos condição de participar como gostaríamos de
todos os espaços que temos aqui, e é necessário participar.
Eu quero cumprimentar os Presidentes da Federação mineira e da Federação Rio de Janeiro. Eu, por
exemplo, sou um dos signatários desse requerimento em que o STF concedeu liminar. Eu acho um absurdo
ficar sonegando informação, porque, quanto ao dinheiro, todos nós temos de saber para onde foi, porque foi
e como foi gasto. Não podemos ficar aqui querendo esconder as questões e as dificuldades.
O futebol brasileiro passa por uma série de dificuldades, nós temos times de futebol que mal conseguem se
autossustentar, o que é importante; outros gastam milhões, e não se justifica gastar tantos milhões com coisas...
Quando eu fiquei sabendo, por exemplo, que o Ronaldinho Gaúcho assinou um contrato com o Fluminense para ganhar R$900 mil por mês... Eu estou até pensando aqui, e a minha assessoria está fazendo um
relato para podermos ver se vamos sobretaxar quem ganhar acima de 100 salários mínimos nesse País, num
valor muito mais elevado, porque eu acho um absurdo com quem ganha um salário mínimo uma pessoa ganhar R$900 mil por mês, seja de que forma for, e ficar por isso mesmo, está certo? É um absurdo.
Eu quero saber o seguinte: o Presidente da Federação do Rio, o Rubens, sempre, sempre, sempre foi
contra essas gestões da CBF. Eu queria saber, Rubens, as principais motivações que levam vocês do Rio – você,
principalmente – a ter uma posição clara de não concordar com um monte de coisas que são feitas ali. O que
você poderia esclarecer aqui para mim, para o Senador Romário e para outros Senadores desta Casa tão importante? O que leva a esse posicionamento do Rio? Eu tenho certeza de que esse posicionamento não é só
porque o presidente era de São Paulo, ou porque antes era, o atual é ou o outro é. Não é briga regional. Deve
haver algumas questões técnicas, políticas. A sua visão de gerir o futebol e a forma como anda o futebol brasileiro é que devem ter levado a essa posição do Rio de Janeiro. Então, eu queria entender melhor isso.
Eu queria que o nosso Presidente da Federação mineira... Eu sou cruzeirense; na verdade, os mineiros
são goianos cansados: saem do Goiás, não conseguem chegar à praia, param no meio do caminho. Eu sou um
goiano, nascido aqui em Corumbá de Goiás, mas sou cruzeirense, por causa daquele timaço lá do Dirceu Lopes,
do Tostão, Piazza, etc. e tal da Copa de 70, que me incentivou a ser Cruzeiro, mas sou amoroso pelo Romário,
nosso grande atleta, pelo Flamengo, pelo Vasco, por todos os times que ele passou, pelo Ameriquinha, que nós
temos de resgatar, não é Romário?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Exatamente, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – E nós estamos aqui exatamente
por causa disso, porque é um absurdo um time, com a história do América, hoje não poder mais viver, existir,
por causa dessa encrenca toda do futebol, o que esta CPI tenta passar a limpo. Então, o Romário e nós aqui
estamos a fim de fazer isso.
Assim, queremos protestar contra essa decisão do STF. Esperamos que ela seja mudada o mais breve possível para termos a clareza dos fatos. Eu não sei se, na hora novamente de reunião de requerimentos, Senador
Romário, se vamos fazer um requerimento direto às federações para eles nos informarem...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Eu queria aproveitar, Senador
Hélio, para dizer que a decisão do STF não proíbe a divulgação desses valores pagos ou doados pela CBF. Na
verdade, a liminar do Ministro Marco Aurélio apenas desobriga de fazê-lo; o Presidente Castellar, por exemplo,
pode ficar à vontade para revelar.
Pode continuar.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – Perfeito. Então, dentro dessa sequência, Castellar, você hoje
é o novo Presidente, está chegando agora. Não sei nem se é cruzeirense ou atleticano; o que interessa é que
é mineiro, lá da nossa Federação. Dentro dessa visão nova de administração, você que está chegando, como
você vê que uma confederação de futebol pode contribuir, no formato que está aí? Esse formato que está aí
nós questionamos; eu, Romário e outros aqui achamos que não está bom. Mas como vê, você que está hoje na
máquina ali, que podemos contribuir para resgatar o futebol brasileiro?
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No caso do América, dez anos seguidos campeão do campeonato mineiro e não consegue se ajeitar mais
por causa da situação. Foi tetracampeão, Romário, o Ameriquinha lá em Minas Gerais, e nunca mais conseguiu
ganhar um título por causa dessa dificuldade de sobrevivência.
O Estado de Minas é tão rico quanto São Paulo, e São Paulo tem, talvez, hoje um dos melhores campeonatos brasileiros, independentemente de outras questões que aconteçam lá, por causa da rivalidade, da injeção
de recursos em cada time ali. O time do interior encara o da capital quase em igualdade de condições. O que
está faltando, não só para Minas, mas para o Brasil inteiro? E aí também serve para o Rio, porque o Rio, embora
tendo cidades grandes, não consegue repetir o sucesso de São Paulo.Têm muitas dificuldades os nossos times
pequenos, Madureira, Olaria, Ameriquinha; está todo mundo sempre ruim das pernas.
O que podemos fazer com esta CPI, no Senado Federal, com a boa vontade do Senador Romário, com a
colaboração de nós, que estamos com ele, para passarmos a limpo e transformarmos o futebol brasileiro novamente no que já foi?
Eu estava no México nesta semana; passei uma semana no México em um seminário do Parlatino. Nossa,
que nostalgia ir ao Azteca, aquela questão do nosso futebol de 70, de tudo o que nós já fomos!
Depois de 70, nós só passamos a sobreviver de quê? Do Romário. Sobreviver, depois, do Ronaldinho, do
Ronaldo Fenômeno, de alguns atletas individuais, porque nós não tivemos mais condições de fazer o escrete. Foi
em 70, aquele do Telê, que, lamentavelmente, nós perdemos aquele jogo, e, depois, foi o individualismo mesmo.
O Romário tomou conta, o Ronaldo tomou conta de outra, e ganhamos as outras copas. E passamos a
vergonha agora do 7 a 1.
Então, para isso não se repetir – eu acho que esse é o grande objetivo do nosso Presidente da CPI, que é
o Romário – como é que, daqui, podemos realmente passar a limpo o nosso futebol brasileiro?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Antes de responder, eu gostaria
de colocar em votação a ata da 10ª reunião, solicitando a dispensa da leitura.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovada a ata.
Por favor, Presidente Castellar para responder a primeira pergunta do Senador Hélio.
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Sr. Senador, como V. Exª bem disse, eu sou relativamente novo em todo esse sistema, vamos dizer: estou à frente da Federação mineira há apenas um ano e
dois meses ou três meses. Disse aqui, no início da minha apresentação, antes da chegada de V. Exª, e mostrei
números, que encontrei a entidade verdadeiramente sucateada, com R$36 milhões em passivo tributário praticamente insustentável.
Tivemos a sorte de estarmos no momento em que o Refis ainda estava aberto para parcelamento dessa
dívida, o que foi feito pela Federação. E, com esse ajuste, nós conseguimos reduzir de R$36 milhões para R$11
milhões, mas, ainda assim, tem sido um grande esforço administrar e trazer uma nova cara, que é o que pretendemos, para a Federação sempre com muita transparência.
O que V. Exª disse em relação a essa nova visão – quais são os conceitos e as sugestões –, tive oportunidade aqui de dizer também. Eu vejo, no Brasil, hoje, com muita tristeza, a questão da divisão das cotas dos clubes,
que recebem particularmente direito de televisão, como um grande ponto de desequilíbrio nos campeonatos,
com toda a consequência que esse fato específico gera em todo o processo.
Fiz, aqui, inclusive, uma sugestão. Eu, particularmente, gosto muito do formato inglês, em que temos
três grandes valores. O primeiro é dividido de forma fixa; o segundo valor é dividido em função da classificação
no último campeonato; e um terceiro valor, em função de audiência. Acho que, ainda que mantivermos com
isso uma pequena disparidade entre os clubes, nós teríamos uma forma mais próxima de justiça de divisão de
rendas, com todas as consequências, como disse, que isso traz.
Além disso, principalmente pelo atual momento da Seleção Brasileira, do futebol brasileiro como um
todo, a carência de novos ídolos, eu tenho convicção de que a renovação de jovens atletas, um investimento
mais consistente em categorias de base, isso pode trazer reflexos positivos no futuro.
Em Minas, a nossa experiência positiva foi dobrar o número de clubes que disputam hoje as nossas categoria Sub 15 e Sub 17. Nós tínhamos apenas uma divisão do Campeonato Mineiro Sub 15 e Sub 17 e dobramos. Hoje, temos duas divisões, com mais garotos jogando. Temos incentivado o futebol amador da capital e
do interior de Minas Gerais.
Então, basicamente, como sugestões que trago – e lógico que nós todos sabemos que ninguém conhece
a receita, a fórmula para corrigirmos todas as falhas que encontramos –, vejo como pertinentes a redivisão das
cotas de televisão de uma maneira mais igualitária, ainda que tenha pequenas diferenças, e um investimento
mais contundente no que diz respeito à formação de base.
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Acho que, com isso, nós colheríamos frutos em curto, médio e longo prazo. São as minhas pequenas
sugestões.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Registro que a Justiça suíça acabou de extraditar agora Eduardo Li, que é Presidente da Federação de Costa Rica. Faltam apenas, agora, três
julgamentos, e o Marin será um deles.
Por favor, Presidente.
O SR. RUBENS LOPES – Senador, vamos começar pelo que eu penso seja mais difícil e que vai atingi-lo,
que é falar do América.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Meu América.
O SR. RUBENS LOPES – Seu não, dele.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Ah, dele.
O SR. RUBENS LOPES – Dele. O problema do problema do América não é de hoje. Em 1940, e lá se vão
quase 75 anos, o América encerrou as atividades do futebol por falta de recursos; não tem mais futebol. Então,
vejam que não é de agora. Por que eu estou dizendo isso? Não é que eu seja um estudioso ou um conhecedor
de futebol a ponto de saber desses detalhes. É que o meu pai foi profissional de futebol do América.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RUBENS LOPES – É, o América Mineiro. Depois, ele veio para o Bangu em função, efetivamente,
daquela crise do América, de 1940. Então, o problema do América não é de hoje; isso já vem de algum tempo.
Mas, brincadeiras à parte, o Presidente Castellar acho que colocou muito bem que é necessária uma divisão de recursos de forma mais igualitária – Rui Barbosa já dizia que a regra da igualdade era não aquinhoar
os desiguais de forma igual, e o inverso –, mas há que haver uma melhora nessa proporção; não que se tenha
de tirar recursos dos outros, mas dar a alguns para que eles possam entrar em competição. Por analogia, é
como se, em uma prova de Fórmula 1, os pequenininhos entrassem lá com um Gordini 66, com um fusquinha,
e efetivamente é isso que acontece.
Deputado, fiz uma citação aqui do seu nome e depois eu vou repetir.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Quero agradecer a presença do
Deputado Federal Andres Sanchez, eterno Presidente do Corinthians.
O SR. RUBENS LOPES – Agora, o que tem que se fazer? Todas as vezes que se reduz a prática da modalidade, reduz-se a probabilidade de surgimento de novos talentos. E, se nós tivermos um pensamento elitista, a
tendência é piorar. “Ah, porque na França tem 20 clubes, na Espanha tem 20, em Portugal tem 20”, mas a França
cabe dentro de Minas Gerais, como o Presidente aqui falou; cabe dentro de Minas Gerais.
Então, nós temos efetivamente que pensar, pelo contrário, em aumentar e fomentar a prática desse futebol. E, por isso, não podemos persistir no modelo, nesse tipo de coisa. Cada vez mais estamos encolhendo
por falta do surgimento de novos talentos, por falta da prática da modalidade e por dificuldades outras; dentre
elas, a má distribuição de recursos.
Muito bem. Acho que foi o senhor que me fez uma pergunta a respeito da divergência com a direção da
CBF, etc, etc. Na realidade, eu tive sérias divergências. Eu fui quase um candidato – está aqui o Deputado Andres que sabe disso. Contei a história de que só não montamos uma chapa pela intransigência do Presidente
Noveletto de querer ser efetivamente o candidato. Não foi isso? Tenho ainda divergências, não tenha dúvida,
mas existe uma coisa: enquanto eu não tiver conhecimento de, vamos dizer assim, uma irregularidade – porque
não passou na minha mão, não tenho conhecimento disso –, eu me restrinjo a contestar aquilo que eu acho
que deva ser contestado interna corporis e apoiar aquilo que eu acho que esteja correto.
Na escola de samba tem uma máxima que diz o seguinte: antes de escolher o samba enredo, cada um
apresenta lá a sua música e começa a competir, e é um desastre, é uma competição, uma guerra total. Mas, depois que é escolhido o samba enredo, vira hino da escola, e todo mundo tem que cantar, até que haja alguma
coisa diferente.
Então, na realidade, se eu discordo, aponto, discuto as coisas que eu entendo que precisam ser mudadas, que possam ser mudadas, protesto, mas também não deixo de reconhecer as coisas boas que são feitas.
E tudo que eu puder fazer em prol da entidade, não é em prol do João, da Maria, do Pedro, do Antônio; é em
prol da instituição, e, consequentemente, em prol do futebol. Ninguém quer cerrar o galho da árvore em que
está sentado; pelo contrário, queremos que floresça e aumente.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Os senhores têm alguma objeção em remeter a esta CPI o Estatuto das Federações?
O SR. RUBENS LOPES – Está no ar, o meu está no ar.
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O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Se não houver problema em enviar por e-mail, eu
faço agora até no final da reunião.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Obrigado.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – Presidente, só para concluir então, aqui.
Eu sou de Brasília, Senador por Brasília. Nós tivemos o Gama agora tentando ser campeão da Série D
para ir para a Série C.
Acabou num jogo de compadre entre o CRAC, lá de Catalão, que é do meu Estado, e o Botafogo de Ribeirão Preto, que são patrocinados pela mesma empresa, no mesmo conjunto de interesses, eliminando, por
um empate forçado, o Gama, de seguir na disputa do fato.
Como são coisas subjetivas, não há como provar a situação, mas é nítido para quem assistiu aos jogos,
e também numa pixotada de tirar o direito do Gama de jogar com a sua torcida num jogo contra o CRAC aqui
no Distrito Federal. O Gama empatou o jogo, com todo mundo do lado de fora do estádio, sem poder entrar
para acompanhar. Então, esse tipo de coisa está matando o futebol.
A preocupação que tenho, também, como o senhor colocou, é não tratar desigualmente os desiguais,
porque a Constituição prevê este tratamento: tratar desigualmente os desiguais.
Em Brasília, por exemplo, não temos patrocínio algum. O Gama não tinha patrocínio algum para disputar
essa série D, depois que Brasília toda está fora dos campeonatos, porque, em Brasília, primeiro, há dificuldade
de patrocínio. E, quanto a essa questão da igualdade, agora, nesse campeonato que acabou de aconteceu, nivelam-se os times que são um pouco melhores, os dois ou três times que têm torcida e condição, realmente, de
fazer o futebol crescer, com os demais, que são bem menores e que não têm condições, porque a cota é igual
para todo mundo. Consequentemente, para esse que só está sendo figurativo, há uma situação até razoável de
sobrevida nesse período do campeonato, mas aquele que tem uma estrutura bem maior para dar alegria para
a torcida, fazer gol, fazer diferença e formar, não tem condição de sobrevivência, de manter o time. É o caso do
Gama, por exemplo, que vai ter de praticamente desfazer o time que montou para a série D para sobreviver no
campeonato de Brasília, agora, que vai começar. Esse é o tipo de coisa que temos de mudar.
A questão, por exemplo, das ligas. Houve aquela iniciativa lá atrás. Ficou por aquilo mesmo, do Clube
dos 13, que ampliou um pouquinho, coisa e tal, morreu por causa da posição da CBF.
Como vocês avaliam isso? Será que seria hora de fortalecermos liga, ou não? Vemos como as coisas funcionam na Europa. O que nós queremos aqui, o que o Romário quer, o que eu quero, o que o Andres quer é
acabar com o escândalo, com essa baixaria, com esse desvio de tantas coisas de que ouvimos falar. Até agora,
não temos a prova. Queremos, aqui, buscar a prova.
Estamos felizes com o FBI? Estamos felizes com a Justiça, fazendo esses atos, como o Romário acabou
de anunciar um aqui? Estamos, porque estão tentando limpar uma situação que, ao longo do tempo, não está
limpa ,não está clara.
O futebol brasileiro é um negócio milionário. Não sabemos para onde vão esses recursos. Eu não tenho
nada contra as pessoas que têm mérito ganharem muito. Então, nada contra o Ronaldo ganhar muito, mas,
como a média salarial brasileira é de dez salários mínimos, acho que ganhar 100 salários mínimos é o suficiente
para qualquer cidadão brasileiro sobreviver bem. Para os demais, é preciso fazer distribuição de renda. Por isso,
acho que é preciso fazer um imposto especial para quem ganha acima de 100 salários mínimos. Está certo?
Então, faremos essa discussão no projeto que vamos apresentar nesta Casa, mas o objeto desta nossa
CPI, neste momento, é contribuir para passar a limpo o nosso futebol.
Fiz uma visita à CBF antes desta CPI – tive uma visita lá, junto com o Gama, junto com a direção do Brasília – para conversar sobre todas essas confusões que iriam acontecer...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – V. Exª teve uma ótima impressão, não é?
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – Tive.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Com certeza.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – Por incrível que pareça, tive uma ótima impressão...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Eles são assim mesmo. Exatamente isso.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – E aí, agora...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Ainda mais se eles souberem,
alguns dias antes... (Risos.)
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – Então, o Romário conhece bem, porque é do meio. Viveu
isso na pele, saiu de baixo, mostrou o quanto o Brasil forma pessoas qualificadas. E o Romário é qualificado.
Por isso, chegou aonde chegou. E ele mostra que é qualificado não só no futebol, mas é qualificado como po-
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lítico, porque hoje é um dos políticos mais respeitados nesta Casa. Defende bandeiras e dá consequência a
essas bandeiras.
E, para essa bandeira de passar a limpo o futebol, que ele está tocando aqui, ele tem o respeito de todos
os 80 Senadores desta Casa. Mesmo que discordem de uma coisinha ou outra, o respeito é total.
E não tenho dúvida de que nós vamos conseguir, Romário, chegar aqui a pelo menos um norte.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Com certeza, Senador.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – E ter sua juventude, amigo, para concluir, para nos ajudar.
Está entrando sem vicio, agora, para tentar passar a limpo o sistema. E a sua vivência no meio – está há muito
tempo nesse meio –, também com a boa vontade de ajudar a consertar o que está errado, tudo isso é importante.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Senador, muito bem.
Presidente.
O SR. RUBENS LOPES – Quando era Ministro do Esporte o Ministro Orlando, em mais de uma oportunidade, eu tive a chance de dizer algo. Vou falar em relação exatamente ao que o senhor disse sobre dois clubes
serem patrocinados efetivamente pela mesma empresa. Isso tem que ser coibido. Eu disse: “Ministro, vai chegar
uma hora em que o campeonato vai ser decidido no escritório da empresa x ou y!” Como funciona na Fórmula
1? “Puxa o freio! Deixa ele passar!” Não é assim?
Então, esse é um ponto que tem de ser modificado. A mesma empresa não pode patrocinar dois concorrentes na mesma competição. Os interesses são conflitantes. Se você está na frente, “ô, ô, tu não vai deixar
ele perder, não!” Não vai fazer ele perder. Bom, esse, efetivamente, é um ponto.
Quero aqui...
Posso falar com o Deputado?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Como faria no caso da Caixa
Econômica Federal, que...
O SR. RUBENS LOPES – Não pode ter. Não importa. Não pode ter.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – ...,se não me engano, patrocina
nove ou dez clubes na mesma divisão. É complicado.
O SR. RUBENS LOPES – Não pode ter. Não tem como. Tem que escolher. Ela pode patrocinar n mais um,
desde que não na mesma competição, para não haver interesses conflitantes. É o que eu acho.
Agora, posso falar com o Deputado?
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Pode, claro.
O SR. RUBENS LOPES – Deputado, nós estamos aqui falando sobre campeonato, sobre o que leva aonde, e todo mundo quer a Libertadores, a Libertadores, a Libertadores... Eu disse que, agora, com essa cotação
do dólar, a Libertadores passou a ser até mais rentável do que era, porque antes não era rentável. E o senhor,
com o Corinthians, foi campeão da Libertadores e ficou devendo. Não é verdade?
O SR. ANDRES SANCHEZ (PT - SP) – Primeiramente, peço desculpas por chegar atrasado. Eu queria participar mais aqui com o Presidente Romário, Senador, que tem feito um brilhante trabalho. Sei que é difícil,
estou aprendendo. Isso porque é futebol. Imaginem se fosse outro segmento! Talvez não houvesse ninguém
aqui. Então, fico triste por isso.
Mas a Libertadores da Conmebol realmente não paga nada para os clubes brasileiros. Tanto que o Corinthians, neste ano, se eles, no mínimo, não dobrarem o faturamento, não vai jogar a Libertadores, mesmo
estando classificado. O Corinthians vai se desfiliar, vai falar para convidar outro. O Corinthians jogou em 2010,
2011 e 2012, foi campeão em 2012 e ficou devendo US$600 mil. Então, é uma vergonha! Qualquer campeonato
regional paga mais que a Conmebol. Na Conmebol, ninguém sabe quanto tem lá de televisão, ninguém sabe
nada. Ou os clubes brasileiros começam pela Conmebol, já que teriam que começar internamente... Começam
externamente, porque realmente é difícil para os clubes brasileiros.
Sobre o patrocínio, eu discordo. Eu acho que as pessoas, até prova em contrário, são honestas. Independentemente de ser Caixa ou ser Volkswagen... No mundo, há vários clubes patrocinados por vários patrocinadores, e não tem problema. A Nike patrocina vários clubes no mundo, assim como a Adidas e outras. Então,
seria um problema muito, muito grave. Não teria empresa para todos. Hoje, há times grandes em São Paulo,
como o São Paulo e Santos, que estão sem patrocínio há um ano e meio. Então, é difícil.
Eu ouvi, pela televisão, o Presidente da Federação mineira. Eu acho que teríamos de começar a divisão
das cotas de televisão pelos regionais. Então, em Minas se dividiria tudo por igual. O Atlético e o Cruzeiro ganhariam o mesmo que o Uberlândia. Eu acho que aí já... Começando nos regionais, eu acho que os brasileiros
já começam a respirar.
Na Inglaterra, quem ganha mais ganha 4,2 vezes mais do que quem menos ganha. No Brasil, os que mais
ganham, no caso o Corinthians e o Flamengo, ganham 3,8 vezes mais que o último. Na Inglaterra, na segunda
divisão, da cota do Master, pega 9,9; no Brasil, pega 8,9, do pacote do futebol. Então, dá-se muito o exemplo
da Europa, mas não é bem como dizem. Não vamos nem falar da Espanha, porque lá já é um absurdo total.
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Quando tinha o Clube dos 13, que era uma sacanagem, porque tinha muito roubo lá, gastavam-se de
R$2 milhões a R$2,5 milhões por mês, e ninguém sabia para onde ia. Eu fui um dos que acabaram com o Clube
dos 13. Não foi por causa da Rede Globo, por causa da CBF, mas porque o Corinthians achava que não era justo ganhar o mesmo que os cinco ganhavam. Hoje, é antidemocrático o Flamengo e o Corinthians ganharem
mais, mas, na época, ganhavam cinco, e era democrático.
Então, ou se divide para os 20 por igual, ou quem tem mais Ibope, mais audiência, mais torcedor ganha
mais. Então, é muito difícil casar isso. Eu entendo que temos de ter uma reviravolta, como o Presidente Romário está tentando fazer, uma reviravolta realmente de transparência.
Hoje, automaticamente, quase todos os clubes, quase todas as federações, estão dando publicidade aos
seus balanços.
O que temos de fazer na CBF e em alguns clubes principalmente é detalhar o tal do “evento”, das “outras
despesas” e outras rubricas que representam milhões e milhões. E a função da CBF, Senador, não é ajudar o
Corinthians, não é ajudar a Federação do Rio; é vir a Brasília e ajudar os clubes de Brasília, é fomentar o futebol.
Fazer isso onde não há futebol forte. Esta seria a grande mudança no futebol brasileiro: a CBF pegar os seus 500
ou 600 milhões de caixa e gastá-los nos Estados onde não há futebol tão forte como há em São Paulo e no Rio.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Caixa de quem?
O SR. ANDRES SANCHEZ (PT - SP) – Vamos procurar... (Risos.)
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Deputado, só um esclarecimento.
Evidentemente, eu defendo o modelo inglês, no qual há uma parte fixa e duas partes variáveis, em função de colocação e em função de audiência, mas é claro que esses percentuais podem ser ajustados de forma
a diminuir essa diferença. É só uma sugestão, porque eu acho que nós teríamos um formato...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. ANDRES SANCHEZ (PT - SP) – O senhor vai lá semana que vem, chama o Atlético e o Cruzeiro e
pergunta: “Olha, quanto é o campeonato mineiro?”“R$80 milhões por ano.” Então, nós vamos dividir por igual,
os 20 aqui.
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Quem nos dera fosse um valor desses!
O SR. ANDRES SANCHEZ (PT - SP) – O senhor tem que começar. O senhor é o Presidente da Federação...
O SR. CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES NETO – Claro!
Não, eu digo: quem nos dera fossem R$80 milhões. Isso seria muito bom para Minas!
O SR. ANDRES SANCHEZ (PT - SP) – Não está muito longe, Presidente, não está muito longe...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Esta é uma grande ideia mesmo, Presidente: começar pelo próprio Estado.
Bom, muito obrigado pela presença dos dois convidados. Com certeza, esta foi uma das grandes reuniões que tivemos aqui dessas 11 que aconteceram. Foram bastante positivas, foi interessante tudo aquilo que
foi falado aqui.
Espero vê-los aqui outras vezes.
Muito obrigado, Presidente Rubens. Muito obrigado, Presidente Castellar.
O SR. RUBENS LOPES – Sr. Presidente, estou à disposição tantas vezes quantas forem necessárias para
debater o tema. Eu acho que é interessante. Acho que o objetivo de todo mundo é estabelecer pontos que
possam ser reajustados e melhorias para o futebol.
É bom podermos, efetivamente, debater e esclarecer e não só... Há o ouvir falar, mas é bom que se apure
e que se comprove...
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – Muito bem, nada mais havendo a tratar...
O SR. RUBENS LOPES – Estou às ordens.
O SR. PRESIDENTE (Romário. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - RJ) – ...agradeço a presença de todos
e convidamos para a próxima reunião, a ser realizada no dia 7 de outubro de 2015, quarta-feira, às 14h30min,
para ouvirmos em audiência pública alguns presidentes de clubes de futebol, por exemplo, Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense, Joinville, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro – e tentaremos outros.
Muito obrigado pela presença de todos.
Declaro encerrada a reunião.
(Iniciada às 14 horas e 36 minutos, a reunião é encerrada às 17 horas e 07 minutos.)
SENADOR ROMÁRIO
Presidente
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 407, de 2015, para
apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF- Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais foram manipulados para, em descompasso com a lei, anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos cobrados.
ATA DA 18ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 18ª Reunião, realizada em 24 de setembro de 2015, às 9 horas e 46 minutos, no
Plenário 19 da Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência do Senador Donizeti Nogueira e com a presença dos Senadores José Pimentel, Simone Tebet e Vanessa Grazziotin. Deixaram de
comparecer os Senadores: Humberto Costa, Acir Gurgacz, Otto Alencar, Hélio José, Ataídes Oliveira, Wilder Morais e Douglas Cintra. Esteve presente, também, o Senador não membro José Medeiros. Na oportunidade, foi realizada audiência pública com a presença de Gilson Michels, Delegado da Receita Federal; Mário
Pereira de Pinho Filho, 2º Vice-Presidente do Sindifisco Nacional; Rodrigo Pereira de Mello, Chefe de Gabinete
do Ministro da Fazenda; e Carlos Barreto, Presidente do Carf.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Bom dia, senhores e senhoras.
Declaro aberta a 17ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 407,
de 2015.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se à apreciação de requerimento e realização da audiência pública para discutir a proposta legislativa de alteração do contencioso administrativo tributário da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com os seguintes participantes.
Desde já agradecemos aos nossos convidados. Queremos dizer que esta Comissão está muito honrada
com a presença deles.
Quero convidar então à Mesa o Secretário da Receita, Dr. Barreto, que nos honra aqui com sua presença,
sempre disposto a contribuir com esta Comissão; o Dr. Gilson Michels, Delegado da Receita Federal; Dr. Mário
Pereira de Pinho Filho, 2º Vice-Presidente do Sindifisco Nacional, representante de Cláudio Damasceno, Presidente do Sindifisco Nacional; Rodrigo Pereira de Mello, Chefe de Gabinete do Ministro da Fazenda.
Composta a nossa Mesa, vamos dar início aos nossos trabalhos.
Justifico que, por motivo imperioso, o nosso Presidente, sempre atuante nesta Comissão, Senador Ataídes
Oliveira, não pôde estar presente, razão pela qual eu, Vice-Presidente, estou presidindo esta reunião.
Os nossos convidados farão a sua exposição, em seguida, serão interpelados pelos Parlamentares dentro do assunto tratado.
A palavra será concedida aos Srs. Parlamentares na ordem de inscrição, com preferência para a Relatora,
o Presidente, os membros titulares, os suplentes e os não membros.
Nosso tempo de exposição será de quinze minutos. Havendo necessidade, prorrogamos por mais cinco
minutos, não é, Senador Pimentel, Senadora Simone Tebet? (Pausa.)
Eu aqui só cumpro ordens. Como cumpridor de ordem, vamos ao início dos trabalhos. Convido para fazer uso da palavra por 15 minutos o Dr. Gilson Michels, é assim que se diz?
O SR. GILSON MICHELS – Na verdade, se quiser ser preciosista: “Mirrels”, mas, abrasileirado, Michels.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Vamos abrasileirar porque eu
sou muito “antilíngua” estrangeira. Então, Michels, Delegado da Receita Federal.
O senhor tem quinze minutos, mas, se precisar de um tempo a mais, a gente concede.
O SR. GILSON MICHELS – O.k.
Antes de mais nada, bom dia a todos.
Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite da CPI do Carf, na pessoa do Vice-Presidente, Senador
Donizeti, para participar destes debates.
Eu gostaria de confessar, logo de início, que me agrada muito participar de debates acerca do processo
administrativo fiscal, porque esse é um tema pelo qual eu sempre tive muita afeição, e lhes asseguro que essa
afeição não tem a ver com mero diletantismo acadêmico, mas com a convicção que eu tenho de que ao processo administrativo cabe um papel importantíssimo no âmbito da nossa ordem jurídica e no âmbito da atuação da nossa administração tributária. Acho que é através do processo administrativo fiscal que o contribuinte tem à sua disposição um meio não oneroso, sem muitos formalismos, para contestar atos praticados pela
administração tributária e, da mesma forma, é através do processo administrativo fiscal que a Administração
cumpre aquele que é um dever primordial seu, constitucionalmente insculpido, de zelar pela autotutela dos
atos praticados por seus agentes.

Outubro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Sábado 17

229

Então, volto a dizer que gosto muito do assunto, que sou a ele muito afeiçoado, mas acho que, antes de
qualquer outra coisa, temos que enfatizar a importância que o processo administrativo fiscal tem no contexto
mais amplo do sistema de solução de litígios tributários no Brasil.
Bom, dito isto, como temos um tempo bastante limitado, vou ser bastante objetivo, bastante pragmático,
e tentar concentrar aqui minha exposição em cima, na verdade, de uma outra iniciativa legislativa que está em
tramitação atualmente aqui, no âmbito do Congresso Nacional, e que tem íntima relação com o objeto das nossas discussões aqui. Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 381, de 2014, que, aliás, teve gênese aqui, no
Senado Federal, e que já passou a tramitar aqui em regime de urgência e que hoje se encontra em tramitação
na Câmara dos Deputados, tendo sido, inclusive, ontem, aprovado lá pela Comissão de Finanças e Tributação.
A razão pela qual eu vou usar o Projeto de Lei Complementar nº 381, de 2014, como ponte para abordar
algumas questões relacionadas aqui ao nosso processo administrativo está associada ao fato de que esse projeto de lei complementar trata de uma matéria extremamente importante e de há muito reclamada por toda a
comunidade jurídica, que é tentar instituir, pela primeira vez na história da nossa ordem jurídica, normas gerais
acerca do processo administrativo fiscal. Em outras palavras, trata esse projeto de lei complementar de definir
aqui o rito procedimental mínimo de adoção obrigatória por parte de todos os entes federativos, indistintamente.
As vantagens de a gente ter um ato legal com esse conteúdo são absolutamente inequívocas. Interessa
não apenas aqui à administração tributária, mas também ao contribuinte. Ao contribuinte, por conta do fato de
que, diante de uma eventual aprovação desse projeto de lei complementar, ele não vai ter o ônus de ter que se
familiarizar com a legislação processual administrativa dos mais de cinco mil entes federativos que compõem
a nossa Federação. Hoje, qualquer contribuinte que pretenda litigar em matéria tributária com vários entes
federativos vai ter que, primeiro, fazer o sobre-esforço de ter que se familiarizar com as regras procedimentais
específicas de cada ente federativo. Então, do ponto de vista do contribuinte, esse PLP, se aprovado, vai trazer
inequívocos benefícios no sentido do exercício do direito de defesa do contribuinte. E, do ponto de vista da
administração tributária, vai haver um ganho também significativo na medida em que nós teremos um incremento da transparência da atuação de todos os contenciosos administrativos. Em que sentido? No sentido de
que, quando todos nós sabemos, aprioristicamente, qual o rito procedimental ou qual o processo decisório
adotado por cada um dos entes federativos, nós, certamente, nos municiamos de muito mais elementos para
aferir aqui a regularidade da atuação dos agentes públicos que atuam no âmbito desse contencioso.
Então, volto a dizer: o PLP 381 é um marco importante dentro dessa tarefa hoje multidisciplinar de se
tentar definir normas mais claras, mais transparentes do processo administrativo e acho que é justamente por
conta disso que ele não pode ser desconsiderado aqui no âmbito de qualquer nova iniciativa legislativa que
se pretenda, na verdade, introduzir ou promover em relação ao processo administrativo.
Então, esse é o contexto que me leva, volto a dizer, a usar questões que foram já levantadas no PLP 381
como uma ponte para levantar outras questões que me parece relevante aqui abordar em relação ao nosso
sistema de solução de controvérsias em sede administrativa.
Muito bem. A primeira coisa: vou enfatizar questões que estão expressamente contempladas no PLP 381
e que, a meu ver, deveriam, na verdade, ser respeitadas ou deveriam ser levadas em conta diante de qualquer
nova iniciativa legislativa voltada ao disciplinamento do processo administrativo. A primeira das questões que
me parece absolutamente fundamental termos em conta é aquilo que consta do PLP 381 expressamente, que
é a assertiva de que a administração tributária tem um papel absolutamente fundamental no âmbito dos contenciosos administrativos. Em outras palavras, não seria razoável aqui afastarem-se as administrações tributárias do âmbito dos contenciosos administrativos.
Digo isso, fazendo, de certo modo, referência até à PEC 112, proposta pelo nosso Senador Ataídes, que
contém um dispositivo que nos causou certa preocupação, porque, da forma como foi redigido, dá margem a
que se intua ter sido o objetivo desta CPI afastar completamente a administração tributária desses processos,
desses mecanismos de solução administrativa de litígios. Não sei se o objetivo foi exatamente esse, mas, se
foi, acho que, talvez, essa ideia devesse ser um pouco mais ruminada, um pouco mais trabalhada, a fim de que
não percamos de vista aqui as razões que levam a se ter, não apenas no Brasil, mas em grande parte do mundo
aqui, a administração tributária como um protagonista dentro dos processos de solução de litígios tributários.
Quais são, na verdade, as razões que justificam a manutenção da administração tributária como um ente
predominante dentro dos contenciosos administrativos?
Primeiro, senhores, o fato de que estamos tratando aqui, como o próprio nome diz, de contencioso administrativo. A decisão que se prolata no âmbito dos contenciosos administrativos é, em essência, uma decisão administrativa, uma manifestação da administração tributária acerca, na verdade, da regularidade do ato
praticado por seus agentes.
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Segundo, afastar a administração tributária dos mecanismos administrativos de solução de litígios representa abrir mão aqui de uma mão de obra extremamente rara no País, que são, na verdade, os agentes públicos
que atuam cotidianamente na administração tributária, com matéria tributária.
Há um certo equívoco, a meu ver, quando se enfatiza demais a afetação jurídica dos julgamentos administrativos. Obviamente, no final das contas, tudo se traduz juridicamente, mas quem milita na área tributária sabe que a dirimição de litígios em sede administrativa, em sede tributária, demanda, no mais das vezes,
conhecimentos que não estão restritos apenas ao Direito, mas também a outras disciplinas correlatas, como
Auditoria, Contabilidade, Economia, e esse perfil interdisciplinar, os agentes que compõem a administração
tributária têm; militam nele e manejam isso cotidianamente.
Então, abrir mão desse tipo de experiência dentro do contencioso significa, na verdade, subtrair da solução de litígios tributários uma experiência absolutamente indispensável à dirimição desses litígios. E lhes digo
isso, senhores, na qualidade de quem conhece o atual quadro da litigância tributária no Brasil e sabe perfeitamente que hoje há um movimento aqui, no âmbito mesmo da Justiça Federal, de os juízes federais chamarem
o processo administrativo para o processo judicial como forma, na verdade, de apreenderem com mais detalhe os limites do litígio. Muitas questões tributárias extremamente intrincadas do ponto de vista da matéria de
fato ou da matéria de Direito muitas vezes demandam aqui, da parte do Poder Judiciário, o chamamento do
processo administrativo, porque sabem os juízes que, no âmbito administrativo, essas questões são esmiuçadas com muito mais completude.
Então, parece-me que a manutenção da administração tributária como o grande protagonista ou como
o protagonista preponderante dentro dos contenciosos administrativos é uma imposição que resulta não apenas do Texto Constitucional, mas também, do ponto de vista pragmático, dessa realidade de que é, no âmbito
da administração tributária, que temos profissionais com essa expertise interdisciplinar que permite o esmiuçamento dessas questões, desses litígios tributários em todas as suas dimensões.
Uma outra questão que eu gostaria de enfatizar e que está muito bem positivada aqui, no âmbito do
Projeto de Lei Complementar nº 381, é uma questão que na verdade preocupa, há muito tempo, a própria
administração tributária, tanto que muitos estudos estão em curso aqui, tendentes a tentar contemplar isso
em reformas da legislação processual administrativa, que é, na verdade, a questão da diversificação dos ritos
procedimentais.
Senhores, nós temos hoje uma legislação processual administrativa – falo por mim, e não pela administração tributária – absolutamente ultrapassada e anacrônica. Ultrapassada e anacrônica em que sentido? No
sentido de que ela não incorporou uma série de evoluções que vimos muito presentes, por exemplo, na evolução do Direito Processual Civil, do Direito judicial. O Código de Processo Civil que acabou de ser aprovado
por esta Casa, há poucos meses, incorporou aquela que era uma tendência já de décadas no sentido de se ter
diversificação de ritos procedimentais, ou seja, a convicção de que não se pode querer julgar todo e qualquer
litígio, independentemente da complexidade da matéria e do valor litigado, pelo mesmo rito procedimental.
Na verdade, o direito processual é regido pelo tal princípio da instrumentalidade, segundo o qual o direito
processual deve servir ao direito material. E nós temos hoje uma camisa de força, pelo menos no contencioso
administrativo federal, representado por essa ideia de que todo e qualquer litígio passa por um procedimento de até três instâncias colegiadas, o que, para nós, que militamos cotidianamente no âmbito administrativo,
é absolutamente excessivo para grande parte dos litígios. Nós temos litígios, volto a dizer, que não possuem
complexidade que justifique, na verdade, tantos desmembramentos, tantos desdobramentos processuais. Na
verdade isso serve apenas para que nós posterguemos a decisão administrativa final acerca desses litígios. De
certo modo, abrimos uma porta para o uso protelatório do contencioso administrativo.
Então, volto a dizer: em que medida essa questão está incorporada ao PLP 381? O PLP 381, pela primeira
vez incorpora, ou tenta incorporar à nossa legislação processual administrativa, um dispositivo no âmbito do
qual se abre a possibilidade aos entes federativos de estabelecer ritos diferenciados, de acordo com o valor
envolvido ou com a matéria envolvida, o que eu acho absolutamente fundamental que nós resgatemos em
qualquer iniciativa legislativa que nós queiramos aqui propor.
Uma outra questão importante incorporada também ao PLP 381 e que me parece que devemos levar em
conta nesta nossa colheita de subsídios para esse futuro e eventual Código de Processo Tributário é a questão
da valorização dos precedentes. A valorização dos precedentes é uma outra tendência que nós encontramos
no âmbito do Direito Processual Civil, no âmbito do processo judicial, e que chega, ainda que timidamente, à
legislação processual administrativa, através de um dispositivo incorporado ao PLP 381, que prevê a edição de
súmulas pelas instâncias superiores do contencioso administrativo, súmulas estas que vinculariam ordinariamente todos os órgão julgadores, todos os órgãos participantes do contencioso administrativo em situações
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específicas, até mesmo a toda administração tributária federal – federal, não; federal, estadual ou municipal,
porque o PLP tem como destinatário todos os entes federativos.
Portanto, esta é uma outra quebra de paradigma importante: passarmos a ter aqui instrumentos na legislação processual administrativa que sirvam para a valorização dos precedentes e, com isso, a agilização do
julgamento administrativo.
Essas, senhores, são as questões que eu queria levantar aqui, que estão expressamente incorporadas ao
PLP 381 e que me parece, parece-nos, à Receita Federal, deveriam ser preservadas nas eventuais novas iniciativas legislativas que se pretendam, no âmbito desta Comissão, promover.
Volto a dizer: a razão pela qual eu considero levar em conta o PLP 381 extremamente relevante está associada não apenas à significância da matéria abordada dentro do PLP 381, mas também a uma circunstância
contextual, que é extremamente importante.
Senhores, este PLP 381, ao longo do seu ano e meio de tramitação, contou com a ampla participação
não apenas de entidades representativas da sociedade civil e de uma vasta gama de juristas, mas também, em
especial, com o esforço concentrado de representantes de todos os entes federativos: União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.
Eu, pessoalmente, e o Dr. André Nardelli, que está aqui também, é o coordenador-geral de acompanhamento judicial da Receita Federal, participamos desse processo. Nós estivemos aqui e participamos de inúmeras
reuniões, de inúmeros debates com entidades representativas de todos os entes federativos, justamente com
o fim de se tentar chegar a uma proposta, a uma redação de lei complementar que contemplasse as peculiaridades de todos esses entes federativos.
Então, a importância do PLP nº 381 está associada não apenas à relevância da matéria que ele incorpora,
mas também ao fato de que é amplamente legítimo do ponto de vista da ampla gama de atores que participaram da construção do texto que hoje está rodando, e é um texto que atende aos interesses de todos esses
entes federativos.
Agora, o PLP nº 381, apesar de precisar ser levado em conta, não contempla tudo aquilo que me parece que deveria ser contemplado no âmbito de uma oportunidade como esta, em que estamos aqui colhendo
subsídios para este futuro eventual código de processo administrativo tributário. Algumas questões que não
estão lá contempladas me parece que seriam um terreno fértil para eventuais proposições ou novas iniciativas
legislativas, por exemplo, no âmbito desta atividade conduzida pela CPI do Carf.
A primeira questão que não está lá contemplada, a qual vou abordar com os senhores porque para mim
ela revela o verdadeiro e o maior anacronismo da nossa legislação, está associada ao modelo inédito de contencioso administrativo que temos no Brasil, modelo absolutamente inédito na cena internacional. O nosso
sistema administrativo de solução de controvérsias colhe vários subsídios de vários sistemas; entretanto, tem
algumas peculiaridades que o tornam absolutamente único no mundo, e a meu ver o tornam único no sentido negativo. E qual é esse sentido negativo? O sentido negativo está associado ao seguinte, senhores: a via
administrativa é, no Brasil, facultativa, como o é em muitos países. O contribuinte opta pela via administrativa
se assim quiser. Entretanto, ao contrário do que acontece em outros países, a opção pela via administrativa
não traz para o contribuinte nenhum ônus de caráter processual, o que faz com que tenhamos a situação que
a gente tem hoje com muita frequência: o contribuinte passa por todas as três instâncias colegiadas da via
administrativa e depois, descontente com a decisão final contrária a ele, vai ao Poder Judiciário e lá renova a
discussão, sem qualquer compromisso com tudo aquilo que foi discutido em série administrativa. Ou seja, ele
pode, na verdade, renovar, começar da estaca zero, trazendo elementos, alegações, causas de pedidos que jamais foram cogitadas perante a autoridade administrativa, perante a via administrativa. Ou seja, nós simplesmente jogamos no lixo quatro, cinco, seis anos, aqui, de tramitação administrativa conduzida por até três instâncias colegiadas, sem que o contribuinte na verdade tenha qualquer ônus, qualquer repercussão em termos
da eventual e posterior propositura de uma ação judicial.
Parece-me que seria razoável que nós mantivéssemos a via administrativa como uma faculdade atribuída ao contribuinte, mas também me parece razoável que deveríamos dar alguma consequência prática ao
uso da via administrativa. Já que os julgamentos administrativos têm tanta qualidade, são tão reconhecidos
do ponto de vista da sua qualidade, seria razoável que o contribuinte, por exemplo, tivesse o ônus de não ter
obstaculizado o seu direito de ir ao Poder Judiciário, mas teria restrições. Qual seria a restrição? A restrição de
que ele teria de repetir, no âmbito judicial, a discussão nos mesmos termos que levou perante a via administrativa. Parece-me que isso seria importantíssimo.
Em alguns países, há situações em que esse tipo de exigência é feita através de mecanismos diferenciados, mas me parece que teríamos de encontrar algum jeito de dar consequência prática ao julgamento admi-
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nistrativo no sentido de que nós não tivéssemos o uso protelatório da via administrativa como muitas vezes
é hoje utilizado.
Vejam, eu não estou tratando aqui de limitar, não estou propondo que se crie uma limitação ao acesso
ao Poder Judiciário, coisa que do ponto de vista da nossa Constituição é inviável. Estamos apenas dizendo o
seguinte: o contribuinte pode ir ao Judiciário discutir o que quiser, desde que tenha previamente discutido
isso na via administrativa. Com isso, teríamos uma valorização da decisão administrativa, uma facilitação, uma
abreviação do trâmite em sede judicial dessa pendenga, porque todas as questão já teriam sido submetidas
previamente à autoridade administrativa. E, com isso, no âmbito judicial, questões que normalmente demandariam diligências e perícias complementares já estariam dirimidas por tudo aquilo que foi mastigado em sede
administrativa.
Então, vejam, essa é uma questão que não foi absolutamente tocada no âmbito do PLP e que me parece que representa uma distorção importante do nosso sistema, um anacronismo que dá margem, em muitos
casos, ao uso protelatório da via administrativa e que talvez pudesse ser estudado aqui, no âmbito de uma
Comissão como esta, a fim de a gente encontrar mecanismos que, pelo menos, mitiguem aqui essa distorção.
Uma outra questão que não foi tocada no PLP 381 e que me parece extremamente relevante é aquilo
que eu falo: falta de alinhamento de marcos normativos entre as instâncias administrativas. O Dr. Barreto, que
está aqui, conhece bem esse assunto, aliás, conhece bem todas as questões que eu estou levantando, mas esse
especialmente é um assunto que causa muita inquietação no âmbito da administração tributária, no âmbito
do contencioso.
No que se consubstancia essa falta de alinhamento de marcos normativos? Senhores, nós temos muitos
problemas no quotidiano aqui do contencioso administrativo resultantes do fato de que a primeira instância
administrativa está vinculada a atos administrativos de caráter normativo editados pela Receita Federal e o
Carf, segunda instância administrativa, não se considera, na verdade, vinculado a esses atos por força, entre outros argumentos, de não haver subordinação hierárquica dos julgadores ao secretário da Receita Federal. Para
mim, isso é um desvio de foco. Acho que a questão é: atos administrativos de caráter normativo acompanham
a legislação tributária a teor do Código Tributário Nacional e, na verdade, vinculam a todos. Eu, na verdade,
quando respeito uma lei, não respeito uma lei, porque sou subordinado ao Poder Legislativo, eu respeito uma
lei, porque, na verdade, eu tenho de me subordinar a um ato editado por quem tem competência para editar
esses atos, as leis, que é o Poder Legislativo.
A mesma coisa em relação aqui à questão da subordinação ou não dos conselheiros do Carf aos atos administrativos de caráter normativo editados pela Receita Federal. O conselheiro do Carf cumpre ou não cumpre
esses atos normativos porque ele está subordinado ao secretário da Receita Federal. Ele deve cumprimento
porque esses atos compõem, queiramos ou não, a teor do Código Tributário Nacional, o conjunto da legislação
tributária e quem afasta a legislação tributária, quem afasta a legislação, de um modo geral, é o Poder Judiciário.
Então, acho que essa questão é uma questão importante, por quê? Nós temos muitos litígios que resolvemos em primeira instância num determinado sentido, porque estamos vinculados aqui aos atos emitidos
pela Receita Federal, mas julgamos já sabendo que essa decisão vai ser revisada pelo Carf, porque o Carf usa
outros marcos normativos, outro arsenal legal para julgar isso. Isso é uma coisa que desestimula, na verdade,
os julgadores de primeira Instância, desestimula, na verdade, os próprios setores de fiscalização do órgão fazendário e representa, na verdade, uma perda de carga enorme, quer dizer, julgar sabendo que sua decisão vai
ser inevitavelmente revista é absolutamente contraproducente.
Ademais, acho que só há duplo grau de apreciação quando as duas instâncias administrativas, ou as duas
instâncias julgadoras, em qualquer sentido, trabalham sobre os mesmo marcos normativos. Como é que eu
posso dizer que há duplo grau de apreciação se uma instância trabalha com um determinado arsenal legal e a
outra trabalha com outro arsenal legal? Isso é absolutamente inadmissível. Não há duplo grau de apreciação em
sede administrativa hoje, especialmente nessas situações que envolvam esses diferenciados marcos normativos.
Eu sei que a Senadora Vanessa tem um projeto de lei aqui no âmbito do qual essa questão está contemplada. Acho um avanço. É especificamente o Projeto de Lei nº 544, não é?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. GILSON MICHELS – É o Projeto de Lei nº 543.
Por fim, senhores, eu gostaria apenas, como o meu tempo já se esgotou, eu vou deixar depois espaço
aqui para eventuais questionamentos complementares, mas queria apenas ressaltar uma última questão relacionada àquilo que eu chamo de uma excessiva judicialização procedimental do processo administrativo.
Senhores, processo administrativo existe justamente para que nós tenhamos aqui a resolução dos litígios
de maneira mais célere, de maneira mais informal. E o que está acontecendo ao longo dos últimos anos aqui
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é uma gradativa judicialização no sentido procedimental. O procedimento, por exemplo, hoje, no âmbito do
Carf é em muito parecido com o procedimento judicial. Há tantos incidentes processuais, há tantos incidentes
que podem, na verdade, gerar a postergação dessa prestação judicante administrativa que me parece que nós
deveríamos fazer um contramovimento no sentido de se evitar a proliferação desses incidentes.
O grande problema disso, senhores, é que, pelo menos no período precedente a este momento de crise
que vivemos aqui,...
(Soa a campainha.)
O SR. GILSON MICHELS – ... havia uma tendência de se estender, na verdade, essa excessiva judicialização procedimental também para as instâncias inferiores. E eu acho isso muito ruim. Eu acho que nós deveríamos permanecer com o contencioso administrativo com regras muito mais simples, menos processualísticas
no sentido negativo do termo, dando, na verdade, ao contencioso administrativo aquilo que, em essência, é a
natureza dele: um julgamento informal, célere e desprovido de maiores desdobramentos processuais.
Eu vou me limitar a essas considerações. Se eventualmente, houver alguns questionamentos, eu estarei
à disposição.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Muito agradecido pela contribuição, Dr. Gilson.
Por conta e risco, eu passei o tempo para 20 minutos e cedi mais 5 minutos. Então, isso vale também
para os próximos expositores no sentido de que o tempo será de 20 minutos, prorrogável por mais 5 minutos.
Depois dessa excelente contribuição, nós vamos passar a palavra agora para o Dr. Mário Pereira de Pinho
Filho, 2º Vice-Presidente do Sindifisco Nacional, representante de Cláudio Damasceno, Presidente do Sindifisco
Nacional.
Com a palavra, o Dr. Mário.
O SR. MÁRIO PEREIRA DE PÌNHO FILHO – Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Senador Donizeti
Nogueira, a Senadora Vanessa, o Dr. Gilson, o Dr. Barreto, Presidente do Carf, o Dr. Rodrigo, representante do
Ministério da Fazenda, e dizer que o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais tem um enorme interesse nessa
discussão, até porque, hoje, os representantes da Fazenda Nacional, que atuam no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf ) são auditores fiscais. Então, são representados pelo nosso sindicato. E toda essa discussão que está acontecendo aqui no Senado Federal, obviamente, foi motivada pela Operação Zelotes, que
desvendou um esquema de venda de sentenças no Conselho. Obviamente isso tem que ser apurado e está
sendo apurado.
Eu acho importante dizer que, se esse esquema foi desvendado, o foi porque as instituições brasileiras
funcionam efetivamente. Se esse esquema foi desvendado, isso se deve ao trabalho realizado pela própria Receita Federal, pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conjunto com a Corregedoria do Ministério da Fazenda, com o Ministério Público e com a Polícia Federal.
E tudo isso, todas essas questões ocorreram fundamentalmente em razão de um problema que nós temos, hoje, na estrutura do Carf. A estrutura não está de acordo com aquilo que a gente entende necessário
para coibir esse tipo de prática, e era muito pior antes do Operação Zelotes. Algumas atitudes já foram tomadas
pelo próprio Ministério da Fazenda e pela própria administração do Carf no sentido de minimizar os problemas que existiam no Conselho. Nós tínhamos, por exemplo, representantes de contribuintes que sequer eram
remunerados. Então, vejam, os representantes de contribuintes eram advogados abnegados que iam prestar
voluntariamente os seus serviços no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Obviamente, uma situação
como essa só podia levar aos problemas que foram revelados no Conselho.
Outra questão que é importante ser colocada é que, pelo menos, o Ministério da Fazenda tentou trabalhar essa situação e deu alguma solução no sentido de tentar resolver esse problema.
No Carf, era muito comum nós ouvirmos expressões que se aplicam muito bem aqui ao Parlamento: nós
tínhamos a bancada do Governo dentro dessa estrutura e a bancada do contribuinte. Ora, no Parlamento, nós
temos a bancada do partido A, a bancada do partido B, a bancada da oposição, a bancada do Governo – isso
é natural que ocorra; mas, num Conselho, que deveria ser eminentemente técnico, esse tipo de situação não
pode ser verificada. E, quando nós dizemos que existia a bancada do contribuinte, era porque, nessa estrutura
que nós tínhamos no Conselho, obviamente que a bancada do contribuinte estava ali não para proferir julgamentos técnicos – não estou falando de todos; aliás, eu gostaria até de destacar aqui que a maioria absoluta
das pessoas que trabalham e que trabalharam no Conselho são pessoas sérias, mas a estrutura propiciou esse
tipo de desvio. Nós tínhamos lá os representantes do contribuinte que iam, pautados na defesa do contribuinte,
formar a sua convicção. E eu acho, o Sindifisco Nacional acha que é esse tipo de coisa que tem que ser superado.
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Nós estamos participando das diversas discussões que têm ocorrido aqui na CPI do Carf, temos apresentado as nossas contribuições e temos, inclusive, discutido e criticado aquilo que tem sido apresentado como
solução para os problemas que foram verificados no Carf. Achamos extremamente importante o fato de o
Senador Presidente desta CPI, Senador Ataídes, ter apresentado até um projeto de emenda à Constituição.
Achamos que o caminho talvez não seja o do projeto, mas, apesar disso, ele traz para o Parlamento, traz para
a sociedade uma discussão que é extremamente importante, que é a discussão acerca da necessidade de se
discutir efetivamente essa estrutura.
A proposta trata da hipótese de criação de um conselho fora do Ministério da Fazenda, formado por bacharéis em Direito, ou seja, seria um tribunal autônomo. Nós não concordamos com isso, nós achamos... Aliás, a
nossa primeira proposta, o nosso primeiro posicionamento com relação ao Carf, depois que se iniciaram todas
essas discussões acerca da Operação Zelotes, era inclusive no sentido de propor a extinção dessa estrutura e
a criação de outra dentro da própria Receita Federal – hoje já temos a primeira instância funcionando dentro
da Receita Federal. A nossa proposta inicial era no sentido de trazer todo julgamento, todo processo administrativo tributário para dentro da Receita Federal.
Obviamente, nós temos que concordar com que talvez a discussão, tanto no Parlamento, quanto na
própria administração tributária, quanto no Governo não leve a uma ruptura tão grande. Então, a proposta
que temos hoje e que estamos discutindo aqui na CPI é de se criar uma instância parecida com essa que nós
temos hoje, mas que seja – e aí em oposição até ao que nós temos na Proposta de Emenda à Constituição nº
112 – uma instância formada exclusivamente por auditores fiscais.
Ainda fazendo a análise da PEC 112, a nossa preocupação é a de que todas as discussões que estão ocorrendo são no sentido de tentar abreviar o processo administrativo tributário. O Senador Pimentel traz dados
que são bastante importantes para toda essa discussão, no sentido de que o processo administrativo tributário
hoje dura cerca de oito anos e o processo, no âmbito judicial, cerca de doze anos. Ou seja, de acordo com os
dados que o Senador apresenta reiteradamente nesse processo de discussão, a média que temos para concluir
esse processo tributário, no âmbito administrativo e no âmbito judicial, é de cerca de vinte anos, e, obviamente,
a gente não pode admitir que as coisas continuem a acontecer dessa forma.
Por isso, quando a gente trabalha no sentido de mudar essa estrutura, valorizando o julgamento de primeira instância, que hoje já ocorre no âmbito das DRJs, a gente propõe que a segunda instância seja uma instância que se preste única e exclusivamente para dirimir as divergências que venham a existir no âmbito das
DRJs. Então, a proposta do sindicato é neste sentido, de que a gente valorize o julgamento de primeira instância, que hoje ocorre no âmbito da Receita Federal, e que essa segunda instância venha exclusivamente para
dirimir divergências, dando, dessa forma, muito mais celeridade para o processo administrativo.
Voltando, fazendo um paralelo com relação à PEC 112, nós verificamos, por meio dessa PEC, que ela pode
ser, inclusive, questionada, uma emenda dessa natureza pode ser questionada, a própria exposição de motivos da emenda trata desse assunto, porque nós estamos tratando, por meio de uma PEC, da reestruturação
da administração tributária. E obviamente reestruturação administrativa teria de vir por meio de proposta de
iniciativa do Poder Executivo. A gente acha que há esse problema nessa PEC.
Outro problema é que, ao se criar essa estrutura, ao invés de agilizarmos o processo administrativo, podemos torná-lo mais moroso no sentido de que abrimos mão de uma mão de obra altamente especializada,
que são os auditores fiscais da Receita Federal, e trazemos um tribunal formado exclusivamente por advogados.
O que pode acontecer com a criação desse tipo de estrutura? O que pode acontecer é o que acontece hoje na
Justiça. A Justiça recorre à Receita Federal no sentido de pedir o auxílio de auditores para fazerem perícias nos
processos tributários que correm no âmbito judicial. Se a gente criar uma estrutura dessa natureza no âmbito
administrativo, vamos ter o mesmo problema, corremos o risco de ter o mesmo problema, de precisar, inclusive, recorrer à mão de obra da Receita Federal para desvendar alguns aspectos do próprio processo tributário,
do próprio processo de lançamento, que é um processo que tem a sua complexidade, e isso vai se repetir no
âmbito judicial, podendo tornar as coisas muito mais complicadas.
Então, achamos, sim, que a discussão deve ser feita, que a Proposta de Emenda à Constituição nº 112 é
importante para abrir essa discussão, mas essa discussão tem de ser feita com todos os interessados. Nós temos de chamar para essa discussão, para construir algo de novo, as representações, o próprio Sindicato dos
Auditores Fiscais, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, temos de chamar a própria Administração do
Ministério da Fazenda e da Receita Federal para que a gente possa, efetivamente, apontar para mudanças que
sejam não somente efetivas, mas eficazes.
Então, acho, ainda, que talvez a apresentação de uma proposta como essa fosse mais adequada ao final
de todas as discussões que estão ocorrendo no âmbito da CPI, mas, enfim, a proposta está apresentada. A proposta já está em tramitação. Acho que a nossa obrigação é discuti-la. A nossa obrigação – digo, a obrigação de
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todos os atores envolvidos nesse processo – é discutir a proposta e apresentar algumas sugestões para que
ela seja efetivamente aperfeiçoada.
Gostaria de saudar aqui também as iniciativas da Senadora Vanessa Grazziotin, que apresentou os PLS
nºs 542, 543 e 544, que vão no sentido de dar uma agilidade maior ao processo administrativo tributário. O PLS
nº 543 trata, inclusive, de um problema que já foi identificado em toda essa estrutura, que foi colocada anteriormente aqui, da vinculação do Conselho aos atos da administração tributária. Não estamos dizendo que o
Conselho tem que estar subordinado à Receita Federal, mas precisamos ter algum grau de vinculação aos atos
normativos expedidos pela administração tributária para resolvermos um problema que já foi apontado aqui.
Nós temos os julgadores de primeira instância trabalhando num sentido e, muitas vezes, quando o processo
chega à segunda instância, ou seja, quando ele chega ao Carf, a discussão vai em outro sentido justamente por
falta dessa vinculação aos atos da administração tributária.
Nós temos outra questão que julgamos importante e que também é objeto das propostas apresentadas
pela Senadora Vanessa, que diz respeito à questão do efeito suspensivo. Nós temos que acabar, até para agilizar o processo de execução, com a questão do efeito suspensivo. A Senadora coloca isso aqui para a segunda
instância, que já é um avanço importante, mas temos que pensar nisso, inclusive, para a primeira instância,
não no sentido de não oferecer ao contribuinte o direito à ampla defesa ou ao contraditório, mas no sentido
de diminuir esse tempo pelo qual o processo administrativo tributário passa do seu início, ou seja, do seu lançamento, até a sua conclusão, com o julgamento definitivo em segunda instância.
Então, por parte do sindicato é isso. Nós estamos acompanhando atentamente todas as discussões que
estão ocorrendo no âmbito da CPI. Nós estamos apresentando diversas contribuições nesse processo de discussão e nos colocamos, mais uma vez, à disposição do Senado Federal e à disposição da CPI do Carf para podermos fazer uma discussão que leve a uma reestruturação do Conselho que o torne mais transparente, mais
ágil e que não o deixe sensível a fatos como esses que nós, infelizmente, verificamos no início deste ano por
meio dessa operação.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Obrigado, Dr. Mário, pela exposição.
Passo, agora, a palavra ao Dr. Rodrigo Pereira de Mello, Chefe de Gabinete do Ministro da Fazenda.
O SR. RODRIGO PEREIRA DE MELLO – Exmos Srs. Senadores, Srªs Senadoras, bom dia. Demais assessores,
membros da Casa e outros interessados que aqui nos acompanham, bom dia. Cumprimento meus colegas de
Mesa na pessoa do Dr. Carlos Alberto Barreto.
Primeiro, agradeço o convite e a gentileza de poder aqui estar no dia de hoje. Antes de mais nada, eu
esclareço que compareço por indicação do Ministério da Fazenda, mas muito menos pela atual e sempre transitória condição de chefe de gabinete e muito mais pela condição de quem lida com o processo administrativo fiscal direta ou indiretamente já há 22 anos. Lidei por praticamente 15 anos como Procurador da Fazenda
Nacional. Lidei posteriormente na condição de Conselheiro do Carf e lidei, depois de deixar a atividade como
conselheiro, atuando, antes de assumir a chefia de gabinete, como advogado em alguns casos junto à primeira instância do contencioso administrativo fiscal. Além do mais, sou autor de artigos e professor dessa matéria
há mais de dez anos.
Queria inicialmente começar, são muitos pontos, o ônus de quem vai falando por último – o Dr. Barreto
terá ônus igual ou pior do que o meu – é de ter que abordar não só os pontos que pretendia dizer, mas sempre dizer uma palavra sobre o que foi dito anteriormente, sendo bem objetivo. Respeitando rigorosamente o
tempo, Sr. Presidente, direi o seguinte: duas questões levantadas...
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – O que foi dito anteriormente o
senhor pode deixar para depois. Haverá uma nova...
O SR. RODRIGO PEREIRA DE MELLO – Ah, perfeito. Haverá uma nova rodada. Perfeito. Agradeço.
Mas cito só dois pontos bem rápidos em relação ao que o Dr. Mário Pereira comentou. Eu pessoalmente, pode ser uma visão inocente, mas eu pessoalmente sou daqueles que acreditam que ética, que moral, que
comportamento reto, que vergonha na cara é um atributo inerente à pessoa. Eu realmente não acredito que a
pessoa, sendo servidor público ou não, sendo agente público ou não, pelo fato de atuar gratuitamente ou de
auferir R$1 mil ou R$100 mil de remuneração, seja mais honesta ou menos honesta. Então, reconheço como
uma medida extremamente importante adotada nessa nova fase a questão da atribuição da remuneração aos
conselheiros, mas não me parece, ainda que esse ponto tenha sido muito explorado pela mídia a partir da posição da Procuradoria da República, não me parece que fosse esse o cerne da questão junto ao Carf.
Também observo que, quando nós formulamos proposições teóricas, acho sempre muito relevante fazermos aquele velho e bom teste para saber se “o pau que dá em Chico também dá em Francisco”. Da mesma
forma como se falava de uma bancada dos contribuintes, também sempre se falou de uma bancada do Fisco.
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Eu pessoalmente não acho que possamos imaginar que a minha bancada, por definição, é aquela que faz julgamento técnico e, por definição, a outra bancada é a que não faz o julgamento técnico.
Os magistrados que vivenciam a atividade colegiada em tribunais conhecem bem essa situação. Os que
até chegam lá achando que não é assim, aprendem, com o cotidiano, com o dia a dia, que essa postura, segundo a qual, por definição, o correto sou eu e o incorreto, o atécnico, o impróprio é quem diverge de mim, é uma
posição que não se verifica na realidade do cotidiano dos julgamentos colegiados. Até porque se o julgamento técnico fosse só necessário e a priori um domínio exclusivo da representação do Fisco, se fosse para isso, os
ingleses não teriam, a 800 anos atrás, recentemente comemorado, afirmado, na boa e velha Carta Magna de
1215, o princípio até hoje básico de qualquer tipo processual em qualquer lugar do mundo civilizado: audiatur
et altera pars, ou seja, a decisão sempre deve ser feita, sempre deve ser construída ouvindo a outra parte. Há
800 anos, alguém achou exatamente que a oitiva exclusiva da vontade dos prepostos do rei talvez não fosse a
melhor solução nas controvérsias com o Poder Público.
Indo diretamente às questões de mérito, o que eu gostaria de propor dentro do objeto dessa convocação formulada pela Senadora Vanessa Grazziotin, o que eu queria é colocar alguns pontos. O primeiro deles é
só lembrar, quando tratamos de uma proposição – seja de normas gerais nacionais, seja de norma específica
para a União – sobre o contencioso administrativo fiscal, que ele tanto advém de... Isso vale, já, hoje, para a
prática da União, dos Estados e dos Municípios – pelo menos de alguns Municípios que têm organização, que
têm a administração tributária mais bem organizada. Isso advém não só daqueles casos proferidos inicialmente em razão de auto de infração ou que tenham outro nome técnico na respectiva legislação, ou seja, de lançamento fiscal de ofício verificado pela administração tributária. Nós temos também aquelas situações que se
iniciam mediante procedimento administrativo voluntário e que podem derivar para procedimentos contenciosos. É o caso típico, por exemplo, de pedidos de restituição ou ressarcimento que podem vir a ser, eventualmente, total ou parcialmente indeferidos em primeira instância, abrindo-se, a partir daí, a oportunidade de
questionamento contencioso pelo contribuinte interessado em uma outra instância. É o caso das Declarações
de Compensação total ou parcialmente não assimiladas pela respectiva administração tributária. É o caso de
requerimentos para reconhecimento de isenção ou imunidade, da mesma forma, total ou parcialmente não
reconhecidos pela administração tributária.
Esses procedimentos ensejam, suscitam, ato contínuo, a possibilidade de algum tipo recursal que também, acho, seria importante ser considerado quando se discutem normas ou propostas de normas para uma
regulação geral – insisto, em normas gerais nacionais ou em normas gerais para a União – sobre processo administrativo tributário.
Outro ponto que eu gostaria de comentar é em relação à ideia de uma diversificação de ritos por valor, o
que já foi até aqui mencionado; era um dos pontos que eu também queria comentar, porque está sempre em
pauta. Pessoalmente – obviamente, como sempre, respeitando as posições diversas, inclusive dos membros
aqui do Parlamento – não me parece uma solução adequada. Eu entendo perfeitamente, acho que, sim, é uma
solução perfeitamente adequada quando a Administração decide modular os seus interesses por valor – é uma
decisão dela, justa, legítima, desde que justificada, fundada, arrazoada –, mas não quando se trata de regular
as possibilidades processuais do contribuinte – do cidadão, do sujeito passivo –, sob pena de caracterizar que
os ricos tenham um processo sofisticado e os pobres tenham um processo pobre.
Outra questão que gostaria de comentar diz respeito à anteriormente mencionada vinculação pelo
Carf, se quisermos falar do caso específico, ou pelas segundas instâncias do contencioso administrativo fiscal
aos atos normativos da administração tributária. É óbvio que tais atos integram a legislação tributária – os art.
96 e seguintes do Código Tributário Nacional nos dizem isso há cerca de 50 anos –, mas parece-me que aqui
há um erro de perspectiva. Qual é esse erro de perspectiva? Na verdade, a questão que eu vejo não é se a segunda instância deve ou não estar vinculada aos atos normativos, aos atos regulamentares da administração
tributária. A questão é saber se toda a Administração Pública, incluindo a segunda instância, incluindo a administração tributária, deve ou não estar vinculada às leis derivadas da deliberação legislativa por esta Casa,
bem como à própria Constituição.
Ou seja, pretender que qualquer agente público deva observar normas complementares – o CTN é muito
claro ao chamar de normas complementares –, o fato de que a administração tributária deva observar normas
complementares que afrontem, que violem, que sejam incompatíveis com as normas principais, ou seja, em
matéria tributária, com as leis em sentido estrito parece-me uma situação inadmissível em qualquer Estado
democrático de direito.
Então, conquanto eu concorde plenamente que a segunda instância do contencioso administrativo,
sem dúvida, sem qualquer dúvida, deva fundamentar, justificar, explicar quando deixe de aplicar uma norma
complementar da administração tributária relativa a qualquer matéria, por outro lado, me parece absoluta-
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mente não só pertinente como obrigatório que a segunda instância, e, aliás, a própria primeira instância e,
aliás, o próprio auditor devam, sim, deixar de dar aplicação aos atos normativos, aos atos regulamentares da
administração tributária se e quando eles forem incompatíveis com a legislação, seja na sua literalidade, seja
em relação àqueles pontos, em defesa, inclusive, da linha dos precedentes, que já foi aqui mencionada, tão
consagrada novo Código de Processo Civil, não só quando houver incompatibilidade literal entre os textos,
como ainda quando houver reiterados pronunciamentos dos órgãos superiores do Poder Judiciário dando à
lei interpretação incompatível com aquela consubstanciada nos atos regulamentares da administração tributária, que, insisto, são normas complementares, e não normas primárias.
Outro ponto que eu gostaria de colocar como sugestão às considerações é a questão dos embargos de
declaração. O Projeto de Lei Complementar nº 381, já aqui mencionado, incorpora definitivamente o cabimento
de embargos de declaração em todas as instâncias do contencioso administrativo fiscal, o que na União significa introduzi-los em relação às decisões de primeira instância, que hoje não contam com esse instrumento. Mas
eu iria um passo à frente e aqui me aproveito da ideia, da consideração tão bem lembrada pelo nosso colega
Delegado da Receita em relação à diversificação dos ritos procedimentais para apontar que poderíamos seriamente pensar em uma modelagem dos embargos de declaração menos formalista do que aquela adotada no
Poder Judiciário e mais flexível, mais variável, como, aliás, no próprio Poder Judiciário, por exemplo, os Juizados
Especiais Cíveis ou os Judiciados Especiais Federais já vêm adotando há algum tempo. Mais flexíveis no sentido
de permitir que, em sede de embargos de declaração, o contribuinte possa, por exemplo, esclarecer e, inclusive, corrigir e retificar, por exemplo, questões formais, questões numéricas, questões factuais nas quais tenha
incorrido em alguma impropriedade. Por exemplo, um caso típico: o contribuinte simplesmente errou o código em algum registro, em algum lançamento, errou o código quando apresentou a sua PER/DCOMP ou errou
quando apresentou um dado da sua defesa e aquele ponto acaba sendo determinante na sua defesa,aquele
ponto acaba sendo determinante no julgamento. Ora, por que seria necessário que ele recorresse a uma segunda instância administrativa se ele poderia simplesmente dizer ao julgador de primeira instância: “Olha,
o.k., o senhor está coberto de razão; eu verifiquei agora e está aqui o documento”? Não é reabertura de fase
de discussão documental, mas é algo que pode ser prontamente demonstrado. O mesmo critério o Código de
Processo Civil já adota para o cabimento do mandado de segurança, a pronta demonstração do comentário,
dizendo: “Está aqui; na verdade, tem razão: eu deveria ter escrito 32 e escrevi 23; eu troquei o número, mas eu
paguei o tributo, eu fiz a declaração, apresentei no prazo, tem só essa situação”. Vamos aproveitar a instância,
criar, dentro da ideia de diversificação de ritos, diversificação cujo objetivo é criar a instrumentalidade do processo, o processo não como um fim em si, mas como um instrumento para a sua realização.
Então, eu proporia, dentro da ideia de diversificação de ritos, uma ampliação dos embargos de declaração, para permitir um cabimento mais aberto.
Outro ponto que eu gostaria de sugerir, e esse é um problema extremamente sério que o contencioso
administrativo fiscal enfrenta e que o contencioso judicial também enfrenta, é a questão relativa a quem “vende” – e digo entre aspas e vou dizer por que entre aspas –, para quem “vende” o resultado de julgamentos a
terceiros. A matéria penal não é a minha especialidade, mas esta é uma questão que me incomoda há algum
tempo e tive basicamente a mesma resposta de todos os colegas especialistas em matéria penal a quem consultei, no sentido de que aquele que “vende” o resultado de um julgamento para terceiros não estaria, a priori, enquadrado em nenhuma tipificação penal sempre que, como infelizmente acontece com frequência, ele
sendo ou não servidor público, de fato, esteja vendendo só uma promessa, esteja vendendo nada. Mas para
quem está comprando, esse alguém compra na fé – não vou nem dizer boa fé, porque neste caso não tem boa
fé, mas compra na fé – de que está ali de fato tratando com alguém. Quem compra, sem dúvida, ocorre em
ato de corrupção ativa, mas quem vende, hoje, pela legislação – insisto mais uma vez que matéria penal não é
minha especialidade, mas essa é avaliação que ouvi de vários colegas a quem consultei ao longo do tempo –,
esse que vende, aquele sujeito que diz assim: “Posso assegurar que o resultado do julgamento lá no Carf será
tal”, na verdade, se ele não tem acesso a nenhum conselheiro, não tem acesso a nenhum julgador, não tem
acesso ao julgamento, ele está vendendo uma hipótese. Numa avaliação grosso modo, ele está vendendo a
chance de 50% de ser provido ou improvido o recurso, problema que existe da mesma forma no Poder Judiciário, rigorosamente da mesma forma.
Então, fica aqui a sugestão da possibilidade de alguma tipificação penal via algum projeto que a Comissão
se interesse produzir, que poderia aproveitar tanto para instância administrativa quanto para própria instância
judicial, criminalizando esta situação de quem “vende” na praça essa vantagem, contribuindo imensamente
para denegrir a imagem dos órgãos de julgamento, tanto do contencioso administrativo quanto judicial.
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Por fim e dentro do meu prazo, acho que há algumas possíveis interações muito significativas do objeto
proposto nesta audiência para com os vários projetos em tramitação relativos à alteração da Lei de Execuções
Fiscais (LEF).
Comento aqui três, um que surgiu durante as discussões, a questão do efeito suspensivo. Compreendo,
estive muitos anos diretamente na administração tributária, esta questão da agilização do julgamento, a perspectiva, a ansiedade, a terminação do efeito suspensivo, mas também, como Procurador Fazenda que vivenciou muitos anos o outro lado, o exercício da execução fiscal, temos aqui um problema sério: como sustentar
o encaminhamento da execução fiscal em relação a situações que ainda estão pendentes no contencioso administrativo? Como dizer ao magistrado que a pessoa ainda está em regular – aqui a palavra é importante: regular – exercício de sua postulação perante a Administração, porém estou aqui em juízo para pedir penhora de
bens? E não estou falando de medida cautelar fiscal, porque não estamos tratando da situação excepcional da
medida cautelar fiscal, mas estou aqui em juízo regularmente também para ajuizar a execução, para negativá-lo na CND, para pedir penhora de bens.
Parece-me que é preciso pensar os dois lados dessa equação e não só a questão da aparente agilização
de julgamento, da aparente agilização do encaminhamento da cobrança do crédito tributário. Chegaremos a
esse impasse lá na frente, impasse que hoje já se verifica em muitas execuções quando, por exemplo, o contribuinte requer administrativamente, em casos que não são decorrentes de auto de infração, às vezes, a correção
de um erro formal e, ainda assim, a Receita, exatamente porque esse procedimento não tem efeito suspensivo, encaminha para a Procuradoria, que inscreve, ajuíza uma execução e somos surpreendidos – não digo
surpreendidos, porque seria relativamente de se esperar – com o despacho do juiz pedindo que explique: por
que vocês estão aqui pedindo constrangimento de bens, de patrimônio etc., se o sujeito está alegando que
fez tudo certo, só trocou o número final de controle do CNPJ dele lá no Darf, junto aqui ao Darf, parece óbvia
essa situação, e ele apresentou esse requerimento há três anos na administração tributária e até hoje não teve
uma resposta? Por que vocês estão aqui pedindo penhora, constrangimento de bens?
Ou seja, essa é uma situação com que hoje já se lida na execução fiscal. Não estou falando de nada teórico,
hipotético, futuro. Me preocupa o agravamento dessa situação em hipótese de extinção do efeito suspensivo.
Outra sugestão que também precisa ser considerada é que tramitam hoje no Congresso Nacional vários
projetos relativos à Lei de Execução Fiscal que passam a trabalhar a questão da pré-indicação pela administração tributária de bens do contribuinte para fins do constrangimento inicial patrimonial nas execuções fiscais.
É necessário estar atento a como essa situação se vincula com o regramento do processo administrativo fiscal,
seja do procedimento administrativo fiscal, seja do próprio processo, já que teremos aí necessariamente uma
imbricação direta.
E uma outra sugestão também relacionada à Lei de Execuções Fiscais seria determinar se, na reforma
da Lei de Execuções Fiscais, quando tiver havido impugnação em primeira instância e/ou recurso em segunda
instância no contencioso administrativo fiscal, o sujeito passivo, para a apresentação de embargos à execução
na Justiça, terá que especificar nos embargos as razões pelas quais diverge da decisão proferida na instância
administrativa. Isso me parece um campo razoável, factível, que não resolve aquela questão que já foi tantas
vezes apontada, de sobreposição no nosso modelo constitucional de instância administrativa judicial, mas
tenta minimizar um pouco essa ideia de que se joga tudo fora quando se vai para a discussão na instância judicial. Ou seja, não seria para dizer que ele não pode discutir, não pode questionar lá nos embargos de execução, mas, sim, exigir que ele, para questionar nos embargos de execução, aponte especificamente por que e
em que diverge da decisão que lhe foi proferida na instância administrativa, não só genericamente dizer que
se insurge contra este ou aquele ponto.
Agradecendo de novo a esta Comissão, à Senadora Vanessa Graziottin pela iniciativa, pela oportunidade
de estar aqui nesta exposição, eu fico à disposição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Muito agradecido pela sua contribuição, Dr. Rodrigo.
Dr. Carlos Barreto, Presidente do Carf, o senhor gostaria de fazer algumas considerações sobre o tema?
Então, o seu tempo está dado.
O SR. CARLOS BARRETO – Obrigado, Senador Donizeti. Já aproveito para cumprimentá-lo, cumprimentar a Senadora...
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Só vou explicar por que eu perguntei. É porque, no requerimento, não estava prevista sua fala. Mas a gente está considerando a presença do
senhor muito importante, por isso é muito importante que o senhor fale, certo? Então, por isso, a gente perguntou da sua disposição e também pediu a autorização aqui dos Senadores para incluí-lo.
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O SR. CARLOS BARRETO – Mais uma vez, Senador Donizeti, agradeço a oportunidade de usar a palavra
neste encontro. Cumprimento a Senadora Vanessa Graziottin e os demais Senadores e Senadoras presentes
neste evento, os colegas e toda esta audiência.
Inicialmente gostaria de dizer da impressão sobre o que ouvimos hoje aqui. Eu estive na última reunião
daqui da CPI em que o foco era eminentemente a questão da operação Zelotes. Naquela oportunidade, nós
tivemos já uma mudança nessa abordagem, uma preocupação em torno do que levou ao tema que suscitou
a criação desta CPI.
Nós estamos vendo, a cada dia, se avançar para se analisar a causa estruturante do que levou aos problemas que nós hoje enxergamos no Carf e no próprio contencioso administrativo.
Não poderia deixar de ilustrar novamente que existem, sim, existem problemas. Nós temos no Carf 116 mil
processos na segunda instância administrativa e, hoje, R$540 bilhões em discussão na segunda instância. Esse
número não é muito diferente daquele que tínhamos em março, quando da deflagração da operação Zelotes.
O quadro de processo permanece o mesmo, o crédito tributário cresceu um pouco, mas demonstra que,
apesar desse período parado, o Carf vem atuando e vem formalizando decisões e examinando os processos
dentro da instituição, que impediu que o crescimento do estoque ocorresse dentro de um crescimento vegetativo dos recursos que são ingressados a cada dia na instituição, o que demonstra que o Carf tem ou tinha uma
deficiência estrutural, como também uma deficiência nos seus quadros funcionais que impedia que a própria
administração pudesse imprimir um impulso oficial desses processos em busca de entregar, com mais celeridade, a solução dos litígios instaurados e sob sua responsabilidade.
Temos aí uma questão, uma perspectiva, não só de estrutura e de gestão, mas também e talvez, principalmente – e aqui já parabenizando os palestrantes desta manhã, o Dr. Gilson, o Dr. Mário, o Dr. Rodrigo, com
abordagens muito ricas e impossíveis de serem completadas ou pontuadas, dada a riqueza do debate desta
manhã –, e não podemos deixar de reconhecer, temos problemas na questão do processo administrativo.
O processo administrativo merece essa abordagem que está sendo feita, muito bem retratada já no PLP
381, como já foi aqui salientado, objeto de um rico debate nesta Casa, e que, portanto, já tem um nível de maturidade suficiente para se prosseguir nas discussões das ideias que foram postas aqui nesta manhã, no sentido
de aperfeiçoar o processo administrativo tributário.
Os temas são muitos, os temas são ricos, não vale a pena uma abordagem ou posição específica em relação a alguns desses temas, mas, sem dúvida, é necessário, dado o nível de litigiosidade, até pelos estoques,
o acervo de processo, aqui mencionado, na segunda instância administrativa, ou seja, no Carf, sinaliza essa necessidade em busca dessa simplificação. E mais, o Projeto de Lei nº 381 não trata somente do processo federal,
mas, sim, de uma disciplina para o processo administrativo nacional, trazendo, portanto, ganhos maiores do
que simplesmente a questão que estou aqui apontando, a questão federal.
De maneira que estamos diante, no limiar ou iniciando uma discussão importante para que encontremos
essas soluções estruturantes para que o problema seja resolvido, deixando que a questão ética que suscitou
esta CPI seja decidida, efetivamente – espero que assim seja e que se prossiga –, no âmbito das investigações
em curso pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pela própria Receita Federal e ela corregedoria.
Não gostaria de finalizar sem ressaltar a necessidade, sim, da redução de mitigação da questão dos litígios instaurados inclusive na esfera administrativa.
Foi aqui salientado pelo Dr. Rodrigo a questão dos atos administrativos de caráter normativo e a necessidade de sua observância vis-à-vis a leis e normas com status superior, e a forma da necessidade da observação
da própria Constituição antes de um ato complementar.
Se não houver um controle concentrado dos atos de caráter normativo, estaríamos aumentando a litigiosidade em todos os campos. Acho que também, no momento dessa discussão, Dr. Rodrigo, e sem deixar de
reconhecer a importância de que isso exista, há que se ter aí um maneira de controle mais efetivo, mais concentrado, do ato administrativo.
Isso vem ocorrendo, porque me parece que esse controle não pode ser melhor do que a consulta pública, a administração tributária tem colocado seus atos em consulta pública, é quando se tem a possibilidade
da manifestação daqueles que operam, aqueles que conhecem a natureza do problema e opera a solução dos
problemas com distintas visões.
E isso, com certeza, vai ajudar a reduzir essas interpretações divergentes em relação a essa norma, evitando que isso seja decidido no contencioso administrativo, porque, como bem colocou o Dr. Gilson, se há esferas
diferentes com abordagens diferentes, estamos estimulando o litígio. Uma esfera vai observar, a outra esfera
não vai observar, então, vou somente ultrapassar uma esfera para fazer chegar a outra esfera, que não está obrigada à observância daquelas normas complementares. Então, entendo que isso é um nascedouro de litígios.
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Na última reforma do Regimento do Carf, em 2009, havia observância dos atos do próprio Ministro da
Fazenda, o que foi retirado, e tínhamos portaria do Ministro disciplinando alíquotas, salvo engano, naquela
oportunidade, de arbitramento ou alguma coisa dessa natureza, e deixava completamente à interpretação dos
colegiados a melhor maneira de aplicar aquela normativa. Provavelmente, havia delegação legislativa para que
aquele tema fosse discutido, decorrente se havia ou não essa delegação em relação àquele tema, mas não me
parece que seria o fórum adequado deixar que todo instância administrativa se envolvesse com aquele tema.
Imagino que é preciso, de alguma forma, haver um controle e uma decisão mais concentrada em atos que tenham esse impacto.
Sem dúvida, o debate foi rico. A gente viu aqui a importância das abordagens colocadas e pontuadas.
Acredito que, a partir desse momento, Senador Donizeti, estamos diante de um campo rico para aperfeiçoar o
processo administrativo tributário, reduzir os litígios, diante de um quadro de 540 bilhões de créditos tributários, na segunda instância. Vimos aqui, anteriormente, os números em relação aos créditos em execução fiscal,
a importância desse tema toma um vulto muito grande. Portanto, estamos no caminho para buscar soluções
e mitigar, no presente, no futuro, esse quadro que estamos vivenciando hoje.
De maneira que agradeço a oportunidade de estar aqui presente e poder contribuir para o debate.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Nós é que agradecemos sua
presença aqui, Dr. Carlos Barreto, mais uma vez, contribuindo com a Comissão.
Agora, seguindo o rito de trabalho, vamos passar a palavra para a Senadora Relatora, Vanessa Grazziotin.
Em seguida, a gente passa para a Senadora Simone Tebet, eu vou fazer umas considerações depois, e a gente
devolve à Mesa para fazer as conclusões dos trabalhos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Certíssimo, Presidente.
Quero que minhas palavras sejam de agradecimento aos nossos expositores do dia de hoje, Dr. Gilson, Dr.
Mário, Dr. Rodrigo, assim como o Dr. Carlos Barreto. Agradecemos muitíssimo a sua presença novamente aqui,
Dr. Barreto. Sabemos que são pessoas que têm muitas atribuições e que se deslocaram até Brasília. No caso do
Dr. Gilson, não é simples, não é fácil. Mas creio que são essas audiências que têm colaborado para que a gente
possa desenvolver o trabalho que considero primordial desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Apesar de
ser uma Comissão Parlamentar de Inquérito e, obviamente, ter como objetivo investigar todos os malfeitos,
aquilo que de errado aconteceu e continua acontecendo, no âmbito dessa importante instância julgadora do
contencioso administrativo tributário, temos também como objetivo trabalhar outro aspecto da questão, que
é a atualização da legislação.
Eu costumo dizer sempre, nessas audiências, que, do ponto de vista investigativo, é até importante que
o Parlamento faça uma reanálise do funcionamento das nossas CPIs. Não é, Senadora Sandra? Hoje, a forma
como as CPIs funcionam é muito diferente de como funcionavam há vinte anos, por exemplo. Hoje o papel da
investigação do Parlamento brasileiro tem sido infinitamente menor do que das próprias instâncias investigativas, o Ministério Público, a Polícia Federal, no nosso caso.
Mas, há 20 anos, não era assim não, Senador Donizeti, a sociedade dependia muito dessas investigações
mais abertas. Hoje não, percebe-se que não só nesta CPI mas em outras que estão em curso, de fato, os trabalhos desenvolvidos por essas instâncias têm sido muito importantes, tanto que atuamos muito próximo a ele.
Agora, este outro trabalho, que é o debate acerca da legislação, este ninguém substitui, não há Ministério da
Justiça, não há Polícia Federal, não há Ministério Público que nos substitua. Então, óbvio, são vários, desde que
a CPI abriu, são alguns projetos que já foram apresentados, outros deverão ser apresentados, juntando a esses
projetos que já tramitam há algum tempo, como este de autoria do Senador, hoje, Conselheiro do Tribunal de
Contas da União, Senador da Paraíba, Vital do Rêgo, que já foi aprovado no Senado, está na Câmara dos Deputados com modificações importantes e, certamente, voltará para cá.
Mas creio que, nesse aspecto, o que eu gostaria de destacar, Senador Donizeti, é o fato de que sugerimos,
já estivemos com o Presidente, a formação de uma comissão de alto nível, que nos ajude nesse debate, porque
tivemos um debate anterior a este aqui onde a grande maioria da composição dos expositores era de tributaristas, não vinculados ao Poder Público, mas tributaristas que atuam mais proximamente aos contribuintes.
E, hoje, a nossa Mesa é diferenciada. Temos, aqui, todos os representantes daqueles que atuam pelo
lado do Estado no sistema tributário brasileiro, no contencioso e na administração tributária. Temos o Dr. Carlos Barreto, que já presidiu o Carf e voltou a ter essa função. Tranquilo, não é, Dr. Carlos Barreto? Porque está
tudo tranquilo no Carf, ou seja, primeiro, a atribuição de criá-lo e, agora, de tentar ver como vamos adaptá-lo
ou atuar no sentido das correções de que carecem. O Dr. Rodrigo, que, como ele mesmo disse, não está aqui
na condição de chefe de gabinete do Ministro da Fazenda, mas de alguém que tem toda uma história, um estudo, uma dedicação nessa matéria. O nosso representante do Sindifisco, que representa todos os servidores.
E o próprio Dr. Gilson, que atua na Delegacia de Julgamento, e que também, agora, fiquei sabendo, eu não
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sabia, Dr. Barreto, houve uma mudança importante na Receita Federal, no sentido de que os julgamentos não
se dão mais do ponto de vista da organização territorial, e sim do ponto de vista do assunto. Essa mudança
tem um ano e pouco, então, é recente e certamente contribui para melhorar a questão que aqui debatemos.
Eu queria dizer somente do conteúdo, não vou fazer nenhum questionamento, porque, se eu abrisse
aqui o rosário de questionamentos seriam muitos. O que percebemos, Senadora Simone, é que existem muitas opiniões, algumas delas convergentes, mas muitas divergentes em todos os aspectos. Esta é uma questão
que tem que ser resolvida, tem que ser debatida. O Carf precisa de uma reforma, não há dúvida nenhuma. E as
propostas vão da extinção até o concurso público, até transformá-lo, efetivamente, num tribunal administrativo, que é o caso da PEC apresentada pelo nosso Presidente, pelo Senador Ataídes.
Acho que o que tem que nos unir é o objetivo das mudanças, para que queremos mudar. Precisamos mudar para modernizar, porque o que temos até agora é uma estrutura montada que não contribui com o Estado
brasileiro. Por mais que alguns defendam, os números estão aí, elas prejudicam o Estado brasileiro, prejudicam
a capacidade de arrecadação do Estado brasileiro.
Não sei, tenho muita curiosidade, Dr. Barreto, talvez alguém possa fazer isso, ou já tenha até sido feito, de
ver quais são os gastos de uma empresa com o planejamento tributário e comparar esses gastos, por exemplo,
com os gastos de pessoal de uma empresa. O planejamento tributário custa muito à empresa, por quê? Por
conta de todo um sistema extremamente complexo que temos. Aqui, não estamos discutindo Código Tributário, mas a administração tributária, o contencioso, a execução. Mas isso também é ou ultrapassado, ou de uma
forma que não favorece o Estado brasileiro.
E eu acho que o nosso grande desafio é encontrar uma fórmula, não ideal, que eu acho que é difícil, mas
que se não nos aproxime do ideal, que melhore pelo menos muito daquilo que nós temos hoje, Dr. Gilson. Que
melhore muito, não há dúvida. E eu considero isso urgente.
Tivemos um debate muito recente aqui, há uma outra Comissão funcionando aqui no Senado Federal,
da qual a Senadora Simone faz parte, que é a Comissão que trata da Agenda Brasil. A Comissão que trata da
Agenda Brasil decorreu de um conjunto de propostas – e nós inserimos essa – apresentadas pelo Presidente
da Casa. Inserimos essa questão da necessidade da atualização da questão do contencioso, da administração
tributária brasileira. E o próprio Ministério da Fazenda, desde o primeiro momento, da primeira hora coloca
essa como uma questão necessária a ser revista, esse novo código da administração tributária.
Então, eu quero dizer que também tenho muita simpatia por todos os itens que foram defendidos aqui.
Acho que foram colocados de uma forma muito clara essas necessidades, mas todos apontam para o mesmo
caminho: precisamos atualizar a nossa legislação.
Creio que se esta CPI concluir os seus trabalhos, obviamente além dos investigativos, mas dando uma
contribuição, havendo uma comissão, porque muitos questionaram: “Mas se há uma CPI, por que uma comissão?” Porque o assunto é de extrema complexidade, de extrema complexidade. Então, quanto mais o Parlamento brasileiro tiver o apoio daqueles entes que atuam externamente e que vivem, muito mais do que nós
outros, essa questão, creio que isso nos ajudará muito.
Aqui foi falado sobre o Código de Processo Civil, Processo Penal, e todos eles são leis atualizadas e todos eles iniciados com uma colaboração importante da sociedade, uma colaboração muito importante dos
estudiosos.
Não faço nenhum questionamento, mas quero cumprimentar muito, agradecer muito e dizer que foi de
um apoio fundamental para os nossos trabalhos a exposição que os senhores todos nos fizeram aqui no dia
de hoje.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Obrigado, Senadora.
Vamos ouvir a Senadora Simone Tebet, para suas considerações, seus questionamentos.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente
desta CPI, Senador Donizeti; a Relatora, Senadora Vanessa Grazziotin; cumprimento os nossos colaboradores,
porque o que estão fazendo aqui é colaborar, estão colaborando com esta CPI, o Dr. Gilson, o Dr. Mário, o Dr.
Rodrigo. Também cumprimento o atual Presidente do Carf, Dr. Carlos Barreto, que mais uma vez se encontra
aqui conosco. Nós agradecemos essa sua boa vontade de nos ajudar nessa questão.
Eu gostaria de começar, já que ouvi aqui, de certa forma, um desabafo da Senadora Vanessa Grazziotin,
dizendo que sou testemunha do trabalho, do esforço incomensurável da Senadora Vanessa nessa questão. Vejo
até como um pouco angustiante e me solidarizo com ela, como colega, como amiga, mas porque concordo em
muito e imagino o que ela esteja vivenciando neste momento. Ela é Relatora de uma CPI que a princípio tinha
tudo para ter os trabalhos facilitados, quando na realidade, o que nós vimos e estamos vendo é uma série de
obstáculos no caminho, muitas pedras no meio desse caminho.
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Eu cheguei há pouco tempo à Casa, é a primeira CPI de que participo. E cheguei achando que esta CPI
viria municiada de muitas informações que facilitariam os trabalhos desta CPI. Afinal, nós estamos acompanhando uma operação da Polícia Federal, junto ao Ministério Público, chamada Operação Zelotes, que já tem
uma gama de informações que nos foram passadas – sigilosamente, é verdade – e que a partir daí poderiam
facilitar os nossos trabalhos, mas na realidade o que nós vimos foi exatamente o contrário. O que nós nos deparamos aqui foi com uma série de depoentes ou acusados que são muitas vezes convocados para estarem
presentes e já vêm ou com habeas corpus, ou com atestados médicos, ou vêm com habeas corpus e advogados
do lado, e simplesmente dizem aquilo que a própria Constituição determina e assegura, é o direito deles de
dizer: “Reservo-me o direito de ficar calado.”
E com isso nós não conseguimos avançar. Avançamos muito pouco no que se refere ao passado, ao processo investigatório dentro da CPI por uma série de obstáculos que não vêm ao caso, neste momento, apontar.
Mas é essa a realidade. Estamos tendo dificuldade de avançar nesse aspecto, no que se refere à CPI, em que
pesem o trabalho competente da Relatora, o esforço do Presidente e de alguns membros. Eu relato aqui como
o principal deles, e acho que o Senador Donizeti vai concordar, a figura do Senador Pimentel sempre atuante.
Mas temos aqui duas vertentes. Temos que olhar para o passado, continuar persistindo. Quem sabe surja, como surgiu há pouco, um oficial, um office-boy, um assessor que de repente veio do nada, disse uma série de coisas, puxou um fio que, a partir daí, poderemos chegar a uma conclusão e com isso colaborar com a
Operação Zelotes. Mas temos, e aqui é objeto hoje do convite da audiência, que olhar para o futuro. E o futuro
requer, antes de tudo, uma série de indagações que precisam ser esmiuçadas, precisam ser debatidas. Começamos aqui com algumas informações dadas. E quero agradecer porque me esclareceram alguns pontos. Mas
é um ponto de partida para algo maior, que é o futuro do Carf, de todos os tribunais administrativos e o que
queremos desse contencioso administrativo brasileiro, o que queremos daqui para frente.
E aí há uma série de indagações. Eu fiz algumas anotações do que foi colocado, mas essas indagações que
vão ser esmiuçadas durante o tempo passam pela questão da continuidade ou não da existência do Carf. E se
continuar o Carf, que num primeiro momento é o que a princípio me agrada, vamos continuar com o conteúdo
e mudar a forma? E qual é essa nova forma ou fórmula que daremos a esse Carf? Concurso público, continuaremos com a paridade ou não? O próprio método de distribuição dos processos como aqui já foi colocado,
que parece que já teve alguma alteração. Mas eu ficaria com duas basicamente que reputo mais importantes
para fazer uma única indagação aqui: a questão dos mecanismos de controle, que acho muito importante; e a
questão das modificações legislativas. E isso é nosso papel e nossa responsabilidade.
E aí nós vamos precisar cada vez mais dos senhores. Porque para fazer essas alterações, nós precisamos
de ouvir quem entende, quem está dentro do processo.
De tudo que foi colocado, eu só tive uma dúvida e uma preocupação. Uma única observação da fala do
Dr. Gilson. No resto eu comungo com a maioria do que foi colocado.
V. Sª colocou que essa via administrativa, óbvio, é facultativa, e nós sabemos disso, está na Constituição,
mas que ela não traz ônus para o contribuinte. Ele passa por diversas instâncias, pode chegar a três instâncias
e ainda tem o direito de recorrer à via judicial. E V. Sª comentou que, no seu entendimento, essa via judicial
só poderia ser feita, na sua opinião, se ele levasse para a instância judicial a mesma tese. E isso me preocupou
porque, independe de termos ou não o modelo ideal, e acredito que não temos, temos preceitos que são sagrados na Constituição Federal. Aliás, preceitos que não podem nem ser alterados por um poder constituído
como o nosso. Nós não fomos eleitos pelo povo para fazermos uma nova Constituição, nós podemos mexer na
Constituição desde que não mexamos em cláusulas pétreas. E a meu ver, o princípio que está no art. V, do livre
acesso ao Judiciário, impede qualquer restrição nesse sentido. Não só isso, vem desde a Carta Magna, que foi
mencionada aqui pelo Dr. Rodrigo, que começou lá em 1215, que assegura que independentemente de taxa
qualquer um tem direito de petição, tem direito de acesso à Justiça. Se não tiver inclusive condições, ele tem
defensoria pública, tem todo o suporte constitucional nesse sentido. E que aos litigantes em processos, seja
judicial, seja administrativo, é assegurada ampla defesa e contraditório.
Então, essa questão de levar a mesma tese, talvez no intuito, eu sei, é o intuito de todos nós, isso é unanimidade, o contencioso tem que ser célere, rápido, transparente, até para que se faça justiça. Porque justiça
tardia não é justiça.
Mas essa tese me preocupou. Talvez o caminho seja justamente esse. Os projetos da Senadora Vanessa,
confesso, ainda não os vi na integralidade, mas tenho certeza de que passarão pela competência da Senadora.
Ela tem se debruçado sobre essa questão. O processo do ex-Senador Vital do Rêgo. Quer dizer, acelerarmos,
dentro do possível, sem prejuízo ao cidadão, o processo administrativo, até porque ele vai ter a instância judicial para resolver os seus conflitos.
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Então, é a única consideração que eu faria. É a minha preocupação. Eu acho que temos aí o caminho do
mecanismo de alteração do processo perante o contencioso para deixarmos resguardado o processo judicial
como ele está para que nós não possamos incorrer em injustiças.
Era a observação que eu tinha a fazer.
No mais, concordo com todos, inclusive com uma observação feita também pelo Dr. Rodrigo. Tenho minhas dúvidas, ainda não formei meu juízo a respeito, até porque eu não vi o processo em relação a termos ritos
diferenciados no que se refere a valores. Um milhão de reais pode ser pouco, café pequeno para os maiores
banqueiros e empresários deste País, mas pode ser todo o patrimônio de uma pessoa de classe média baixa,
que tem uma casa, um carro e alguma coisa a mais que pode chegar a esse valor. Então, tenho certa preocupação em relação a isso.
Deixo, portanto, para suas considerações, Dr. Gilson. Peço desculpas se não foi esse o entendimento
correto da sua colocação.
O SR. GILSON MICHELS – Não. Bem, Senadora, em relação a essa questão...
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Eu vou...
O SR. GILSON MICHELS – Pois não. Desculpe.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – ... devolver a palavra para você,
mas preciso fazer minhas considerações.
O Prof. Heleno Taveira Torres, professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP, trouxe
umas informações aqui na audiência anterior que são as seguintes: o passivo tributário federal é de R$1,4 trilhão.
Os novos casos de execução fiscal na Justiça Federal em 2013 eram de 512.860 processos. As execuções fiscais
em andamento no primeiro grau são 7.280.197. Processos baixados na Justiça Federal em 2013: apenas 677.
Processos sentenciados em 2013: apenas 1.692. O custo unitário médio de uma execução fiscal é de R$5.606,67.
O tempo médio total de tramitação é de 9 anos e 9 meses. A probabilidade de recuperação integral do crédito
é de 25,8%. O índice de recuperação de créditos não chega a 2%. Exemplo: na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2015, a Lei 13.080/2015, a dívida ativa chegou, em 2013, a R$1,273 trilhão. Desse total, apenas 1,8%,
ou seja, R$23 bilhões foram recuperados pela Lei de Execução Fiscal.
Eu não vou seguir aqui, porque os números são tristes. Mas digo como a música do Raul Seixas: “Para
tudo que eu quero descer”. E aí eu vou à frente: “Começar de novo”, outra música, se não me engano, do Roberto Carlos.
Nós estamos numa situação, diante desse dados, se eles são reais, e parece-me que o Dr. Carlos Barreto me disse que são, em que nós temos que fazer um pacto nacional em relação a isso aqui, ter um grupo de
trabalho de conciliação, fazer uma espécie de leilão dessa dívida. E aí está a Medida Provisória nº 692, agora
alterada pela MP 685, que eu não sei se vai dar conta disso.
Mas o fato é que nesta CPI eu venho muito cético em relação às CPIs – viu, Senadora Vanessa Grazziotin?
–, porque eu estava com o foco na possibilidade de punir os infratores, mas ontem, na CPI do Futebol, eu me
alertei para o nosso papel, que não é mais esse. Saber se o cara roubou, se o cara cometeu crime, isso deixemos
para a Polícia Federal, para o Ministério Público. Nós precisamos é dar conta de um novo marco regulatório que
corrija isso e que nos coloque em condições de agilidade para fazer isso.
Um negócio que demora 9,9 anos para se resolver em média não vai trazer solução nem benefício para
este País.
Então, eu penso, Senadora Vanessa Grazziotin, como eu disse ontem na CPI do Futebol, nosso papel
aqui é construir esse novo marco, que é urgente e as contribuições trazidas aqui hoje são muito boas, muito
importantes, e nós deveríamos, com a nossa equipe técnica, com o nosso grupo de trabalho na CPI, começar a
trabalhar isso mesmo. Precisamos preparar um novo modelo de Carf, um novo modelo de contencioso fiscal,
porque, de outra forma, quando a Justiça vai resolver os 582 mil processos? E os 7,280 milhões que estão na primeira instância? Quando isso vai ser resolvido? E aí a gente vê que a probabilidade de recuperação é de 25,8%.
Então, eu acho que era preciso fazer essa medida provisória valer, dar efetividade a ela, para a gente pegar o que é possível e começar num novo processo com agilidade. E aí eu fico muito com a proposta, se não
me engano, do Sindifisco. Esse negócio tem que ficar no âmbito da Receita Federal. Não é só advogado que vai
resolver isso, pois, principalmente, quem vai resolver isso, eu concordo, são os tributaristas. E precisamos ter a
possibilidade de, estando no âmbito da Receita Federal, de ter um conselho da sociedade civil que possa, em
algum momento, interferir e ajudar não a solucionar os problemas, mas a pelo menos receber as demandas e
debater com esse tribunal da Receita Federal sobre essas coisas.
Eu não tenho pergunta a fazer, mas eu fico com essa impressão: “parem tudo, que eu quero começar de
novo!”
Obrigado.

244

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

Eu vou passar a palavra agora, então, ao Delegado da Receita Federal Dr. Gilson Michels para suas considerações.
O SR. GILSON MICHELS – Obrigado, Senador.
Eu queria apenas me referir, então, à indagação da Senadora Simone.
Senadora, esse assunto, certamente, de todos os que eu levantei aqui, é o mais polêmico, é aquele que,
certamente, vai gerar maiores resistências e vai gerar maiores inconformismos, porque existe, realmente, uma
sacralização desse princípio constitucional. Mas eu lhe digo que, embora não haja uma solução pronta para
viabilizar, na verdade, aquilo que eu considero uma distorção do nosso sistema, a questão do acesso à Justiça é
um dos temas mais pungentes hoje no âmbito do direito processual civil. Discute-se muito essa questão de se
esse preceito constitucional que garante o acesso ao Poder Judiciário diante de qualquer lesão ou ameaça de
lesão a direito é inoponível ou se ele pode sofrer restrições naquelas situações em que a litigância se mostre,
na verdade, claramente protelatória ou diante da litigância de má-fé ou quando, na verdade, se está utilizando
de maneira desproporcional o Poder Judiciário.
Então, eu lhe digo o seguinte: há vários caminhos que nós poderíamos seguir no sentido de abordar
isso. Volto a dizer: é um problema muito complexo, mas o que eu gostaria, num primeiro momento, é que nós
fizéssemos uma inversão de ótica, que não olhássemos essa proposição que eu faço, essa questão que levanto
do ponto de vista de uma restrição à alegação de determinadas matérias diante do Poder Judiciário, mas, sim,
a um ônus colocado para quem litiga na via administrativa de que ele sabe que, ao optar por ir à via administrativa, ele vai ter que levantar todas as teses que ele tem a fim de não transformar a via administrativa, o que
acontece muitas vezes hoje, apenas num meio de protelação de que o contribuinte se vale para se valer do
período de suspensão da exigibilidade do crédito e, com isso, fazer todos os procedimentos que a gente sabe
que são feitos no sentido da dilapidação do patrimônio dele.
Então, dar consequência prática ao processo administrativo é garantir, na verdade, que o contribuinte
que age de boa-fé é aquele contribuinte que, ao discutir na via judicial, trata de colocar as teses que ele levou
à apreciação das vias administrativas.
Mas esse é, sem dúvida, um dos problemas mais complexos desses todos que temos aí.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – O senhor me permite, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Senadora Simone.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Eu entendo a angústia que é de todos nós. Ainda
bem que o Senador Donizeti se corrigiu. Ele disse “para tudo, que eu quero descer!” Agora ele falou “para tudo,
que eu quero começar de novo!” Melhorou, Senador Donizeti, porque nós precisamos do seu trabalho e da
sua competência. Não pode descer. Tem que parar tudo para começar de novo, não para descer do trem. Essa
é a angústia de todos nós.
Eu só me preocupo, porque muitas vezes ele tem um advogado que não tem o preparo suficiente na
esfera administrativa, e ele tem outro advogado que, de repente, tem uma questão nova a ser apresentada.
Então, acho muito difícil essa questão vingar, no sentido mesmo de constitucionalidade.
Mas nós não podemos fechar as portas para nenhuma proposta, tudo deve ser avaliado. Mas só para terminar a minha contribuição na manhã de hoje, Sr. Presidente, acho que de todo o que ficou aqui é importante
ressaltar que a celeridade do contencioso administrativo talvez seja a principal alteração a ser feita, sejam quais
forem os projetos: emenda constitucional, medida provisória, enfim. Seja qual for o instrumento legal que utilizemos e que estejamos alterando no contencioso administrativo, o foco principal deve ser a celeridade. E esse
sim, a meu ver – Senadora Vanessa e Relatora –, não fere nenhum direito individual, direito de propriedade, direito de livre acesso à justiça. O que não se pode é ter um contencioso em que o contribuinte leve oito anos, seja
para ser absolvido na esfera administrativa, seja para ser condenado e ter que recorrer à instância do Judiciário.
Da mesma forma, levar oito anos no contencioso administrativo, para o Fisco poder reaver aquilo que
é de direito. Então, talvez utilizar de todos os instrumentos possíveis do Código de Processo Civil para o contencioso administrativo, como os próprios embargos declaratórios – ou de declaração –, desde que não sejam
protelatórios por parte do contribuinte.
A própria questão da Súmula Vinculante, que pode causar estranheza num determinado momento, mas
é salutar, é essencial – este sim – para evitar e para agilizar. Dá tranquilidade, inclusive, para que quem esteja
julgando fale: “De acordo com a Súmula nº 1 de 2016.” Quem sabe a partir daí nós já temos essa decisão!”. Isso
evita alguns meses ou alguns anos de processo.
Mas acho que talvez seja o grande foco e a grande contribuição que esta CPI pode vir a dar para os futuros contenciosos no Brasil.
Eu agradeço, mais uma vez. E ficou bem esclarecido o seu posicionamento.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Senadora, o “pare tudo que eu
quero descer” não é para eu sair da CPI, é para o Brasil mesmo. E começar de novo também é para o Brasil.
Quer me parecer, por exemplo, que essa questão de existir uma espécie de juizado de pequenas causas
em que se colocam à mesa os dois lados e tenta-se negociar, essa figura do mediador pode ajudar a resolver
bastante.
Uma coisa que acho que não foi colocada aqui é a ideia de ter um mediador, na primeira instância, que
sinta os dois lados e possa fazer um entendimento em que a União abra mão de partes e se consiga negociar
e resolver, isso é muito mais ganho para a sociedade brasileira do que esperar nove anos e nove meses.
Mas o senhor continua com a palavra, Dr. Gilson.
A Senadora Vanessa me pediu aqui, desculpe-me.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Permita-me, Presidente,
porque quando passaram a palavra aos nossos convidados, acho que era para as considerações finais, além
das respostas.
Eu só gostaria de dizer, Senadora, que V. Exª tem toda razão. Também tem o nosso Presidente. É aquilo
que eu colocava no início, eu acho que precisamos reavaliar, no momento de consolidação da nossa democracia, o papel das CPIs, porque tem muita gente que diz que elas não têm papel nenhum. Elas têm papel muito
importante. Eu creio que o que estamos fazendo aqui...
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Eu estava dizendo isso até ontem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – ...é perfeitamente isso de
dizer. E acho que é fundamental e tem um papel que nenhum outro Poder substitui.
Muitos poderiam perguntar: “Mas precisa de CPI para atualizar legislação?” É claro, porque aqui nós estamos conseguindo enxergar o todo. Se formos ver a quantidade de projetos que tramitam, são muitos! E repito,
alguns defendendo e outros com posição extremamente contrária.
Os projetos que nós demos entrada – inclusive ouvindo representantes do Fisco, ouvindo a todos – não
são projetos pacíficos. A Proposta de Emenda Constitucional que o Presidente da CPI apresentou não é um
projeto pacífico. São projetos polêmicos. Ao tempo em que ouvimos algumas observações positivas, por outro
lado, Dr. Barreto, eu tenho aqui uma opinião do Dr. Brigagão, que já esteve numa audiência conosco, detonando todos os pontos dos projetos que eu apresentei; assim como o Dr. Ives Gandra também mostrando suas
considerações não muito favoráveis aos projetos que estão tramitando aqui.
Mas isso apenas reforça a complexidade do tema que nós estamos tratando aqui.
Os dados que o nosso Presidente hoje acabou de recuperar aqui é que nos dão muito força para seguir
nessa transformação que precisa ser feita. E não é uma transformação só do Carf: ela é também do Carf. Agora,
o objetivo é este que a Senadora colocou: é encurtar os tempos. Foi a base da fala do Dr. Gilson, que eu anotei
com muito gosto, porque concordo com tudo o que o senhor disse, Dr. Gilson. Nós temos uma legislação sobre
administração tributária que, além de ser ultrapassada, é anacrônica. E isso serve a quem? Isso serve a interesses não muito republicanos e emprestam um desserviço gigantesco ao País como um todo.
Eu queria fazer só essas observações, antes de passar a palavra aos nossos convidados.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Obrigado, Senadora. A senhora
é Relatora aqui. A ordem é da senhora no comando. E seus comentários foram muito bem ponderados.
Só para recordar: nós estamos colocando o tempo à disposição dos convidados para eles responderem
aos questionamentos e fazerem as suas considerações finais. Por isso, a senhora tinha razão: é relevante ter
colocado isso aí.
Então, devolvo a palavra ao Dr. Gilson.
O SR. GILSON MICHELS – Eu gostaria apenas de, concluindo, agradecer novamente pelo convite que
me foi formulado e colocar-me à disposição, como sei que também a própria Receita Federal está à disposição
para participar desse esforço concentrado, digamos assim, para colher subsídios para uma eventual reformulação da legislação processual administrativa.
Apenas isso. Obrigado novamente.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Obrigado, Dr. Gilson.
O senhor deu uma contribuição muito importante para esta CPI nesta manhã. Seu tempo aqui hoje dedicado à CPI e ao Brasil foi, para nós, muito relevante. Eu acho que a Senadora Simone concorda com isso, como
também a Senadora Vanessa Grazziotin, nossa Relatora, e o Senador Pimentel, que acho está na Comissão que
analisa a MPV 677. E eu concordo com o que disse a Senadora Simone: ele tem dedicado muito tempo a isto
aqui, mais do que eu pessoalmente, juntamente com a Senadora Vanessa e com o Senador Ataídes, que também tem dedicado muito tempo aqui.
Eu passo a palavra agora para o vice-presidente do Sindifisco, Mário Pereira de Pinho Filho.

246

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

O SR. MÁRIO PEREIRA DE PINHO FILHO – Muito rapidamente, primeiro, quero fazer novamente algumas considerações que acho importantes.
Eu tratei aqui da questão da Operação Zelotes, que foi a operação que incentivou, que fundamentou a
criação desta CPI. E eu fiz questão de ser bem enfático no sentido de dizer que foi ali verificado um problema,
um problema muito sério, um problema muito grave, mas esse problema não se estende a todos os Conselheiros, sejam eles representantes da Fazenda Nacional, sejam representantes de contribuintes.
Concordo com o Dr. Rodrigo quando ele coloca que honestidade é inerente à pessoa. E nós estamos aqui
criticando a estrutura do Carf porque, a depender de determinada área de negócios – falemos aqui especificamente do Carf – ou das características dessa área de negócios, nós atraímos pessoas com este ou com aquele
perfil. E, com as características que nós tínhamos anteriormente no Carf, o Conselho era muito sensível ou ficava
muito sensível, ficava muito vulnerável a essas questões que foram verificadas por meio da Operação Zelotes.
Vejam bem: eu acho que não é razoável para ninguém aqui acreditar que um advogado tributarista experiente, com conhecimento na área, possa sair do seu escritório e fazer, prestar serviço voluntário no Carf. Para
nós isso é uma coisa – e isso foi mudado, obviamente – é uma coisa que não tinha, assim, muita razão de ser.
Uma outra questão que existia no Carf era a questão da ausência de dedicação exclusiva. Nós tínhamos
conselheiros de contribuintes que ora estavam julgando processos no Carf, ora estavam defendendo o seu
cliente com relação, inclusive, a questões tributárias. Então, a gente não acha razoável. Nós tivemos algumas
mudanças, algumas alterações na estrutura, que foram alterações paliativas, no sentido de tentar coibir as práticas que foram ali verificadas, mas nós achamos, nós entendemos que dá para, obviamente, fazer uma reestruturação muito mais efetiva no conselho.
Vejam, por exemplo, que hoje... Vamos pegar o exemplo de outros conselhos. Nós temos o Conselho de
Recursos da Previdência Social. Lá, no Conselho de Recursos da Previdência Social – e eu não estou dizendo
que eu concordo com esses conselhos, completamente, totalmente, com a estrutura desses conselhos. Mas,
no Conselho de Recursos da Previdência Social, nós temos representantes dos trabalhadores, ou seja, dos segurados, e nós temos representantes das empresas. Nós temos, por exemplo, no Conselho de Recursos da Previdência Complementar, nós temos representantes, além de representantes...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO PEREIRA DE PINHO FILHO – ... da administração, representantes da Fazenda. Aliás, além
de representantes da administração, nós temos representantes dos fundos de pensão e nós temos representantes de participantes de fundos de pensão.
Vejam que, hoje – e aí para tentar já partir para a conclusão –, no nosso Carf, no conselho de recursos que
trata da questão tributária, nós temos representantes dos grandes contribuintes, das grandes corporações. Nós
não temos, por exemplo, representantes daqueles pequenos contribuintes, da pessoa que sofre uma autuação
em razão, por exemplo, de algum problema na sua declaração de imposto de renda.
Então, nós, quando trouxemos a nossa contribuição – e vamos continuar trazendo – aqui para esta CPI,
é no sentido de dizer que a gente precisa realmente fazer uma reestruturação bem mais ampla do que essa
que já foi feita, já foi iniciada, e que nós achamos importante, pelo Ministério da Fazenda, e que essas alterações sejam amplamente discutidas. Não temos a pretensão, obviamente, de que os posicionamentos apresentados pelo Sindifisco nacional sejam acatados por todos, mas queremos trazer e achamos importante trazer
essa contribuição aqui para a CPI.
E, com relação à questão de dizer que o que nós achamos mais interessante é que seja criada uma instância, que o Carf seja transformado em uma instância que vá trabalhar no sentido de dirimir divergências e
formado, especificamente, por auditores fiscais é porque, reconhecidamente – auditores fiscais que hoje representam a Fazenda no Conselho –, é porque, reconhecidamente, essa categoria tem uma expertise na área, em
todo o macro processo tributário, e o nosso objetivo não é só criar ali uma área de atuação ou defender, como
sindicato, a atuação de auditores fiscais. É no sentido de tentar, com base nessa experiência, que já é acumulada pelos auditores fiscais, dar um pouco mais de celeridade e diminuir o tempo de tramitação dos processos
tributários no âmbito administrativo.
Por fim, em relação ao projeto, ao PLP 544, da Senadora Vanessa Grazziotin, que trata da questão de não
termos efeito suspensivo para a segunda instância, nós achamos interessante a medida, porque, se por um lado,
nós temos um problema na execução, temos dificuldades quando ainda estão tramitando recursos de natureza
administrativa, por outro lado, nós temos um problema sério também, Senador Donizeti Nogueira, ou seja, com
todo esse tempo de tramitação do processo, no âmbito administrativo e no âmbito judicial, às vezes, quando vamos executar o contribuinte por causa de uma determinada dívida tributária, o bem já nem existe mais.
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Então, acho que todas essas questões têm que ser colocadas em discussão e nós temos que caminhar
no sentido de encontrar a melhor solução para resolver todos esses problemas.
Mais uma vez, agradeço ao Senador Donizeti Nogueira, ao Senador Ataídes, que não está aqui hoje, à
Senadora Vanessa pelo convite, e continuamos à disposição para contribuir com todo esse processo de discussão e para construir algo novo e que seja muito melhor para a sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Obrigado, Dr. Mário.
Vamos ouvir agora o Dr. Rodrigo.
Nós conseguimos resolver o problema do troca-troca de cadeiras e quanto ao problema do outro microfone, devia ter sido providenciado no início, mas eu não atentei para isso. Da próxima vez em que estivermos
nesta mesa novamente vocês não vão ficar trocando de cadeira, não é, Senadora Vanessa?
O SR. RODRIGO PEREIRA DE MELLO – Oxalá, Presidente, fosse a solução no caso da execução fiscal tão
simples assim.
Bem brevemente, eu gostaria de iniciar a partir dos dados que foram trazidos pelo Prof. Heleno em audiência anterior e que foram referidos por V. Exª, Senador Donizeti, para dizer que não só os dados são, de fato,
indiscutivelmente verdadeiros, como também tive, como já mencionei, a experiência de lidar com a execução
fiscal em primeira instância, como Procurador da Fazenda Nacional, e depois nos tribunais superiores.
A situação é exatamente essa que está aí reportada e esse é um dado conhecido de pelo menos quem
atua na área. Eu vou só mencioná-lo porque não sei se é do conhecimento de V. Exª ou se está no estudo que
o Prof. Heleno trouxe. As execuções fiscais sozinhas, considerando não só as execuções fiscais federais, como
também as estaduais, municipais, autarquias e fundações, correspondem aproximadamente 58% de todos os
processos que tramitam na Justiça brasileira. Ou seja, se nós não aprovássemos um novo Código de Processo
Civil, não mudássemos as leis processuais, não fizéssemos nada em matéria processual, nada, absolutamente
nada, ninguém mexesse uma palha, mas conseguíssemos, por um passe de mágica, extinguir as execuções fiscais, isso sozinho resolveria 100% do problema do Poder Judiciário e dos processos no Brasil. Isso porque nós
teríamos 58% menos de toda a carga de processo que nós temos hoje na Justiça brasileira. Então, a execução
fiscal é exatamente o gargalo.
Queria também comentar brevemente as observações feitas pela Senadora Simone Tebet, ou seja, reflito há muito tempo sobre essas possibilidades, essas alternativas no bojo do constitucionalmente factível
e razoável e vejo que as opções geralmente apresentadas, as alternativas geralmente apresentadas, que são
criar um foro privilegiado inicial em segunda instância para as eventuais ações anulatórias de processos que já
tenham tramitado no contencioso administrativo, é uma ideia interessante, praticada em outros países, mas é
uma ideia que, no nosso caso, como V. Exª bem sabe, enfrentaria o problema de inviabilizar a dupla instância,
que também é garantia constitucional.
Temos uma situação que algumas vezes é evocada como paralelismo dessa, que é a questão dos juizados especiais, que tem significativa restrição recursal, só que os juizados especiais, para o bem ou para o mal,
têm previsão expressa no texto originário da Constituição com relação a essa possibilidade.
Então, não é um paralelismo que possamos fazer.
A outra questão que costuma ser mencionada é a ideia da opção: “Ah, mas é uma opção discutir no contencioso administrativo”. Esse fato é indubitável, da natureza do contencioso no modelo brasileiro que ele é
optativo. Ocorre que temos lá a situação em que a decisão afinal tomada é uma decisão referenciada ou adotada por uma das partes envolvidas no litígio, o que afastaria, por exemplo, para essa ideia de opção a mesma
consideração que o Supremo fez ao julgar a constitucionalidade da Lei de Arbitragem, exatamente ao entender
que não havia violação ao inciso XXXV da Constituição, porque ambas as partes, não se tratava de uma imposição legal de exclusão de acesso ao Poder Judiciário, aceitavam se excluir a partir de um julgamento por um
terceiro imparcial, ainda que esse terceiro fosse não judicial.
Então, a rigor, pelo menos tomando a jurisprudência hoje posta do Supremo, não teríamos gancho aí só
no argumento da opção para excluir a questão judicial. Permaneceriam, contudo, as possibilidades – como V.
Exª, Senador Donizeti, bem ressaltou – relacionadas às situações que poderíamos chamar de mediação ou de
transação ou qualquer outro. O nome parece o menos importante aqui nessa breve consideração. Mas essa
situação enfrenta, como também sabemos de longo tempo, uma forte resistência da administração tributária
– e aqui não há uma peculiaridade da administração tributária –, enfrenta uma forte resistência de vários setores da Administração Pública, basicamente em torno da ideia da atuação fundada em estrita legalidade. Como
vamos sentar à mesa, como vamos ter uma mediação, como vamos ter uma solução consensada, se atuamos
com base em estrita legalidade?
Pessoalmente até acho que esse argumento é um pouco retórico e usado em excesso para certas circunstâncias, por exemplo, quando se discute divergências meramente factuais, mas o fato é que é um argumento de
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peso, é um argumento que, insisto, não é só da administração tributária, vários outros setores da administração
que atuam sobre estrita legalidade ou atuam e é historicamente o grande óbice que se tem para essa matéria.
Vide a experiência das câmaras de mediação e arbitragem da AGU que funcionam consideravelmente bem
em vários setores, em relação a vários setores da Administração Pública, mas que nunca conseguiu ter maior
produção, maior efetividade em relação a dois ou três setores, um deles e talvez quantitativamente o mais importante, justo a administração tributária. E aí estou falando, inclusive, de uma solução, portanto, construída
dentro do próprio Governo para diluir a litigiosidade interna ao Governo. Sempre há essa questão da atuação
em base de estrita legalidade que impediria qualquer mediação.
E, em relação à consideração feita agora pelo Dr. Mário, ressalto que, na discussão relativa ao efeito suspensivo, me parece muito procedente a sugestão colocada de que se aproveitasse alguma iniciativa legislativa
atento aos casos já apreciados pelo Supremo e às restrições que o Supremo naquele julgamento já estabeleceu, mas em relação a possíveis procedimentos cautelares não limitados apenas à hipótese da medida cautelar
fiscal, mas a outros procedimentos cautelares, que sim pudessem ser tomados si et in quantum o processo siga
a sua tramitação no contencioso administrativo fiscal, a possibilidade de que a própria administração possa
adotar medidas cautelares basicamente de índole patrimonial.
Essa me parece uma sugestão bastante factível de ser constitucionalmente compatibilizada, tanto constitucionalmente quanto pragmaticamente, entre a necessidade de uma agilização e o tempo necessário a situações.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Muito agradecido a sua contribuição também muito valiosa aqui, Dr. Rodrigo.
Nós estamos caminhando para o encerramento aqui, Senador Pimentel, infelizmente o senhor é um
curinga do Governo que fica mediando todas as questões. Ainda falta o Dr. Barreto para fazer as considerações
finais dele. Eu pergunto se o senhor quer ponderar alguma coisa?
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco Apoio Governo/PT - CE) – Eu só quero registrar que hoje nós
estamos discutindo aqui a Medida Provisória nº 677, que trata das empresas que consomem muita energia. E
tínhamos também uma demanda da Região Centro-Oeste, Goiás e Tocantins em especial, e conseguimos contemplar essas demandas, e terça-feira, queremos concluir a votação.
Por isso, peço desculpa por ter saído sem ouvir o Dr. Gilson, que foi o primeiro, e só agora concluímos o
nosso trabalho.
Quero agradecer e, em seguida, vou pegar as notas taquigráficas e vou analisá-las.
Muito obrigado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Sr. Presidente Donizeti,
por isso que o Senador Pimentel é o Líder do Governo no Congresso, porque é um grande negociador que
tem o Congresso Nacional. Ele consegue, no mesmo lugar, colocar todos os interesses, e, no final, todos saem
muito felizes e contemplados.
Então, parabéns, Senador Pimentel, pela conduta que V. Exª tem tido, ajudando muito o País aqui, na Casa.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE) – Temos o lema de que os problemas existem para
serem resolvidos e deixem que criem outros pelos outros, o nosso papel é administrá-los.
O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Bom, se fosse tudo fácil não
precisavam de nós, obviamente não precisaria de V. Exª, é porque existe problema que precisamos de V. Exª.
Mas vou passar ao Dr. Carlos Barreto para fazer as considerações finais para caminharmos para o encerramento da nossa audiência, que, já posso antecipar, tem um resultado extraordinário.
O SR. CARLOS BARRETO – Obrigado, Senador.
Só quero, nas considerações finais, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, participando
deste debate que foi tão rico, e dizer. Parodiando o Senador, nós já descemos deste trem, apeamos deste trem,
e precisamos recomeçar e muito breve. De fato, não temos como esperar mais nove anos, que é o ciclo que
tem tido a solução dos processos administrativos.
Então, temos aí o Projeto de Lei nº 381, que tem uma base já sedimentada, discutida nesta Casa, inclusive com a participação de Estados e Municípios. Depois da Operação Zelotes, porque o 381 foi discutido antes,
temos novas e importantes sugestões em relação ao processo administrativo, a própria organização do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf ). Temos uma matéria prima rica e importante para se buscar uma
solução, não só em termo da celeridade no contencioso administrativo, respeitadas as garantias e direitos dos
contribuintes, mas também uma grande contribuição nesse debate para a própria Lei de Execução Fiscal, que
é uma consequência, um segmento desses debates.
De maneiro que agradeço novamente a oportunidade e me coloco à disposição sempre naquilo que for
possível contribuir para enriquecer uma solução, uma melhoria dos atos que regem essa matéria.
Obrigado, Senador.
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O SR. PRESIDENTE (Donizeti Nogueira. Bloco Apoio Governo/PT - TO) – Bom, antes de encerrarmos, quero agradecer muito a presença do Dr. Rodrigo, Chefe de Gabinete do Ministro da Fazenda; do Dr. Mário Pereira, do Sindifisco; do Dr. Carlos Barreto, Presidente do Carf; do Dr. Gilson Michels, Delegado da Receita Federal.
A vida aqui, no Congresso, é muito tensa, mas muito divertida, e tenho recorrido, às vezes, à poesia nas
audiências públicas que faço. E hoje parece-me inevitável, porque quero novamente chamar aqui o poeta
compositor Gonzaguinha, que diz que: “Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é bonita, é bonita e é
bonita. A vida deveria ser melhor e será.”
Quero dizer que fico com a pureza da resposta do sorriso do povo brasileiro, e o Brasil é bonito, é bonito
e é bonito e deveria ser melhor e será, certamente, se cada um de nós, dentro das nossas limitações, das nossas imperfeições e dificuldades, pudermos dar uma contribuição maior do que já demos até hoje em defesa
do Brasil. E a questão posta nesta CPI, que está sob o comando do Senador Ataídes, do Senador Donizeti, da
Senadora Simone, do Senador Pimentel e, sobretudo, da nossa Relatora Vanessa Grazziotin, dará, certamente,
uma grande contribuição, porque fica com o Brasil, que é bonito, é bonito e é bonito.
Está encerrada a nossa audiência pública de hoje da CPI do Carf.
Muito obrigado.
Boa tarde a todas e a todos.
(Iniciada às 9 horas e 46 minutos, a reunião é encerrada às 12 horas e 04 minutos.)
Senador Ataídes Oliveira
Presidente
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 407, de 2015, para
apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF- Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais foram manipulados para, em descompasso com a lei, anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos cobrados.
ATA DA 19ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 19ª Reunião, realizada em 1º de outubro de 2015, às 9 horas e 50 minutos, no
Plenário 15 da Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência do Senador Ataídes Oliveira e com a presença dos Senadores José Pimentel, Donizeti Nogueira, Simone Tebet, Hélio José, Vanessa
Grazziotin e Randolfe Rodrigues. Deixaram de comparecer os Senadores: Humberto Costa, Acir Gurgacz,
Otto Alencar, Wilder Morais e Douglas Cintra. Na oportunidade, foi realizada oitiva de Meigan Sack Rodrigues
e Alexandre Paes dos Santos. Ainda, foi aprovado o Requerimento nº 154/2015-CPICARF, de autoria do Senador Ataídes de Oliveira, que requer a realização de acareação entre Hugo Rodrigues Borges e Gegliane Maria
Bessa Pinto. Após aprovação, a presente Ata será publicada juntamente com a íntegra das notas taquigráficas.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Em 1º de outubro de 2015, declaro
aberta a 19ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 407, de 2015.
Bom dia a todos e a todas.
Bom dia, Senador Randolfe Rodrigues, hoje, membro do novo Partido Rede, da nossa querida Marina
Silva, não é? Nós lhe desejamos muito sucesso nessa nova sigla e que V. Exª continue sempre proativo, ativo
em temas tão importantes e relevantes com os que tem defendido nesta Casa em prol do nosso querido País.
Senadora Vanessa Grazziotin, nossa Relatora, bom dia.
Conforme convocação, a presente reunião se divide em duas partes. A primeira parte destina-se à oitiva
dos seguintes convidados:
– Srª Meigan Sack Rodrigues (Requerimento nº 22, de 2015, de autoria do Senador José Pimentel);
– Sr. Alexandre Paes dos Santos (Requerimento nº 23, de 2015, também de autoria do Senador José Pimentel).
A segunda parte destina-se à apreciação do Requerimento nº 154. Mas, até o momento, não temos quórum para deliberar sobre esse requerimento. Se até o final dos nossos trabalhos tivermos o quórum, colocaremos, então, em votação, Srª Relatora.
Peço à Secretaria que convide os Sr. Alexandre Paes dos Santos para vir até esta mesa. (Pausa.)
Bom dia, então, mais uma vez, Sr. Alexandre Paes dos Santos, Sr. advogado, Dr. Marcelo Leal.
Sr. Alexandre, o senhor foi convocado a esta Comissão Parlamentar de Inquérito pelos fatos já apurados
pela Operação Zelotes que lincam o senhor com o escritório do Sr. José Ricardo.
Portanto, esse é o motivo maior da convocação de V. Sª, uma vez que esse escritório, como já é sabido
pela Zelotes e por esta douta Comissão, se tratava do núcleo de corrupção do julgados no contencioso administrativo Carf. Então, esse é o motivo da vinda do senhor.
Eu quero comunicar ao Senador Randolfe e à nossa Relatora que o senhor está de posse de um habeas
corpus, concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que faz com que V. Sª permaneça em silêncio, se assim o
desejar. E o Dr. Marcelo, que aqui se encontra, já nos adiantou que o senhor, seguindo a orientação dele, pretende permanecer em silêncio. Mas, até peço ao senhor, se o senhor tiver algo que contribua com a nossa Comissão e para a defesa do senhor, com relação a esse vínculo do escritório do Sr. José Ricardo, ex-Conselheiro
do Carf, pois acredito ser um momento único, diria, um momento ímpar, melhor colocar assim, para o senhor
fazer a sua defesa.
Portanto, gostaria de passar a palavra direto para a nossa Relatora, Senador Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Ele não quer falar nada antes?
Sr. Presidente, só para fazer de praxe...
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – O senhor gostaria de fazer uso da
palavra, Sr. Alexandre?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Não, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Não? O.k.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Bom, Presidente, primeiro
quero cumprimentar o Senador Randolfe presente aqui à nossa reunião, é muito bom tê-lo entre nós, e dizer
que, mais uma vez, nós lamentamos muito – não é, Senador Ataídes? –, porque hoje teríamos dois depoimentos e os dois depoentes, de posse de um habeas corpus, não vão falar absolutamente nada.
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Isso é lamentável, mas eu perguntaria ao Sr. Alexandre aquilo que temos perguntado para todas as pessoas que vêm aqui: se estivéssemos numa reunião reservada, que é plenamente possível e legal, de acordo
com o Regimento do Senado Federal, se V. Sª, Sr. Alexandre, poderia reconsiderar a sua decisão de não falar
absolutamente nada, ou seja, se fizermos uma reunião reservada, V. Sª concordaria em responder aos nossos
questionamentos?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Senadora, eu vou me reservar o direito constitucional de não
responder.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Sr. Alexandre, qual é a sua
profissão?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Sou economista e administrador.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Economista e administrador.
O senhor atua em que área, em que setor?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Na área de consultoria.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – De consultoria.
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Sim, senhora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Que tipo de consultoria,
porque economia é algo muito amplo? Que tipo de consultoria o senhor desenvolve?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Na parte de macroeconomia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Macroeconomia.
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Macroeconomia e infraestrutura.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Macroeconomia e infraestrutura, mas continua ainda sendo mais genérico. O senhor me responde e deixa o assunto mais genérico.
O senhor é proprietário de empresa? O senhor tem empresa?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Tenho empresa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – O senhor tem quantas
empresas?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Eu, hoje, nenhuma mais, porque a última empresa já foi... Eu
não sou mais proprietário, não sou mais sócio de empresa, não tenho mais empresa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Hoje, o senhor não tem
empresa nenhuma
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Não, senhora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Mas o senhor já teve empresa?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Já tive sim, senhora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Quantas empresas?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Até mais recente, duas empresas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Não, eu estou lhe perguntando na sua vida toda. O senhor teve quantas empresas?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Aí eu não sei informar a senhora. Eu tenho 40 anos de profissão.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – E não sabe dizer quantas
empresas teve?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Não, senhora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – APS Telecomunicações?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Essa empresa não funcionou.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Não funcionou?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Não, senhora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – APS Serviços Contábeis?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Também não funcionou.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – AC Assessoria e Representações Ltda.?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – AC... AC...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – ACE Assessoria ...
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Que eu me lembre, funcionou um período.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Funcionou? E qual serviço que...
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O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Senadora, eu vou voltar a pedir para a senhora. Vou me reservar o direito de me manter em silêncio.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – APS Locadora...
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Todas as informações que a senhora me pergunta já estão no
processo. Então, o tempo que ela funcionou e o que ela fez já está tudo no processo.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – APS Editora?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Senhora, eu vou me manter no direito de ficar calado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – News Letter Consultoria
Econômica e Política?
O senhor não quer colaborar com esta nossa CPI.
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Senadora, todas as informações já estão no processo.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – O senhor conhece o Sr.
Roberto Cortez?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Eu vou me manter no direito de ficar calado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – O senhor leu os jornais hoje?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Não, senhora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – O senhor não leu os jornais? O senhor não leu uma matéria que é capa, inclusive, do jornal O Estado de S. Paulo, em que V. Sª é a figura
central? O senhor leu a matéria?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Não, senhora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – O senhor atuou alguma
vez no âmbito do Carf?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Não, senhora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Mas o senhor teve sociedade com alguém que atuou no âmbito do Carf?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Eu vou me reservar o direito de ficar em silêncio, mais uma vez,
Senadora. Eu falei, no início, que vou me manter no direito de ficar calado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – O senhor foi sócio do Sr.
José Ricardo?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Eu vou me manter no direito de ficar em silêncio.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – É, Sr. Presidente, lamento.
Não sei... Acho que o senhor teria e tem, Sr. Alexandre Paes dos Santos, muito o que falar nesta CPI. Primeiro,
quero registrar aqui, Senador Ataídes, que esta é uma CPI que trata de assuntos relativos ao Carf. V. Sª foi convocado porque é uma presença muito constante em todas as etapas do processo; tinha uma relação muito forte
com o Sr. Ricardo, que já esteve conosco e que, como V. Sª, também não falou absolutamente nada.
Nós estamos diante de um assunto extremamente grave e danoso para o País. A existência, hoje a gente
já não coloca mais a possível existência, mas a já comprovada existência de um sistema, Senador Randolfe, que
opera dentro do Carf a venda, a combinação de julgamentos para livrar grandes empresas do Brasil de pagar
grandes quantitativos e recursos para o Fisco. Segundo a própria imprensa já divulgou e nós todos temos falado, o desvio que ocorre no âmbito dessa operação criminosa é muito superior ao desvio já revelado ocorrido
em torno da empresa brasileira de petróleo, a Petrobras.
Eu repito, Sr. Alexandre Paes: o senhor é uma figura muito constante. Nós temos vários documentos, alguns deles que o senhor diz que já falou na Polícia Federal e, diferentemente daqui, na Polícia Federal, o senhor
deu depoimento. A partir do seu depoimento na Polícia Federal, contrastando com documentos a que temos
acesso, vimos que o senhor faltou com a verdade inúmeras vezes diante da Polícia Federal. O senhor faltou
com a verdade inúmeras vezes diante da Polícia Federal. Não disse absolutamente tudo o que tinha a dizer.
E nós temos uma outra questão que acho importante – já vou concluir. Essa investigação que culminou
na Operação Zelotes surgiu a partir de uma denúncia anônima, usando, inclusive, um codinome, que tudo indica que teria sido elaborada pelo Sr. Cortez, que o senhor conhece perfeitamente. Mas temos outros indicativos que apontam que todo o dossiê elaborado pelo Sr. Cortez foi elaborado por ele e pelo senhor. O senhor
gostaria de falar a respeito disso?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Não, senhora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Obrigado, Senadora...
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Sr. Presidente, eu só gostaria, depois – acho que nós não temos quórum ainda –, de registrar que nós não temos conhecimento de
muitos dos fatos que foram divulgados hoje na imprensa.
Então, eu acho que nós precisamos tomar alguma providência no sentido de fazermos um pente-fino em
tudo aquilo que temos para sabermos se tudo que está divulgado hoje está disponibilizado nos documentos
que nós recebemos ou não, porque, se não estiver disponibilizado – V. Exª e eu temos certeza quase absoluta
de que não está –, nós precisamos solicitar que a Polícia Federal e o Ministério Público encaminhem os documentos, porque, quando aprovamos requerimentos, não podemos aceitar que haja seleção. Nós precisamos
ter o conteúdo integral da documentação para poder seguir com as nossas investigações.
Era isso.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Concordo com V. Exª, Senadora Vanessa.
Nós, na abertura dos nossos trabalhos, tivemos algumas reuniões – falo isto para conhecimento do nosso
querido Senador Randolfe, que tem estado muito ocupado na Casa por participar de outras comissões – com
a Operação Zelotes, comandada pelo Ministério Público Federal pela Polícia Federal e até mesmo pelo Judiciário. E ficou acertado entre nós que nós iríamos compartilhar informações. Nós iríamos fornecer as informações
obtidas aqui, nesta Comissão, como também eles iriam nos repassar todos os documentos. Eu acredito, Senadora, que esteja no nosso sistema toda essa investigação feita pela Operação Zelotes. Mas vamos, então, novamente, reafirmar que, se existirem fatos novos, eles devem encaminhá-los a nós o mais rapidamente possível.
Quero cumprimentar a Senadora Simone Tebet, que sempre está aqui com a gente, que tem estado aqui
com a gente, muito ativa, o que é peculiar a ela, e o nosso querido Senador Donizeti Nogueira, Vice-Presidente
desta Comissão.
Senador Randolfe, esse crime de sonegação fiscal é um problema grave no País. É difícil de ser desvendado. Eu venho da contabilidade, do direito tributário, mas nunca vi coisa igual.
Hoje, há, no Judiciário, o julgamento referente a mais de R$2 trilhões. Com o País nas condições econômicas em que se encontra, temos, hoje, no Judiciário, mais de R$2 trilhões para serem julgados. Nós ainda
temos em carteira, em estoque, dentro do Carf, R$565 bilhões.
De 2009, quando o Carf foi criado, até 2014, foi julgado, Senador Randolfe, R$1,3 trilhão, só para V. Exª
ver a dimensão de tudo isso. E, lamentavelmente, eu, a nossa Relatora, a Senadora Vanessa, muito presente,
sempre presente, a Senadora Simone, o Senador Donizeti e o Senador José Pimentel, também muito ativo
aqui, nesta Comissão, caminhamos muito pouco, não é, Senadora? Porque a Constituição Federal, no seu art.
5º, inciso LXIII, se não me falha a memória, dá essa prerrogativa de o inquirido, de o depoente permanecer em
silêncio. Isto, lamentavelmente, diante dos fatos hoje tão evidentes... Eu estou aqui com dezenas de perguntas
a serem feitas ao Sr. Alexandre Paes dos Santos, conhecido como APS, que está aqui, ao nosso lado, como a
Senadora bem colocou, mas ele vem e permanece em silêncio, e nós temos que respeitar a nossa Carta Maior
e a decisão da nossa Suprema Corte.
Passo a palavra, então, ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Muito obrigado.
Caríssimo Presidente, Senador Ataídes, Senadora Vanessa Grazziotin, Relatora desta Comissão e colegas
Senadores, bom dia.
Sr. Alexandre Paes, obviamente, o senhor tem a prerrogativa do silêncio, que lhe confere a Constituição.
Da mesma forma, temos a prerrogativa da pergunta, que é garantida também pela nossa função investigatória, que está na própria Constituição, que é o poder desta CPI.
Sr. Presidente, nesta Comissão, sou suplente. Via de regra, no mesmo horário desta Comissão, sou titular em outra comissão – sou vice-presidente –, que é a CPI do HSBC. No entanto, sempre compreendi que o
trabalho de investigação desta Comissão tinha uma linha estreita e estrita com a investigação a ser realizada
na CPI do HSBC.
Como a Senadora Vanessa já falou, as notórias informações, notícias veiculadas no dia de hoje, principalmente pelo jornal O Estado de S. Paulo, em uma ampla matéria de investigação e de pesquisa feita pelos
jornalistas Fábio Fabrini e Andreza Matais, ampliam o desafio desta Comissão. Eu não diria que ampliam o foco,
mas ampliam o desafio.
Se já era um enorme escândalo a Operação Zelotes e suas consequências – e estima-se que seja retido
por empresas e não declarado três, quatro vezes mais do que o ajuste fiscal proposto pelo Ministro Levy –, se
isso, por si, já é um escândalo maior do que qualquer outro que esteja ocorrendo no País, com as notícias de
hoje... E acredito que seja importante fazer um trabalho nas informações que há na Comissão para averiguarmos, como já foi dito pela Senadora Vanessa, se esses elementos estão nos documentos que chegaram a esta
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Comissão, documentos hoje trazidos pela imprensa... Então, com essa notícia de hoje, esta Comissão se reveste
da maior importância.
Há um tema crucial que, no meu entender, Presidente Ataídes, coloca em xeque o Executivo, mas coloca
em xeque também o Parlamento: a notícia do que ocorreu com a edição de uma medida provisória feita por
lobbies para beneficiar determinados grupos da indústria brasileira. Essa medida provisória tendo transitado
aqui pelo Congresso – pela Câmara, pelo Senado e pelas comissões mistas – e tendo sido aprovada única e
exclusivamente para atender a esses interesses, essas são informações da mais grave relevância, colocam em
xeque este Congresso, ampliando a responsabilidade desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
É fundamental detalharmos dois aspectos. Por isso, também estou motivado a estar aqui, pois considero
que esta Comissão tem dois aspectos a serem detalhados a partir dessa denúncia. Primeiro, qual a participação
dos agentes privados...
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Permita-me, Senador, um segundo,
para esclarecimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Pois não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Parte dessas informações, hoje noticiadas na imprensa, no Estadão, está, sim, no nosso sistema, enviado pela Operação Zelotes. Entretanto, como
eu disse aqui a priori, fizemos um compromisso de trabalhar compartilhando informações, e aqui se encontra
inclusive um delegado da Polícia Federal que nos tem dado um belíssimo suporte.
E nos foi pedido, nos foi solicitado, como essa investigação estava em andamento e em sigilo, que nós
não levássemos a público, até mesmo na Comissão, o teor desse noticiário.
Portanto, quero fazer esse esclarecimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Nós, em momento algum, queríamos
atrapalhar o andamento da Operação Zelotes.
Acredito que, agora, deva ter sido já concluída essa parte investigatória desse caso, e, talvez por isso,
tenha saído na imprensa.
Posso afirmar que não acredito que tenha saído por parte, porque nós estávamos aguardando a Operação Zelotes fazer o seu trabalho investigatório com relação a esse fato, que, a meu ver, eu concordo com V. Exª,
é gravíssimo; não grave, mas gravíssimo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – De qualquer sorte, Presidente...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Só me permita para cumprimentar, Presidente...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Pois não, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – ...mesmo porque tudo
indica que o que nós dispomos na CPI é muito aquém do que está na matéria; muito aquém. Nós temos um
elemento que está muito longe de expressar todas as informações contidas no jornal. Por isso que, Senador
Randolfe, logo de início, eu disse a necessidade de solicitarmos as complementações das informações.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Perfeitamente. Eu acho fundamental isso, Senadora Vanessa. A informação, a notícia, a manchete do jornal O Estado de S. Paulo de hoje,
no meu entender, ampliam as luzes sobre esta Comissão. Se esta Comissão estava, permita-me o termo, abre
aspas, “ofuscada” ou se não estavam dando a esta Comissão a devida importância, os acontecimentos noticiados pelo jornal O Estado de S. Paulo ampliam as luzes.
Eu concordo plenamente com a Senadora Vanessa. As informações que estão hoje no jornal O Estado
de S. Paulo necessitam ser averiguada pela Comissão. É preciso checar se no banco de dados desta Comissão
existem essas informações. Não existindo essas informações, é urgente, necessário, fundamental solicitar o
complemento dela, seja qual for. Neste momento, há um adágio que eu considero fundamental para a investigação, Senador Ataídes: o melhor detergente é a luz do sol. Quanto mais luzes são colocadas sobre a investigação, mais podridão e mais sujeira são retiradas. Então, seja qual for o papel, eu vejo que a matéria do jornal
O Estado de S. Paulo inclusive contribui com esta Comissão.
Eu acredito, Sr. Presidente, que esta Comissão teve dois momentos. O primeiro momento quando ela
passou a existir devido à dimensão do escândalo. O outro momento é este agora, quando os termos da dimensão do gigantismo do escândalo são novamente tornados público.
Diante disso, Sr. Presidente, permita-me então usar a minha prerrogativa de fazer as perguntas ao Sr.
Alexandre Paes dos Santos.
Sr. Alexandre Paes, o senhor conhece o Sr. José Ricardo da Silva?
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O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS (Fora do microfone.) – Senador, tenho a prerrogativa de ficar em
silêncio.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Perfeitamente.
De qualquer forma, faço questão de registrar todas as perguntas que tenho mesmo que o nosso depoente utilize o direito constitucional, Excelência.
Qual foi a sua participação nas negociações para a edição da Medida Provisória 471?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Existe uma agenda, segundo reportagem de hoje do jornal O Estado de S. Paulo, apreendida pela Polícia Federal, que indica uma reunião
sua com autoridades do Governo para conversar sobre a MP 471. O senhor teve essa reunião? E, se teve, do
que tratou?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – O senhor teve alguma participação e qual foi essa participação na dita Medida Provisória 471?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Consta também na reportagem que o senhor é de uma empresa de lobby que elaborou contratos com montadoras para viabilizar a MP
471. Diz também a reportagem que anotações na sua agenda mostram que o senhor preparou esses contratos.
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – O senhor fez gestões no
Governo para emplacar essa MP?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Se o senhor fez gestões no
Governo, quem o senhor procurou no Palácio do Planalto?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – O senhor tem relação, ou
teve relação, com a ex-Ministra Erenice Guerra, que, na época da edição da MP 471, era Secretária-Executiva
da Casa Civil?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – O senhor teve alguma reunião com a Srª Erenice Guerra?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Alguma dessas reuniões
ocorreu no Palácio do Planalto?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Qual a sua relação com o
escritório de lobby SGR?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Qual a sua relação com o
escritório de lobby Marcondes & Mautoni Empreendimentos?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Também vou me reservar o direito de ficar em silêncio, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Qual a sua relação com as
montadoras Caoa e Mitsubishi?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – O pagamento de 2,4 milhões à empresa LFT Marketing Esportivo de fato ocorreu? Tem alguma edição com a MP nº 471?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – O senhor é citado em várias investigações da Polícia Federal. Segundo essas investigações e segundo, inclusive, a reportagem de hoje,
o senhor é tratado como lobista. Qual o seu meio de sobrevivência?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou me reservar o direito de ficar em silêncio, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente, considerei
fundamental fazer essas perguntas, embora o depoente tenha a prerrogativa constitucional que, obviamente,
temos de respeitar, de usar a prerrogativa do silêncio. Mas antecipo, Sr. Presidente, que esta matéria de hoje
necessita, reitero aqui, que nós nos debrucemos sobre essas informações e busquemos mais.
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Eu considero indispensável – e, na condição de membro suplente desta Comissão já o farei – apreciarmos, em reunião administrativa convocada por V. Exª nesta Comissão, requerimento para convocar o Sr. José
Ricardo da Silva e para ouvir aqui nesta Comissão, também, a Srª Erenice Guerra.
Comunico que apresentarei requerimento neste sentido, da convocação desses senhores a esta Comissão e, obviamente, havendo a deliberação favorável, de outros tantos quantos forem necessários. Parece-me
indispensável.
Repito: a matéria de hoje do jornal O Estado de S. Paulo é gravíssima; contra o Executivo mas, como o
senhor mesmo disse aqui anteriormente, Presidente Ataídes, e eu concordo, é também em relação ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional está em xeque com o que foi colocado aqui. A acusação que aqui pesa
é a acusação de que houve uma compra de medida provisória, para beneficiar montadoras automobilísticas.
É gravíssimo isso e, repito, isso transcende as responsabilidades, inclusive, desta Comissão Parlamentar de Inquérito e tem sérios desdobramentos.
Para o esclarecimento disso e para que esta Comissão cumpra o mister do seu dever, que é a investigação, e apure tudo – seja quem for, batendo em Francisco, batendo em Chico, atingindo que tenha de atingir,
mas investigando, não fazendo nenhum tipo de seleção –, considero que é necessário ouvirmos, pelo menos,
a princípio essas duas pessoas, em outros depoimentos.
Antecipo à Srª Relatora e ao Sr. Presidente que apresentarei requerimentos nesse sentido.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Obrigado, Senador Randolfe.
Iremos, sim, marcar uma reunião administrativa, atendendo o pedido de V. Exª. E comunico-lhe, já, Senador Randolfe, que o Sr. José Ricardo já esteve nesta Comissão, e permaneceu calado. É sabido, hoje...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Ah, obrigado, Presidente.
Eu não tinha essa informação.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Mas nós podemos reconvocá-lo, sem
problema algum.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Exatamente. Era isso que
eu queria ponderar com V. Exª, porque há fato novo, que são os acontecimentos de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Fato novo. Então, nós vamos reconvocá-lo e, como V. Exª colocou, e nós também deixamos muito claro... A Presidência desta CPI deixou muito
claro que em momento algum nós queremos atrapalhar os trabalhos da Operação Zelotes, que já chegou à
conclusão de que o Erário teve um prejuízo já confirmado de R$5,7 bilhões e que pode chegar a R$19 bilhões.
E, doravante, vamos então jogar mais luz em cima desta CPI.
Concordamos plenamente com V. Exª, Senador Randolfe Rodrigues, e aguardamos a sua presença, sempre tão interessante aqui nos trabalhos desta Comissão.
Passo a palavra para a nossa Relatora e, depois, para a Senadora Simone Tebet, se quiser fazer uso da
palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Sr. Presidente, peço apenas
a paciência das senhoras e dos senhores. Estamos diante do depoente que insiste em – é um direito constitucional que tem – não falar absolutamente nada.
Mas gostaria de, na presença dele inclusive, tecer alguns comentários.
Creio que esta CPI tem uma responsabilidade muito grande diante do País, diante do Poder Executivo e,
enfim, diante de toda nossa sociedade. Repito que um dos casos mais simbólicos, Senador Randolfe, em que
a gente esteja trabalhando e investigando aqui se refira a uma multa de uma empresa, Mitsubishi, no valor de
quase R$1 bilhão... Não é uma multa, mas uma autuação, no valor de quase R$1 bilhão – R$918 milhões, salvo
engano...
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – São novecentos e poucos
milhões de reais. No final, isso acabou redundando no pagamento de menos de R$1 milhão. Redundou no
pagamento de menos de R$1 milhão aos cofres públicos, sendo que, para esse caso, não só empresas de advocacia, mas principalmente empresas de consultoria receberam mais de R$50 milhões.
Então, temos de ser muito cuidadosos na nossa investigação e não podemos fugir do foco, de maneira
alguma. Estamos aqui para apurar os desvios relativos ao Carf, relativo ao Fisco brasileiro. É para isso que esta
CPI foi aprovada, e, por isso, nós convocamos o Sr. Alexandre Paes dos Santos.
Eu não posso, Presidente, deixar que se encerre esta reunião sem ler uma parte pequena do que ele relatou à Polícia Federal quando fez o seu depoimento.
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Disse ele, Sr. Alexandre, que Paulo Cortez lhe relatou que José Ricardo, Evanice, Adriana, Eduardo, Gruginski e Edson, todos conselheiros do Carf, estariam utilizando suas influências para obterem resultados positivos em processos dos clientes deles dentro do Carf e que, por isso, se apartou da sociedade.
Então, é esse fato que traz o Sr. Alexandre Paes dos Santos até esta CPI. Precisamos muito de sua colaboração, Sr. Alexandre; que o senhor nos revele como funcionava esse esquema que o senhor próprio disse, de compra, de venda, de decisões, de julgamentos no âmbito do contencioso tributário administrativo do nosso País.
Repito que, em apenas um dos casos, um valor sub judice de quase R$1 bilhão foi transformado em menos de R$1 milhão, sendo que empresas, algumas ligadas ao senhor, receberam mais de R$50 milhões.
Se isso não é corrupção, então, eu não sei o que é.
Então, apenas quero chamar a atenção, Sr. Presidente, de que precisamos ter foco, aqui, porque, do contrário, podemos deixar os principais corruptores e responsáveis por todo esse esquema, que são as grandes
empresas deste País, de lado, e inverter as prioridades. Não estamos aqui para inverter prioridades de jeito
nenhum. Estamos aqui para entender como ocorre, o modus operandi, como as empresas se utilizam de mecanismos e formas para burlar o Fisco brasileiro.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Obrigado, Senadora.
Quer fazer uso da palavra, Senadora Simone?
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Sr. Presidente, só reforçar o que eu disse na semana
passada diante do silêncio constitucional do depoente ou não depoente. No caso do objeto desta convocação,
não tenho absolutamente nenhuma indagação a fazer.
Mas quero reforçar realmente o papel, a importância desta Comissão, que, na realidade, é duplo: olhar
para trás e tentar realmente dissecar essa situação, tentar entender efetivamente o que aconteceu nessas suspeitas de manipulação dos julgamentos do Carf e, com isso, colaborar com a Polícia Federal, com o Ministério
Público Federal, que devem estar fazendo, tenho certeza, um excelente trabalho, nos colocarmos à disposição...
E, daí, claro, precisamos também da boa vontade desses órgãos entenderem que estamos aqui para colaborar
e não atrapalhar. Qualquer informação nova é fundamental que a tenhamos e a tenhamos com a maior rapidez
possível, no mesmo tempo, para que nós possamos fazer o nosso trabalho.
Nós também precisamos avançar e olhar para a frente, para o futuro. A nossa Relatora... Esta CPI não
podia ter melhor Relatora. Quero reafirmar aqui o trabalho primoroso que a Senadora Vanessa Grazziotin tem
tido nesta Comissão. Tem se debruçado, tem insistido, tem trabalhado, tem dialogado conosco e até já antecipado algumas das suas opiniões, das suas sugestões, daquilo que ela pretende colocar no seu relatório. Acho
fundamental realmente olharmos para a frente e estancarmos esse mal o mais rápido possível.
Precisamos realmente rever a estrutura do Carf. Se ele vai persistir ou não e, persistindo, como vai se dar
essa questão, seja em relação a ter ou não concurso público... A questão da paridade é algo primordial revermos.
Nós não podemos esquecer nunca que a paridade que, a princípio, parece ser algo que beneficia o contribuinte,
atinge principalmente – e no sentido negativo – a Fazenda, porque o contribuinte – nós não podemos esquecer – tem a via judicial. Se porventura dentro das instâncias administrativas ele perde, ele se sente prejudicado
no seu direito, ele tem direito a recorrer às vias judicias inclusive a pelo menos duplo grau de jurisdição. O que
não acontece com a Fazenda, porque, quando a Fazenda perde, depois de passadas as instâncias, os oito anos
de peregrinação dentro do processo, ela não recorre – salvo raríssimas exceções permitidas em alguns casos –
para o Poder Judiciário. Então, a questão da paridade tem que ser revista realmente. Pode ser uma das formas
de se ter uma brecha para permitir a questão da corrupção.
Há outras questões, mas não vou aqui me delongar, já fiz as considerações que tinha que fazer semana
passada, mas não podemos realmente – só para finalizar – deixar de levar em consideração o que o Senador
Randolfe apresentou. O que foi divulgado hoje em O Estado de S. Paulo é grave, se investigado e se realmente
tiver alguma providência... De alguma forma tem relação sim com esta Comissão. A única coisa que eu acho
– confirmando aqui o que foi dito pelo Senador e ratificado pela Senadora Vanessa – é que precisamos fazer
uma reunião administrativa para ver que rumos tomaremos em relação a esta primeira parte, que é a parte
de investigação dessa suspeita de manipulação dos processos, pois não conseguiremos, e não conseguimos,
abraçar tudo e, diante da generalidade, podemos perder o foco. E não é esse o objetivo desta Comissão.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Obrigado, Senadora Simone Tebet.
Vamos sim marcar – eu até consultei aqui agora a nossa Relatora – uma data da semana seguinte para
essa reunião administrativa. Mas vamos conversar daqui a pouco e dar ciência a todos os membros.
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Concordo com V. Exª com relação ao trabalho da nossa Relatora Vanessa Grazziotin. Nós sabemos que
ela tem tantas atribuições nesta Casa, mas ela tem se debruçado, junto com a sua equipe, em cima dos trabalhos desta CPI.
Quanto à parte legislativa, eu gostaria até de comunicar o Senador Randolfe, que hoje está aqui com a
gente, que nós já protocolizamos uma PEC, a de nº 112, e conversamos com o Presidente Renan, que a colocou na Agenda Brasil. Essa PEC exatamente acaba com essa paridade. Eram 216 titulares, Senador Randolfe,
e 114 suplentes que compunham esse contencioso administrativo. Hoje, depois da deflagração da Operação
Zelotes, houve uma mudança para 120 mais, parece-me, 14. Mas continua a paridade. Ou seja, o advogado, de
manhã, um exemplo, defende a empresa; à tarde, então, ele se dirigia ao Carf para julgar algum auto contra
aquela empresa que ele representava.
Essa PEC acaba com a paridade, será montada através de pessoas, através do concurso público, com vitaliciedade, no mínimo 30 anos de idade, com cinco anos de experiência comprovada em Direito Tributário
e com a presença do Ministério Público Federal, entre outras coisas. Nós iremos, Senador Randolfe, discuti-la,
evidentemente, nas duas Casas.
Quer fazer uso novamente da palavra, Senador Randolfe?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Não, Presidente. Reitero
minha impressão dos acontecimentos de hoje, do que nós já debatemos aqui nesta Comissão. Acho que há
fatos novos para esta Comissão. É importante toda comissão parlamentar de inquérito ter sugestões legislativas. Eu fui presidente de uma, a do Ecad, que saiu com uma proposta excelente que mudou o marco regulatório do direito autoral no Brasil.
É importante, Presidente – sei que V. Exª está consciente e comunga disso, assim como nossa Relatora,
Vanessa Grazziotin, a Senadora Simone Tebet e os demais membros desta Comissão –, que nós não percamos
o objetivo de uma CPI. CPI, não é tarde lembrar o art. 58, §2º, da Constituição, tem poderes de investigação
próprios de autoridades judiciais. É por isso que o legislador Constituinte trouxe a figura das Comissões Parlamentares de Inquérito em 1988 de volta, como prerrogativa do Legislativo brasileiro. Poder esse que não
existia durante os nossos períodos de exceção, durante o período do Estado Novo, durante a Constituição do
Estado Novo, durante as Constituições da ditadura de 64, a de 67 e a de 69, não existia a figura da CPI, porque
a CPI dá conta de uma das principais atribuições que devem ser cumpridas pelo Legislativo, que é a função
de investigação. É uma condição excepcional que é dada ao Legislativo de ter o poder de investigação, Senadora Simone, tal qual têm juiz, promotor, membros do Ministério Público, membros do Judiciário. Por isso é
dada aos membros aqui a prerrogativa de quebrar sigilo, a prerrogativa de quebrar os sigilos bancário, fiscal
e telefônico. Nós estamos imbuídos da tarefa de investigador, na mais nobre das tarefas de investigador que
eu considero, investigadores para estarem a serviço do interesse nacional quando, em especial, o interesse
nacional estiver sob ameaça.
É o caso que aqui está colocado, um escândalo de proporções gigantescas – gigantescas – envolvendo
empresários... Por isso, a responsabilidade que recai sobre seus ombros e da Relatora é enorme. Eu não queria
ter tamanha responsabilidade. V. Exª está com uma responsabilidade enorme, porque recai sobre esta CPI um
escândalo, repito, de dimensões gigantescas que envolve lobbies, empresas, Executivo e, pelas informações de
hoje, pode ter havido envolvimento, inclusive, do Legislativo.
Que Deus nos abençoe na tarefa aqui, mas creio que principalmente agora, que novamente vêm à luz
aspectos de um gigantesco escândalo, principalmente neste momento, a nossa responsabilidade aqui se amplia, a necessidade de aprofundar as investigações se amplia.
A suspeita já é gravíssima. Confirmado que houve compra de medida provisória e envolvimento do Executivo e do Legislativo, esta CPI passa a ter uma dimensão maior do que aquela a que se dispunha.
Nesta investigação, Sr. Presidente e Senadora Vanessa, os membros desta CPI não podem tergiversar.
Essa denúncia – repito – hoje na imprensa é gravíssima, e os membros da CPI não podem tergiversar,
têm que chegar aonde tiver que chegar, doa em quem for, atinja a quem for, mas essa investigação agora tem
uma denúncia que está sob responsabilidade da CPI, para ser aprofundada e serem encontrados os responsáveis. Não pode, Sr. Presidente – e eu sei que V. Exª tem consciência disso, falo isso para concluir –, não podem,
sobre os homens públicos e sobre o Congresso Nacional – aqui estou falando da instituição Congresso Nacional –, não podem pairar suspeitas; e havendo suspeitas, é dever dos membros do Congresso Nacional fazer a
investigação, apurar e punir, seja quem for.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Concordamos plenamente com todas
as palavras, Senador Randolfe, que V. Exª acaba de colocar. E esta Comissão, Senador, é atípica, esta Comissão
é atípica. Logo no início dos nossos trabalhos, nossa Relatora Vanessa apresentou seu plano de trabalho, em
que foi colocado que nós iríamos trabalhar...
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – ...compartilhando...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Perdão. Só rapidamente
pedir permissão aos senhores...
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Fique à vontade.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – ... porque fui chamado para
outra comissão, que tem muito a ver com esta, que é a do HSBC também, não é?
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Então corra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – A gente aqui tem que bater
o escanteio e correr para cabecear, a Senadora Vanessa sabe muito bem disso. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Então é uma Comissão atípica. Aqui
nós não estamos a julgar a coisa partidária; aqui é uma Comissão apartidária, não é, Relatora? E assim nós temos feito os nossos trabalhos na Casa.
Sr. Alexandre Paes dos Santos, eu gostaria realmente de fazer muitas perguntas ao senhor. E volto a colocar que aqui na CPI, como já houve outros casos, seria um momento muito especial para que V. Sª pudesse
primeiro compartilhar, nos ajudar com os trabalhos desta CPI em esclarecer os fatos ocorridos dentro desses
julgados do contencioso. Bilhões que foram desviados da saúde, do povo brasileiro.
E por outro lado também, o senhor fazer a defesa do senhor, como esteve aqui o motorista do escritório
JR, do José Ricardo, que o senhor conhece muito bem, e ele fez aqui uma bela defesa dele. Ele contou como é
que funcionava o escritório, e eu tenho absoluta certeza, vindo do Direito, de que ele fez a defesa dele aqui, que
ele não sabia de nada, que ele achava que aquelas coisas eram todas muito comuns, apesar de alguns valores
um pouco vultosos que ele ia aos bancos buscar. Mas o senhor permanece no seu direito de ficar em silêncio.
Mas a Senadora Vanessa fez uma pergunta a V. Sª, e eu gostaria de ratificá-la. Se nós propusermos agora aqui ao senhor uma sessão secreta, sem a presença dos nossos assessores, da imprensa e de convidados, o
senhor não toparia fazer essa sessão secreta conosco?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS (Fora do microfone.) – Não, senhor, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Não.
Só uma curiosidade: esse motorista, o Sr. Hugo Rodrigues Borges, o senhor chegou a conhecê-lo dentro
do escritório?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS (Fora do microfone.) – Vou manter o direito de ficar em silêncio.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – A Srª Gegliane Maria Bessa Pinto, que
recebia todo esse dinheiro que o Hugo buscava nos bancos, e ela, na figura de contadora ou de administradora
desse escritório onde V. Sª era inclusive sócio, o senhor se lembra da Gegliane Maria Bessa Pinto?
O SR. ALEXANDRE PAES DOS SANTOS – Vou manter o direito de ficar em silêncio, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Portanto, eu dispenso então a presença de V. Sª e peço então à secretaria que convide a Drª Meigan Sack Rodrigues. Por favor. (Pausa.)
É filha do Sr. Edison Rodrigues?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Sim, senhor.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Ótimo.
Fizemos um convite a V. Sª, mas, por motivo de força maior...
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não pude comparecer, estava doente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Estava doente. Ótimo.
V. Sª sabe o porquê de estarmos convidando a senhora para estar aqui hoje conosco, não é?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – É a CPI do Carf.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Com relação ao Carf. Já é sabido pela
Operação Zelotes que muitos julgados, muitas decisões ali, no âmbito do Carf, eram negociados. V. Sª foi conselheira do Carf, não é isso?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Fui conselheira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Ou ainda é conselheira?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Fui conselheira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Não, foi conselheira. O.k.
Indicada por quem?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Pela CNC.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – A CNC indicava realmente muita gente.
Pergunto a V. Sª se quer fazer uso da palavra. Como foi conselheira... Por quanto tempo?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Por seis anos.
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Seis anos. V. Sª quer fazer para nós uso
da palavra e relatar como é que funcionavam esses julgados dentro do Carf? Gostaria de fazer uso da palavra?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Olha, posso explicar o que o senhor quiser a respeito do aspecto
técnico do Carf, não há problema nenhum, até porque isso é regimental, é público e notório. Para mim... Se o
senhor quiser que explique mais especificamente alguma coisa, posso explicar como funciona...
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Como funcionavam esses julgados?
O que a senhora chegou a perceber que poderia estar errado ali dentro do Carf durante esses seis anos em
que a senhora esteve por lá, naqueles corredores, se havia alguma compra de votos, se havia alguns julgados
negociados.
Há uma degravação em que o placar do jogo, um dia antes do julgado, já tinha decidido – 4 a 2.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Desconheço esse fato. A única coisa que pode constar, de que estou sendo acusada, é uma única gravação. Na verdade, o que está em litígio é uma única gravação, e a própria
polícia já disse que fato nenhum foi consumado. Uma interpretação equivocada, errada e fora do contexto
feita por um policial que está em discussão num habeas corpus para o que esperamos há quatro meses que se
tome uma decisão.
Não há nenhum fundamento. Eu nunca presenciei nenhum tipo de negociação. Em seis anos que percorro
aqueles corredores, eu nunca vi isso, ninguém recebendo dinheiro para votar. Nunca vi um placar de votação
ser dado antes de qualquer tipo de votação feita, porque é feita na mesa. Nós estamos falando de um julgamento paritário, feito por três conselheiros e três fiscais. Quem conduz é um fiscal, é o presidente, que tem o
voto de minerva. Isso é praticamente impossível, a não ser que você já tenha conhecimento da jurisprudência,
que já foi votada naquela câmara, com aquela composição, num fato análogo ou muito parecido, que aí você
pode fazer uma suposição, mas jamais presenciei isso.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Naquela degravação do Sr. Cortez
com o Nelson Mallmann – eu acredito que a senhora os conheça –, me parece que foi o Cortez que disse que
só quem pagava eram os pequeninos, os grandalhões não pagavam nada. Lembra dessa degravação?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Olha, tomei conhecimento dessa gravação tanto quanto os demais
presentes aqui – eu acho – pela televisão, pela internet. Desconheço esse fato, porque eu era julgadora numa
câmara especial, que é uma turma que tem limitação de alçada. Então, eu não sei quanto a isso, não tenho o
que lhe dizer quanto a isso, porque desconheço, realmente, o fato. Não sei que teor foi dado a essa declaração,
essa conversa. Não sei que teor foi retirado da gravação. Não sei o teor ou o contexto que foi dado. Não tenho
conhecimento disso. Nunca participei disso. Não sei do que se está tratando sobre os pequenos só... Não tenho
nem como dizer o que é pequeno dentro do Carf, porque é um órgão muito complexo. Ele julga questões de
fato e de direito, desde uma multa muito simples até, realmente, valores mais altos. Isso foge de qualquer tipo
de conhecimento que eu tenha a respeito do fato.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Vou passar a palavra, então, para a
nossa Relatora, a Senadora Vanessa Grazziotin.
V. Sª está também de posse de um habeas corpus, não é isso?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Estou com um.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – V. Sª pode permanecer em silêncio,
mas eu tenho dito aqui que é um momento ímpar, porque V. Sª está, realmente, fazendo parte de todo esse
contexto, já verificado pela Operação Zelotes, de que, dentro do Carf, R$5,7 bilhões... Já foi verificado que houve um prejuízo enorme para o Erário de julgados que, realmente, foram negociados. Esse valor pode chegar a
R$19 bilhões. E, a priori, me surpreende muito V. Sª, que, durante seis anos, esteve naquele contencioso, afirmar
que o contencioso funcionava de uma forma muito correta, muito lícita. Isso nos surpreende muito.
Eu vou passar a palavra para a Senadora Vanessa, mas eu acredito que, se V. Sª puder contribuir com os
trabalhos desta Comissão, é também um momento ímpar de V. Sª poder fazer a sua defesa.
O senhor seu pai, o Sr. Edson, esteve conosco e também permaneceu calado. Ele também está no bojo
dessa organização criminosa comandada pelo escritório do Sr. José Ricardo e do Sr. Alexandre Paes Neto, que
acabou de se retirar desta Comissão. Então, é o momento que eu acho que seria oportuno para V. Sª.
Passo, então, a palavra para a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu posso responder?
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Pode, por favor. Permita-me, Senadora.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Para começar, eu não disse nada disso que o senhor falou. Eu não
tenho conhecimento desses crimes de que estão sendo acusados. Eu não fiz parte disso. Eu estou com habeas
corpus exatamente para poder, na hora oportuna e segundo orientação dos meus próprios advogados, apresentar minha defesa. Espero, inclusive, que ele seja julgado.
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Eu desconheço que esse volume de dinheiro tenha sido negociado. Eu desconheço qualquer tipo de negociação lá dentro. E, se o senhor tiver a oportunidade, vá ao Carf, como vários colegas que aqui estão e que
eu sei, que militam lá, sabem que não funciona dessa forma. É um órgão muito centrado, com muita responsabilidade. Está há 85 anos julgando processos extremamente importantes para o Brasil. E eu tenho certeza de
que isso vai ser muito bem esclarecido.
Levando-se em conta que estamos discutindo aqui escutas telefônicas fora de contexto e interpretações feitas por uma pessoa fora do contexto, que, acredito eu, que nunca foi ao Carf. Porque, se tivesse ido ao
Carf e visto como funciona, como são feitas as distribuições dos processos, de forma aleatória, através de um
programa, como são feitas as nomeações, como são feitos os relatórios, os julgamentos, não estaria fazendo
esse tipo de ilação.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Srª Meigan, contra fatos não há argumentos. Nós estamos aqui já há quase cincos meses, com muitas dificuldades porque a Constituição determina que, independentemente de um habeas corpus, o art. 5º, LXIII, dá o direito ao depoente de permanecer
em silêncio.
Mas os fatos já ocorridos dentro do Carf são fatos contra os quais não há argumento. Eu acho que essa
sustentação de V. Sª vai contra o que já foi apurado por esta CPI e pela competente Polícia Federal que nós
temos no Brasil. E aqui nós temos um representante, delegado da Polícia Federal, e do Ministério Público Federal do Brasil.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não tenho dúvida quanto a isso.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – O Brasil hoje tem muito a agradecer
a essas duas instituições.
Então, falar que alguma degravação foi desviado o foco, que o e-mail trabalhado diferentemente, foi
adulterado, eu acho que isso pode, inclusive, comprometer V. Sª.
Eu passo a palavra...
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não foi isso que eu disse também. Gostaria de dizer que não foi
adulterado, nem nada. Nós estamos discutindo que é o habeas corpus que me permite estar aqui e não me
pronunciar. É que nós estamos discutindo exatamente isso, com a interpretação que foi dada. O que é fato, eu
não estou discutindo o que é fato. Nem sei de que fato o senhor está falando.
Lembrando que eu só estou sendo investigada em uma única degravação feita de uma forma aleatória
e que não foi... Foi interpretada de uma forma por uma pessoa, de forma muito equivocada e de modo ilegal.
Só isso que eu estou colocando.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Mas está nas nossas notas taquigráficas tudo que nós estamos aqui a discutir.
Eu passo, então, a palavra para a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Sr. Presidente, eu quero
dizer que, inicialmente, vou repetir algumas perguntas feitas, até para que eu possa exercer aqui uma linha
lógica de raciocínio.
Srª Meigan, a senhora desde quando mesmo é conselheira do Carf?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu fui conselheira do Carf de (Fora do microfone.) 2003 a 2006. Aí,
eu fiquei cinco anos fora, engravidei, tive um filho. Eu fui novamente nomeada em 2011. Fui reconduzida a pedido em 2014 e acabei saindo no início deste ano.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora saiu por que
do Carf?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Porque eu acredito que um órgão cujo presidente não defenda seus
conselheiros quando eles são acusados ilegalmente não merece que eu permaneça lá, quando uma delas sou eu.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – No começo deste ano?
Em que mês a senhora saiu? Foi neste ano? Em que mês a senhora saiu? Em 2014?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Foi a pedido. Eu saí a pedido. Acho que foi em início de abril ou
março – não estou bem lembrada.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – De 2015 ou 2014?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – De 2015.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Agora, em 2015.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Isso.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Foi após a publicação da
resolução, da decisão da OAB que impede que conselheiros...
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não. Em 30 de abril, eu já não era mais conselheira.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Foi antes dessa decisão...
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Foi.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – ... da OAB de não permitir.
A senhora é advogada.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Sou advogada.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – E a senhora exercia concomitantemente suas funções de advogada com as funções de conselheira do Carf?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Sim, porque não há impedimento algum. Eu sou conselheira e posso advogar. Inclusive eu advogava junto à Justiça Federal.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora chegou ao Carf
por indicação de quem?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Da CNC.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Da Confederação Nacional do Comércio.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Isso.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Dentro da Confederação
Nacional do Comércio, a senhora poderia declinar aqui qual a pessoa que a indicou para atuar como conselheira do Carf?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não sei o nome, porque a gente remete o currículo e são eles que
analisam e mandam diretamente para o Comitê Gestor.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora foi conselheira,
pela primeira vez, em 2003.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Isso.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Há quanto tempo a senhora era formada em Direito? A senhora se formou em que ano em Direito?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Em 2000. E eu já estava fazendo um doutorado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora se formou em
2000?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Isso.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – E já em 2003 a senhora
foi indicada para...
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu saí do doutorado para poder tomar posse.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – ... para conselheira do Carf.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Isso. Estava fazendo período de docência.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora tinha experiência que a credenciava?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu já litigava há três anos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora acha que o
prazo de três anos é experiência suficiente para alguém chegar a um posto tão importante e julgar processos
tão volumosos?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu acredito que, na época, isso não foi nem aventado, porque não
era necessário. Hoje em dia... O requisito foi mudado depois disso; não foi mudado na época.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora sabe se havia
outros indicados quando foi indicada? A senhora tem conhecimento?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Tenho conhecimento de que havia uma lista tríplice. Agora, quem
são não sei.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora conhecia o
currículo deles?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não. A gente não tem acesso.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora tinha...
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Eles eram formados há
menos tempo que a senhora?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não tenho acesso a isso.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Não tem acesso.
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Seria importante, Presidente, que nós pudéssemos fazer uma análise dessas listas e verificar qual era a
forma.
Quem é Sr. Edson Pereira Rodrigues?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Meu pai.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Seu pai.
Ele também era conselheiro do Carf?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Foi, foi conselheiro.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora sabe por quanto tempo?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Por nove anos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Nove anos. A senhora
pode nos dizer o período?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Gente, não tenho muito bem noção. Acho que foi de 1997, 1996,
por aí, em diante. Não tenho muito bem noção de quando foi a nomeação dele, porque ele foi nomeado, primeiramente, para ser Superintendente da 1ª Região, eu acho, e não assumiu. Depois, ele ficou 40 dias itinerante e, depois, ele foi reconduzido. Então, não tenho bem noção de quando saiu a nomeação dele para o Carf,
Conselho de Contribuintes.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Qual é a profissão do seu pai?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Hoje? Atual?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Não, a profissão que ele
exercia. Ele tinha função pública?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Ele era fiscal da Receita Federal.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Fiscal da Receita Federal.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Somente fiscal da Receita Federal pode ser presidente do Carf.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – E a senhora acha que o
fato de ser filha do Sr. Edson teve influência na sua indicação para o Carf?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Nenhuma. Nem ele sabia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Nem ele sabia?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Engraçado, porque aqui
a gente já vê que é uma sucessão hereditária. Aliás, não podemos caracterizar como hereditária, Presidente,
porque, em alguns casos, é a secretária do escritório do conselheiro que vira conselheira também. Então, é
uma coisa assim interessante a senhora nos dizer que seu pai nem sabia e não teve nenhuma influência na sua
indicação. Eu considero isso, no mínimo, instigante – no mínimo.
A senhora...
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Posso lhe esclarecer?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – É a senhora própria que
redige os seus votos?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Todos eles.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora nunca pediu
ajuda de ninguém?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Nunca.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Nem para colaborar na
elaboração dos votos que V. Sª proferia no Carf?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Nunca. Inclusive a minha redação é muito característica, e você
pode verificá-la em todos os meus votos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Então, como a senhora
diz que nunca pediu ajuda de ninguém, a senhora nunca pagou a ninguém para escrever votos ou ajudá-la
na confecção dos votos?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Nunca tive nem estagiário. Nunca!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora poderia falar
um pouco para a gente aqui da CPI, porque, até então, o conselheiro do Carf... E eu não quero me referir aos
agentes públicos diretos, todos são agentes públicos, mas não me refiro aos diretos, àqueles que têm cargo
público, no caso, os auditores, mas aos demais que, no geral, são advogados ou atuam em outros escritórios
de contabilidade.
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O que levava uma pessoa a ser do Carf? Ter trabalho, e não era pouco, era muito trabalho, sem ganhar
absolutamente nada; pelo contrário; os conselheiros tinham que gastar seus próprios recursos para exercer
aquela função. O que leva a isso? A gente precisa entender um pouco melhor essa situação.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – A área tributária é uma área muito árida, e a jurisprudência muda
com muita facilidade. Nos últimos anos, então, quem acompanha muito de perto o Carf sabe disso, sabe que
a mudança de um conselheiro – tanto do Fisco quanto dos contribuintes – muda quase toda a jurisprudência.
Acompanhar isso sempre foi algo muito importante para o advogado que milita nessa área, que estuda direito tributário, que gosta disso. Então, estar ali, estar julgando e saber a jurisprudência, ter noção disso,
acompanhar é muito importante. Esse é o principal objetivo de...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A experiência.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – A experiência.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A captação de clientes
também?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Olha, eu não sei explicar isso, porque eu nunca fiz isso lá, nunca
captei cliente por lá. O que eu posso dizer é que a gente conhecia muito o Direito Tributário e a jurisprudência,
e isso é muito importante, até para quem vai litigar junto à Justiça Federal. É muito importante, porque, não
raro, não raro o STJ mesmo se utilizou de votos do próprio Carf, para dar andamento e decidir.
Então, isso é muito importante, e a jurisprudência lá muda muito. Atualmente, muda muito em função
de que a mudança do Carf, essa renovação que houve no Regimento fez com que algumas exigências viessem,
como ter cinco anos de experiência, para se poder virar conselheiro, o que antes não era regimental. Também
porque limitou: você podia ser reconduzido por até três vezes e só. Assim, o que acontecia? Muitas vezes, as
pessoas não eram reconduzias. Aí, então, mudava-se o conselheiro, mudava-se a jurisprudência. Isso aconteceu com muita frequência.
Antigamente, um conselheiro tinha 27 anos de casa – tanto o do Fisco quanto o contribuinte –, a jurisprudência era mais consolidada e a segurança jurídica também. Então, você já sabia, mais ou menos, como estava
o andamento ou o julgamento do Carf, qual era a tendência, em determinada matéria. Com essa alteração do
Regimento, em que houve mais volatilidade, os conselheiros nomeados passaram a ser mais alternados. Por
conta disso, você acompanhar a jurisprudência...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – O seu pai era da Receita
Federal, e a formação dele era em Direito também?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Ele tem quatro cursos superiores, dentre eles, o de Direito.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – O de Direito.
Seu pai possuía alguma empresa? Ele era sócio, proprietário de alguma empresa?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Olha, eu não tenho como responder isso. Eu acredito que ele esteve
aqui. Vocês não fizeram essas perguntas para ele?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A empresa SGR Consultoria Empresarial?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não conheço. Nunca fui. Inclusive, quando surgiu tudo isso, que eu
só descobri pelo processo, eu nem morava aqui, quando a...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora não conhece a
empresa SGR Consultoria Empresarial?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu não morava aqui, querida, eu morava na Bahia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – “Querida”, não. Eu sou uma
Senadora. A senhora, por favor.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Desculpe, Senadora. Perdão.
Mas eu não morava aqui. Eu não sei, eu não tenho conhecimento disso. Eu não conheço essa empresa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora ficou nervosa
por quê, quando eu fiz essa pergunta? Por que o seu advogado teve que lhe orientar?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu fiquei nervosa porque... Eu fiquei nervosa porque eu faltei com
o respeito.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Porque a senhora é tão
fluente.
O SR. MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO – Não responde absolutamente mais nada.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – O seu advogado é tão
fluente, por que a senhora perdeu um pouco o equilíbrio?
O SR. MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO – Eu não sou influente, Senadora.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Não. O senhor não tem
direito à palavra!
O SR. MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO – A senhora não vai responder mais nada.
Você não responde mais nada.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Dr. Marcus, por favor.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Perdoem-me. Eu fiquei um pouco nervosa, porque eu faltei com o
respeito com a senhora. Só por conta disso.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Não. Foi antes. Foi depois,
exatamente, a senhora ficou nervosa...
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não. É porque eu não...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – ... a senhora não reparou
nas palavras que utilizou, mas por mim não tem problema.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu não vou responder nada que diz respeito ao meu pai, porque eu
acredito que vocês já fizeram essas perguntas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Não tem problema.
Nós estamos aqui e, assim como nós a respeitamos muito, nós gostamos e gostaríamos muito que V. Sª
nos respeitasse também.
Nós estamos aqui apenas para ouvi-la. Nós não queremos colocá-la em nenhuma situação delicada. Não
queremos tratá-la com qualquer desrespeito, de forma pejorativa, de jeito nenhum.
Mas eu volto a perguntar à senhora: o seu pai era sócio na empresa SGR Consultoria Empresarial. A senhora sabe onde ficava localizada essa empresa?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Não sabe o local da empresa. A senhora nunca trabalhou na empresa?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Nunca.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A finalidade da empresa
a senhora sabe nos dizer?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não sei.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora é sócia de uma
empresa chamada Rodrigues & Advogados Associados.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Sou.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Sócia do seu pai?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Sou.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Então, agora, Presidente,
o senhor me permita, porque é sócia do pai numa empresa, mas não sabe que o pai tem outra empresa.
Onde funcionava? Onde era a sede da empresa Rodrigues & Advogados Associados?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – No mesmo lugar que ainda é, no Setor Comercial Sul, quadra 2, Ed.
Oscar Niemeyer.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora conhece o Sr.
José Ricardo da Silva?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Ele foi conselheiro no mesmo conselho que eu. Eu o conheço exclusivamente de lá.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Ele foi seu sócio em alguma empresa?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Nunca.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Sócio do seu pai?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não sei lhe explicar isso, porque eu não convivi com meu pai nessa
época, não sei se ele foi sócio, de quem foi sócio. Não conhecia, não sei...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Nunca pediu opinião do
seu pai em relação a um processo, um voto que a senhora estava proferindo, já que ele tem tantos cursos superiores, tanta experiência, já foi Presidente do Conselho?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não, porque a minha convivência com meu pai dentro do escritório
também não era muito frequente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – O Sr. Alexandre Paes dos
Santos, a senhora deve ter cruzado com ele aqui. A senhora o conhece o Sr. Alexandre Paes dos Santos?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Nunca o vi, não.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Não o conhece?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Ele foi sócio do seu pai?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não sei, não o conheço, não tenho essa informação.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Ele trabalhava ou frequentava o escritório em que a senhora é sócia com seu pai, da Rodrigues & Advogados Associados?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu nunca o vi, não sei, não o conheço.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora já vendeu ou
tentou vender vista de processos que tramitam no Carf?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Nunca.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Nunca?
A senhora e o seu pai já tentaram manipular julgamentos no Carf ou comprar algum conselheiro?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Nunca.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora conhece Tharyk Jaccoud Paixão?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Conheço.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Quem é Tharyk Jaccoud
Paixão?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Até onde eu sei ele é um advogado. E eu não o vejo desde 2013.
Foi a última vez que eu o vi. Foi o ano em que meu pai ficou doente, por isso que ele... Na verdade, eu acho
que era mais amigo do meu pai. Eu não tenho negócio, nunca trabalhei com ele, só o vi umas poucas vezes. E
desde que meu pai adoeceu, eu nunca mais o vi.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Fizeram algum tipo de
trabalho em conjunto?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Nunca.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Seu pai e ele?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não sei.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Envolvendo a senhora?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora podia então
explicar a ligação de seu pai e Tharyk, já que a senhora disse que ele é mais conhecido do seu pai do que seu?
Qual era a ligação que eles tinham?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não tenho ideia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Não tem ideia?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Srª Meigan, a senhora me
desculpe, mas eu não sei qual é a linha que a senhora está adotando, porque a senhora está respondendo a
algumas perguntas que não convencem nem a mim nem a nenhuma criança que esteja ouvindo. A senhora
desenvolve a mesma profissão do seu pai, seguiu o mesmo caminho dele. A senhora é sócia do seu pai numa
empresa, mas disse desconhecer completamente que ele tem outra sociedade.
Bom, já que a senhora diz isso e afirma aqui que nunca venderam nenhuma vista a processo do Carf,
absolutamente, se me permite, Presidente, eu queria fazer algumas observações. E a senhora pode comentar
essas observações.
Se não havia corrupção ou tráfico de influência na compra de vista, Srª Meigan, e se uma vista que foi
proferida era uma coisa legal, por que o seu pai, que era advogado, precisava recorrer à senhora – e a senhora
disse que não tinha nenhum contato nessa área profissional, de Carf, com ele –, que era conselheira do Carf e
tinha relação com os demais conselheiros, para obter vistas?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – A senhora está me perguntando?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Sim.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu desconheço essa observação e acredito que não foi nada disso.
Na minha relação com meu pai, a gente trocava muitos ensinamentos, digamos assim, até porque ele tinha
realmente um vasto conhecimento e tem um vasto conhecimento tributário. Nunca especificamente sobre
nenhum tipo de processo. E nunca nenhum tipo de processo que eu estava julgando. E eu nunca negociei nenhum tipo de vista. Eu desconheço.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Advogado de uma empresa, que atue defendendo uma empresa perante o Carf, tem o direito de pedir vista, pelas regras?
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A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Só quem pede vista são...
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Depende da vista que a senhora está falando. A vista do julgamento?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Do processo.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – A vista do processo, qualquer advogado pode ir ao setor de documentação e pedir vista do processo, desde que junte procuração da empresa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Perfeito. E por que seu pai,
sendo advogado, já não estando mais no Carf, mas atuando para empresas, pedia à senhora para pedir vista?
Por que ele tinha que recorrer à senhora, que era conselheira, para pedir essa vista, em vez de fazer diretamente, como advogado?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não sei. Desconheço.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora consideraria
esse caso, se isso acontecesse, como algo que poderia ser caracterizado como tráfico de influência?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – De jeito nenhum.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Então, quando uma pessoa pede para outra para pedir vista, não é tráfico de influência na sua opinião?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Quando um advogado recorre a outro advogado para ir ao setor de
documentação, juntar uma procuração da empresa e pedir cópias do processo, que seria a vista, para olhar o
processo, isso não é tráfico de influência. Isso aí é legal e é a atuação de qualquer advogado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Mas eu estou aqui lhe
questionando não o fato de o advogado pedir, porque ele poderia, perfeitamente, pedir vista diretamente.
Mas quando ele recorre a uma julgadora – no caso, a senhora –, a senhora continua achando que isso não é
tráfico de influência?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Até porque muitas vezes eles... No meu escritório, a gente já passou
a atender muitos outros escritórios, para fazer essa parte técnica, em que eu mandava geralmente a secretária
lá, com a própria procuração do advogado, para tirar uma cópia, porque o Carf ficou fechado durante um ano.
Ele não estava funcionando. Não havia como você ter acesso a outras jurisprudências, para fazer paradigma
para recurso e tal. Então, muitas vezes eu juntei procuração, através de secretária, e tal, porque o meu escritório
fica muito perto do Carf. Para tirar cópias do processo, que não é nenhum tipo de tráfico de influência, porque
não lido com julgamento. Assim como pode ser eu, como pode ser a...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora já pediu para
alguns colegas seus, julgadores, pedirem vista em processo que seu pai advogava?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Seu pai nunca lhe fez nenhum pedido nesse sentido?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Que a senhora solicitasse
de colegas seus...
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – ... que pedissem vista?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Bom. Então, vamos lá: o
seu pai, no mês de setembro – no dia 23, mais precisamente –, conversa ao telefone com o Sr. Tharyk, que é
advogado, como V. Sª mesma relatou, e que trabalhava com seu pai. Nessa conversa ele pede para conseguir
mudar a data de um julgamento, através de um pedido de vista, processo esse que, sabemos, ele mesmo informou – aí tem o número do processo –, é o de nº 19515721802, de 2011-46, da empresa Laser Tech Comércio e
Importação de Eletrônicos, que seria julgado na Segunda Turma, da Terceira Câmara, da Primeira Sessão de Julgamento do Carf, que tem, por coincidência, como um de seus integrantes, o Conselheiro Guilherme Pollastri.
A senhora já ouviu falar na empresa Laser Tech?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Sobre esse fato eu não posso responder, porque eu estou amparada
pelo habeas corpus e seguindo a orientação do meu advogado, porque é o que nós estamos discutindo na Justiça.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora conhece o
Conselheiro Guilherme Pollastri?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Conheço quase todos os conselheiros que estavam no Carf na época em que eu era conselheira. Se não pessoalmente, de nome ou por ter sido relator em algum processo bem
interessante, que estava em voga... Mais ou menos por isso.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Eu ouvi a senhora falando,
com muita contundência, que a senhora está envolvida num processo e que esse envolvimento é equivocado,
porque houve ilação incorreta, leitura errada, fora do contexto, por parte da autoridade pública investigadora
que analisou o seu caso.
Como a senhora falou isso, vamos ver alguns fatos aqui: com respeito ao dia 23 de setembro, ao qual
estou me referindo, há aqui uma degravação do Sr. Tharyk, dizendo que mandou para o seu pai um e-mail e
perguntando se há como abrir. O Sr. Edson abre o e-mail, e Tharyk o manda abrir a imagem e ler a linha que
interessa. Aí o seu pai, o Sr. Edson, diz que na quinta-feira virá um pessoal de São Paulo, do CAS. Diz ainda que
abriu o e-mail que fala “Carf Fazenda”, sendo que Tharyk pede para ler o andamento, sendo que após os desencontros. Aí o seu pai, Edson, lê: “Setembro de 2014. Processo em pauta. Data da sessão: 24 de setembro”.
Amanhã, então. Tharyk pergunta: “Será que você consegue mudar? Seu pai, Edson, fala: “É vista? É uma vista?”
E o Tharyk responde afirmativamente. O Sr. Edson, então, diz que não sabe se consegue postar, está muito em cima, que pode dar uma tentada. Tharyk diz que sabe, que ele fale o que precisar, estão querendo com
urgência. O Sr. Edson disse, então, que vai dar uma olhadinha, que está tão em cima, mas vai ver se consegue
e dirá o custo, quanto custa.
O que a senhora diz disso?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu não posso falar sobre esse fato. Estou amparada pela habeas
corpus, segundo entendimento do meu advogado. É o que nós estamos discutindo.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Bom, aí vem o seguinte:
logo após essa ligação – e aqui tem a hora, tem os minutos exatamente –, o seu pai lhe manda uma mensagem dizendo que precisa... lhe manda, a senhora acabou de dizer que seu pai nunca lhe pediu nada, que nunca
tratou de Carf com o seu pai.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não. Eu não falei isso.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Que seu pai nunca lhe pediu nada, que seu pai não lhe ajudava a fazer absolutamente nada dentro do Carf. Aí, seu pai lhe manda uma
mensagem dizendo que precisa conseguir vista de um tal processo e que podem pedir 20 mil pelo trabalho.
O que é que a senhora diz disso?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Estou amparada pelo habeas corpus e não posso falar sobre o fato,
segundo entendimento do meu próprio advogado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – E aí tem a mensagem:
“Precisamos de uma vista” – de seu pai para a senhora. “Precisamos de uma vista desse processo. Podemos pedir isso 20 mil por esse trabalho. Está em pauta às 9 horas de amanhã.” A senhora fala o que disso?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Vou continuar calada, porque eu vou me manifestar na instância
competente. Eu tenho habeas corpus que me protege contra isso.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Pois então. Logo em seguida, alguns minutos após a senhora receber essa mensagem do seu pai – veja como está tudo fora de contexto, como a senhora disse –, logo em seguida, alguns minutos depois dessa mensagem, a senhora começa
a trocar mensagens com o Sr. Guilherme Polanski, dizendo o seguinte: “Estás no Carf? Preciso falar com você.”
“Estou na sala 203. Vou passar aí e deixo um recado.” “Pois me avisa. Tem como? “O.k.” “Analisar”.
Coincidência? Fora de contexto. A senhora quer falar alguma coisa sobre isso?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu de novo vou falar: eu estou amparada por habeas corpus e só
vou só vou me referir na instância competente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – No mesmo dia, alguns
minutos depois, o seu pai lhe mandou outra mensagem cobrando uma posição e lhe perguntando se a senhora conseguiu vista, “até porque os clientes têm pressa”, porque a sessão era no dia seguinte. Seu pai, e aí
não mais com o Tharyk, com a senhora: “Meigan, não está mais na sessão?” “Estou saindo agora. Por quê? “Vi
a mensagem. Perdemos de 4 a 2 lá.” “Ah! foi?” Aí o seu pai disse: “E o PIS/Cofins ficaram em vista. Amanhã vou
chegar para o Eller, e que deve ter sido aquela nota que complicou.” “Não ajudou, né?”, a senhora fala com ele.
“Mas agora tem um paradigma para a câmara superior.”“Pior se não tivesse.”“Exatamente. Vamos ter que correr.
E você conseguiu o negócio de vista?” “Estou indo lá agora, aí eu te aviso.”
A senhora quer comentar a que se referia esse diálogo com seu pai?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu estou amparada por um habeas corpus e só vou me referir na
instância competente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Pois bem. Aí o assunto
não acaba não. O seu pai, minutos depois – são exatamente minutos, acho que liga um e desliga e já liga para
o outro –, liga para o Sr. Tharyk dizendo o seguinte: “Alô, Tharyk. Tudo bem? “Tudo bem.” Aí o Sr. Tharyk disse
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que estava na moto, não pôde atender, e aí diz o seguinte: “Deixa eu te dizer: mudamos uma. Já falamos com
uma pessoa lá para tentar ver, amanhã de manhã, e vai dar uma resposta, viu?” “Tá, de manhã, né?” “É. Mais ou
menos aquele valor que nós fechamos, pediu um pouco mais, porque se conseguir, pois vai dar uma olhada
primeiro.” Aí o Tharyk pergunta: “E qual é o valor? É aquele outro, lembra, que nós fizemos o acerto?” E ele responde: “Não; 30, 20, 30? Quanto?” E aí ele pede 30, não mais 20.
A senhora recebeu quanto desse dinheiro?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu não posso manifestar quanto ao fato porque estou amparada
por um habeas corpus.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Porque aqui o seu pai disse que ele pediu um pouco mais do que os 20. Aí ele disse: “Quanto?” “Trinta. E amanhã?” Aí ele diz: “Amanhã
vou avisar do pedido de vista.”
A partir das 19h, a senhora, usando uma linguagem cifrada, como se estivesse falando de um processo
do Superior Tribunal de Justiça, volta a trocar mensagens com o Guilherme, no sentido de dizer que estava
esperando a resposta amanhã, e ele diz que dará a resposta.
E, às 19h59 – a senhora tem muito conhecimento –, seu pai lhe informa que o cliente desistiu de comprar
à vista. E a senhora, inclusive, ressalta que já havia falado com a pessoa; aí, no caso, o Guilherme.
O que a senhora diz disso? A senhora acha que está tudo fora de contexto?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu estou amparada por um habeas corpus. (Pausa.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Em seguida...
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu estou amparada por um habeas corpus. Não tenho nada a ver
com isso. E por isso que vou ficar calada.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Aí, a senhora, às 20h, envia
outra mensagem para o Sr. Guilherme Pollastri, dizendo para ele: “Pollastri, pode esquecer. A pessoa desistiu.
Então, nem perde tempo analisando o processo”.
Isso é tráfico de influência, na sua opinião? Pode ser caracterizado?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu não pratico tráfico de influência. E, como eu estou amparada
por um habeas corpus...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – É corrupção?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – O fato investigado... É a minha pessoa que está sendo investigada...
O fato que está sendo investigado com a minha pessoa não é corrupção.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora tem contas,
imóveis ou empresas no exterior?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Está tudo declarado no meu Imposto de Renda.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – No Panamá, a senhora
tem alguma propriedade?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – No Panamá, não tem. E
nos Estados Unidos?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Está declarado no meu Imposto de Renda.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Todos declarados no Imposto de Renda?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Todos declarados no Imposto de Renda.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora entregou o Imposto de Renda para os agentes investigadores do caso?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Todos eles. Inclusive, isso é um objeto que eles nem podem pedir,
porque eles têm acesso. Mas eles levaram.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – O seu Imposto de Renda...
A senhora, ainda, depois de toda essa leitura que eu fiz, a senhora continua ainda insistindo em dizer que
seu pai... Que a senhora não tinha nenhuma relação com seu pai; que a senhora não sabe se seu pai era sócio
da empresa SGR? A senhora gostaria de falar novamente sobre essa empresa SGR...
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Mantenho tudo o que eu já disse antes.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – ...de que seu pai era sócio
juntamente com o Sr. Alexandre Paes?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Mantenho o que eu já disse.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Sr. Presidente, eu acho que
nós tivemos uma boa oitiva. Diferente das outras, uma boa oitiva e que, sem dúvida nenhuma, deverá contribuir muito para os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Obrigado...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Sei que V. Exª tem perguntas, então podemos seguir.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin, como sempre muito competente...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Só peço licença, porque
eu vou rapidamente votar aqui e volto.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Mas me deixe dar-lhe os parabéns primeiro. Quero lhe dar parabéns por este trabalho que V. Exª tem feito aqui, como Relatora, aqui neste momento
com perguntas extremamente bem direcionadas, contundentes.
E eu percebo aqui, Relatora, que, no início de suas indagações, a nossa depoente, a Srª Meigan, estava
muito à vontade. V. Sª estava muito à vontade, até porque vem do Direito, e o direito dá essa liberdade de comunicação fácil, não é? Mas, a um certo ponto, a nossa Relatora entrou em alguns quesitos, e aí o Dr. Marcus
teve que se manifestar. E eu percebi que V. Sª se sentiu um pouco perturbada, principalmente quando se referiu ao caso da Laser Tech.
A senhora disse que conhecia, sim, se eu não estou enganado, salvo melhor juízo, que conheceu o Sr.
Guilherme Pollastri – não é isso? – e passou algum número de conta para ele para fazer depósito. A senhora
chegou a passar – só complementando a pergunta da Relatora – chegou a passar um número de conta bancária para que o Sr. Guilherme fizesse algum depósito na conta da senhora?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Sr. Senador, eu não vou responder mais absolutamente nada, por
orientação do meu advogado.
Acredito que o senhor já esclareceu os fatos em que estou envolvida e esse é o único ponto e que eu
posso dizer que vou permanecer calada daqui em diante como funciona o meu habeas corpus. Eu acho que o
senhor já esclareceu tudo que me envolve.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – É, a senhora tem realmente a prerrogativa de não responder e eu tenho a prerrogativa de fazer as perguntas, mas a nossa Relatora foi tão bem que
sobrou muito pouco para que eu pudesse aqui continuar fazendo indagações.
O Sr. Edson Pereira Rodrigues, o senhor seu pai, esteve conosco; um senhor de um currículo realmente
extraordinário. Já com seus 71, auditor, foi superintendente, professor, sabe muito, o Sr. Edson Pereira Rodrigues. Olha o que nós temos do Sr. Edson Rodrigues aqui. Só e-mails com esse Sr. Tharyk, eu acredito que seja
algo em torno de 12 ou mais e-mails.
Como já é sabido por V. Sª, que é do Direito, esses e-mails são documentos hábeis, degravações. Infelizmente nós não tivemos o privilégio de ter uma resposta do Sr. Edson Rodrigues, mas o Carf realmente funcionava
e, aqui a gente tem visto, muito familiarmente. O pai botava a filha, botava o filho; ele saia, melhor dizendo, um
auditor da Receita Federal com uma remuneração privilegiada em relação ao salário do trabalhador brasileiro.
Saiu do Carf, pediu conta, colocou seu escritório e, então, a filha, a Srª Meigan, assume então o Carf. Mas, assim,
é costumeiro dentro do Carf. Vários outros ex-auditores como o Cartaxo, que colocou depois o seu genro Leonardo Siade Manzan. Lembra dele? Lembra do Leonardo Siade Manzan? Vocês trabalharam na mesma época?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Não?
Épocas diferentes?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Quando ele foi conselheiro eu não era conselheira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Não era conselheira?
Eu posso afirmar, pelo que eu vejo aqui, que o Sr. Edson está atolado até o pé. Isso é fato! E ele vai ter que
responder ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Justiça Federal.
Eu percebo, Srª Meigan, que o Sr. Edson tinha uma liberdade dentro do contencioso muito grande até
porque ele foi chefe, ele foi superintendente. E, além desse tráfico de influência que ele tinha depois, eu percebo que ele passou a ter uma representante legal porque vários e-mails aqui mencionam o nome da senhora,
vários e-mails.
Eu não quero aqui repetir e nem buscar mais e-mails até porque, Relatora, eu disse que, quando V. Exª
chegou no ponto mais delicado das suas indagações que foi o processo da Laser Tech, a Srª Meigan permaneceu então em silêncio, a pedido do seu advogado.
V. Sª terminou o curso de Direito em 2000, não é isso?Quando V. Sª concluiu o curso de Direito, em 2000,
imediatamente já passou na Ordem dos Advogados?
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Aí foi fazer o doutorado? Em qual área?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Em Direito Tributário.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – No Tributário.
Orientação do seu pai?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não, uma área que eu sempre tive interesse.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Eu vou solicitar, Srª Relatora, aos nossos assessores que façam um pedido para nós de quebra de sigilo fiscal, telemático e também telefônico, pedindo também as últimas cinco declarações de Imposto de Renda para, na próxima reunião, colocarmos em
julgamento.
Eu pergunto à senhora, Srª Meigan, a Senadora já até perguntou, o que levou a senhora deixar o seu
escritório de advocacia, já com especialização, e ir trabalhar gratuitamente no Carf? V. Sª disse que era para
aumentar as suas experiências.
Ou seja, o Carf, Senadora Vanessa, tornou-se uma “Fundação Getúlio Vargas” – entre aspas – com todo o
respeito à nossa competente Fundação Getúlio Vargas. Lá então, os advogados, principalmente mais jovens,
indicados pela CNC, em maioria, ou por pai ou por tio ou por avô eram indicados para o Carf para fazer então
a sua pós-graduação em Direito Tributário, julgando processos bilionários.
Eu, às vezes, tenho dúvida, se era pós-graduação em Direito Tributário ou se era pós-graduação em evasão fiscal. Eu tenho dúvida.
O Sr. Leonardo Siade Manzan – aquele em cuja casa foi encontrado um milhão e meio praticamente –,
eu cheguei à conclusão de que a formação que ele foi buscar dentro do Carf foi evasão fiscal.
Eu estou concluindo, Srª Relatora, e mais uma vez eu fico triste, decepcionado, porque diante dos fatos,
volto a dizer, não há argumento. E V. Sª, Srª Meigan, está perdendo um momento extraordinário de fazer a sua
defesa. Começou tão bem fazendo as suas respostas tão bem colocadas, mas depois, então, quando chegou
no ponto crucial, V. Sª então, usando da prerrogativa e da companhia do seu competente advogado, permaneceu calada.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Eu só gostaria, Sr. Presidente, de fazer mais uma pergunta à Srª Meigan.
A senhora conhece o advogado Luciano Lopes?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Conheço.
Como eu já respondi antes, eu conheço quase todos os conselheiros, se não de nome, pessoalmente,
que trabalharam no Carf durante um período.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Ele era advogado? Tinha
atuação? Era conselheiro o Sr. Luciano Lopes?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Era conselheiro.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Conselheiro do Carf?
A senhora falou com ele alguma vez sobre algum processo?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Especial sobre processo
da RBS?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Nunca.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – O Sr. Leonardo Henrique
Magalhães de Oliveira, a senhora conhece?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Foi conselheiro lá.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Também a senhora tinha
contato com ele?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Muito pouco. Só no Carf.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Mas falou com ele sobre
alguns processos?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não, nunca.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – A senhora chegou a fazer
tratativas alguma vez indicando que determinados valores eram para ser depositados e outra quantia entregue em cash?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Srª Meigan, poderia mencionar aqui
pelo menos o nome de cinco clientes de V. Sª, hoje?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Não.
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Não?
V. Sª seria capaz de prestar serviço gratuitamente à Apae aqui no Distrito Federal?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Com prazer.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Com prazer?
Podemos, então, fazer um comunicado à Apae, dizendo que V. Sª está disposta a prestar serviço gratuito
lá, à Apae, nosso, aqui, do Distrito Federal?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Seria um prazer.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Podemos fazer esse expediente?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Pode. Seria um prazer.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Ótimo.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Se não impedir o meu trabalho, que eu preciso viver disso, não tem
problema nenhum.
Eu não tenho ... Eu já fiz trabalho voluntário na minha vida e eu acho isso gratificante.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Nós vamos fazer um expediente então autorizado por V. Sª.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – À vontade.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – A senhora tem filhos?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Tenho.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Quantos?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Um.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – A idade dele.
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Cinco.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – O fato de a senhora estar envolvida,
juntamente com o senhor seu pai, o vô, a senhora se sente bem diante desse quadro, quando a senhora chega
em casa e olha o seu filho?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – Eu sou inocente, então, não tem por que eu me sentir nenhum tipo
de constrangimento nem nada disso.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Se a senhora é inocente, conforme a
senhora colocou logo no início da sua fala, por que a senhora se abstém de responder algumas perguntas que
a nossa Relatora, a Senadora Vanessa, fez à senhora e que, quando eu comecei a minha fala, V. Sª disse que iria
permanecer calada de acordo com a liminar de habeas corpus. Se a senhora é inocente, por quê?
A SRª MEIGAN SACK RODRIGUES – É uma prerrogativa constitucional e estou sob orientação do meu
advogado, que está num documento.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB - TO) – Perfeito.
Srª Relatora, eu também me dou por satisfeito.
Agradeço a presença da Srª Meigan Sack e do seu advogado.
Estou então dispensando a senhora, viu?
Nós temos quórum para aprovar aqui os nossos requerimentos.

ITEM 1
Requerimento Nº 154/2015
Requer a realização de acareação entre Hugo Rodrigues Borges e Gegliane Maria Bessa Pinto.
Autoria: Senador Ataídes Oliveira
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Coloco em votação as Atas da 16ª e 17ª Reunião.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião
(Iniciada às 9 horas e 50 minutos, a reunião é encerrada às 11 horas e 42 minutos.)
Senador Ataídes Oliveira
Presidente
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Comissão Parlamentar Inquérito, criada pelo Requerimento nº 94, de 2015, “para apurar supostas
irregularidades na abertura de contas no HSBC da Suíça”.
ATA DA 11ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 11ª Reunião, realizada em 16 de julho de 2015, às 9 horas e 47 minutos, no Plenário 9 da Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência do Senador Paulo Rocha e com
a presença dos Senadores: Ciro Nogueira, Ricardo Ferraço, Otto Alencar, Sérgio Petecão, Paulo Bauer,
Davi Alcolumbre, Randolfe Rodrigues, Blairo Maggi, Regina Sousa, Vanessa Grazziotin, José Medeiros
e Wellington Fagundes. Compareceu o Senador José Pimentel, não membro da Comissão. Deixaram de
comparecer os Senadores: Fátima Bezerra e Acir Gurgacz. Na oportunidade, foram aprovados os seguintes
Requerimentos:

Após aprovação, a presente Ata será publicada juntamente com a íntegra das notas taquigráficas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Bom dia a todos e a todas.
Saúdo os nossos Senadores e Senadoras, os nossos convidados, a imprensa de modo geral.
Vamos iniciar os nossos trabalhos.
Havendo número regimental, declaro aberta a 11ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento de nº 94, de 2015, para apurar supostas irregularidades na abertura de contas do HSBC
da Suíça.
Convocamos esta reunião, inicialmente, com de duas pautas principais. Uma, de um requerimento do
Senador Randolfe, um requerimento antigo, para avaliarmos e decidirmos sobre a possibilidade de a CPI se
deslocar até a França para a ouvida da principal figura que envolve as denúncias do HSBC, que se chama Hervé
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Falciani. O outro requerimento, adicionado a outros quatro que chegaram sobre a mesa agora, é um pedido
de reconsideração das quebras de sigilos de autores, produto da quebra de sigilo da última sessão que estabelecemos aqui.
Como processamos isso e temos clareza de que uma CPI envolve um conjunto de interesses, principalmente devido às investigações, como é o caso da CPI do HSBC, é nossa obrigação – e temos feito isso – de fazer tudo em um processo de transparência tranquila. Como disse, já que as investigações envolvem pessoas,
empresas, fizemos isso de uma maneira bem transparente e com a cautela devida, dada a dificuldade que a
nossa CPI tem – não é surpresa para ninguém, não é escondido de ninguém – de internalizarmos as informações oficiais do Estado francês.
Houve um esforço muito grande da Comissão, nós mesmos, da mesa, e até outros Senadores nos acompanharam nesse esforço, com a ida ao Ministério Público Federal, PGR, ao Governo, através do Ministério da
Justiça. Houve todo esse nosso esforço para internalizarmos os chamados bancos de dados, as informações
que envolvem 8,5 mil brasileiros e brasileiras nas chamadas contas do HSBC.
Fizemos esforços para ouvir vários órgãos que envolvem essa questão de fiscalização financeira, como
o Coaf.
Também, por iniciativa do nosso Relator, providenciamos um questionário, que mandamos para todos
aqueles de quem detínhamos os nomes e endereços, daqueles que foram retirados. São cerca de 410 nomes
que temos a partir das informações da imprensa. Fizemos um questionário dando a oportunidade para que
esses cidadãos envolvidos no caso pudessem nos informar voluntariamente algumas respostas de que precisarmos, como, por exemplo, se mantém conta na Suíça.
Acho que logramos êxito nessa iniciativa, porque muitos responderam, muitos nos ajudaram nesse processo. Com essas informações, as informações da imprensa e com a informação do Coaf, houve condições de
a CPI tomar a iniciativa da quebra de sigilo de um conjunto de cidadãos correntistas do HSBC. Isso ocorreu,
portanto, na reunião passada, de pauta extensa, grande; foram retirados uns e aprovados outros.
Então, estou dando essa informação porque um conjunto de Senadores solicitou rever ou reconsiderar
algumas quebras de sigilo. Então, a pauta de hoje foi provocada por essas iniciativas e também por um projeto,
um requerimento do Senador Randolfe para discutir a possível ida à França para ouvir o Hervé.
Nós temos informações que vou dividir aqui com os dois companheiros de mesa e informaremos ao
conjunto da nossa CPI e à imprensa sobre algumas informações que nós, neste período, obtivemos. Primeiro...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Pois não.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Gostaria de fazer uma sugestão à nossa Comissão.
No dia de ontem, começamos a discutir um projeto de lei no Senado de autoria do Senador Randolfe
Rodrigues acerca da repatriação de recursos de brasileiros que estão no exterior, que é exatamente o caso que
estamos discutindo aqui do HSBC.
Se, por um lado, estamos querendo oferecer a brasileiros que têm recursos lá fora, que tragam esses
recursos para o Brasil, que paguem o imposto e que fiquem livres da punição fiscal e também da criminal, eu
gostaria que a nossa CPI discutisse um pouco isso. Por quê? Porque no momento em que acenamos “tragam o
dinheiro”, mas, do outro lado, temos uma CPI que fala “eu vou pegar você, quero sangue em cima de você”, me
parece haver uma incongruência.
Eu gostaria de propor aqui na CPI que, no mínimo, déssemos uma parada na CPI e que aguardássemos
a aprovação do projeto de lei do Senador Randolfe, que está aqui. Temos 120 dias pela frente para que as pessoas façam a adesão segundo o modelo que está sendo proposto nesta legislação. Depois desse período, se a
pessoa não fez a adesão, nós já sabemos quem são. Se tiverem dinheiro lá e não fizerem adesão ao programa,
aí, sim, penso que a CPI deveria trabalhar com maior rigidez sobre esse assunto.
Então, no mesmo instante em que queremos trazer o dinheiro e dizemos: “traga, que não terá problema”,
do outro lado, dentro do mesmo Senado, estamos em outra Comissão dizendo: “nós vamos puni-lo”.
Então, eu gostaria de fazer essa consideração e levar essa discussão à nossa CPI.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Oportuna essa intervenção, até porque também, por essa iniciativa...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – A palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Agora, ao chegarmos aqui, o nosso
Relator disse também que queria levantar a discussão aqui, porque está pronto para produzir um relatório inicial acerca de algumas questões de que ele já tem a conclusão.
Então, nesse sentido, para ordenar os trabalhos, temos, agora o terceiro ponto de pauta. Primeiro, temos
a questão do requerimento sobre se a Comissão vai ou não à França ouvir o Hervé. Depois, vamos deliberar
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sobre a reconsideração; e, agora, essa questão que acho que pode ser adicionada à intervenção do relatório
e as considerações do autor da lei nesse sentido.
Quero ordenar este debate da seguinte maneira: vou concluir as informações, pois acho que são importantes, e depois começaremos pela discussão e vamos ordenando. Eu queria ouvir os dois, nesse sentido. Então, proponho que concluamos as informações – são importantes – e depois passaremos, efetivamente, para
os três pontos. Pode ser? Tudo bem?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Pode. Eu queria dialogar
sobre o que foi apresentado pelo Senador Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Oportunamente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Chegou-nos um ofício do Ministério da
Justiça, mais precisamente da Secretaria Nacional de Justiça acerca daquele esforço que tínhamos pedido ao
Governo Federal, Ministério da Justiça, PGR. A Justiça francesa decidiu mandar as informações para o Ministério
e para a PGR. Ainda não chegaram, mas eles não concordam com o compartilhamento com a CPI, dado que a
CPI não teria papeis de qualidade penal em relação ao acordo bilateral que há entre o Estado francês e o Estado brasileiro. Então, temos esse ofício, que já é de conhecimento do nosso Relator e do nosso Vice-Presidente.
Após a quebra de sigilo de algumas pessoas envolvidas a partir da listagem e das informações que temos
do Coaf – quebramos os sigilos bancários –, estão sendo providenciadas outras informações. Já foram emitidos os ofícios para a Receita Federal e para o sistema bancário de dois cidadãos cujos sigilos forma quebrados
e que recorreram ao Supremo Tribunal para rever essa quebra. São os Srs. Jacks Rabinovich e Henry Hoyer. O
Supremo, através do Ministro Celso de Mello, manteve a posição da CPI. V. Exª tem alguma informação mais
adequada ou que queira complementar, Senador Randolfe?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, Presidente, é a informação que V. Exª presta, de que os Srs. Henry Hoyer de Carvalho e Jacks Rabinovich recorreram ao Supremo
Tribunal Federal sobre a decisão desta CPI, que, inclusive, foi questionada, já que não obteve unanimidade,
teve o voto contrário de quatro Srs. Senadores.
Parece-me que a posição do Supremo Tribunal Federal está transparente, límpido como a água: S. Exª,
o Ministro Celso de Mello e o Supremo Tribunal Federal nos deram razão ao que aqui apresentamos de requerimento de quebra de sigilo bancário. Esta semana é uma semana de vitória para a CPI diante dessas duas
decisões do Supremo Tribunal Federal: a decisão relativa ao Sr. Jacks Rabinovich, em que o Ministro Celso de
Mello indefere e sustenta – quero destacar aqui – ,que o requerimento de pedido de quebra de sigilo bancário
e fiscal não se baseia em notícias da imprensa, mas em dados do Coaf, e que é prerrogativa desta Comissão
Parlamentar de Inquérito. Quero destacar aqui alguns trechos de decisões de S. Exª:
Quero destacar aqui alguns trechos da decisão de S. Exª:
Cumpre enfatizar, ainda, que assiste à Comissão Parlamentar de Inquérito competência para decretar, ex propria auctoritate, a quebra dos sigilos bancário e fiscal das pessoas sujeitas a investigações
legislativas promovidas por qualquer das Casas do Congresso Nacional.
Esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, a partir do
julgamento plenário do Mandado de Segurança nº 23.452/RJ, relatado por S. Exª o Ministro Celso
de Mello [...], firmou orientação no sentido de reconhecer que a quebra do sigilo constitui poder
inerente à competência investigatória das Comissões Parlamentares de Inquérito: [...]
Por fim, o eminente Ministro Celso de Mello conclui, dizendo o seguinte:
Entendo, na matéria em referência, que não se reveste de plausibilidade jurídica a pretensão cautelar do ora impetrante, eis que a deliberação da CPI impugnada nesta sede mandamental, examinada em juízo de sumária cognição, apoiar-se-ia, aparentemente, em fundamentos que indicariam
a necessidade de quebra dos sigilos bancário e fiscal em questão, pois a CPI do HSBC disporia de
indícios referentes ao possível envolvimento do ora impetrante na suposta prática de evasão de divisas e/ou outros crimes.
Sr. Presidente, nessa decisão do Ministro Celso de Mello, por fim, ele ainda destaca:
É por esse motivo que entendo que o exame do ato de quebra dos sigilos bancário e fiscal do ora
impetrante revelaria que tal deliberação, por achar-se adequadamente fundamentada, ajustar-se-ia
à exigência formulada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, nessa matéria, nada
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mais reflete senão o autorizado magistério do eminente e saudoso Professor Miguel Reale (Questões
de Direito Público) [obra do eminente jurista], para quem a excepcional possibilidade de ruptura do
sigilo está condicionada, quanto ao seu legítimo exercício, aos pressupostos de uma situação jurídica concreta, situação essa aparentemente configurada na espécie em análise.
Parece-me que são transparentes, Sr. Presidente, reitero, as duas decisões do Ministro Celso de Mello sobre o Sr. Jacks Rabinovich e sobre o Sr. Henry Hoyer de Carvalho, que não tiveram a concessão de mandado de
segurança por parte do Supremo contra esta CPI. Isso, Sr. Presidente, fortalece esta CPI e fortalece as decisões
tomadas anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Dadas as informações, nós temos, então, três pontos de pauta que não são simples requerimentos, mas que envolvem um debate profundo sobre
cada questão. O.k.?
O primeiro ponto é relativo à questão de a CPI ir à França ou não. Isso requer um debate. Portanto, não
é um simples requerimento.
Também há a reconsideração da quebra de sigilo de algumas pessoas, o que é produto de requerimentos
de Senadores. São seis reconsiderações. Também o debate sobre a reconsideração não é um debate comum,
simples.
A outra questão...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sr. Presidente, V. Exª me
permite apresentar uma questão de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Peço-lhe só um instante.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – É uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Deixe-me concluir a informação, o
encaminhamento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – V. Exª fique à vontade para
concluir, em quanto tempo quiser.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Quanto à questão levantada pelo companheiro Senador Blairo Maggi, já há o sentimento do nosso Relator de fazer um relatório inicial, parcial, que
envolve, inclusive, o debate sobre iniciativas legislativas, de leis. Como já houve uma lei de iniciativa do nosso
Senador Randolfe, então, são três debates importantes. Eu queria separar os debates. Por qual nós começamos?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sr. Presidente, solicitei a
palavra para apresentar uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Obrigado.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Sr. Presidente, se o senhor me permite, quero dizer
que eu gostaria de ouvir a avaliação do Senador Randolfe a respeito desse questionamento feito pelo Senador
Blairo Maggi. Eu gostaria de ouvir a posição dele.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Perfeitamente! Por isso, eu
tinha solicitado a palavra anteriormente. Como o Presidente encaminhou o ordenamento dos trabalhos, para
debatermos isso em seguida, eu terei o maior prazer de me posicionar sobre o tema que o eminente Senador
Blairo Maggi aqui traz.
É que o Presidente também nos apresentou que, além dos temas em pauta... Ou seja, temos um tema
aqui em pauta, perdão, temos uma pauta deliberada, que estabelece dois requerimentos: o primeiro de uma
oitiva da CPI à França para ouvir o Sr. Hervé Falciani; e o segundo, da revisão da quebra de sigilo da Srª Paula
Queiroz Frota.
Vejam, Srs. Senadores a pauta é essa, não há mais nada na pauta. Ora, Sr. Presidente, aqui lhe apresento,
segundo o art. 403 do Regimento, combinado com o art. 108, parágrafo único, a seguinte questão de ordem:
“A pauta dos trabalhos das comissões, salvo em caso de urgência, será distribuída, com antecedência mínima
de dois dias úteis, aos titulares e suplentes da respectiva comissão mediante protocolo.”
Ora, esta Comissão cumpriu o procedimento. Dois dias antes apresentou a pauta desta reunião. Só que
os pedidos extrapauta da reunião precisariam de uma antecedência, a não que ocorresse à unanimidade dos
membros. É a interpretação que tenho do Regimento, Sr. Presidente. Como há uma pauta anunciada e V. Exª
acaba de falar que há outros quatro ou cinco requerimentos que não constam na pauta, parece-me que a inclusão desses novos requerimentos só poderá ocorrer se houver unanimidade. Eu adianto a V. Exª minha posição em contrário à inclusão de novos pontos na pauta agora.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – O requerimento também me autoriza, o
art. 121 do chamado extrapauta, o que eu posso fazer de ofício ou consultando o Plenário para incluir na pauta.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Presidente Paulo, questão de ordem também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Não prevalece sua questão de ordem em
relação à inclusão extrapauta, desde que haja a minha decisão individual ex officio ou a aprovação do Plenário.
Então, vamos encaminhar o debate tranquilo, até para ser transparente e tranquilo, como tenho feito
nesse processo. Como falei, não são quaisquer requerimentos, envolvem discussão política de fundo: a ida à
França, a reconsideração e a questão levantada pelo Senador.
Podemos começar pelos requerimentos ou vamos enfrentar logo a discussão sobre a sua iniciativa.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Sr. Presidente Paulo Rocha, acho que poderíamos
ouvir o Senador Ferraço, já que V. Exª colocou ainda há pouco, em virtude das ponderações feitas pelo Senador
Blairo Maggi, o projeto de lei do Senador Randolfe, do qual se iniciou o debate nesta Casa no dia de ontem.
Eu acho que poderíamos ouvir o Senador Ferraço em relação a esse primeiro relatório parcial da CPI e
depois partiríamos para a discussão dos requerimentos, inclusive dos requerimentos que apresentei a V. Exª,
à mesa. Gostaria que V. Exª submetesse à votação requerimentos apresentados por mim em relação a quatro
pessoas que tiveram, na outra reunião, a transferência do sigilo quebrado, um pedido de reconsideração.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Pelo que entendi, há consenso, uma
irresignação do Senador Randolfe, mas há consenso de que poderíamos enfrentar essa discussão da reconsideração de todos requerimentos que aqui estão postos. Não vejo nenhum problema. O.k.?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, Presidente, obviamente
V. Exª já indeferiu a minha primeira questão de ordem e já mencionou o dispositivo regimental no qual V. Exª
poderia, ex officio, incluir temas novos na pauta ou submeter ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Não são novos, não são temas novos.
Há um requerimento de reconsideração do Senador Paulo Bauer da questão da Srª Paula Queiroz Frota, no
mesmo assunto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Perfeito, esse não é novo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – No mesmo assunto de reconsideração,
foram adicionados mais cinco requerimentos do mesmo assunto, ou seja, reconsideração.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – A minha argumentação é
de que esses cinco, obviamente, Sr. Presidente, são novos. Esta reunião foi convocada com dois requerimentos.
Há cinco novos requerimentos que V. Exª trouxe agora, assinados, se não me engano, pelo Senador Davi Alcolumbre. Esses daí são novos, obviamente. V. Exª pode decidir ex officio ou pode remeter ao Plenário.
Minha sugestão, se V. Exª entender por bem, se V. Exª entender que isso é adequado, é a de que submeta
isso ao Plenário, porque quero registrar meu voto contrário à inclusão de novos temas na pauta.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Então, no momento da inclusão, vamos começar pelo debate sobre a questão levantada pelo Relator, complementada pela questão levantada
pelo Senador Blairo Maggi.
Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores – aqui há
mais senhores que senhoras; esta é uma Comissão machista, pois não há nenhuma Senadora –, o que estou
compartilhando com o conjunto dos membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito é que são dois os
objetivos desta Relatoria.
O primeiro deles é proceder ao processo de investigação que consta do objeto da constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Com relação a esse particular, temos tido um conjunto de dificuldades, que,
neste momento, se apresentam ainda com maior intensidade, na medida em que, para que o Ministério da
Justiça, órgão central no acordo de cooperação que o Brasil tem com a República da França, possa compartilhar
informações com a Comissão Parlamentar de Inquérito, há a necessidade de que o governo da França autorize
esse compartilhamento. O governo da França não autorizou esse compartilhamento. Agora, não autorizou o
compartilhamento para a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas todas as informações – é importante chamar a atenção, Sr. Presidente e Senador Randolfe – que constam desse relatório da França já estão em poder
da Procuradoria Geral da República. Ou seja, essas investigações vão acontecer, queira a CPI ou não, até porque
qualquer conclusão que a CPI entenda será remetida à Procuradoria Geral da República.
A Receita Federal já dispõe dessas informações há algum tempo, mas as informações da Receita Federal
têm apenas o limite da avaliação e do procedimento tributário, fiscal. A Procuradoria Geral da República poderá
analisar eventualmente as consequências penais em eventuais indícios de ilicitudes que forem considerados.
Portanto, não há hipótese de esse assunto não ser devidamente investigado.
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Acho que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, neste momento, já cumpriu esse papel. Antes da
constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, havia todo um corpo mole, havia uma ambiguidade se iniciativas e ações seriam adotadas na direção de solicitar ao governo a França que compartilhasse com o Estado
brasileiro essas informações. As informações já estão disponíveis para a Receita Federal e para a Procuradoria
Geral da República. Temos a confiança e a convicção de que a Procuradoria Geral da República será implacável
na investigação desses fatos. Esse é um ponto importante a ser considerado neste momento.
Outro escopo, outro viés do nosso trabalho foi o de, até aqui, fazer uma avaliação relacionada aos aperfeiçoamentos da legislação brasileira à luz do Direito Comparado. Nós fizemos audiências públicas nesta Comissão.
Ouvimos aqui especialistas, não apenas os nossos especialistas que nos ajudaram aqui, como, por exemplo, o
Prof.Heleno Torres e o Prof. Everardo Maciel, ambos de elevada reputação, mas também nossos consultores do
Senado. E, neste momento, estamos com o nosso relatório parcial, para que o conjunto dos Senadores possam
tomar conhecimento.
Esse relatório parcial oferece já um conjunto de aperfeiçoamentos ao marco legal. São seis projetos que
estamos apresentando para tramitação legislativa, que visam aperfeiçoar o marco lega, à luz do que nós pudemos observar e investigar mundo afora.
Então, consulto V. Exª, como Presidente, e os demais membros se podemos fazer a leitura desse relatório
ou se simplesmente compartilhamos esse relatório, damos vista coletiva para que os Senadores possam conhecer o conteúdo dessas propostas legislativas que estamos apresentando para que, conhecendo o conteúdo,
possamos debater essas propostas e elas possam tramitar como produto coletivo desse esforço nosso aqui.
Não será uma iniciativa do Relator. A minha proposta é de que possamos fazer desses projetos uma tramitação
coletiva, que todos nós possamos subscrever.
Então, consulto V. Exª e os demais Senadores se fazemos a leitura – posso fazer uma leitura muito rápida
desse relatório – ou se simplesmente nós compartilhamos e damos vista coletiva para que os Senadores possam conhecer e, no retorno dos nossos trabalhos, em agosto, façamos um debate sobre esse conjunto, essa
coleção de iniciativas legislativas que estamos apresentando.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Antes da leitura, vou dar a palavra
inicialmente ao Senador Blairo Maggi, depois ao Senador Randolfe, que tomou a iniciativa nessa questão. Dou
a palavra inicialmente aos dois, depois, se for o caso, já imediatamente daremos a palavra para fazer a leitura
do relatório.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Estou colocando essa consideração porque não
faz parte da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Sim, sim.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Para fazer parte da pauta, deve haver entendimento e deve haver, da parte de V. Exª, concordância.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – O Senador Blairo Maggi provocou essa
discussão, que acho oportuna.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Sr. Presidente, pela ordem. Eu queria justificar. Estou
em duas CPIs agora, no mesmo horário, do Carf e do HSBC. Estive lá e voltei. A Vanessa quer que eu volte para
lá porque o quórum está menor para abrir.
Voltarei para lá e, qualquer coisa, na hora da votação, pode...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Se precisarmos do seu voto, chamaremos.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Chamem, que venho, volto para lá e venho outra vez.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – O.k.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Coincidiram as duas CPIs no mesmo horário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Está justificada sua ausência é temporária.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – É aqui pertinho, venho correndo, sem problemas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Presidente, vou aqui recolocar minha sugestão.
Neste momento, estamos no Senado e tentamos ontem à noite apreciar um requerimento de urgência para
apensamento, urgência... Enfim, queríamos votar ontem um projeto de lei daqui do Senado, do Senador Randolfe, que prevê e cria condições para repatriação de recursos depositados no exterior, não declarados aqui
no Brasil. Cria um programa de anistia fiscal e também criminal.
Quanto a esse programa, pelo que estamos conversando com pessoas de fora, há uma grande dúvida
de qual é a segurança que eles terão para trazer esses recursos ao Brasil. Estima-se, falam de US$200 bilhões,
falam em R$300 bilhões. Enfim, o projeto de lei do Senador Randolfe prevê a cobrança de 17,5% de Imposto
de Renda e mais 100% da multa sobre isso, mais 17,5%, sendo 35% a taxação para trazer esse dinheiro.
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Bom, para que vem e para que serve esse dinheiro?
O Ministro Levy, ontem à noite, passou o tempo inteiro ligando no plenário. Até acho que o Ministro
Levy apertou muito o parafuso ontem, apertou a porca demais e estourou, acabou tirando a força do parafuso, espanou.
Porque se queriam duas coisas ontem: aprovação da Resolução do Senado e, ao mesmo tempo, aprovação do Projeto do Senador Randolfe.
Muito bem, as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender como é que elas ficarão protegidas
nesse negócio de trazer o dinheiro, de declarar: “eu tenho tantos milhões lá fora, vou trazer, vou pagar 35% de
imposto.” Esse dinheiro, o Governo não diz que é para ele, não é para o Governo, mas é para criar um fundo de
investimento de R$40 bilhões para atender os Estados e Municípios. E mais R$8 bilhões, podendo chegar até a
R$15 bilhões, de um fundo de ressarcimento de perdas do ICMS, na unificação das alíquotas.
Muito bem, então estamos dependendo, neste momento, da reforma tributária, da maior reforma tributária que queríamos fazer no País, que é unificação do ICMS, dos recursos vinculados lá fora, que vêm lá de fora
vinculados a esse programa. Não há outro dinheiro. O Ministro foi muito claro o tempo inteiro. Não há outro
dinheiro para fazer sua reforma, essa reforma não sairá se não houver os dois fundos. Os Governadores não
concordariam e nem nós, Parlamentares, que defendemos a Federação, nossos Estados, poderíamos aceitar. O
Senador Ricardo, ontem à noite mesmo, ficou muito em dúvida da questão de votação dessa Resolução, porque queremos segurança absoluta de fazer.
Então, quem tem esse dinheiro lá fora e vai trazer esses recursos para que possamos fazer a maior reforma tributária que o País exige e quer tem que ter a segurança. Do outro lado, temos uma CPI dizendo assim:
“ouvi dizer que você tem um dinheiro no HSBC, e nós abrimos uma CPI e vamos atrás de você, vamos pegá-lo
e entregar à Justiça, e que o Ministério Público faça as ações e que não sei o que mais”.
Eu acho incongruente isso. Se, por um lado. estamos dando um sinal que queremos os recursos que estão lá fora, que não estão declarados, para ajudar a resolver a questão política nossa, monetária e fiscal, acho
que esta CPI não deveria, neste momento, fazer esse tipo de averiguação, de investigação.
A minha proposta, não sei como funciona, é que a CPI deveria parar. Iríamos parar a CPI, hibernar esta CPI,
esperar o repatriamento, a aprovação do projeto de lei do Senador Randolfe para quem traz o dinheiro, para
quem se apresenta. Lá no final daquela relação que temos, as pessoas que não se manifestaram é porque – aí
vai ficar claro para mim – o dinheiro que está lá fora é de atividade ilícita.
Aí sim, a CPI tem todo o direito e até a obrigação de ir atrás desses recursos. Então, esta é a minha proposta. Não sei bem se é uma proposta, mas uma consideração para que pudéssemos discutir.
Não acho que é correto fazer as duas coisas ao mesmo tempo: oferecer uma banana, melhor dizendo,
uma bala em uma mão e o chicote na outra. Não podemos fazer isso neste momento.
Eu não tenho nenhum centavo lá fora para trazer. Não tenho. Mas, se tivesse, eu ficaria com muita dúvida
do que faria, do que eu faria para frente em relação à essa situação, porque a mesma Casa que quer dar anistia,
quer dar a garantia de que ele pode trazer o recurso para cá, sem nenhum problema, a mesma casa e, no caso
aqui, o mesmo autor, o autor da Lei e o nosso Vice-Presidente da CPI... Quer dizer, assim, uma bala e o chicote.
E eu ficaria muito intranquilo com isso, nesta situação.
Então, essa são as minhas colocações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Tem a palavra o Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sr. Presidente, veja, como
muito bem diz o Senador Blairo Maggi, ontem tentamos votar o projeto de nossa autoria, e não conseguimos.
Não conseguimos porque os Líderes e Parlamentares do DEM e do PSDB questionaram o projeto.
Ora, qual o fulcro do questionamento do projeto que S. Exªs, os Parlamentares do PSDB e do DEM, apresentaram ontem para não votar? Qual foi? Que esse dinheiro que pode vir para o Brasil pode ser dinheiro de
corrupção, de narcotráfico etc.
Ora, como é que vamos descobrir o que é somente evasão ou não declaração e o que é narcotráfico,
o que são outros crimes? Investigando. Nós temos como investigar 500 mil contas de brasileiros no exterior?
Não. Mas nós temos como investigar oito mil, que estão no HSBC da Suíça, que é uma gota d’água no oceano, do número de contas de brasileiros no exterior. Oito mil, que totalizam US$7 bilhões, que dá R$19 bilhões.
Essas, nós temos, porque: 1) Instalamos uma Comissão Parlamentar de Inquérito; 2) Há um procedimento
de investigação movido pelo Ministério Público; 3) Uma CPI tem poderes, como nós temos, para fazer as quebras de sigilo e aprofundar a investigação, inclusive responder à questão, responder à indagação que ontem
nos foi feita pelo PSDB e DEM: o que é narcotráfico desse dinheiro? O que é corrupção? Nós não vamos ter das
500 mil, mas vamos ter de oito mil, dessa mostra agora. É por isso a necessidade de CPI.
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De fato, e aqui quero concordar em um aspecto com o Senador Blairo Maggi: se o papel dessa CPI for
somente a apresentação de projetos de lei e não for aprofundar a investigação para fazer a separação... porque
acredito que tem – reitero, não é crime ter conta no exterior –, eu acredito que tem... E aqui foi muito dito, foi
muito dito, aqueles que argumentaram contra a quebra de sigilo. Muitos disseram: “Não vamos expor empresários a isso”. Então, para não expor e separar o joio do trigo, temos que investigar.
Não está batendo a argumentação de alguns Parlamentares aqui. Não está batendo o que foi dito ontem no plenário – e não é o seu caso, Senador Blairo Maggi; que V. Exª votou ontem, a favor, inclusive, da apreciação da urgência da matéria. Mas não está batendo a argumentação. Tem alguma coisa incoerente. Aqui na
CPI é dito o seguinte: “Nós não podemos expor empresários honestos”. E ontem foi dito: “Tem dinheiro do narcotráfico, tem dinheiro de corrupção”. Tem que escolher um dos dois! A forma de escolher não é pelos olhos
ou pela amizade que os Parlamentares podem ter com algum empresário. Não é essa a forma de escolher. A
forma de escolher é investigando. É por isso que CPI tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. A forma de dividir, de separar joio de trigo, é investigando, é avançando na investigação. Por isso e em
decorrência disso, eu acho que é...
Uma questão não é incompatível com a outra; aliás, eu quero aqui dizer o seguinte: o que vai ser incompatível é um discurso na CPI e outro no plenário. Isso vai ser incompatível. Para barrar o trâmite de um projeto,
tentar impedi-lo no plenário sob uma alegação e aqui dizer – antecipadamente, sem investigação – que todos
que estão na lista são pessoas de bem e honestas mesmo tendo o Coaf levantado sobre algumas suspeitas.
Então, por isso, considero fundamental continuar o curso do trabalho da CPI.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Presidente.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Presidente, só para contra-argumentar aqui.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Blairo e depois Ciro.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Eu acho que o Senador Randolfe colocou o dedo
na ferida. É exatamente onde está a minha preocupação. Quer dizer, por uma lista conhecida por um jornalista e trazida a público, iniciou-se uma CPI. Agora, no momento em que o declarante vier à Receita Federal
declarar que tem os recursos, o Senador Randolfe vai saber quem que ele é, todos nós vamos saber quem ele
é. Obviamente, a Receita vai dizer: “Não, eu não abro o sigilo”, e não vai abrir sigilo. Mas eu não confio nisso.
Então, quero dizer que aqueles que fizerem a opção de trazer o dinheiro estarão sujeitos a uma nova CPI lá na
frente, porque trouxeram dinheiro.
Outra coisa: a questão de o Coaf mostrar que ele teve, que passou o dinheiro, houve movimentação, é
claro que se o cara tem um dinheiro lá fora e não está declarado, ele tem que, no mínimo, ter sabido que esse
dinheiro passou por aí. Esse é o papel do Coaf. Então, penso: se nós quisermos fazer um programa desses de
repatriar dinheiro, não podemos ficar mexendo com essas coisas neste momento.
Senador Ciro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Ciro, depois Paulo Bauer.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Sr. Presidente, na mesma linha do Senador Blairo
Maggi, quero lembrar as palavras até do Senador Randolfe, que ontem fez uma defesa brilhante na aprovação
do requerimento, em que separou... O senhor mesmo disse, Senador Randolfe, que jamais pessoas envolvidas
em narcotráfico vão querer se aproveitar desse programa. Lembro bem suas palavras, foram brilhantes e contaram com o meu aplauso e minha solidariedade com aquilo que o senhor fala.
Então, eu acho que o Senador Blairo Maggi está corretíssimo: nós vamos separar, com aprovação desse
projeto, o joio do trigo.
Eu acho que a CPI aprovar, e aprovamos, pessoas que estejam envolvidas em desvio de conduta, em
mensalão, petrolão, trem de São Paulo, está correto. No entanto, empresários, pessoas que têm a conduta ilibada contra quem não temos nada? Quebrar o sigilo dessas pessoas no atual momento é uma temeridade, no
meu ponto de vista, é uma temeridade.
Eu acho que o ideal para esta CPI é suspender os seus trabalhos, como o Senador Blairo Maggi colocou,
até o final dos trabalhos, e aprovarmos, porque existe praticamente um consenso. O projeto ontem só não foi
aprovado porque não atingimos o quórum. Mas a sua aprovação é iminente. Existe o desejo até da própria
Oposição de discutir esse ou aquele detalhe, mas até a oposição é favorável à aprovação do projeto.
Então, eu gostaria aqui de ir na mesma linha do Senador Blairo Maggi, porque acho temerário, neste atual
momento, fazermos essa quebra de sigilo de empresários que têm conduta ilibada no nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Antes de passar a palavra ao Senador
Paulo Bauer, quero informar principalmente ao Senador Blairo Maggi, que não existe respaldo no Regimento para
suspensão de atividade de CPI, até porque ela tem um prazo determinado. No caso, a nossa é até em setembro.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Mas há prorrogação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Sim, há a prorrogação. Nesse caso, há
uma suspensão temporária por causa do nosso recesso.
Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Sr. Presidente, Senador Paulo Rocha, eu não participei do debate ontem em torno deste assunto que estamos discutindo, mas, ouvindo agora aqui as manifestações, quero anunciar que me alinho ao pensamento do Senador Blairo Maggi. Totalmente. E justifico com um
aprendizado pessoal.
Lá nos meus 20 anos de idade, fui nomeado gerente de uma distribuidora de títulos e valores mobiliários na cidade de Joinville. E atendia clientes que possuíam um capital razoável, expressivo e aplicavam esse
capital em letras de câmbio, em certificado de depósito bancário ao portador. Eu, muito jovem, líder estudantil,
buscando o meu sustento pelo trabalho, um dia fui instado a perguntar a alguém: “mas será que todo esse dinheiro que essas pessoas aplicam nesses títulos ao portador é dinheiro declarado? É dinheiro honesto”? Sabe
qual foi a resposta, Senador Randolfe: “dinheiro não fala”. Dinheiro não fala. E, se tem um dinheiro no exterior
que alguém quer trazer de volta, eu não sei, e ninguém vai querer saber qual a razão de esse dinheiro estar lá
fora no momento em que o titular da conta quiser trazê-lo de volta.
Agora, cabe, sim, obviamente, aos órgãos competentes – e eles existem –, se desejarem, investigar por
outros caminhos. O simples fato de ter o dinheiro depositado. V. Exª colocou muito bem. Pode ter “n” motivos.
Eu conheço gente que tem dinheiro no exterior porque recebeu de herança. Eu conheço gente que tem dinheiro no exterior porque tem negócios. Eu conheço gente que tem dinheiro no exterior só porque fez uma
viagem e resolveu deixar o que não gastou depositado numa conta. Quer dizer, agora também existem os ilícitos, e não caberá ao banco que opera a transferência do dinheiro ou o repatriamento qualquer julgamento.
Por quê? Porque dinheiro não fala. E obviamente está muito correta a opinião do Senador Blairo Maggi de que
se, de um lado a gente fica fazendo uma CPI para investigar e abrir contas e fazer a quebra do sigilo, isso vai
ensejar dúvidas. Daqui a pouco, alguém pode abrir uma CPI aqui só porque se descobriu que dez empresários
ou dez artistas ou dez capitalistas mandaram, cada um, milhão de dólares de volta para o Brasil, e isso pode ser
colocado numa linha de jornal como dinheiro provavelmente desonesto. Pronto. Faremos uma CPI para isso?
Eu entendo que a providência me parece bastante adequada de termos a votação dessa resolução. Se
ela acontecer, daríamos até um prazo Se não acontecer, muito bem, toca a CPI para frente. Prorroga o prazo da
CPI se for necessário para que possamos dar andamento ao nosso objetivo aqui, que é de averiguar a questão
do HSBC.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Presidente, na verdade, eu me sinto contemplado
nas duas falas: tanto na do Senador Blairo quanto na do Senador Randolfe, porque, quando o Senador Blairo
colocou pela primeira vez, para mim, era muito importante ouvir a intervenção do Senador Randolfe, porque
– e na linha do que o Senador Ciro disse –, ontem, na tribuna do Senado, o Senador Randolfe fez, exatamente,
uma defesa criticando a atitude dos colegas que, no afã de prejudicar a votação, misturaram alhos com bugalhos e conseguiram que o projeto não fosse votado.
Quando meu partido, o PSD, foi convidado para que o Ministro fizesse uma explanação desse projeto,
num primeiro momento, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi como uma pessoa, que estava com seu
dinheiro no exterior, poderia trazer para nosso País. E fui convencido, até porque, segundo as informações do
Governo, essas pessoas que estão lá no exterior já foram contatadas e têm esse interesse de trazer o dinheiro
para nosso País.
Eu vejo que, neste momento, essa discussão não é de oposição nem de Governo. Acho que nós estamos
vivendo um momento de crise, e daí vem a defesa do Senador Randolfe em vista de alguns colegas, ontem,
tentarem deturpar o objetivo do projeto.
Hoje, o meu Estado, o Acre passa por uma situação muito difícil. Se não vier a criação desse fundo que
foi citado pelo Senador Blairo Maggi, esses Estados vão entrar em completa falência.
E queria, ainda, dar um depoimento: eu, quando eu era Deputado Estadual, por conta dessa maldita cota
de passagem que nós tínhamos, antigamente, nas Assembleias Legislativas, foi feita uma denúncia e houve
uma quebra de sigilo – o Ministério Público quebrou nosso sigilo por livre e espontânea vontade. E, com 15
dias, nossa vida estava escancarada nos jornais. E, até hoje, eu respondo um processo, porque vendi um carro
e tinha depositado o dinheiro em minha conta, e a Receita Federal disse que eu tinha um dinheiro indevido
em minha conta. E eu não consegui explicar que havia sido de um carro que eu havia vendido. Até hoje eu
respondo um processo que pede a cassação do meu mandato aqui. Como eu tive o tal e abençoado fórum
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privilegiado, todos os Deputados que foram julgados lá no meu Estado foram absolvidos, e eu subi para cá e
até hoje respondo a esse processo.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Quem manda ser Senador? (Risos.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Esse negócio de quebra de sigilo bancário é muito
sério. Isso mexe com a vida das pessoas.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC. Fora do microfone.) – Violentamente.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Isso mexe com a vida das pessoas.
Eu penso que este momento que estamos vivendo aqui... Daí o depoimento do Senador Randolfe ter
sido muito importante para mim, porque eu me assustei: “Meu Deus, será que o Senador Randolfe mudou?”Não
mudou, não! A linha é a mesma, e eu acho que esse projeto do Governo, pelo menos num primeiro momento,
é a salvação da lavoura. Pelo menos, é o que disse o Ministro: não temos outra possibilidade a não ser buscar
esse recurso que se supõe que virá – supõe-se que virá!.
Então, penso que nós temos de criar os mecanismos para que esses recursos possam vir, e não espantá-los, como disse o Senador Blairo Maggi. Nós temos de atraí-los.
Obrigado, Presidente.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Davi Alcolumbre.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Presidente, gostaria de fazer algumas considerações diante do que ouvi dos eminentes Senadores, inclusive do próprio Senador Randolfe Rodrigues, que reputo
ser um dos grandes Senadores deste Congresso Nacional e deste Senado Federal, pela brilhante participação
ativa em defesa dos interesses da sociedade e de nosso Estado, o Amapá, que represento neste Senado Federal.
Eu tentei anotar alguns itens que cada Parlamentar colocou e quero fazer algumas ponderações sobre
alguns deles.
O Senador Randolfe Rodrigues colocou, no início dos trabalhos, que o Supremo Tribunal Federal negou,
em liminar, a quebra de sigilo de duas pessoas solicitada por esta Comissão, a CPI do HSBC. Quem foi o Ministro que negou, em liminar? O Ministro Celso de Mello nega, ontem ou anteontem, se não me engano, a liminar
de duas pessoas que tiveram a transferência do sigilo quebrado por esta Comissão.
Mas, no dia 10 de julho, o Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma
liminar suspendendo a quebra de sigilo da ex-mulher e das filhas do doleiro Alberto Youssef lá, na CPI da Petrobras. Para o Ministro Marco Aurélio, a medida aprovada pela CPI da Petrobras é descabida. A obtenção de
informações de pessoas ligadas à investigação não pode ser desprovida de critérios.
Daí, então, Sr. Presidente, Relator, Senador Randolfe, apresentei requerimentos nesse sentido para que
pudéssemos, extrapauta, votar também o pedido de reconsideração feito por uma família: Rosane Ferreira Barata, mulher; Jacob Barata, pai; David Ferreira Barata, filho; Jacob Barata Filho, filho, irmão de David. Ou seja,
o que também pesou para que eu pudesse trazer esse requerimento foi essa decisão. Um Ministro decidiu de
uma maneira e outro, em relação à mulher e às filhas do doleiro, decidiu de outra. Portanto, apresentei esses
requerimentos e apoio também o pedido de reconsideração feito pela Drª Paula Queiroz Frota. E discutiremos
todos os que estiverem na pauta no dia de hoje.
Segundo posicionamento: o ofício que a Comissão mandou para o governo da França. Foi dito ainda há
pouco pelo Relator, Ferraço, que não foi autorizada a transferência das informações. E o Senador Ferraço, com
base no relatório preliminar, do qual, logo em seguida, debateremos sua discussão, sua leitura e seu encaminhamento para os Senadores, disse também que o Governo do Brasil, a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da República já têm as informações oficiais encaminhadas pelo governo da França. Ou seja, nega-se
para a CPI e disponibiliza-se para o Governo brasileiro e para as instituições. É outro problema, porque a CPI
fica muito fragilizada em virtude de estarmos aqui quebrando o sigilo bancário de algumas pessoas.
Outras ponderações que faço, e aí não fiz na reunião onde mesmo votei a favor e contra alguns requerimentos em virtude da leitura feita pelo Senador Randolfe do andamento do processo, se tinha uma suspeita
de movimentação, se tinha processo, se tinha processo criminal, se tinha denúncia.
No caso da Drª Paula Queiroz Frota, eu estava lendo o pedido de reconsideração encaminhado à Presidência. Foi quebrado o sigilo dela dizendo que ela tinha problema na Justiça em outros processos de produtos
químicos. E ela manda aqui. E eu votei para quebrar o sigilo entendendo que ela tinha os processos em outra
esfera judicial já relacionados a produtos químicos de uma empresa. Não estando, entretanto, envolvida em
qualquer investigação ou processo acerca de suposto desvio de produtos químicos controlados, como também
demonstra certidão negativa. Ou seja, eu votei para quebrar o sigilo da Srª Paula Queiroz Frota acreditando
que ela tinha outro processo no critério que eu adotei: quem tivesse 1, 2, 3, 4, 5 processos, eu quebrava; quem
tivesse só movimentação (Ininteligível.), eu não quebrava. E ela encaminhou certidão dizendo que não tem pro-
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cesso. Está protocolado. Eu já li todas as certidões. E é verdade. Não tem processo envolvendo produto químico. Eu votei para quebrar o sigilo dela porque haveria processo envolvendo produtos químicos no nome dela.
Quarto, Senador Randolfe Rodrigues, com muita propriedade e, talvez, com muita felicidade, quero dizer a V. Exª que este debate só está sendo possível hoje do projeto de lei de repatriação de recursos, onde o
próprio Governo brasileiro e nós todos Parlamentares entendemos que isso aqui é uma saída para o Governo
resolver os problemas das contas públicas, porque vai trazer R$35 bilhões, conforme os números levantados
pelo Governo...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT. Fora do microfone.) – Fala-se em até R$100 bilhões.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Até R$100 bilhões, corrige-me aqui o Senador
Blairo Maggi.
Isso tudo, Senador Randolfe, se deu em virtude da formatação e da constituição da CPI de que V. Exª foi
autor do requerimento de criação e instalação, da qual faço parte.
Só que olhe só: existem 500 mil contas no mundo, como V. Exª coloca: oito mil contas no HSBC, que totalizam algo em torno de R$19 bilhões a R$20 bilhões; 451 contas de uma lista que a Comissão Parlamentar
recebeu através da primeira denúncia veiculada pelos jornalistas.
Nós colocamos 51 contas na pauta, se não me engano, na sessão anterior; quebramos 19 e outros retiramos de pauta, aguardando informação. Então, assim, ou vamos quebrar das 500 mil contas ou das oito mil
contas do HSBC, porque esta CPI é do HSBC, ou das 451 ou das 51. O que não pode é haver dois pesos e duas
medidas!
Então, quero até fazer uma autocrítica: quando da sessão passada, era para eu ter votado contra tudo
isso, contra essas quebras de sigilo de todo mundo, porque, agora, ou se vai cobrar de todo mundo...
Eu cometi uma injustiça contra a Paula. Entendi que ela tinha um processo, e agora ela mandou uma
certidão. Eu nem sei quem essa Paula Queiroz; não tenho noção de como ela seja. E aí, quando vejo o Ministro Marco Aurélio decidir sobre a mulher e as filhas, também cometi uma injustiça com a Srª Rosane, com o Sr.
Jacob, com o Sr. David.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, em relação a esses aí,
o senhor não cometeu injustiça; o senhor foi contra.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Ah, eu perdi.
Então, vamos votar hoje, para eu continuar na minha posição.
Diante das ponderações feitas pelos Senadores, quero manifestar total concordância com a posição do
Senador Blairo Maggi, no sentido de que a discussão desse projeto de autoria do Senador Randolfe – e o Senador Delcídio tinha um anteriormente, em discussão desde 2009 –, com certeza terá meu apoio. Ele terá da
minha parte o voto favorável, para que possa acontecer.
Também quero dizer ao Senador Randolfe que, ontem, V. Exª coloca que o DEM e o PSDB foram contrários e que por isso não tivemos a reunião.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – V. Exª obstruiu.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Quem pediu a verificação foi o Senador Humberto Costa, Líder do PT.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, V. Exª obstruiu. V. Exª
obstruiu.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Ele pediu a verificação, não foi o PSDB, nem o DEM.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, mas V. Exª obstruiu,
sendo contra o projeto.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Então, eram essas, Presidente, as minhas considerações.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Eu gostaria que fosse retomada a nossa pauta.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Não, só vou dar, por último, a palavra
ao Senador Randolfe, depois vou dar encaminhamento ao Senador Ricardo Ferraço, que vai resumir a proposta do relatório parcial. E nós vamos publicar, para cada Senador dar sugestões, enfim, ter acesso, para que, no
retorno do recesso, possamos nos posicionar em relação ao relatório parcial.
E, quanto à questão em tela, do debate aqui, acho que a Presidência da CPI não tem outro posicionamento, a não ser a continuidade das investigações a partir da decisão do Plenário.
E, quanto a qualquer posição de suspensão etc., pelo menos na Comissão, não existe respaldo regimental;
portanto é assunto do Plenário do Senado ou da Presidência do Senado, porque envolve já uma proposição a
partir das informações da CPI, que já está em plenário.
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Enfim, acho que o encaminhamento é ouvir o Relator na questão da sugestão parcial do relatório, e nós
o publicarmos para que todos os Senadores tenham acesso, com sugestões etc. Quem sabe se não vêm sugestões adequadas, para que o Plenário do Senado ou a Presidência do Senado resolva essa questão que o
Senador Blairo Maggi levantou aqui.
Então, dou a palavra ao...
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Sr. Presidente, pela ordem, por favor.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – O Senador Otto antes, que
falou...
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Presidente, como cheguei depois, porque estava na outra CPI, a do Carf, queria tomar conhecimento de qual foi a proposição que foi feita pelo Senador Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – O Senador Blairo Maggi levantou uma
questão. Dado o posicionamento da CPI em avançar nas investigações, inclusive já com quebra de sigilo bancário de alguns investigados, aprovados na outra reunião...
Ou melhor: esta reunião foi provocada também para reconsideração dessas quebras. Ocorre que, nesse
ínterim houve uma proposta de lei, de iniciativa do companheiro – há ainda outras propostas, mas a principal
iniciativa é essa – do Senador Randolfe, daqui da CPI. Diante disso, o Senador considera que há uma contradição: avançar nas investigações para aqueles que têm dinheiro lá fora, uma vez que há uma iniciativa de lei que
cria condições de este cidadão, que, porventura, quebrou as regras fiscais ou criminais, possa repatriar esse
dinheiro e recuperar esse crédito. Ele acha que a investigação avança e, ao mesmo tempo, uma lei cria condições para esse cara se recompor perante o País.
Essa, a questão que ele levantou aqui.
Com a palavra o Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sr. Presidente, antes mesmo
de contraditar alguns colegas e dialogar sobre o que foi dito aqui, parece-me que existe uma proposta concreta
feita pelo Senador Blairo Maggi, sobre a qual eu consulto V. Exª. É a proposta de suspensão das investigações.
Parece-me que é isso, e eu acho que nós temos que deliberar sobre isso.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC. Fora do microfone.) – Suspenderia a CPI, mas não é
possível, como o Presidente acabou de falar.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Sr. Presidente, a minha sugestão é que nós achássemos uma forma de não sermos incongruentes nas duas coisas que nós estamos fazendo na Casa. Qual é o
caminho legal eu não sei; eu sei que o caminho é político: ou se prorroga a CPI, esperando a aprovação desse
PLS... Enfim, a solução é política. Acho que as duas coisas não cabem na mesma cesta neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Então, a Presidência está dizendo o
seguinte: não há respaldo – nem para a Presidência, nem para o Plenário – para a suspensão de CPI, de investigação. Nós temos um prazo primeiro para cumprir essa tarefa. É o que nós estamos fazendo, embora com
essas questões.
No entanto...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Nós podemos cumprir o prazo e não votar mais nada.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – O prazo é até quando?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP. Fora do microfone.) – Dia 19
de setembro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Setembro.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP. Fora do microfone.) – Sim,
perdão; dia 4 de setembro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Então é o seguinte, o que eu estou...
Senador Blairo, veja se compõe aqui um exercício de encaminhamento coletivo: nós vamos ouvir o relatório parcial do Senador Ferraço, nosso Relator, e os Senadores vão ter acesso, assim que o publicarmos...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Mas antes disso há um requerimento do Senador Randolfe sobre oitiva.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Sim; nós vamos votar os dois requerimentos que estão aqui. Aliás, seis...
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Os seis, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – São duas proposições de requerimento: um que requer discussão política e da França e o outro da reconsideração ou não. Certo?
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Então, neste ponto, o que eu estou encaminhando é o seguinte, vamos ouvir o seu relatório parcial; os
Senadores têm acesso e dão sugestão, para que chegue ao Plenário ou à Presidência do Senado um processo
deste levantamento, dado que o assunto principal que o Senador levantou já está em discussão no Plenário,
que é a questão da lei da repatriação ou não.
Então, como nós não temos condições e autoridade de decidir isso, vamos remeter à Presidência ou ao
Plenário.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Mas, Presidente, o senhor está falando que são
seis as sugestões que o Relator vai expor para esta Comissão, ainda hoje. Pergunto: elas serão apensadas ao
projeto do Senador Randolfe, como sugestões?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Não; é o relatório que nós vamos...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Eu estou, inclusive, repensando, Sr. Presidente,
se eu apresento esse relatório parcial aqui hoje.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Nós estamos diante de um fato novo.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Não, são coisas complementares. São coisas que
não são excludentes.
Por que o meu relatório parcial não avança em um processo de investigação? Porque não nos foi possível, ainda, ter acesso às informações. Ou seja, as informações veiculadas pela imprensa são importantes para a
investigação jornalística, mas elas não servem como matéria formal para a investigação. Isso há jurisprudências,
as mais assentadas, de que nós precisamos ter acesso à lista formal, oficial. A legislação brasileira não pressupõe
que você possa investigar fatos denunciados se esses foram recepcionados de maneira ilícita.
Então, há uma efetiva dificuldade. Nós fizemos um esforço em torno do Ministério da Justiça do governo francês, e o governo francês não reconheceu, neste momento, a legitimidade desta Comissão Parlamentar
de Inquérito.
Assim, nós estamos aqui apresentando sugestões de projetos, mas que não têm urgência também, porque eu estou ouvindo muito, mas, como relator, ao final, vou apresentar o relatório, e o meu relatório detalhará
tudo o que eu tive de impressão sobre isso tudo. Relator não costuma falar muito, até porque relator fala nos
autos; é ali que o relator fala, é ali que a posição do relator vai ser conhecida.
Portanto, Sr. Presidente, em vista disso, eu acho que não se faz, inclusive, necessário que a gente possa...
Há questões conjunturais a serem decididas aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu posso, inclusive,
apresentar esse meu relatório parcial na retomada dos trabalhos em agosto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Então deixe-me ver se encaminho
aqui, Senador Otto e todos os nossos Senadores, para ver se é possível a gente chegar a um encaminhamento
de consenso aqui.
O Senador Ricardo Ferraço suspende a leitura do relatório parcial, deixando para o pós-recesso, e nós
encaminhamos a seguinte questão: a CPI continua com a sua investigação, com os dados que temos, e reforça
a continuidade com a votação de dois pontos que ainda estão por seguir – a ida à França e a questão da reconsideração. E nós provocamos uma consulta, não sei de que forma, ao Presidente do Senado sobre essa situação
levantada pelo Senador Blairo Maggi, dado que ele considera uma incongruência o avanço da investigação e
essa questão da lei que acaba criando a possibilidade de repatriação.
Então é o seguinte: nós continuamos com a investigação, de posse do que nós temos, e vamos fazer
essa consulta ao Presidente da Casa, uma vez que esse assunto também já está em plenário para discussão.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Presidente, permita-me.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Eu queria ver se é possível a gente
acordar nesse encaminhamento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, não é.
Permita-me, Presidente. A CPI tem soberania para decidir. Nós vamos consultar o Presidente do Senado
sobre o que nós vamos decidir fazer?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – V. Exª não entendeu.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Eu ouvi isso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Não, então V. Exª ouviu errado. O que
eu estou dizendo é o seguinte: vamos continuar com a investigação, portanto, com a autorização que a CPI tem
de investigar, com a sua autoridade; no entanto, essa questão da incongruência levantada aqui...
V. Exª não está concordando porque não acha que há incongruência, mas aqui há uma maioria que estabeleceu esse...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – De que há uma maioria
aqui eu não tenho dúvida, está pacificado, isso aí está pacificado!
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O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Senador Randolfe, eu acho que V. Exª deveria
ser o primeiro nesta Comissão, por ser o autor do projeto de lei de repatriação de recursos, a apresentar uma
bandeira branca nesta Comissão, de dar um sinal e uma demonstração de que nós queremos trazer o dinheiro
que está lá fora.
Agora, de um lado, V. Exª tem um projeto no plenário para ser votado, sobre o qual nós estamos tentando fazer o convencimento dizendo: “Olha, traga o dinheiro, repatrie o dinheiro, que não haverá problema”;
e, de outro lado, o autor do projeto senta na outra cadeira e quer meter o arreio no pessoal? Eu não entendo,
Senador, sinceramente.
V. Exª deveria ser o primeiro aqui a dizer: “Vamos aguardar a votação e, se houver a repatriação...” Enfim,
alguma coisa parecida.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Senador, permita-me
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Qual o instrumento jurídico eu não sei, mas...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Senador, permita-me uma
coisa.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Já; mas o político, o político pode ser tomado. É
isso que eu não entendo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Permita-me um coisa. O
critério para nós sabermos...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Eu não sei como nós vamos convencer esse pessoal a trazer dinheiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Como nós vamos saber...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – O meu conselho vai ser: “Não tragam nada, porque,
se o Senador Randolfe vir alguém trazendo dinheiro, vai ter uma CPI amanhã ou depois para fazer isso”. Não dá!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não!
Qual é o critério para sabermos o que é joio e o que é trigo? Investigando!
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC. Fora do microfone.) – Mas vai investigar à solta, os que
trarão dinheiro também?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sim, veja: os que, à luz do
projeto... Primeiro, vocês estão falando de um projeto que o partido de V. Exª, Senador Paulo Bauer, obstruiu
ontem, e um projeto que deverá ser votado talvez só em agosto ou setembro. Então, até lá se suspende a CPI?
Segundo, para nós separarmos o joio do trigo, nós temos que investigar. O que cometeu, aquele que não
declarou recursos, este se entende com a Receita, não é aqui com a CPI. O que somente não declarou recursos
se entende com a Receita; agora, aqueles que estavam metidos em Lava Jato, mensalão, trensalão, o caramba
a quatro disso, é a CPI que tem de investigar e saber se a origem disso é ilícita. É simples assim! O critério é investigar. É simples!
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT. Fora do microfone.) – Bom; primeiro, vamos investigar todas as contas que há lá fora para, depois, saber quem vai trazer dinheiro para cá ou não. Senão não tem
jeito. Desculpa!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não; as que o Coaf nos disser. Temos instrumentos jurídicos para investigar.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Como eu falei antes, toda operação que saiu do
Brasil e que não está declarada o Coaf tem que saber. Não é possível! Se o dinheiro saiu daqui, ele tem que
saber, no mínimo tem que saber.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Senador, pelo amor de
Deus, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal respaldando esta CPI. A gente quer derrotar a CPI no momento em que a CPI está respaldada.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Não; eu quero é dar um sinal político: se nós queremos trazer para cá 40, 50 bilhões de recursos que estão lá fora, tem que haver um sinal político, senão não
traz. Não traz! Porque nós não vamos trazer o Ministério Público para esta Mesa para assinar junto conosco. É
uma lei! Nós estamos acenando para as pessoas: tragam, que não terá problema. Mas nós não estamos dando
garantia absoluta que não terá problema. A começar por V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Presidente...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC. Fora do microfone.) – Vamos votar, Presidente!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não; é isso. Vamos votar.
Eu acho que realmente tem que votar.
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Há uma maioria estabelecida nesta CPI, e acho que maioria tem que exercer o seu direito de ser maioria.
Há uma proposta concreta de suspensão da CPI, e isso se resolve votando. Eu quero reafirmar que, apesar da
minha divergência, isso só se resolve votando.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Não; essa não é a sugestão. Isso aí não
está em questão.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Mas a suspensão não pode acontecer.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – V. Exª me garante a palavra? (Pausa.)
Obrigado.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Então, é o seguinte.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Sr. Presidente...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – É só para estabelecer o seguinte, até sobre o que foi argumentado aqui.
Senador Davi, V. Exª acabou de estabelecer aqui um paralelo incabível. A decisão sobre a CPI... O que o
Supremo Tribunal Federal, através do Ministro Marco Aurélio, disse sobre...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Desculpa, Senador, mas o tema dos
dois requerimentos seguintes – se vai ou não à França ou se reconsidera ou não... Vamos deixar esse debate
para depois? Vamos dar encaminhamento dessa questão aqui.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Eu estou com a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – O encaminhamento dessa questão...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Eu estou com a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Eu não a estou tirando, mas é só ordenar os trabalhos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Mas no meio da minha
palavra, Excelência?!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Isso, isso, no meio da palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – No meio da palavra?!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – É; para dizer o seguinte...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Então isso não é cassação
de palavra não?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Não, porque você está tratando do
outro ponto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, eu estou falando desse. Estou tentando contraditar o que o Senador Davi falou sobre esse ponto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Não, ad argumentandum...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Garanta, pelo menos, o
direito aqui ao “jus esperneandi”. Pelo menos!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Pronto, “está sendo cassado aqui o
Randolfe!” Tome! Tenha a palavra, Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Obrigado. Aliás, não estou
pedindo nada para mim, porque está no Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Está sendo cassado o Randolfe aqui. Opa!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Está. Está no meio do debate!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Ô Randolfe! Não faça isso! Não crie
esse caso!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Está no meio do debate!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Ninguém está cassando nada!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Está no meio do debate!
Eu queria contraditar o que foi dito aqui.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Transparente aqui. Transparente! Não
use esse adjetivo: está sendo “cassado”!

288

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, eu estou no meio...
Eu estou com a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Retome a palavra. V. Exª tem a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Tem o direito da palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não preciso da ironia de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Tem o direito da palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Eu preciso só do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Tem o direito da palavra...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Só preciso do Regimento
para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – ... senão V. Exª vai dizer que está sendo cassado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não; estou! Por V. Exª estava. Por V. Exª estava!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Está bem. Está bem, Senador Randolfe.
O Senador Randolfe, tem a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Presidente, aqui está caracterizado: há uma maioria aqui estabelecida. Vamos resolver esse tema, simplesmente, tranquilamente, aqui
no voto, não tem problema! Eu vou votar contra.
Agora, o Senador Davi trouxe uma questão aqui: comparou a decisão, que ampara esta CPI, que salvou
esta CPI; duas decisões aqui do Supremo Tribunal Federal que dizem que as quebras de sigilo desta CPI são legítimas. Ou seja, o cidadão recorreu ao Supremo, e o Supremo Tribunal Federal disse: “Você está errado”.
No caso da CPI da Petrobras, eu não sei as razões da CPI da Petrobras! Eu só sei que a CPI da Petrobras
errou nas quebras de sigilo em relação às filhas de Youssef, que, talvez, não tenham relação com Youssef, que
é o investigado.
Há uma decisão! Não são matérias similares, a primeira da segunda.
Em relação a esta CPI, o Supremo Tribunal Federal disse aqui: “Olha, esta CPI está correta no seu procedimento de investigação”.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – O senhor me permite um aparte?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – “Siga no procedimento de
investigação”.
Além disso, Sr. Presidente, eu acho realmente que o dinheiro não fala, Senador Paulo Bauer. Eu acho que
dinheiro revela e denuncia. Eu acho que se nós procurarmos... Eu quero reiterar o que os Líderes dos partidos
de V. Exªs disseram ontem. Temos que saber qual é o dinheiro que está aí; não estou falando em declaração,
como fala o projeto de lei. E, ontem, o que não foi explicado é sobre declaração. Declaração, não declaração,
que se entenda com a Receita. Agora, corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de drogas... E, olha, quebramos o sigilo bancário de um colombiano na semana passada, isso sim! Isso é crime! Isso é crime que se investiga através de CPI.
Veja, Senador Davi: V. Exª fala do projeto, mas V. Exª obstruiu ontem! Obstruiu a sua votação. É uma incoerência gritante nas questões.
A Srª Paula Frota encaminhou documentos para cá justificando. Os requerimentos que estão aqui, que
V. Exª acaba de apresentar, das baratas todinhas aqui, todos eles que V. Exª acaba de apresentar, eu não recebi
um documento deles explicando por que não deveria quebrar o sigilo. A Srª Paula Frota pelo menos explicou,
fez uma argumentação.
Agora, Sr. Presidente, nós fizemos 17 quebras de sigilo – três fiscais e 14 bancários e fiscais – na última
reunião. Alguns desses foram ao Supremo, que não deu razão a eles e garantiu a razão da CPI. E, agora, a CPI
vai rever a sua decisão, depois que ela foi fortalecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal?
Desculpe-me, mas é um descabimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Deixem-me só encaminhar o primeiro
item, porque, ao final, eu tinha razão. Todos os argumentos que ele usou são do debate seguinte.
É o seguinte o encaminhamento: sobre o levantada da incongruência dessas questões, a CPI, esta Presidência não tem autoridade regimental para suspender qualquer investigação.
Nessa situação, o que estou encaminhando? Que a gente continue com as investigações, sem prejuízo
do debate seguinte dos requerimentos, e que a gente remeta a situação, através de consulta, ao Presidente da
Casa para responder a essa situação, chamada incongruência.
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É esse o encaminhamento que a Presidência está dando.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Presidente, uma pergunta: o Plenário da CPI pode
antecipar o seu final? Há um prazo, mas se pode antecipar o final desse prazo?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Acho que não.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Se houver relatório e voto do relatório...
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Sr. Presidente, Senador Paulo Rocha, por favor, pela
ordem.
Eu acho um equívoco encerrar a CPI agora, até porque o Senador Randolfe colocou uma coisa muito clara: o debate no plenário, ontem, sobre a repatriação desses recursos que estão lá fora foi político, ideológico,
que não vem de maneira nenhuma a ajudar o Brasil.
O PSDB todo ficou contra. O próprio Senador Davi Alcolumbre ficou contra. No momento em que aprovar o projeto da repatriação, encerra-se a CPI, até para que haja sintonia entre o que é dito aqui e o que é dito
lá no plenário do Senado, para se aprovar. É importante para o Brasil repatriar esses recursos, mas lá o PSDB foi
contra, obstruiu, não queria que se aprovasse o projeto, que é um projeto para injetar recursos no Brasil, que
passa agora por um momento dificílimo, de perda de arrecadação, de recessão, de desemprego, de inflação.
O debate vai ser sempre ideológico? Vamos matar o Brasil? Vamos destruir o Brasil? Vamos fazer o impeachment da Presidente Dilma, para levar ao caos total?
Então, no momento em que se aprovar lá, que o PSDB tenha lá a mesma linguagem que tem aqui, encerra-se a CPI. Essa é a posição que deve ser lúcida e deve ser tomada.
É um equívoco querer encerrar a CPI.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Então, isso reforça o meu encaminhamento: vamos continuar com as investigações e vamos ...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Presidente, eu fiz um pergunta e espero uma resposta.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – ... fazer uma consulta à Presidência
da Casa...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Não; não é isso. Se eu propuser um requerimento
para antecipar o final da CPI – não sei qual o seu prazo final...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Dia 4 de setembro.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Dia 4 de setembro.
Sobre eu apresentar um requerimento para trazer para 4 de agosto, eu quero saber se isso é legal e se a
Comissão aceitar... Enfim, eu quero saber se isso é legal ou não.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Posso argumentar com o
Regimento, Sr. Presidente, em questão de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – O Regimento diz o seguinte: só se antecipa o final do funcionamento da CPI com a aprovação do relatório final. É isso que nos respalda, ou seja, o
relatório.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – V. Exª me permite?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Então, se já não há um relatório final
para ser votado, aí não cabe nenhum requerimento de antecipação do final.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Presidente, V. Exª me permite?
Art. 150 do Regimento Interno:
Ao término de seus trabalhos, a comissão parlamentar de inquérito enviará à Mesa, para conhecimento do Plenário, seu relatório e conclusões.
Art. 152 do mesmo diploma, o Regimento Interno:
O prazo da comissão parlamentar de inquérito poderá ser prorrogado, automaticamente, a requerimento de um terço dos membros do Senado, comunicado por escrito à Mesa, lido em plenário e
publicado no Diário do Senado Federal, observado o disposto no art. 76, §4º.
São exatamente os fundamentos do que V. Exª expôs. Ou se antecipa o relatório – é uma alternativa, é
uma hipótese de conclusão –, ou os trabalhos se darão no prazo devido e estimado para a CPI.

290

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Na prática, o primeiro prazo é 4 de setembro; o
segundo prazo é quatro meses após 4 de setembro.
Quero compartilhar com os Srs. Senadores uma dificuldade: os sigilos bancários que nós quebramos
aqui, há 15 dias, eu só devo recebê-los – aliás, eu e qualquer um de V. Exªs – no princípio de agosto, porque a
Receita Federal e o Banco Central pedem, pelo menos, 30 dias para informar todos esses dados e elementos.
Então, só no princípio de agosto é que nós vamos receber os sigilos que foram quebrados. E nós não sabemos
como essas informações vêm; se elas vêm organizadas, se elas vêm elaboradas, processadas, ou se nós vamos
ter que fazer todo esse trabalho.
Eu estou querendo dizer o seguinte, Presidente: há concretas dificuldades. Então, nós precisamos começar a pensar se vamos prorrogar ou não o prazo da CPI, porque, se for para prorrogar o prazo da CPI, aí o requerimento do Senador Blairo Maggi é perfeito, porque, se temos mais prazo, não precisamos acelerar. Agora, se
não temos prazo, aí temos que acelerar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Eu mantenho o encaminhamento de
passarmos para os pontos seguintes da pauta, e o Senador Ferraço faz a leitura do seu relatório parcial na próxima reunião, após o recesso.
Nós vamos dar continuidade na discussão da pauta, nos dois itens seguintes, e, quanto a essas questões
levantadas aqui no primeiro debate, a Presidência fará uma consulta ou encaminhará à Presidência do Senado
essas questões.
Tudo bem? (Pausa.)
Item nº 1 da pauta:

ITEM 1
Requerimento Nº 2/2015
Requer a realização de diligência à França por esta CPI para realizar oitiva do Sr. Hervé Falciani, Audiência com autoridades francesas e Reunião com representantes do jornal “Le Monde”.
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues.
Tem a palavra o autor, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sr. Presidente...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – ... obviamente, se fosse
apreciado o requerimento do Senador Blairo Maggi, que não é o encaminhamento que V. Exª dá, esse requerimento já estaria prejudicado. Então, obviamente, como não é esse o encaminhamento...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não; faço questão de destacar isso, porque ainda há o espaço de o requerimento de S. Exª, o Senador Blairo Maggi, vir a ser apreciado.
Como não está, esse requerimento está mantido.
Justifica-se, Sr. Presidente, a ida de uma diligência desta Comissão à França por duas razões: a primeira,
a necessidade de ouvir o delator, o Sr. Hervé Falciani. As informações que nós temos são informações extraoficiais de que o Sr. Falciani – informações pela imprensa – chega a destacar a natureza dos dados de brasileiros,
da quantidade de brasileiros que estão na conta do HSBC na Suíça.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, como V. Exª e o Senador Ferraço muito bem explicaram ainda há pouco,
esta semana recebemos uma informação do Parquet Financier, que é o ministério público da França, contrário ao compartilhamento dos dados, apesar das diligências feitas pela Procuradoria Geral da República e pelo
Ministério da Justiça para ter acesso aos dados franceses.
Considero que nada substitui uma conversa dos membros desta CPI, da direção desta CPI, olho no olho
com as autoridades francesas, com o procurador geral de Justiça francês, com o chefe do Parquet Financier
francês, acompanhado do Ministério Público Federal.
Quero aqui informar aos membros desta Comissão que, na visita da Mesa desta CPI ao Procurador-Geral
da República, ele se colocou à disposição para designar um procurador da Procuradoria de Cooperação Internacional para acompanhar os membros desta CPI numa provável visita à França, para insistir na necessidade
de compartilhamento das informações.
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Vejam, não está perdido ainda o compartilhamento dos dados franceses, dados esses que já estão no
Brasil sob posse da Receita Federal, sob posse do Ministério da Justiça, através do SRI, e sob posse também da
Procuradoria Geral da República. Então, teria dois fundamentos esse requerimento. Primeiro, a oitiva do Sr. Hervé Falciani; segundo, um diálogo olho no olho com as autoridades francesas, acompanhados de um membro
do Ministério Público Federal para convencê-los da necessidade de compartilhamento.
É essa a justificativa do requerimento, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Em discussão.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Para discutir, Presidente.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Muito obrigado.
Presidente, quero dizer que não vou apresentar nenhum requerimento para abreviar o final desta CPI.
O que coloquei aqui é que estamos fazendo um trabalho incongruente, ou seja, chocando A com B. Não acho
que isso esteja correto. Se queremos repatriar dinheiro que está fora, devemos sinalizar o que vamos fazer no
futuro. E a sinalização aqui do futuro é muito ruim.
Portanto, eu não vou apresentar nenhum requerimento, mas quero deixar a minha preocupação na CPI
e dizer que vou votar contra a ida à França por qualquer membro desta Comissão, porque acho que não devemos seguir nessa investigação enquanto não aprovarmos o PLS, se é que vamos aprovar. E, se vamos aprová-lo,
para que será, se temos a intenção de investigar tudo e saber de onde foi o dinheiro, para onde foi o dinheiro,
o que vamos fazer.
Meu voto é contra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Otto.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Sr. Presidente...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Estou encaminhando, mas vai ser contra.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Sr. Presidente, o requerimento apresentado pelo Senador Randolfe tem muita justificativa para se ouvirem as autoridades francesas. No entanto, como coloquei
aqui antes, no momento em que for aprovado o projeto do Senador Randolfe, de repatriação desses recursos,
eu acho que o requerimento fica prejudicado. Então, eu aguardaria, porque, se por acaso for aprovado o projeto de repatriar os recursos, não haverá necessidade nenhuma de ir à França, porque seria um custo para o
Senado. Se aprovarmos, não haverá necessidade.
Eu concordo, inclusive, que devemos solicitar aos Líderes da oposição, aos prestigiosos Líderes do PSDB,
que aprovem o projeto do Senador Randolfe no plenário. Aprovou-se, no momento da aprovação, eu acho que
a CPI ficará prejudicada para continuar. Mas, até lá, é um caminho muito grande, inclusive, vai ser uma maneira
de buscar o apoio do Senador Paulo Bauer, que está aqui conosco, do líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, mostrando que não há incoerência nesse sentido. Esse projeto do Senador Randolfe, de repatriar os recursos, eu
acho uma coisa fundamental, importante; outros países fizeram isso. E aí a CPI ficaria prejudicada.
Eu vou votar contra o requerimento para ir à França exatamente por isso. O que há de mais importante
hoje, para o País, é resolver essa questão financeira. Existem até uns levantamentos de que vamos entrar numa
recessão – estamos numa recessão já –, com o desemprego em alta, podendo chegar a dois dígitos; a inflação
também em alta. O País vive uma grave crise, e, na minha opinião, os grandes líderes aqui do Congresso Nacional deveriam tomar uma decisão de resolver a crise, que não vai afetar nenhum dos Senadores que estão
aqui, nenhum dos funcionários públicos do Governo Federal, mas vai afetar as pessoas economicamente mais
fracas, mais humildes. No meu Estado, já passa de 20 mil desempregados na construção civil. É um número
alto. A perspectiva dos prejuízos deve levar a dois milhões de trabalhadores desempregados. E esses recursos,
chegando aqui ao Brasil, vão ajudar em muito para resolver essa situação.
Então, tem que se colocar acima, a situação grave do Brasil, da ideologia, da doutrina, do debate político, do terceiro turno das eleições, que não pode acontecer mais, para que o País possa voltar à normalidade.
Então, eu voto contra o requerimento exatamente por isso...
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Presidente...
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Porque, na hora em que se aprovar o projeto de repatriar os recursos, acho que a CPI fica prejudicada.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Uma sugestão aqui...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Continua em discussão o requerimento da ida para a oitiva, lá na França, do Sr. Hervé Falciani.
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Tem a palavra, V. Exª, Senador Ciro.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Eu não era contra o requerimento do Senador
Randolfe, mas eu gostaria até de fazer um apelo ao Senador Randolfe.
O senhor veja que, hoje, acho difícil esse requerimento ser aprovado. O ideal seria que o senhor retirasse esse requerimento, neste atual momento em que nós estamos hoje, e voltasse, no caso, em um segundo
momento nesta CPI. Acho que, depois de aprovarmos o projeto e virmos aquelas pessoas que não repatriaram
seus recursos, aí, sim, nós vamos ter subsídios, porque há pessoas que estão com o seu dinheiro mesmo fora
do País ilicitamente, eu acho que seria mais oportuno para a CPI mandar uma delegação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Sinto-me contemplado nesse apelo. Eu ia fazer esse
apelo ao colega Randolfe, até porque ele é uma pessoa por quem temos um carinho e uma admiração muito
grande. O momento é impróprio para aprovar esse requerimento, diante do que já foi dito aqui pelos colegas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sr. Presidente, hoje, salvo
engano, confirmando aqui, é dia 16 de julho. A data final desta CPI é 4 de setembro.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC. Fora do microfone.) – Não; pode prorrogar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – O encerramento da CPI,
oficialmente, é 4 de setembro.
Ora, nós temos uma circunstância aqui colocada. Houve uma negativa... A ideia de ir à França não é só
ouvir o Sr. Hervé Falciani; é convencer as autoridades francesas da necessidade dos dados. É essa também a
ideia. E termos material para o trabalho de investigação. Nada substitui... Se nós não vamos ouvir o Sr. Falciani,
definamos aqui uma teleconferência com o Sr. Falciani; uma teleconferência. Mas nós temos que trabalhar, temos que avançar na investigação, temos que saber, temos que ter informações do Sr. Falciani.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT. Fora do microfone.) – À teleconferência eu sou favorável.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Então, se não vai haver a
ida à França, vamos estabelecer e aprovar aqui, por requerimento, no mínimo, uma teleconferência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – V. Exª está substituindo, então?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sim.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA. Fora do microfone.) – Está aprovado.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT. Fora do microfone.) – Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Como é que se viabiliza isso?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Ele já declarou, dizendo
que quer falar, que quer contribuir com as autoridades brasileiras.
Aliás, é importante lembrar – o Senador Ferraço poderia destacar isso – que, no encontro que tivemos
com o procurador-geral da República, o Ministério Público Federal levantou a possibilidade de trazer o Sr. Falciani através de salvo-conduto. Por que o Sr. Falciani não tem até aqui agora?
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Porque ele pode ser preso.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – É porque ele está na Difusão Vermelha, procurado pela Suíça. Então, é importante destacar isso.
Então, qual o melhor procedimento? Qual o procedimento? A Procuradoria Geral da República destacou
para nós que pode assegurar um salvo-conduto para a vinda dele. Nós temos dois mecanismos em relação ao
Sr. Falciani: um, o salvo-conduto para ele vir aqui; ou a teleconferência. Então, que no mínimo encaminhemos
isto: a teleconferência ou o pedido de salvo-conduto.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Excelências, na condição de Relator, é importante ouvir o Sr. Falciani? É. Mas qualquer coisa que o Sr. Falciani disser não será elemento para que este Relator
considere como alvo de investigação para que não seja feita aqui uma farsa. Eu não estou disposto a colaborar
com farsa, considerando que as declarações do Sr. Falciani não servem como fontes para investigarmos. Agora,
vamos fazer a teleconferência com ele? Vamos fazer a teleconferência com ele.
Eu quero dizer que – é importante frisar isto –, no documento que recebemos do Ministério da Justiça,
conclui-se:
[...] o pedido não pode ser cumprido, uma vez que o procedimento atualmente levado a cabo no
âmbito da Comissão não é qualificado como “penal” pelas autoridades francesas, não atendendo ao
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art. 3º do Tratado firmado entre Brasil e França. Ademais, entendem que, apesar de a Comissão Parlamentar de Inquérito possuir atribuições próprias de autoridade judicial, a mesma não a substitui
[a autoridade judicial], não possuindo poderes para propositura de ação ou julgamento, sendo que
o acordo supramencionado entre Brasil e França prevê somente envio de pedidos por autoridades
judiciárias.
Ou seja, essa é, formalmente, a decisão que nos foi encaminhada através do Ministério da Justiça da
França. Não é que a a França não reconheça o papel; é que, no acordo de cooperação, esse tipo de informação
está disponível para esse tipo de autoridade que tem a reserva da propositura de ação ou de julgamento, coisa
que nós não temos aqui como parlamentares.
Então, não acredito, sinceramente – perdoe-me, Randolfe –, que uma conversa cara a cara ou face a face
vá representar uma alteração protocolar como essa.
Eu acho muito cauteloso...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Permita-me, Senador, que, antes de decidirmos
sobre a viagem, que nós ter essa conversa por teleconferência com o Sr. Falciani, para nós nos assegurarmos.
Porque uma viagem como essa só tem sentido se nós tivermos a certeza do resultado. E a certeza do resultado que nos interessa não é só a conversa com o Sr. Falciani, mas que nós possamos voltar da França com essa
lista, para que possamos proceder à investigação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Então, vou dar o seguinte encaminhamento de acordo com o requerimento:
Prejudicados os itens 2 e 3, que seriam audiência com autoridades francesas e reunião com representantes do jornal Le Monde.
E vamos aprovar a seguinte questão: oitiva do Sr. Hervé Falciani, ex-empregado do HSBC e responsável
pela divulgação dos dados, por teleconferência.
De acordo? (Pausa.)
Aprovado.
A Secretaria vai viabilizar todas as condições para efetivar essa oitiva, após retorno do recesso.
Eu queria dar uma sugestão: que nós convidássemos a representação do Ministério Público Federal do
Brasil para estar nessa audiência. Pode ser?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Como?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Convidar o Ministério Público do Brasil – PGR – a estar presente nessa oitiva.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Isso é fundamental.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Aprovado, então, o convite.

ITEM 2
Requerimento Nº 162/2015
Requer seja trazida à deliberação do plenário da Comissão a documentação referente ao pedido de reconsideração da aprovação do Requerimento nº 129/2015, referente à quebra de sigilo da Srª PAULA
QUEIROZ FROTA.
Autoria: Senador Paulo Bauer
Há sobre a mesa, extrapauta, requerimentos de autoria do Senador Davi Alcolumbre.

ITEM 3
Requerimento Nº 163/2015
Requer que seja apresentado ao plenário desta CPI toda a documentação apresentada pelo Sr. Jacob
Barata Filho, para deliberação sobre a reconsideração da decisão anterior.
Autoria: Senador Davi Alcolumbre
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ITEM 4
Requerimento Nº 164/2015
Requer que seja apresentado ao plenário desta CPI toda a documentação apresentada pelo Sr. Jacob
Barata, para deliberação sobre a reconsideração da decisão anterior.
Autoria: Senador Davi Alcolumbre

ITEM 5
Requerimento Nº 165/2015
Requer que seja apresentado ao plenário desta CPI toda a documentação apresentada pelo Sr. David
Ferreira Barata, para deliberação sobre a reconsideração da decisão anterior.
Autoria: Senador Davi Alcolumbre

ITEM 6
Requerimento Nº 166/2015
Requer que seja apresentado ao plenário desta CPI toda a documentação apresentada pela Sra. Rosane
Ferreira Barata, para deliberação sobre a reconsideração da decisão anterior.
Autoria: Senador Davi Alcolumbre

ITEM 7
Requerimento Nº 167/2015
Requer que seja trazida à deliberação da Comissão a documentação referente ao pedido de reconsideração da aprovação do Requerimento de Jacks Rabinovich de número 140 de sua quebra de sigilo.
Autoria: Senador Ciro Nogueira
Encaminhamento, para inclusão na pauta, dos projetos extrapauta, para, depois, a gente votar um por um.
De acordo?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, Presidente.
Eu queria, Presidente, só destacar para V. Exª a fala de V. Exª na reunião do dia 9 de abril de 2015, quinta
reunião desta CPI, em que V. Exª definiu, e foi, depois, referendado pelo Plenário, o seguinte, palavras de V. Exª:
Por outro lado, também o procedimento que envolve a iniciativa exige que o autor do requerimento esteja presente, para poder defender e argumentar sobre os seus procedimentos. Convocação, o que é normal,
para evitar que os requerimentos extrapauta que envolvam esse tipo de assunto, quebra de sigilo, etc., sejam
aprovados sem uma publicação para que todos os Senador componentes da Comissão estejam presentes para
poderem processar aqueles que interessam.
Ora, veja, V. Exª, ad referendum do Plenário e com acordo do Plenário, em reunião anterior, estabeleceu
uma norma, uma regra para esta CPI, a ser adotada.
Qual é essa norma a ser adotada? Que requerimentos extrapauta que envolvem quebra de sigilo, convocação, outros temas, tenham que ser publicados com antecedência.
Foi V. Exª, ad referendum do Plenário, que destacou isso.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Além do mais, Presidente,
eu quero destacar o Regimento Interno, o art. 412.
O Regimento Interno, no art. 412, inciso VI, diz, claramente, o seguinte: “decisão dos casos omissos de
acordo com a analogia e os princípios gerais de Direito”.
Um dos princípios gerais de Direito é que matéria vencida não pode ser revista, mas o Regimento Interno avança, ainda, no inciso IX, e diz “decisão colegiada, ressalvadas as competências específicas estabelecidas
neste Regimento”. Não pode, obviamente, ser revista.
É um princípio elementar, que consta no nosso Direito, que é o princípio da colegialidade, porque, senão,
seria possível: ontem, foi votado, nesta Legislatura, o fim das coligações proporcionais. Esse tema não pode ser
apresentado de novo como proposta de emenda constitucional, ou seja, tema já votado não pode ser revisto,
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esta votação aqui. Isso é o princípio da colegialidade, é um princípio elementar que o Parlamento adota. Não
pode ser revista votação anteriormente feita, principalmente, não pode ser vista na mesma sessão legislativa.
Isso é um princípio.
Obviamente, como o Parlamento está um pouco mudado, está um pouco de pernas para o ar, o Presidente da Câmara tem, com o perdão da expressão, violentado bastante isso, mas isso é um princípio. Não vamos
trazer esse mau costume para cá.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Deixe-me ver, porque ele usou uma
palavra forte: “violentado”. Ainda agora...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, violentado não está
no Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Usou “cassado” também. Então, calma.
Eu não sou Eduardo Cunha e também, desde o início, ...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Eu tenho fé e esperança de
que não é! Acredito nisso, acredito em V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Desde o início da reunião, no primeiro
dia, eu disse isto aqui: eu não vou dirigir esta CPI com a questão do espetáculo em torno ou de avançar em direitos individuais e no Estado de direito. Ainda disse mais: porque eu sofri, ao longo de tantos anos, na questão
do mensalão, essa ação, inclusive do Judiciário.
Então, eu não queria fazer isso, ainda mais presidindo, porque eu acredito na democracia, acredito no
Estado de direito.
Quem quiser que rompa, quem quiser que quebre. Mas até a sobrevivência da minha ideologia e da minha posição política foi produto desses enfrentamentos para assegurar a democracia.
Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: aqui é uma Comissão, e eu considero, no Parlamento, uma
comissão como uma primeira instância. Temos, no próprio Regimento, que, com relação a projetos terminativos em comissão, o Parlamentar que possa se sentir vencido, pode recorrer, com o apoiamento de vários Parlamentares, ao Plenário, que seria uma instância superior à Comissão para resolver ou para até mudar a posição.
O Regimento do Parlamento estabelece isso. Ad argumentadum, trouxe por provocação de vários Senadores,
uma posição de reconsideração, que cabe num processo democrático e parlamentar dado o conjunto de interesses de questões que envolvem direitos individuais, Estado de direito, etc., etc.
Então, foi por isso que eu trouxe essa matéria. E que o Plenário decida, nada melhor, e perante a grande imprensa, perante todo o mundo. Inclusive há um conjunto de advogados aqui dos interessados, que nos
acompanham desde o início. Então, esta foi a minha promessa pública, ou seja, a transparência e assegurar os
direitos de contradição, direitos...
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Por isso, eu estou trazendo a matéria
para o debate. E que o Plenário decida. Vamos fazer a discussão de reconsideração e vamos incluir os vários
requerimentos. Esse é o meu encaminhamento.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Presidente, ainda não me referindo ao tema, ao requerimento – vou aguardar o Senador Randolfe ouvir – e à sua análise, eu queria, a propósito de suas palavras
aqui, fazer um depoimento pedindo a atenção e a compreensão do Senador Randolfe.
Eu conheço o Senador Paulo Rocha desde os tempos da Câmara dos Deputados. Fui e ainda sou seu adversário político. Ideologicamente, temos posições diferentes. E como V. Exª o conhece no mundo parlamentar
há seis meses, aqui no Senado, para onde o povo do Estado do Pará o trouxe, eu queria dizer a V. Exª, Senador
Randolfe, que não é necessário buscar manifestações e palavras do Presidente, mesmo que estejam nos autos...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – V. Exª está equivocado.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – ... para fundamentar qualquer...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Eu estou buscando fundamento no Regimento em decisão anterior desta CPI.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – V. Exª pode me ouvir?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Posso.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Esta CPI precisa trocar de nome.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Mas V. Exª não pode colocar palavras na minha boca.

296

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Sr. Presidente, eu quero que me assegure a palavra,
porque acho que esta CPI vai precisar trocar de nome. Não vai mais ser CPI do HSBC. Vai ser CPI do Randolfe.
É só ele que fala aqui.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Tenho outras ideias de nomes também.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Temos que ouvir a manifestação de todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Tenha calma, companheiro.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Eu, com muito respeito e com muita deferência, pedi
a atenção de V. Exª, pois queria apenas fazer um depoimento.
Eu confio, sinceramente, na boa intenção, na competência e na boa decisão do Senador Paulo Rocha,
porque sei exatamente o que o levou a viver grandes dificuldades e momentos difíceis na sua vida pública. O
Senador Ricardo Ferraço também foi Deputado Federal e nós sabemos como a Câmara dos Deputados funcionou em determinados momentos, com grandes dificuldades. E eu tenho certeza de que nós haveremos de
conduzir bem esta CPI se formos levados pelo bom senso acima de tudo. Isso porque os argumentos regimentais, os textos regimentais, as palavras ora ditas de uma forma, ora ditas de outra, não vão nos permitir avançar,
se nós não tivermos equilíbrio e bom senso.
Eu queria dar esse depoimento em homenagem ao nosso Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Continua em discussão a inclusão dos
seis requerimentos e a votação dos sete requerimentos.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Presidente Paulo, vou fazer uma referência aqui,
rapidamente, pois o meu interesse é discutir a matéria, é colocá-la em pauta e votá-la.
Mas eu queria fazer uma referência: eu sou Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional. Com
relação ao Projeto de Resolução 001, eu quero tratar da questão do artigo, do inciso, do parágrafo, do Regimento Interno da Casa, que foi suscitado pelo Senador Randolfe.
Como Presidente da Comissão, eu precisava pautar na reunião do dia de ontem, da Comissão, e a reunião
tinha sido cancelada, em virtude da sessão do Congresso, em virtude da última semana dos trabalhos. Em uma
conversa com todos os Senadores da Comissão, eles me pediram, apelaram para que não houvesse a reunião
da Comissão no dia de ontem e que a gente pudesse tratar das coisas da LDO, da sessão do Congresso e dessa
votação da reforma política que haveria no dia de ontem, como houve.
Entretanto, como não houve a sessão, convocaram o Vice-Presidente para abrir a reunião. A reunião estava cancelada e, regimentalmente, o Presidente era obrigado a convocá-la. Como havia um acordo, nós não
abrimos a reunião. Depois, pegaram um projeto que estava não sei onde e acharam uma brecha no Regimento
– tudo dentro da legalidade, conforme o Presidente Renan Calheiros falou ontem. Apensou-se o projeto que
estava na Comissão, que era impossível ir para o Plenário, mas quando se apensava o projeto, dava-se a possibilidade de ir. Foi votado ontem e foi derrotado, por falta de quórum.
Então, são dois pesos e duas medidas: quando o Governo quer tirar da Comissão para votar, pode haver
um novo pedido de reconsideração ou utiliza-se do instrumento do Senado para ir para o plenário; quando
uma pessoa faz um pedido de reconsideração, não se pode votar? Eu quero votar! Queria dar um exemplo, talvez não fosse uma comparação adequada, mas era isso.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Sr. Presidente, até por conta do horário, acho
que é melhor nós começarmos a votação. Por causa do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Então, aqueles que concordam com a
inclusão extrapauta dos seis requerimentos permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
O encaminhamento é a votação de um por um, conforme o processo anterior.
Senador Randolfe dá as informações de um por um, como envolve aquele mesmo método passado.
Em votação o Requerimento de nº 162, de 2015, do Senador Paulo Bauer.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Presidente, permita-me. V.
Exª encaminhou rapidamente. Assim como V. Exª anteriormente, eu me desloquei até o banheiro. Parece-me
que foi votada já a inclusão dos requerimentos extrapauta. V. Exª registre meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Registrado o voto contrário do Senador Randolfe na inclusão do extrapauta.
Primeiro requerimento em votação é o de nº 162, em que o Senador Paulo Bauer requer seja trazida à
deliberação do Plenário da Comissão a documentação referente ao pedido de reconsideração da aprovação
do Requerimento nº 129/2015, referente à quebra de sigilo da Srª Paula Queiroz Frota.
Tem a palavra o Senador Paulo Bauer.
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O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Sr. Presidente, agora V. Exª está colocando apenas
em votação se vai incluir na pauta? Ou não? Já votamos. Então já entramos no mérito.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Permita-me, Senador Paulo
Bauer, só uma questão. O requerimento do Senador Paulo Bauer já estava na pauta.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Isso. Os requerimentos do Senador Davi é que entraram.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Foram incluídos mais seis extras.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Queria dizer a V. Exªs, Srs. Senadores, que recebi no
meu gabinete uma correspondência da Srª Paula Queiroz Frota, informando que havia encaminhado à CPI um
pedido de reconsideração da decisão que tomamos a respeito da quebra de sigilo bancário.
Eu entendi que era necessário encaminhar aquele ofício à CPI, porque este é o fórum adequado para a
discussão do assunto. Não conversei com o Presidente, não conversei com o Vice-Presidente, tampouco com
o Relator ou com os demais membros da Comissão. Eu apenas entendi que não havia como eu, pessoalmente,
na condição e na qualidade de Senador, dar uma resposta a essa requerente, já que ela não é minha conhecida, parece que não é eleitora do meu Estado, e não me procurou pessoalmente, apenas encaminhou o ofício.
Eu, portanto, encaminhei o requerimento à Mesa, pedindo que o assunto fosse colocado em discussão
no Plenário, porque o requerimento que a signatária encaminhou à Comissão, cuja cópia eu pedi que também
fosse objeto de análise, percebi que contém informações que eu considero relevantes.
V. Exªs devem lembrar que, na reunião passada, eu fui, provavelmente, um dos mais contundentes na
argumentação e nas observações de cautela necessária para a quebra de sigilo. Não fui contra a quebra de sigilos, mas eu entendi que deveríamos ter determinadas regras, determinadas condições para aprovar a quebra
de sigilos bancários.
Eu colocava muito claramente que, no meu ponto de vista, o simples fato de alguém estar citado pelo
Coaf não seria suficiente para justificar a quebra do sigilo, uma vez que o Coaf não se refere a uma operação
específica no HSBC, uma vez que o Coaf não diz que a operação, apenas por estar inscrita, ou anotada ou informada ao Banco Central e aos órgãos competentes, mesmo órgãos policiais e da Justiça, deva ser considerada um ato ilícito.
De outro lado, eu também coloquei na ocasião que a quebra do sigilo bancário causa um dano muito
grande. O Senador Petecão aqui deu um exemplo clássico e muito claro a respeito de quanto um processo de
quebra de sigilo traz de prováveis e possíveis prejuízos à pessoa e às suas atividades comerciais, empresariais
e até pessoais.
Por isso, eu considerei – e eu não sei se os demais Senadores leram; aí, naturalmente, cabe à Presidência decidir se nós temos que fazer a leitura do que foi exposto pela requerente –, em princípio, que a questão
mais clara é que ela efetivamente respondeu à CPI, dizendo que não tinha contas na Suíça. Ponto. Isso é fato.
Ela disse que não tem, e, no seu requerimento, ela repete que não tem, tanto é que isso não está registrado em
Banco Central, não está registrado na Receita Federal, não está registrado em lugar nenhum.
Aqui, mal comparando, eu diria que, se alguém é acusado de alguma prática ilícita por alguma notícia
de imprensa, seria como dizer: prendamos a pessoa, vamos mantê-la presa, e vamos perguntar se ela cometeu
ou não o crime. Se ela disser não, nós a mantemos presa e perguntamos mais uma vez se ela praticou ou não
o crime. Se ela continuar negando, ela continuará presa. Por quê? Porque lá, no outro lado da rua, no outro
lado da cidade ou num outro jornal, alguém disse que daquele crime cabe a ela a responsabilidade. Nós não
podemos cometer esse descuido.
Segundo: ela explica, e eu quero dizer, Senador Randolfe, que, naquele dia, o motivo que me levou a
concordar com o requerimento de V. Exª foi quando foi mencionado que essa pessoa tinha problemas com
denúncias acerca de desvios de produtos químicos controlados. Quando, nesse processo agora, essa mesma
pessoa apresenta certidões negativas de todas as esferas judiciais, dizendo que nada existe contra ela, obviamente que me cabe até lhe questionar de que forma ou de que fonte o senhor conseguiu esta informação de
que sobre ela há denúncias ou imputação de suspeita de desvio de produtos químicos.
Ainda que fosse só uma suspeita ou só uma investigação, não seria suficiente para mim o fato de pedirmos a quebra de sigilo bancário, porque, enquanto não houver condenação nem uma decisão judicial ou um
inquérito aberto, evidentemente que nós não podemos trabalhar sob suspeita. E nós estamos trabalhando
sob duas suspeitas, ou três.
O Coaf diz que a pessoa realizou uma operação financeira. Ela nega. Há uma outra informação de que há
atividades com desvio de produtos controlados. As certidões judiciais comprovam que não, e a pessoa nega
e comprova que não tem nenhuma conta no exterior, obviamente, que nós temos que rever, sem prejuízo da
decisão do Superior Tribunal Federal, sobre a qual eu considero que V. Exª tem razão.
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O Superior Tribunal Federal deve, sim, reconhecer os direitos dessa CPI de investigar. Nenhum problema.
Se alguém recorreu ao Supremo e o Supremo não lhe deu guarida, nós continuaremos nosso trabalho.
Agora, nós, como membros da Comissão, não podemos no meu modesto ponto de vista simplesmente
manter uma decisão anterior, se nós mesmos reconhecemos que houve um equívoco na decisão que tomamos.
Portanto, a Comissão, obviamente, é soberana para analisar o assunto. Não estou aqui falando como advogado de defesa da pessoa, apenas considero que nós temos que considerar e analisar a questão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Continua em discussão.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Para discutir, Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Por favor.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Muito obrigado ao Relator, Ricardo.
Eu quero seguir na linha de raciocínio do Senador Paulo Bauer e as duas coisas que estão aqui colocadas.
Primeiro, a questão do Coaf. O Coaf não diz se você cometeu crime ou não cometeu crime. Eles reportam que houve uma situação atípica. Eu estava falando aqui para o Senador Ciro, por exemplo, eu tenho uma
conta no Banco do Brasil, na cidade de Rondonópolis, que eu não movimento, eu acho que, há mais de dois,
três, quatro anos. Eu não movimento a conta. Eu tenho a conta e não movimento. Se eu lançar um pagamento,
um cheque e fizer alguma movimentação lá de R$50 mil, de R$100 mil, de R$150 mil, vai ser atípica. Ela é atípica, porque naquele padrão daquela conta não tem esse tipo de movimentação. Então, não significa, porque
o Coaf apontou que há uma operação atípica, que ela seja irregular. Então, quebrar sigilo bancário em função
disso, eu acho uma temeridade. É muito preocupante.
Outra questão, a questão aqui dos químicos. Por experiência própria, quem é acionista de uma empresa,
não é nem controlador, acionista de uma empresa, lá no fundo, lá no começo tem um processo e, quando chega no final, essa empresa é condenada por algum motivo. E questões químicas, quem tem indústria sabe, por
exemplo, que ácido sulfúrico, ácido clorídrico, quaisquer elementos desses são controlados pelo Exército, pela
Polícia Federal e, portanto, tem-se que ter um controle muito grande no uso dessas substâncias. Por um motivo
ou outro, daqui a pouco você não consegue comprovar alguma coisa e abre-se um processo contra a empresa.
No final, a empresa é condenada, o Ministério Público Federal ou o estadual, quem está demandando sobre
esse assunto, pode abrir uma ação de regresso contra os acionistas, que é muito provavelmente o que aconteceu nesse caso aqui. A empresa tem um problema e que acaba trazendo para dentro da pessoa física depois.
Então, eu não vou quebrar sigilo de ninguém nessa direção. E, outra coisa, enquanto não resolver a questão lá do PLS, eu não darei nenhum voto para quebrar sigilo fiscal, telefônico, qualquer que seja, e votarei a
favor de todos aqueles que forem pedidos de reconsideração aqui, porque eu continuo afirmando, não acho
correto o que nós estamos fazendo. De um lado, oferecendo um doce à pessoa e, no outro lado, com chicote
na mão para pegar a mesma pessoa.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Discussão.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, só respondendo à indagação feita pelo Senador Paulo Bauer.
Todos os dados de requerimento de minha autoria foram baseados em RIFs do Coaf.
No caso específico, a informação que foi prestada no requerimento foi a partir de um RIF do Coaf.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC. Fora do microfone.) – E o caso lá das drogas...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Esse daí já era de conhecimento público, independente do Coaf. O Coaf falava que o cidadão respondia um conjunto de processo...
O Coaf informa se o cidadão está na Receita Federal, se está sendo investigado pelo Ministério Público
Federal e/ou se está sendo investigado pela Polícia Federal. Foi isso que fundamentou o conjunto dos nossos
requerimentos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Sr. Presidente, eu quero ter aqui a franqueza e,
com base nesses elementos que ora esta Srª Paula Queiroz Frota – que eu não a conheço – apresenta, eu acho
que nós precisamos reconhecer que nós erramos e eu não vejo problema em ser humilde e reconhecer que
nós erramos.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Nós erramos porque nós nos excedemos em função dessas informações que ela presta. Primeiro, ela diz que não é correntista; segundo, ainda que ela tivesse
problemas com o desvio de produtos químicos, o que isso tem a ver com o escopo da nossa investigação, que é
evasão de recursos ou mesmo manutenção de conta no HSBC de Genebra? Eu acho que há um desvio de objeto.
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Portanto, eu quero aqui, como Relator, ter a coragem de reconhecer que errei, porque votei favoravelmente e quero corrigir o meu erro, votando favoravelmente ao requerimento do Senador Paulo Bauer.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Tem a palavra, V. Exª.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Eu quero só passar aqui para o Plenário da CPI do HSBC
que as CPIs que estão instaladas na Câmara e no Senado vão contribuir muito com o Brasil.
A Lava Jato estourou e mostrou o alto grau de corrupção na Petrobras, e estão pagando por isso. Quanto
à CPI do Carf, recebi aqui uma notícia importante do Ministro Levy, dizendo que vai emitir cobrança de R$70
bilhões, que estavam paradas no Conselho de Administração Fiscal. Setenta bilhões; mais do que os sessenta
e seis do ajuste fiscal. É o que ele vai cobrar agora de quem estava sem pagar e praticando a sonegação fiscal.
São R$70 bilhões que vão entrar no caixa do Governo, mais do que o ajuste fiscal. O Ministro Joaquim Levy
está cobrando agora dessas empresas que sonegavam. Então, a CPI é uma coisa que vai ajudar muito o Brasil,
inclusive esta do HSBC.
No entanto, neste caso do requerimento apresentado pelo Senador Paulo Bauer, concordo com ele,
conheço, até votei a favor. Reconheço, inclusive, assim como o Senador Ricardo Ferraço falou, o nosso erro, a
tempo de corrigi-lo. Para não se fazer uma injustiça, vou votar a favor do requerimento do Senador Paulo Bauer.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – E há uma outra consideração importante, Sr.
Presidente. Nós fizemos uma reunião com os dirigentes do Coaf. Eles nos afirmaram exatamente isto, de que
o RIF que há no relatório é uma movimentação atípica. Isso significa que, naquele período, o correntista teve
uma movimentação atípica, não significa que aquela movimentação atípica é irregular.
Por isso que eles remetem essas movimentações atípicas à Receita Federal, para que ela possa proceder
à investigação. Não há qualquer informação de que essa senhora seja alvo de investigação, pelo menos não
consta dos autos que ela seja alvo de investigação da Receita Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Terminada a discussão, em votação.
Esse tipo de votação requer que seja feita nominalmente, uma vez que se trata de quebra de sigilo. Então, a gente pede aos Srs. Senadores que se mantenham em plenário porque ainda temos mais cinco requerimentos sobre a mesma questão. V. Exª ainda queria...
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – É sobre o assunto ainda, Senador
Paulo Rocha.
É que naquele momento em que aprovamos aqueles requerimentos, foi até um gesto da CPI... Estou vendo
agora o pedido de reconsideração, ela fazendo essas explicações. Eu não sei se ela estava no rol daquelas, mas,
naquele momento, a CPI fez a votação naquele entendimento porque várias pessoas simplesmente relegaram
a importância desta CPI a nada. Eu vi vários requerimentos, respostas de algumas pessoas que mandaram para
a CPI do tipo “nada a declarar”. Aí, naquele momento, a CPI entendeu, e foi por isso que votamos, porque aqui
não é um ajuntamento de pessoas para ficar de brincadeira. Naquele momento, eu também falei que isso não
pode passar em nuvens brancas; senão, daqui a pouco, as CPIs perderão a sua razão de ser. Foi por isso que,
naquele momento, votamos, e defendi, inclusive, a posição da CPI.
Era somente esse registro, porque eu não sei se a Srª Paula estava entre essas pessoas que simplesmente
disseram que não davam bola para a CPI. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Em votação.
Vou chamar a votação pela ordem de bancada.
Como vota o Senador Randolfe Rodrigues?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sr. Presidente, eu recebi a
documentação da Srª Paula. De fato, a documentação da Srª Paula, com as devidas certidões, conflita com as
informações que nos passou o Coaf. Então, Sr. Presidente, em virtude da ausência de maiores informações e
da minha posição anterior, aqui explicitada, de quem acha que matéria apresentada não poderia ser revista,
eu abstenho-me desta votação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Petecão.
Votar com o requerimento é votar “sim”. Votar...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Voto “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Vota “sim”.
Senador Ciro.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Davi.
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O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC. Fora do microfone.) – Voto conhecido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Medeiros.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Não. Então, não pode votar.
Senador Otto.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Vota “sim”.
Aprovado o requerimento.
O Plenário aceita os seguintes requerimentos, que são a mesma situação, do mesmo autor? Ele defende
em bloco. Posso encaminhar em bloco?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Aqui, trata-se da mesma situação.
Como foi que agiu a Mesa? O Senador Paulo Bauer explicou. Os interessados entraram com pedido de reconsideração à Comissão, via Secretaria, através de seus advogados. Nós instruímos a Secretaria que os interessados tinham que ter, para oficializar perante a Mesa, um requerimento de um elemento da CPI. Foi assim, então,
que se processou.
Então, todos esses quatro aqui têm pedido de reconsideração, através de seus advogados, com as devidas explicações e argumentos.
Trata-se dos seguintes Requerimentos: nº 163, do Senador Davi Alcolumbre, lido anteriormente, referente ao Sr. Jacob Barata Filho; nº 164, também do Senador Davi Alcolumbre; do nº 165, referente ao Sr. David
Ferreira Barata, também do Senador Davi Alcolumbre; e do 166, para deliberação de reconsideração da decisão
anterior da Srª Rosane Ferreira Barata, também do Senador Davi Alcolumbre.
O Senador autor dos requerimentos tem a palavra.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Senador Paulo Rocha, na linha do que já foi discutido nesta Comissão e na linha inicial, quando falei ainda da última reunião da Comissão, quando da confusão dos requerimentos, até fui corrigido pelo Senador Randolfe, como já tinha votado “não”, para a quebra do
sigilo das quatro pessoas, eu continuo defendendo o requerimento e pedindo o apoio do Plenário para que a
gente pudesse acatar a reconsideração feita pelos autores do Requerimentos nºs 126, 157, 148, 139.
E solicitei à Mesa que fizesse a distribuição, para os senhores Senadores, para que pudesse fazer a leitura do pedido de reconsideração, evitando que eu fizesse a leitura deles agora aqui, haja vista que cada um já
tem o conhecimento deles.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Em discussão.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – A palavra, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sr. Presidente, há uma clara
distinção aqui. No caso anterior, houve um conflito de informações. O RIF do Coaf, da Srª Paula Queiroz, indicava
que ela estava respondendo processo no Ministério Público Federal. Ela encaminhou documentos a todos os
membros desta CPI, inclusive com certidão negativa, dizendo que não respondia o processo alegado. Então,
há um conflito entre as informações prestadas pela Srª Paula e aquelas prestadas pelo Coaf.
Não é o caso agora, Sr. Presidente. Primeiro, eu vou partir de um princípio: matéria votada não pode ser
revista. Isso é consagrado pelo Regimento da Casa, isso é consagrado em todos os procedimentos de votação
que ocorrem aqui. E, neste caso, os quatro aqui indicados respondem, segundo o RIF do Coaf, a diferentes processos. Todos os quatro aqui têm a sugestão e a indicação em diferentes processos, seja no Ministério Público
Federal, seja na Polícia Federal, seja na Receita Federal; ou seja, estão repletos de informações.
Além do mais, Sr. Presidente, permita-me aqui trazer um dado: os representantes desses senhores me
procuraram – chegaram a ir ao Amapá me procurar – para conversar sobre isso. Que receio e que medo tão
grande é esse da quebra de sigilo? Por que se chega ao ponto de fazer a abordagem em Senadores que estão
propondo o requerimento...
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Mas a abordagem foi de forma ilícita, Senador?
Para ficar bem claro...
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não. Não ocorreu a abordagem, porque eu evitei! Mas abordaram meus assessores; queriam, claramente, um contato comigo. Procuraram
estabelecer um contato comigo. Eu refutei a abordagem! E olha: se já abordaram, se já procuraram, se já fizeram esse tipo de abordagem, obviamente há mais intenções sobre o céu e a terra do que avião de carreira, ou
seja, qual o medo que existe aqui, concretamente, desses senhores (dos quatro) sobre a sua quebra de sigilo?
Por que essa abordagem ostensiva aos membros da CPI? O que justifica esse tipo de abordagem aos membros
da CPI? Eu digo aos membros porque eu fui cercado por esses senhores. Para minha felicidade – e porque fui
blindado por minha assessoria –, essa abordagem não se concretizou.
Além do mais – eu quero reiterar –, os RIFs deles... Há uma coletânea! Os RIFs desses senhores aí são coleção de figurinhas de Copa do Mundo, nas sugestões que deem para a investigação disso aí. O melhor que
deveria ocorrer em relação a esses, era ser quebrado o sigilo e ser comprovado que eles não têm nada a dever.
Repito: sigilo é algo que vai ficar sob a guarda desta CPI.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Continua em discussão.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação ao Senador Davi, que requereu a reconsideração – e essa reconsideração precisa ser colocada. Na reunião
em que nós votamos a quebra do sigilo do Sr. Jacob Barata Filho, afirma o Senador Randolfe Rodrigues:
Então [continuando o Sr. Jacob Barata Filho], ele responde que nega a existência de conta no exterior. Há movimentações atípicas, segundo o Coaf. Foi detectada uma movimentação atípica de
saques e depósitos no valor de R$800 mil. Há cinco relatórios de inteligência financeira, encaminhados ao Departamento de Polícia Federal, à Secretaria da Receita Federal e ao Bacen. Segundo o
Coaf informa, o Coaf comunicou a esses órgãos para que tivessem procedimentos em relação ao Sr.
Jacob Barata Filho. Portanto, ele não se encaixa nos critérios que apresentamos. Há mais uma razão
para o requerimento.
Ou seja, há certidões, anexadas a essa questão, que provem o contrário?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC. Fora do microfone.) – Oitocentos milhões?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Mil!
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – O requerimento está apresentado, Senador e
Relator Ricardo Ferraço, e, no tocante ao requerimento de reconsideração apresentado pelos autores, eu segui
a linha de requerimento e de votação da reunião anterior, encaminhando que, no meu entendimento, uma
empresa que tem cerca de 20 mil funcionários, que tem negócios, em vários países, de transporte de passageiros, de revenda de veículo e de hotelaria ficaria muito fragilizada a partir do momento que nós quebrássemos
o seu sigilo por uma questão comercial. Portanto, foi encaminhado... A Receita Federal, no período de 2005 e
2007, que apontou as movimentações atípicas por meio do Coaf, até hoje não se manifestou em relação a isso.
Cumpre informar, conforme se observa nos autos, que o requerimento de quebra de transferências e sigilo bancário tem como movimentação fatos veiculados na imprensa em nome do requerente em relação aos
oito mil detentores de contas no HSBC e operações atípicas no RIF.
Registram-se movimentos que nenhuma prova contrária, lisura, ombridade e participação em negócio
ilícitos há nos autos da relação do requerente. Pelo contrário, ainda que seja suficiente o princípio constitucional da presunção de inocência, o requerente reafirma que suas atividades são verdadeiramente lícitas, transparentes e republicanas e que seu dever social e civil de manter-se na regularidade. Não vislumbra qualquer
conduta que enseja prática de tamanha violência contra sua pessoa.
Nesse sentido – e agora quero falar –, ainda reforçando, o quanto antes anotado, o fato de existir RIF do
Coaf com indicativo de operação atípica por si só não aponta para a existência de qualquer conduta ilícita. Pelo
contrário, a prova dos autos e as certidões negativas ora anexadas demonstram insofismavelmente que, por
conta de ditas movimentações financeiras naquele período, nenhum procedimento investigatório ou processo,
quer seja na esfera administrativa, quer seja na esfera judicial, foi instaurado contra a requerente.
Então, me baseando nas informações encaminhadas, apresentei o requerimento de pedido de reconsideração de quebra de transferência do sigilo, acompanhando a minha votação na reunião anterior.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Presidente, depois, obviamente, do Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Eu queria questionar exatamente ao Senador
Randolfe, que apresentou essa proposta, se a questão da quebra de sigilo do Sr. Jacob Barata Filho se deve em
razão de movimentações atípicas.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, em absoluto.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Quais são os outros fundamentos?
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Tem comunicação do Coaf
ao Ministério Público Federal e à Receita Federal, como V. Exª mesmo disse. Da minha fala da reunião anterior,
esses casos aqui o Coaf nos comunica que encaminhou ao Ministério Público Federal, à Receita Federal e à
Polícia Federal.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – E quais são as conclusões desses inquéritos?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Os inquéritos estão instalados.
Veja, Senador Ferraço: aí há uma circunstância diferente do caso anterior que votamos. No caso anterior
que votamos, há um conflito de informações, com certidão negativa apresentada pela anterior. E, por isso, inclusive, me abstive.
Este caso aqui é diferente. Houve comunicação de instauração de procedimentos. E, obviamente, quais
são e qual a conclusão, é por isso que vamos quebrar o sigilo e pedir maiores informações, seja da Polícia Federal ou do Ministério Público.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Continua a justificativa, Sr. Relator e Vice-Presidente: “Acrescenta-se que sequer a Receita Federal, que, por natureza de atribuição legal e constitucional, é a
guardiã dos dados de toda a movimentação financeira nacional, instaurou qualquer procedimento com finalidade de apurar supostas irregularidades dos relatórios do Coaf contra o requerente.”
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sr. Presidente, neste caso,
não há nenhuma certidão apresentada. É diferente do anterior. No caso anterior...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Desculpe, mas é a fé pública de V. Exª contra a
fé pública do Senador Davi.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não. Aí é a fé pública do Coaf.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – V. Exªs estão afirmando verdades diferentes.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não. Senador Ferraço, me
permita. É a fé pública do Coaf. O Coaf informou. Aqui não há uma contradita com documentos e certidões
negativas apresentadas, diferente do requerimento que apreciamos ainda há pouco.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira discutir, vamos à votação.
Embora a discussão seja em bloco, mas sou obrigado, regimentalmente, a realizar votação nominal. A
votação do requerimento tem que ser individual.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Mas as mesmas fundamentações e justificativas
servem para o conjunto?
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Para todos. O requerimento é no mesmo sentido.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Um só requerimento para
todos.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – Não. Foram quatro requerimentos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP. Fora do microfone.) – Mas
ctrl-v, ctrl-c.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – 126, 139,157 e 148.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Vamos votar um por um.
Em votação o Requerimento nº 163, de autoria do Senador Davi Alcolumbre, que requer a reconsideração da quebra do sigilo bancário do Sr. Jacob Barata Filho.
Como vota o Senador Randolfe?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Como vota o Senador Ricardo Ferraço?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Ciro.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Blairo.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Davi.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Otto.
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O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Está aprovado o requerimento.
Em votação o requerimento de reconsideração da quebra de sigilo bancário do Sr. Jacob Barata, Requerimento nº 164, do Sr. Davi Alcolumbre.
Em votação.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Ciro Nogueira.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Davi Alcolumbre.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Otto Alencar.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Aprovado o requerimento.
Requerimento nº 165, do Senador Davi Alcolumbre, requer a reconsideração da quebra de sigilo bancário e fiscal do Sr. David Ferreira Barata.
Em votação.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Ciro.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI. Fora do microfone.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT. Fora do microfone.) – “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Davi Alcolumbre.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Otto.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Aprovado o requerimento.
Requerimento de nº 166, do Senador Davi Alcolumbre:,

ITEM 6
Requerimento Nº 166/2015
Requer que seja apresentado ao plenário desta CPI toda a documentação apresentada pela Srª Rosane
Ferreira Barata, para deliberação sobre a reconsideração da decisão anterior.
Autoria: Senador Davi Alcolumbre
Em votação.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – “Sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Ciro.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT. Fora do microfone.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Davi Alcolumbre.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Otto Alencar.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Aprovado.
Último item.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Sr. Presidente, antes de V. Exª seguir, me permita
uma consideração...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Último requerimento, aliás.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Eu gostaria que V. Exª e o conjunto dos nossos
pares na Comissão considerassem uma preocupação que eu quero manifestar. É muito pouco provável que eu
consiga concluir o meu relatório até o dia 4 de setembro. Ou seja, desde já, estou manifestando aqui o interesse
em que nós possamos já começar a refletir sobre a necessidade de nós prorrogarmos o prazo desta Comissão
Parlamentar de Inquérito, para que possamos, ao fim e ao cabo, em meu relatório – que será submetido a V.
Exªs – nós termos informações mais elaboradas, acerca não apenas das contribuições legislativas, mas do processo de investigação, porque nós vamos precisar de informações.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – V. Exª aceita o debate após a votação
do último requerimento, sobre isso?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Ah outra coisa...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Porque ele pediu, ele pediu...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Já começou a sessão plenária, e...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Vamos votar rápido.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Fui convidado para dar quórum...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Presidente, o Regimento
diz que, iniciada a Ordem do Dia, tem que ser suspensa imediatamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Não, a sessão, mas não começou a
Ordem do Dia.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – Vamos votar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – É uma sessão extraordinária.
Requerimento nº 167:

ITEM 7
Requerimento Nº 167/2015
Requer que seja trazida à deliberação da Comissão a documentação referente ao pedido de reconsideração da aprovação do Requerimento de Jacks Rabinovich de número 140 de sua quebra de sigilo.
Autoria: Senador Ciro Nogueira
Senador Ciro Nogueira.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Sr. Presidente, desde o início das votações de requerimentos de quebra de sigilo, eu adotei um critério: pessoas que não têm nenhum tipo de questionamento
nesses grandes escândalos nacionais, eu sempre votei contra. E acho que cometi uma injustiça com esse cidadão, porque eu não o conhecia. Depois eu tomei conhecimento, pelos jornais, de quem seria, que é um grande
empresário nacional e, pelo que me consta, não existe nada contra essa pessoa que desabone a sua conduta.
Ele não responde a nenhum processo criminal. Apenas foi citada essa questão do Coaf, como outras pessoas
em que a CPI não quebrou o seu sigilo bancário.
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Trata-se de um grande empresário nacional, que, ressalto, não conheço, mas eu acho que a CPI deve rever, nesse atual momento em que estamos vivendo, estamos prestes a votar esse projeto do Senador Randolfe
no plenário, e acho que essa CPI deve rever essa quebra de sigilo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Em discussão o requerimento.
Tem a palavra V. Exª, Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sr. Presidente, em um Estado democrático de direito, ninguém está acima da lei, nem que seja um grande empresário. Aliás, grandes
empresários têm que ser investigados para fortalecer o Estado de direito. Este caso aqui, Sr. Presidente, é o mais
dramático, mais escandaloso, porque este senhor, nesta semana, foi ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo
Tribunal Federal disse: “O senhor não tem direito. O senhor não tem direito contra...”.
À vontade, Excelência.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – O Supremo Tribunal Federal diz que a CPI tem o
direito de quebrar o sigilo, não que ela deve quebrar o sigilo. Nós estamos aqui discutindo a oportunidade de
se nós devemos ou não quebrar o sigilo desse cidadão. Nós não podemos aqui condenar brasileiro nenhum,
cidadão nenhum, Senador Randolfe, de recorrer à Justiça.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Mas nós temos que investigar qualquer brasileiro, qualquer brasileiro que haja indício.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Mas a CPI tem que adotar um critério.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Exatamente. Os critérios
foram aprovados na última reunião. E V. Exª inclusive, nessa primeira matéria, foi voto vencido. A gente está
revendo, depois de o Supremo Tribunal Federal ter dito que a CPI estava com a razão.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Não, com a razão de quebrar o sigilo, se ela deve
ou não, se ela tem o poder ou não.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – De quebrar o sigilo com
base nos argumentos que tinha.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – O Supremo não disse que nós devemos quebrar
o sigilo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, o Supremo disse claramente que as razões que a CPI alegou aqui em reunião para a quebra de sigilo eram razões legais, eram razões justas.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – O que eu estou discutindo era a oportunidade,
ou não, de se quebrar...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Tanto é que o Senador
Davi Alcolumbre apresentou aqui a decisão da CPI da Petrobras do Ministro Marco Aurélio e que foi contrária.
Ou seja, o mérito o Supremo adentrou sobre a quebra, tanto é que aqui é um argumento, inclusive, a decisão
que traz o Senador Davi Alcolumbre. Houve um tipo de decisão em relação ao que era de sigilo na Petrobras
e houve outra aqui, porque, no pedido aqui formulado, no pedido aqui feito, o Supremo disse que o pedido
estava bem-feito, estava formulado e que cumpria os pré-requisitos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Eu queria só um esclarecimento, Senador Randolfe. Existe algum processo contra esse cidadão, existe alguma coisa que desabone a sua conduta?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Existem relatórios do Coaf.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Do Coaf.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Que a CPI, de outras pessoas, não está quebrando.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Comunicado ao Ministério
Público Federal, comunicado à Polícia Federal e comunicado à Receita Federal. Esta CPI tem que ter material
para investigar.
V. Exª encaminha um requerimento agora, neste momento, escrito, inclusive, de próprio punho, sem
fundamento nenhum, sem justificativa nenhuma.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Eu estou descumprindo o Regimento, Senador?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, eu estou dizendo da
fragilidade da argumentação de V. Exª.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Ah, a fragilidade, V. Exª respeite a autoria do requerimento. V. Exª está desrespeitando, sim, senhor.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Não, V. Exª é que está desrespeitando as deliberações aqui. Quer desrespeito maior do que rever a decisão anterior?
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Vamos repor as boas condições aqui
do debate.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Eu não estou desrespeitando
ninguém aqui, Sr. Presidente. O que eu estou dizendo que desrespeito nós estamos fazendo é aqui com isso.
Veja, há uma fragilidade clara nesse requerimento, não há justificativa, não há razoabilidade. Além do mais, vai
contra uma decisão que o Supremo tomou esta semana.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Continua em discussão.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Sr. Presidente, tendo acesso aqui aos autos taquigráficos do dia da votação, o Senador Randolfe aponta que há informações do Coaf considerando movimentação atípica desse senhor. Ou seja, por coerência, nos demais anteriores, eu considerei que movimentação
atípica não é indício de ilicitude ou de ilegalidade. Movimentação atípica é um alerta que o Coaf faz para que
a Receita Federal possa proceder às investigações.
Há algum fato material concreto de que a Receita Federal estaria investigando esse senhor e que, com
isso, há alguma vinculação com o escopo da nossa investigação? Essa é a questão.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Presidente, eu quero discutir mais uma vez. Apontamento do Coaf não significa qualquer coisa ilícita. Significa que, naquele período, foi feita uma movimentação
acima do normal. Cabe à Receita Federal verificar se há caixa, se ele tem lastro – essa é a palavra – para aquela movimentação. Então, eu não vou votar para quebrar sigilo de ninguém porque há uma operação atípica.
Como eu falei, no meu caso eu tenho conta que está praticamente inativa e, se eu fizer uma movimentação lá
hoje, vai bater no Coaf.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Presidente, Senador Blairo,
permita-me. No caso do Sr. Rabinovich – eu quis, inclusive, confirmar neste momento com a minha assessoria – existem RIFs encaminhados para a Receita Federal, existem RIFs encaminhados para o Ministério Público
Federal. Ou seja, não é só uma movimentação atípica.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Senador, o Coaf tem que fazer isso. No caso dele,
se aparecer, tem que fazer.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Senador Blairo, não é. Nós
tínhamos dois tipos na última reunião. Um tipo que se encaixava no que nós chamamos de critério. Qual era
o tipo do chamado critério? Eram aqueles que tinham somente RIF, e aqui prevaleceu a vontade da maioria:
somente RIF não quebra. Nos que nós quebramos – e é este caso –, existia encaminhamento para a Receita
Federal, para o Ministério Público Federal ou para a Polícia Federal, ou para os três. Foi este o caso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – Eu queria fazer aqui três observações. A primeira, de
concordância com o Senador Ciro Nogueira de que, efetivamente – e esse também é o meu entendimento –
a decisão do STF não é de que nós devamos quebrar o sigilo, e, sim, apenas, que nós podemos, se quisermos.
Portanto, a decisão do STF não pode orientar a decisão da Comissão, ela apenas demonstra que nós podemos
adotá-la se desejarmos. Ponto nº 1: quero manifestar a minha concordância com a manifestação do Senador Ciro.
Em segundo lugar, quero colocar aqui claramente: palavra de Senador tem que ter valor. Palavra de Senador tem que ter valor.
E não importa qual a razão que o Senador tenha para defender um ponto de vista ou para manifestar-se
a respeito de um procedimento que esta CPI venha a adotar em relação a qualquer pessoa.
Então, se um Senador apresentar aqui uma manifestação nesta linha ou naquela, ela deve ser objeto de
análise e de avaliação.
Por isso, me sentirei muito à vontade em, confiando na palavra do Senador Ciro e no seu requerimento,
assim como fiz em relação ao Senador Davi, votar essa matéria. Acho que cabe a votação.
Terceiro, e aí vale uma recomendação e uma sugestão ao meu amigo Senador Randolfe, que demonstrou já a sua boa vontade, a sua disposição em contribuir muito com esta CPI. Afinal, todos os requerimentos
de quebra de sigilo são de autoria de V. Exª. Nós teremos muitos outros ainda para analisar. É preciso que analisemos melhor e com mais cautela, nas próximas ocasiões em que requerimentos vierem a esta Comissão para
quebra de sigilo. Eu, na vez passada – já mencionei isto aqui –, fui o que mais chamou a atenção, o que mais
questionou detalhamentos técnicos para aprovação.
Por isso, peço que, nas próximas ocasiões, analisemos, com mais cuidado e com mais cautela, novos requerimentos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Em votação o Requerimento nº 167, de
pedido de reconsideração da quebra de sigilo do Sr. Jacks Rabinovich, de autoria do Sr. Senador Ciro Nogueira.
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Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Ciro...
Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES. Fora do microfone.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD - AC) – “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Ciro.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP - PI) – Conhecido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Davi Alcolumbre.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM - AP) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Aprovado o requerimento.
A consideração do Senador Medeiros sobre a intervenção de um possível pedido de prorrogação da...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Não é uma intervenção, é uma solicitação para
que comecemos coletivamente a refletir sobre a necessidade de prorrogação do prazo, considerando as dificuldades e as restrições que estamos tendo para acesso a essas informações que poderão nos levar a uma
investigação assentada em elementos sólidos.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Sr. Presidente, eu creio que esta CPI
mostrou algumas coisas: primeiro que a Receita só pega lambari, que essa rede da Receita só pega lambari;
que o Coaf, se não existisse, não iria fazer a menor falta, porque é uma coisa parnasiana, parece que pró-forma.
Isso ficou claro aqui.
Bem, serviu para começar a discussão da repatriação. E aí, Sr. Presidente, quando a França considera...
Esse requerimento com a resposta de que a França não vai mandar material para a CPI trabalhar, de que ela não
autorizou...E o que tínhamos para trabalhar era uma possível linha de buscar essas quebras. Hoje ficou claro
aqui que isso não vai funcionar também.
Então, com todo o respeito, Senador Ricardo, penso que a CPI morreu hoje, Sr. Presidente. Acho que ela
teria de ser encerrada, porque não vejo saída, não vejo caminhos. Vai fazer o quê? Vamos acabar ficando aqui
numa execração pública, fazendo um papel muito... Alguém citou aqui que vai ficar até parecendo uma farsa,
porque o depoimento do Picciani – não é? – não tem valor que possa servir para a investigação. V. Exª...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Não é a opinião pessoal dele.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Hervé Falsiani.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – É. O depoimento dele não...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Não é a opinião pessoal minha. É a legislação
brasileira...
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Que não permite.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – ... que não acolhe...
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Não acolhe.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – ... denúncia cuja prova foi adquirida ilicitamente.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – E hoje, aqui, pela votação que houve, acho que ficou claro que não vamos a lugar nenhum. V. Exª tem conduzido muito bem, mas não vejo em
que possamos continuar com esse intuito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Medeiros, esse debate houve no início da reunião. V. Exª chegou depois, naturalmente porque tinha outras ações. Esse debate foi razoavelmente feito em função de uma proposta de um relatório parcial do Relator, e ao final encaminhamos para
voltar a este debate quando a primeira sessão da volta do recesso.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Me permita, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Portanto, está assegurada, digamos, a
sua preocupação de fazermos essa discussão. Foi produto até de um possível requerimento de encerrar antes
etc e tal.
Então, o que eu proponho? Nós vamos chamar imediatamente essa sessão logo após o recesso sem prejuízo da sua intervenção, para provocar esse debate.
Pois não.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Me permita, Sr. Presidente. em que pese a manifestação do Senador Medeiros, esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem enfrentado dificuldades de acesso
a bases de dados objetivos que possam nos levar à investigação. Isso é fato. Em que pese nós termos procurado
apoio, como define o protocolo do acordo de cooperação no Ministério da Justiça e na Procuradoria Geral da
República, em que pese tanto o Ministério da Justiça tanto a Procuradoria Geral da República ter solicitado e,
nas manifestações que fez ao Governo da França, ter reconhecido a legitimidade para que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa atuar, esse não foi o entendimento do Ministério da Justiça da França. Isso criou, de
fato, sim, um grau de dificuldade real e concreta. É isso mesmo. V. Exª tem razão nesse aspecto.
Essa semana que passou, nós tivemos uma audiência com o Procurador-Geral da República, que, ao tomar conhecimento dessa decisão do Ministério da Justiça da França – porque na França o Ministério Público
é vinculado ao Ministério da Justiça, diferentemente aqui do Brasil –, ele, inclusive, se colocou à disposição e
estará de punho enviando uma solicitação ao Ministério da Justiça da França, para que o Ministério reveja a
sua posição, considerando as prerrogativas da Comissão Parlamentar de Inquérito.
O que nós fizemos aqui hoje? O que fizemos aqui hoje foi colocar de pé o seguinte conceito: o simples
fato de um alerta do Coaf de movimentação atípica ser fundamento para se quebrar sigilo bancário? Sim ou
não? Essa é a questão. O simples fato de haver uma movimentação atípica significa dizer que há ilegalidade
nisso? Sim ou não?
Vou dar um exemplo a V. Exª. V. Exª, em algum mês, por uma circunstância, vende um bem ou recebe uma
herança e V. Exª deposita isso na sua conta. V. Exª vai ser alvo de um alerta do Coaf porque houve uma movimentação atípica naquele momento. E isso é enviado à Receita Federal, que faz e instaura os procedimentos
adequados para investigar. Então, o que nós decidimos aqui é que movimentação atípica não é fundamento
para quebrar sigilo bancário. É exatamente isso e basicamente só isso. Até porque, na reunião que nós tivemos
com o Coaf, o próprio Coaf reconhece que movimentação atípica não é indicativo de ilegalidade. É indicativo
de movimentação fora da média. O que nós decidimos aqui é não quebrar sigilo bancário dessas pessoas simplesmente porque elas tiveram movimentação atípica nos sinais dados pelo Coaf. Não significa dizer, me perdoe
discordar de V. Exª, que o Coaf não tenha sentido. Não, desculpe. O Coaf tem sentido, o Coaf tem contribuído
muito com o controle social da sociedade brasileira, mas o Coaf serve para isso mesmo. O Coaf faz esse tipo de
rastreamento. E cabe à Receita Federal, em função do alerta que o Coaf dá, identificar se aquela modificação
atípica procede, não procede, é legal, não é legal, qual é o lastro. Essa não é uma atividade do Coaf. Ele não foi
criado para essa finalidade. Ele foi criado para a finalidade de monitorar e dar o sinal. E a Receita Federal agir.
Então, com base nessas dificuldades que eu reconheço, foi um banho, um balde de água fria quando o
governo francês não compartilhou conosco essas informações para que nós pudéssemos ter em bases legais.
V. Exª pode perguntar: por que não se basear na lista que está divulgada na imprensa? Porque a legislação não admite que possamos nos prevalecer de provas que foram alcançadas ilicitamente. E essas provas,
em que pese serem importantíssimas para a investigação jornalística, do ponto de vista material e formal, não
são acolhidas pela legislação brasileira.
Eu coloquei aqui que, com base nessas dificuldades, comecemos a pensar, sim, na prorrogação. Por quê?
Porque nós vamos começar a receber as informações de quebra de sigilo em agosto; então, eu vou ter de 15 a
20 para poder fazer uma avaliação que é muito complexa. Quebra-se o sigilo de todas as contas, e eu só preciso considerar ali aquilo que tem a vinculação com o escopo da Comissão. Então, o sentido é de começarmos
a refletir a necessidade dessa prorrogação, que não é uma decisão nem minha nem de V. Exª. É decisão de um
terço dos Senadores do Senado se querem prorrogar ou não esta CPI para que nós possamos continuar buscando caminhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Medeiros, sem prejuízos das
suas intervenções, nós estamos assegurando este debate já provocado no início da reunião, para dirimir... Havia até proposta de encurtar, mas, então, Senador, dado o seu trabalho de Relator, há necessidade mais tempo.
Então, este debate vai vir logo no início...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Agora, há uma coisa importante: as restrições que
nós temos aqui, a Procuradoria-Geral da República não tem. E a Procuradoria-Geral da República já está investigando, porque ela já está com essas informações do governo da França. Então, em função de nossas características e naturezas, as restrições que nós temos aqui, no Parlamento, a PGR não tem. E a PGR já recebeu essas
informações da França, e essas informações foram adiantadas em razão das ações da Comissão Parlamentar
de Inquérito. Nós estressamos e forçamos a barra, porque, até à constituição desta Comissão, não havia sequer
manifestação do Governo brasileiro de solicitar essas informações à França. E as informações foram solicitadas
a partir da agenda e da pauta desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Muito importante essa informação
do Relator.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Enfim, a Procuradoria-Geral da República já dispõe das informações e já está investigando, como é de suas prerrogativas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Senador Medeiros, damos por encerrado?
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Sim, Senador.
Eu só queria dizer que eu fiz essa intervenção, porque eu não vi caminhos. Pela votação que nós tivemos,
eu senti que nós não vamos mais quebrar sigilos. Como nós não temos dados da França, eu pensei: acabou!
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Desculpe, mas V. Exª está equivocado. Nós podemos quebrar sigilo, sim. E V. Exª pode requerer o sigilo que quiser quebrar. Agora, fundamente. O que nós
decidimos aqui é que movimentação atípica não é indicativo para se quebrar sigilo, porque o próprio Coaf nos
apresenta a tese de que movimentação atípica não significa ilicitude ou ilegalidade. Movimentação atípica significa dizer que houve uma movimentação acima da média. E a Receita Federal, em função do alerta que o Coaf
emite, investiga. Então, não é que não vamos quebrar sigilo. V. Exª tem o direito e a obrigação de requerer, se
desejar, quebra de sigilo, mas tem a obrigação também de apresentar os fundamentos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Antes de encerrar a reunião, coloco
em votação a Ata da 10ª Reunião.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Está encerrada esta reunião.
(Iniciada às 9 horas e 47 minutos, a reunião é encerrada às 12 horas e 38 minutos.)
Senador Paulo Rocha
Presidente
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Comissão de Juristas destinada a desburocratizar a Administração Pública, melhorar a relação
com as empresas e o trato com os cidadãos.
ATA DA 1ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 1ª Reunião, realizada em 02 de Setembro de 2015, às 12 horas e 37 minutos, no
Salão Nobre do Senado Federal, e posteriormente no Plenário nº 19 da Ala Alexandre Costa do Senado Federal,
sob a presidência do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques e com a presença dos membros: Paulo Rabello
de Castro, João Geraldo Piquet Carneiro, Mauro Roberto Gomes de Mattos, Otávio Luiz Rodriues Júnior,
Aristóteles de Queiroz Câmara, Eumar Roberto Novacki, Gabriel Rizza Ferraz, Antonio Helder Medeiros
Rebouças, Daniel Vieira Bogéa Soares, Luciana Leal Brayner e Marcello Augusto Diniz Cerqueira. Deixaram de comparecer os demais membros. Na oportunidade, ocorreu a instalação da Comissão. Após aprovação,
a presente Ata será publicada juntamente com a íntegra das notas taquigráficas.
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS – Senhoras e senhores, pedimos a todos que se acomodem em seus
lugares para iniciarmos esta solenidade.
A partir deste momento, pedimos a gentileza de manterem os telefones celulares no modo silencioso.
Senhoras e senhores, bom dia! Tem início a solenidade de instalação da Comissão de Juristas, responsável pela elaboração de anteprojetos de lei destinados a desburocratizar a Administração Pública brasileira,
melhorar a relação com as empresas e o trato com os cidadãos.
O grupo composto por 16 membros deverá se debruçar sobre o arcabouço jurídico nacional, buscar sua
padronização e avaliar o melhor caminho para eliminar os gargalos legais, visando a melhorar a competitividade do País e os serviços prestados ao cidadão.
Nesta solenidade compõem o dispositivo as seguintes autoridades: o Presidente do Senado Federal, Exmo
Sr. Senador Renan Calheiros; o autor da proposta de criação da Comissão, Sr. Senador Blairo Maggi; o Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e Relator desta Comissão de Juristas, Sr.
José Antonio Dias Toffoli; o Ministro do Superior Tribunal de Justiça e Presidente desta Comissão de Juristas,
Sr. Mauro Campbell Marques; o Governador do Estado do Amazonas, José Melo de Oliveira; o Exmo Sr. Senador
Romero Jucá; o Vice-Presidente desta Comissão de Juristas, Sr. João Geraldo Piquet Carneiro; o Exmo Sr. Senador
Jorge Viana; o Ministro de Estado-Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Sr. Guilherme Afif Domingos.
Informamos que compõem a Comissão de Juristas o Sr. Mauro Campbell Marques, Ministro do Superior
Tribunal de Justiça; o Sr. José Antonio Dias Toffoli, Ministro do Supremo Tribunal Federal e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral; o Sr. Paulo Rabello de Castro, advogado e membro do Conselho de Economia da Fiesp e
do Conselho de Planejamento Estratégico da Fecomércio, graduado em Direito e Economia pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro e Doutor pela Universidade de Chicago; o Sr. João Geraldo Piquet Carneiro, advogado e professor de Direito Econômico da PUC do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas, graduado em
Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre pela Universidade de Nova York, foi Ministro da
Desburocratização; o Sr. Mauro Roberto Gomes de Mattos, graduado em Direito pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro e autor de diversas obras relevantes na área de Direito Administrativo; o Sr. Ives Gandra Martins, advogado e professor titular de Direito Econômico, Direito Constitucional e Direito Tributário de diversas
instituições acadêmicas, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo e Doutor em Direito pela Universidade Mackenzie; o Sr. Otavio Luiz Rodrigues Júnior, professor
do Departamento de Direito Civil da Universidade de São Paulo, graduado em Direito e mestre pela Universidade Federal do Ceará e Doutor pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas
na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pelo Instituto Max-Planck, de Hamburgo, Alemanha; o
Sr. Aristóteles de Queiroz Câmara, advogado e professor da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco,
graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco; a Srª Mary Elbe Queiroz, advogada,
graduada e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Direito Tributário pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutora em Direito Tributário pela Universidade de Lisboa;
o Sr. Eumar Roberto Novacki, advogado, graduado e pós-graduado em Direito pela Universidade de Cuiabá;
Sr. Gabriel Rizza Ferraz, advogado e gestor das ações de aprimoramento do ambiente legal e institucional do
Sebrae Nacional, mestre em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas; Sr. Antônio Helder Medeiros
Rebouças, Diretor-Executivo do Instituto Legislativo Brasileiro, graduado em Economia e em Direito, mestre e
doutor pela Universidade de Brasília; Sr. Daniel Vieira Bogéa Soares, advogado atuante nas áreas de assuntos
legislativos e governamentais, defesa da concorrência e regulação e infraestrutura, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, Mestre em Direito pela Escola de Direito da Universidade Fordham, nos
Estados Unidos da América; Srª Luciana Leal Brayner, Procuradora da Fazenda Nacional, mestre em Direito Pú-
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blico pela Universidade Federal de Pernambuco e Doutoranda em Direito do Estado pela Universidade de São
Paulo, foi Secretária-Executiva Adjunta na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; Sr.
Marcello Augusto Diniz Cerqueira, advogado e professor titular da área de Teoria do Direito e Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, doutorando
da Faculdade Nacional de Direito; Sr. Everardo de Almeida Maciel, professor do Instituto Brasiliense de Direito
Público, foi Secretário da Fazenda, de Planejamento e de Educação de Pernambuco, Secretário de Fazenda e
Planejamento do Distrito Federal, Secretário-Executivo dos Ministérios da Educação, da Casa Civil, do Interior
(hoje Integração Nacional) e da Fazenda, Secretário da Receita Federal, lecionou em instituições acadêmicas
privadas e participou em missões da Organização das Nações Unidas.
Por motivos de força maior, não puderam comparecer a esta cerimônia o Sr. Ives Gandra Martins, a Srª
Mary Elbe Queiroz e o Sr. Everardo de Almeida Maciel.
Convidamos para fazer uso da palavra, o Presidente da Comissão de Juristas e Ministro do STJ, Sr. Mauro
Campbell Marques.
O SR. MAURO CAMPBELL MARQUES – Muito bom dia a todos.
Exmo Sr. Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, na pessoa de
quem quero saudar as Srªs e os Srs. Senadores aqui presentes; Exmo Sr. Senador Blairo Maggi, autor da proposta de criação desta Comissão, a quem renovo nossos agradecimentos; Exmo Sr. Ministro do Supremo Tribunal
Federal e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro José Antonio Dias Toffoli, caríssimo amigo, que
muito nos honrará com sua presença na Comissão, na qualidade de Relator, agradeço a V. Exª; Exmo Sr. Ministro
de Estado, Chefe da Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Dr. Guilherme Afif
Domingos; Exmos Srs. Senadores aqui presentes, Jorge Viana, Romero Jucá, Omar Aziz, eu quero saudar todos os
amazonenses aqui presentes na presença do Governador do Estado do Amazonas, Prof. José Melo de Oliveira.
Saúdo também os meus colegas de Corte nas pessoas dos Srs. Ministros Humberto Martins, Herman
Benjamin, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo Sanseverino, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Luiz
Kukina, Antonio Carlos Ferreira, Reynaldo Soares e o Ministro Gurgel de Farias também.
Faço uma saudação especial aos eminentes membros do Conselho Nacional de Justiça aqui presentes;
aos membros do Ministério Público, na pessoa da Drª Norma Cavalcanti, Presidente da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp), ao eminente juiz, grande precursor da atividade classista da Magistratura Nacional, Dr. João Ricardo Costa, saúdo todos os magistrados brasileiros na pessoa de S. Exª e também
da Drª Candice Jobim, que representa aqui a Associação dos Juízes Federais. Quero saudar a minha família, na
pessoa da Lúcia Clara, aqui presente.
Minhas senhoras e senhores e Srs. Exmo Sr. Ministro José Antonio Dias Toffoli, em nome de V. Exª, quero
saudar todos os membros desta Comissão.
A corajosa iniciativa do Senado Federal de deflagrar plano de desburocratização da Administração Pública brasileira representa marco fundamental no equacionamento de anomalias nacionais que se ressentem,
até hoje, da devida atenção do Estado e da sociedade brasileira.
A histórica influência do patrimonialismo e do personalismo na formação do Estado brasileiro impeliu a
gênese e o fortalecimento de instâncias de controle interno e externo da Administração Pública, com a finalidade de prevenir e reprimir práticas seculares de corrupção administrativa e malversação do Erário.
Ao mesmo tempo, deflagrou iniciativas ousadas, como a virtualização dos processos judiciais e a consolidação dos pleitos eleitorais eletrônicos, bem como o aumento do acesso à informação pública e da transparência e publicidade dos atos estatais.
Contudo, na atual conjuntura do País, assume especial relevância os Poderes de Estado irem além das
significativas conquistas democráticas alcançadas, depurando o excesso de formalismo nos escaninhos das
repartições públicas, que obsta o aperfeiçoamento do serviço público e o fomento ao empreendedorismo da
iniciativa privada em uma quadra da história da humanidade em que, por força da globalização, os agentes
regulatórios e as forças econômicas atuam em redes internacionais e transnacionais, exigindo maior adaptabilidade dos Estados nacionais, à luz do que se convencionou denominar Era da Aceleração Histórica.
A desburocratização cumpre o propósito de reformular a relação entre a Administração Pública e o administrado, para que o cidadão, ao interagir com o aparelho estatal, não se sinta no constante dever de comprovar
a sua idoneidade e boa-fé no desempenho dos atos mais comezinhos da vida civil, como se houvesse espécie
de presunção de culpabilidade em desfavor do cidadão, do administrado, tamanho o grau de desconfiança
com que é tratado, muitas vezes, pela Administração Pública brasileira.
Ao mesmo tempo, a desburocratização aproxima os gabinetes das ruas e das comunidades, ampliando
a participação dos segmentos sociais cuja esfera patrimonial e jurídica é passível de ser afetada pela ação ad-
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ministrativa, sobretudo no tocante aos brasileiros e brasileiras em situações de vulnerabilidade econômica, em
regra, desconsiderados pelo processo decisório da atividade administrativa do Estado brasileiro.
Por meio da desburocratização, concilia-se no seio da Administração Pública a Pátria, o respeito às balizas do devido procedimento administrativo em suas dimensões formal e processual, obediência rigorosa à
sequência de atos demarcada pelo Poder Legislativo e pormenorizada por atos administrativos infralegais; assim como a material ou substantiva, com a presença de coeficiente mínimo de razoabilidade, racionalidade e
proporcionalidade. Com o fomento, é claro, à ambiência funcional propícia à criatividade, à inovação e a novos
paradigmas de governança, a fim de que se conjugue a salvaguarda de padrões de formalidade, legalidade e
juridicidade adequados ao setor público, com o fomento ao dinamismo essencial à promoção da eficiência,
da eficácia e da efetividade na gestão pública.
Evita-se que o eficiente cumprimento de formalismos e formalidades ofusque a eficácia na consecução
de medidas concretas em prol do interesse público, caixa de ressonância das aspirações maiores do povo brasileiro, lídima expressão da soberania popular.
A desburocratização reflete, portanto, o entendimento de que não basta a eficiência no atendimento a
exigências formais do regime jurídico-administrativo: é preciso, é necessário, é imperioso, ademais, a satisfatória eficácia na prestação dos serviços públicos franqueados à população brasileira, a qual faz jus a um maior
protagonismo no processo decisório da Administração Pública, de maneira que a formulação de políticas públicas não seja, tão só, um procedimento vertical de tomada de decisões implementadas de cima para baixo.
Portanto, a desburocratização, no âmbito dos órgãos públicos e entidades estatais, significa graduar o
formalismo na medida do indispensável à consecução dos interesses gerais da sociedade, prevenindo-se que
o culto em demasia a certificações e atestados se converta em um fim em si mesmo, detrimentoso ao dever
da burocracia estatal, no sentido weberiano, de priorizar as necessidades vitais da coletividade, como reflexo
da sujeição do Poder Público ao primado da dignidade da pessoa humana, em sua acepção dilatada, mais dilatada possível, consentânea com o Estado democrático de direito, concebido em prol da dignidade de todos
os cidadãos, sem individualismo, nem a preponderância de interesses estatais secundários.
Com essas despretensiosas palavras, Sr. Presidente, externo meus cumprimentos ao Senado Federal,
especialmente na pessoa de V. Exª e do Senador Blairo Maggi, pela dignificante iniciativa e missão conferida,
e o meu desejo de que todos nós, membros desta Comissão, tenhamos atuação profícua, em sintonia com os
anseios mais nobres da sociedade brasileira.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS – Ouviremos, agora, o Sr. Senador Blairo Maggi, que sugeriu a criação da
Comissão de Especialistas para estudar e propor o aperfeiçoamento das leis que regem a Administração Pública.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Renan
Calheiros; Ministro do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e Relator desta Comissão, Ministro José Antonio Dias Toffoli, cumprimento V. Exªs e também o nosso Presidente da Comissão, o
jurista e Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sr. Mauro Campbell; as Srªs Senadoras; os Srs. Senadores; o
nosso Governador do Estado do Amazonas, José Melo de Oliveira, que está aqui conosco; os demais Senadores; e os companheiros aqui presentes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores e ouvintes da Rádio Senado que nos acompanham
neste momento e demais presentes, mais uma vez quero expressar minha preocupação com o atual momento
que vivemos em nosso País. São momentos de grandes incertezas.
Desemprego, inflação, aumento da violência, falência do modelo educativo, falta de infraestrutura, colapso na saúde pública, entre outros problemas, estão trazendo desesperança ao povo brasileiro e corroendo
nossa alegria e também nossa fé.
Não existe país do futuro se não cuidarmos do presente!
Devemos nos perguntar: qual é o papel desta Casa no enfrentamento desses problemas? Não podemos
nos acovardar nas adversidades. O Senado Federal precisa se posicionar.
Sr. Presidente, gostaria de parabenizá-lo pela atitude que teve ao deixar claro ao Governo e à população
brasileira que o Congresso não colocará “fogo” no Brasil e que a prioridade nas pautas a serem apreciadas deve
estar focada no crescimento da economia e na superação das crises, ou desta crise.
Quero parabenizá-lo também por compreender que temos de ser proativos! Temos que enfrentar a discussão de cada tema sem medo e com muita responsabilidade.
Chega do discurso politicamente correto, mas vazio de ações. Chega de titubear, ficar em cima do muro.
Nós, Senadores e Senadoras, temos uma responsabilidade imensa para com o povo brasileiro. Somos o ponto
de equilíbrio da Nação e não podemos ver o País sem rumo, sem que façamos algo por isso.
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Senhoras e senhores, estamos em meio a uma crise político-econômica bastante grave e não podemos
deixar que essa crise mine a credibilidade das instituições democráticas. Precisamos urgentemente de um
grande pacto pelo Brasil. Entendo que esta Casa tem a legitimidade de liderar reformas cruciais para a Nação.
Há muito se fala em uma reforma fiscal, tributária e previdenciária, e nada ou muito pouco se faz. É o
deixa como está para ver como fica. Uma reforma administrativa, por exemplo, é urgente e precisa ser feita
imediatamente, mas com planejamento. O enxugamento da máquina pública é essencial, mas de modo sistemático. Nosso orçamento mostrou esta semana que não cabem as contas do Brasil dentro do orçamento que
temos. Portanto, corroboro com esse pensamento.
O Brasil precisa passar por um célere processo de desburocratização. Justamente por isso propus ainda,
no primeiro semestre, a criação de um grupo de juristas para estudar e propor mudanças. Precisamos fazer um
esforço para que esses temas sejam debatidos e as reformas efetivadas.
Quero cumprimentar a Presidência desta Casa pela sensibilidade em entender o momento atual pela
ousadia de instalar esta comissão, cuja responsabilidade é imensa.
Senhoras e senhores ora empossados, cumprimento cada um por ter aceitado tal missão, em especial,
quero ressaltar a participação do Ministro José Antonio Dias Toffoli, que compõe a mais alta Corte de Justiça
do País, o Supremo Tribunal Federal. Sua presença nesta Comissão de Juristas dará ainda mais segurança e efetividade às propostas que serão encaminhadas para aprovação aqui no Congresso Nacional.
Ministro Mauro Luiz Campbell Marques, do Supremo Tribunal de Justiça, cujo gabinete foi campeão em
consumo consciente, gastando em 2014 cerca de R$0,03 por processo daquela Corte. V. Exª sabe a importância
da mudança de mentalidade na cultura e na gestão.
Cumprimento a todos e ressalto a imensa responsabilidade que os senhores assumem perante a Nação
brasileira. É imprescindível que a Comissão envolva a sociedade civil organizada e ouças as entidades e instituições que representam os mais diversos segmentos dos negócios, que tenha a sensibilidade para entender
as dificuldades que travam o processo de desenvolvimento e que dificultam a vida do cidadão comum, do
cidadão brasileiro.
É importante que as Assembleias Legislativas dos Estados participem, que elas possam acompanhar o
trabalho através da Unale e que possam propor alterações nas legislações estaduais também, que venham ao
encontro do trabalho feito nesta Casa. Árduas serão as tarefas, mas com certeza, com o apoio do Congresso
Nacional, terão resultados significativos para a sociedade.
Senhoras e senhores aqui presentes, não há receita pronta para o Brasil sair do atoleiro em que se encontra, mas, por meio do debate maduro e seguro, típico desta Casa, iremos avançar com certeza.
Como já deixou claro nosso Presidente Renan Calheiros, nossa pauta legislativa deve se preocupar com o
cidadão e estar focada na melhoria social e econômica do Brasil, não em assuntos que venham a agravar ainda
mais a crise em curso, tornando-a mais dolorosa.
Temos uma democracia relativamente jovem e mantê-la exige maturidade das instituições. O Brasil é
muito maior que esta crise e a Nação brasileira está acima de qualquer partido político.
Mais uma vez, parabéns à Comissão de Juristas que assume essa grandiosa tarefa! Tenhamos otimismo
e confiança, pois, como bem observou Roberto Simonsen: “Otimismo é esperar pelo melhor. Confiança é saber
lidar com o pior” – fecho aspas.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS – Convidamos para fazer o uso da palavra o Presidente do Senado Federal, Exmo Sr. Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB - AL) – Ministro do Superior Tribunal de Justiça, eu quero,
em primeiríssimo lugar, cumprimentar o autor da proposta de criação da Comissão de Juristas, Senador Blairo
Maggi; Ministro do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e Relator da Comissão
de Juristas, Ministro José Antonio Dias Toffoli; Presidente da Comissão de Juristas e Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Mauro Campbell; Governador do Estado do Amazonas, José Melo; Senador Jorge Viana,
1º Vice-Presidente do Senado Federal; Senador Romero Jucá, 2º Vice-Presidente do Senado Federal.
Eu quero também cumprimentar, com muita satisfação, as honrosas presenças, no momento em que
instalamos essa Comissão, dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça: Antonio Carlos Ferreira, Humberto
Soares Martins, Herman Benjamin, Luiz Alberto Gurgel de Faria, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Marco Aurélio Bellizze, Paulo Dias de Moura Ribeiro, Paulo de Tarso Sanseverino, Raul Araújo Filho, Sérgio Luiz Kukina.
Eu quero ressaltar a honrosa presença do Ministro Afif Domingos. Sua presença aqui é muito importante
para que nós possamos olhar com firmeza os trabalhos desta Comissão e depois os desdobramentos do processo legislativo. É preciso, definitivamente, dar foco ao funcionamento da Comissão.

314

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

Eu quero cumprimentar o presidente da Comissão de Indústrias e Comércio Exterior do Mercosul e quero cumprimentar os representantes e as representantes das entidades federais.O Congresso Nacional, como
todos sabem, vive um importante momento de protagonismo e independência. Essa autonomia entre os Poderes, não tenho dúvida, é o maior legado que podemos deixar para o País, no sentido de fortalecermos as
instituições cada vez mais.
Temos, claro, imperfeições, mas entre elas não está a imperfeição da omissão diante da crise. Como todos
devem recordar, não nos esquivamos e nem nos escondemos na crise de 2013, quando as ruas chacoalharam
as instituições em busca de uma agenda de forte coloração ética.
O Senado Federal votou celeremente mais de 40 projetos demandados pela sociedade em 20 dias. Apesar da descrença de alguns, demos consequência às múltiplas reivindicações de então. Fizemos nossa parte, e,
diante desta crise recalcitrante, faremos novamente nosso dever de casa, e, para isso, contamos com o empenho e com a colaboração das senhoras e dos senhores.
Dessa forma, sugerimos, após reuniões com o Executivo, Senador Jorge Viana, com o setor privado, com
Senadores, Deputados, prefeitos e governadores a Agenda Brasil, um roteiro de 28 proposições englobadas
em três eixos, com potencial para reaquecer a economia, ampliar a segurança jurídica, melhorar o ambiente
de negócios e a confiança no País.
O Congresso se propõe a ser o facilitador dessa busca por soluções. Como sempre frisamos, trata-se de
uma Agenda aberta a sugestões, aprimoramentos e críticas, sem personalismo. Sem um roteiro orientador, nós
não temos como efetivar as mudanças que a sociedade cobra e para as quais todos os senhores e as senhoras
querem contribuir.
Nesse sentido, é oportuno salientar que instalamos ontem a comissão de Senadores que irá conduzir
os trabalhos da Agenda Brasil, presidida pelo Senador Otto Alencar e que tem como Relator o nosso querido
Senador Blairo Maggi.
Em complemento a essa comissão, o Congresso tem a honra de poder contar com as contribuições de
ilustres juristas para elaborar novos diplomas legais para os eixos do que nós chamamos de Agenda Brasil, uma
interface que, devo salientar, mostrou-se muito profícua nos últimos anos.
A parceria, Ministro Mauro Campbell, entre o Parlamento e a sociedade civil, produziu os novos projetos
de Códigos Brasileiros, como do Código do Consumidor, do Código Penal, do Código Comercial, da Lei de Execução Penal, da atualização da Arbitragem e da inédita Lei de Mediação, entre outros diplomas legais.
O Governo tem suas obrigações. Quanto mais alto for o exemplo do Governo, mais pedagógico ele será.
Ao Executivo compete orientar sua equipe ministerial no sentido de dar consequência aos projetos listados
na Agenda Brasil. Ao Governo cabe abandonar o mantra obsessivo de mais e piores impostos e operar uma
reforma profunda do Estado, reduzindo Ministérios, cargos comissionados, revendo contratos. Agora, é a hora
da verdade. O Governo não cabe mais no PIB brasileiro e precisa reavaliar todos os seus programas e conferir
uma prioridade real àqueles que deve ser priorizados, àqueles que devem ser mantidos.
A Agenda Brasil não é inalcançável. A dramaticidade do quadro atual acabará funcionando como um
dínamo de sua concretização. Alguns projetos, como todos sabem, já foram aprovados, como a proibição de
a União repassar obrigações a Estados e Municípios sem a receita e a repatriação de ativos que está na pauta
e que hoje votaremos no Senado Federal.
Esta Comissão que ora se instala poderá contribuir com vistas – e é muito importante ressaltar isto – ao
registro nacional civil, à revisão da legislação sobre processo administrativo e fiscal, de modo a reduzir a natureza contenciosa, simplificar as exigências desse imenso cartório chamado Brasil e a propor outras ideias que
sirvam para descomplicar o País.
Eu quero definitivamente agradecer a disponibilidade, o patriotismo e a atenção de todos os senhores
que irão sacrificar horas importantes de suas atividades públicas ou privadas para colaborar para que juntos
encontremos uma saída para esta crise.
Desejo, antes de encerrar, fazer uma menção especial ao Presidente, ao Vice-Presidente e ao Relator desta importante comissão, os Ministros Mauro Campbell e Dias Toffoli, em nome dos quais reverencio todos os
outros dezesseis integrantes desta Comissão.
O Ministro Mauro Campbell, como todos sabem, é membro do STJ, ex-secretário de Estado, professor e
profundo conhecedor dos temas que envolvem a desburocratização e a melhoria nas relações comerciais, e
vai, com muita honra, para o Senado Federal presidir esta Comissão.
Já o advogado João Geraldo Piquet Carneiro, que é bastante conhecido de todos nós, advogado, professor
de Direito Econômico e mestre pela Universidade de Nova York, deu grandes contribuições nas primeiras inicia-
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tivas contra a burocracia, quando foi ministro, no Governo do ex-presidente José Sarney – tenho convicção de
que terá novas formulações no sentido de acabar com a asfixiante burocracia brasileira – e o Ministro Dias Toffoli,
Ministro do Supremo Tribunal Federal e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com uma larga experiência
que o qualifica para ser Relator dessa desafiadora missão, ambos, como é de conhecimento público, reúnem
capacidade, dedicação e conhecimento das deficiências brasileiras, têm plenas condições de desenvolver um
trabalho profícuo na condução desta Comissão, que hoje se instala e, a partir de hoje, já começará a trabalhar.
De minha parte, estarei à disposição, em tempo integral, de portas abertas, para que possamos viabilizar
essa agenda que agora se tornou mais premente do que nunca.
Tenho consciência de que ela não responderá a tempo para cobrir o déficit do Orçamento, entregue esta
semana, ao Congresso Nacional. Mas, no longo prazo, tenho absoluta certeza de que ela contém elementos,
propostas essenciais para a sustentabilidade do País.
A Nação espera o melhor de cada um de nós e, tenho certeza de que todos nós, juntos, trabalhando com
o mesmo esforço, na mesma direção, saberemos ultrapassar todos os desafios.
Muito obrigado a todos.
E vamos ao trabalho. (Palmas.)
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS – Neste momento, solicitamos aos membros da Comissão de Juristas
que se posicionem para a foto oficial, que será realizada em frente ao quadro.
Solicitamos aos membros da Comissão de Juristas que se reúnam em frente ao quadro para a foto oficial.
Comunicamos aos membros desta Comissão que, após o encerramento desta cerimônia, será realizada
uma reunião no plenário 19 da Ala Senador Alexandre Costa.
Está encerrada a solenidade.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Havendo número regimental, declaro aberta a 1ª Reunião da Comissão de Juristas destinada a elaborar anteprojetos de lei destinados a desburocratizar a Administração Pública brasileira, melhorar a relação com as empresas e o trato com os cidadãos.
Meus amigos, esse é o formalismo para a instalação da Comissão. Vamos, agora, começar a mudar até
a nossa cultura do formalismo, vamos à informalidade, para alcançarmos uma eficiência mais rapidamente.
Eu já havia tido algumas conversas com alguns membros da Comissão, especialmente com o Dr. Piquet.
O Ministro Dias Toffoli, que ontem nos honrou com a sua intenção de participar e de ser o Relator da Comissão, teve que se retirar para ir ao Supremo Tribunal Federal porque haverá sessão dentro em breve. Mas eu
quero, em primeiro lugar, dizer à Comissão com relação à designação de sub-relatores. Não haverá nenhuma
dificuldade, ainda que eventualmente o Ministro Toffoli não compareça a algumas reuniões, como a presente,
de instalação, porque manteremos contato permanente com S. Exª, através da Secretaria, e o Dr. Otavio Rodrigues também exercerá o papel de interligação com o Ministro Toffoli no que for necessário e mais premente.
O Dr. Everardo Maciel achegou-se à Comissão também.
Drª Luciana, que é da PGFN; Dr. Ives Gandra Martins; Dr. Everardo e Drª Mary Elbe, eu acho que a área
tributária ficará a cargo de vocês, desse grupo, e, na primeira reunião que realizarem, haveria a designação por
vocês da sub-relatoria.
A SRª LUCIANA LEAL BRAYNER – Minha área de especialização e formação é mais relacionada à estrutura estatal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois não. Pois não.
A SRª LUCIANA LEAL BRAYNER – Eu trabalho mais com Direito do Estado e Direito Administrativo, especialmente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Mas a intenção não é outra. É que haja, dentro desse núcleo, sua opinião no que diz respeito a esse ponto. A sua vivência na Fazenda Pública, inexoravelmente,
conduzirá a contribuições outras.
O Dr. Piquet tem a palavra.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – Bom, eu acho que todos aqui teriam capacidade para assumir...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não é a capacidade que está sendo avaliada neste momento. É sobretudo disponibilidade em poder arcar com o encargo. Eu tenho tratado sempre como encargo
o fato de ser sub-relator. Porque nós todos aqui, obviamente, queremos produzir e dar a este País a nossa colaboração, mas nem todos temos tempo suficiente para o trabalho da relatoria, até porque, após esta primeira
reunião, eu vou encaminhar todo o material ao Ministro Toffoli, que fará contato com as relatorias todas e traçará o plano de ação da relatoria para a Comissão. Nós trocaremos e-mails imediatamente, a Secretaria deve
providenciar isso, para que estejamos em sintonia e recebamos esse material todo. Em seguida, marcaremos
a reunião, para que deliberemos o plano de ação da Comissão.
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Dr. Piquet, desculpe interromper.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Ministro, apenas um pequeno esclarecimento: já estão definidas as áreas temáticas?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – A esse respeito tive uma conversa prévia com o Dr. Piquet Carneiro. Ainda não há uma definição. A Comissão vai definir as áreas. Não há uma definição. Não vamos
fugir à regra de não impor de cima para baixo na Presidência para dizermos lá fora o que nós não cumprimos
aqui dentro.
Eu sou da Seção de Direito Público. Então, como dizia Fernando Gonçalves, do STJ, que está aposentado:
“Quando a 1ª Seção não se reúne, a arrecadação cai no Brasil.”
Então, como o nosso foco majoritário é administrativo, mas, sobretudo tributário, quando eu vi os nomes
que se achegavam à Comissão, obviamente, o primeiro tema que ousei separar foi esse. O outro foi da área
administrativa. Assim como o Dr. Piquet, eu já havia pensado no Dr. Mauro para que tocasse.
Dr. Piquet, tem a palavra V. Exª.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – Creio que seria oportuno e recomendável que a nossa
Comissão já mostrasse presença ativa se nós pudéssemos fazer nem que sejam reiterações de coisas que teoricamente...
Por exemplo, abolição de reconhecimento de firma. Os cartórios continuam cheios. Algo que a Comissão... Uma decisão mesmo, recomendando a obediência à lei que já está em vigor, etc. e tal.
Eu acho que isso... Eu dei o exemplo da firma reconhecida porque ele tem um valor simbólico muito importante para a sociedade. Na verdade, se a gente for olhar bem, quem descumpre a lei é o cidadão que vai
pedir reconhecimento de firma, senão ele não fica satisfeito. Ele acha que o documento fica incompleto.
Então, nós poderíamos, nesse estilo coisas, fazer algumas reiterações de decisões que foram tomadas no
passado e que, aos poucos, vão sendo desativadas. Eu dei o exemplo da firma reconhecida mas isso vale para
conferência de documento, cópia de documento, validação de cópia, etc. O que implica valorizar, também, a
liberdade de opinião dos membros da Comissão. Poder falar e poder ajudar as pessoas a entenderem o que a
gente está fazendo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Eu vou solicitar à Consultoria do Senado que, imediatamente, faça uma colheita de todos os anteprojetos, ou projetos de lei que estejam em tramitação na Casa hoje,
porque, quem sabe, possamos sistematizar, condensá-los e levar para o Parlamento algo, não digo melhor, mas
mais exequível, que aparemos algumas arestas administrativas necessárias a desburocratizar.
O Prof. Hélio Beltrão, lendo aquela obra, dizia que um dos grandes defeitos dele foi ter criado essa palavra desburocratização, e os speakers não conseguem falar de jeito nenhum na imprensa.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – Porque desburocratizar é difícil mesmo, então...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Até a palavra já é difícil.
Mas, um primeiro passo administrativo da Comissão será esse, ou seja, nós coletarmos todos os projetos
de lei que existam em tramitação. E vou tomar a liberdade – não sei se isso é usual, corrija-me a Consultoria –
de nós, também, trazermos esse material da Câmara dos Deputados, coletarmos de lá também. Por pesquisa,
porque pode acontecer de nós estarmos aqui nos debruçando em uma tramitação de um determinado projeto
de lei e a Câmara já ter um semelhante e que já avançou bem mais que esse. Nós podemos sugerir lá, através
da Presidência do Senado, é claro, sugerir que eles, até, quem sabe, tragam representantes aqui a esta Comissão, para nos auxiliar nesse trabalho.
O SR. PAULO RABELO DE CASTRO – Ministro...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois, não. Tem a palavra.
O SR. PAULO RABELLO DE CASTRO – Como falo a primeira vez, Paulo Rabello de Castro cumprimentando todos os colegas aqui presentes e o Presidente e o Vice-Presidente, em particular.
A respeito disso, eu gostaria de aduzir que em uma rápida pesquisa da Agenda Brasil existem três projetos
extremamente meritórios, sendo que dois deles já foram relatados com pareceres favoráveis: o PLS 35, se não
me falha a memória e o PLS 214; e ainda há o 252, que está precisando de um relator. Eles tratam de aspetos
que são extremamente relevantes para a vida diária do cidadão, como por exemplo, a questão da autenticação,
reconhecimento de firma, a aceleração do processo junto à Junta Comercial, a questão da boa-fé presumida
do cidadão, etc. Principalmente, em uma rápida leitura, de autoria do agora Ministro Armando Monteiro, que
me pareceu com um escopo bastante elevado.
Acho que, se quiséssemos fazer bonito – disto estamos precisando –, sairíamos desta primeira reunião
– é uma sugestão que faço – propondo ao Presidente do Senado que levasse isso às Lideranças e acelerasse
a tramitação, a pedido desta Comissão, dos dois projetos, pelo menos, que já estão relatados. Essa seria uma
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maneira supersimplificada e rápida de já vermos identificados na própria Casa esses dois projetos. Obviamente, os senhores têm de, primeiro, dar uma olhada e verificar isso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Era esse o ponto que eu ia colocar.
O SR. PAULO RABELO DE CASTRO – Da minha parte...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – É excelente!
O SR. PAULO RABELO DE CASTRO – ...vi neles méritos óbvios...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – É excelente ideia!
O SR. PAULO RABELO DE CASTRO – ... principalmente porque não tratam de assuntos muito complicados, mas tratam de coisas muito práticas.
Depois, utilizarei a palavra, se possível, para dar mais sugestões.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – É claro, Dr. Paulo!
Imediatamente, esses três projetos que estão em tramitação serão disponibilizados à Comissão. Quanto
a esses que já estão em curso, em tramitação, ou àquele que não tem relator, sobretudo, pode-se facilitar um
pouco mais. Quem sabe haja alguma ideia nova, mais atualizada, no projeto? E aí deliberaremos na primeira
reunião, após a leitura dos três documentos, o encaminhamento à Presidência do Senado. Vamos, pessoalmente, cobrar de S. Exª o Presidente uma atitude à altura da aprovação dos projetos.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Ministro, é uma satisfação revê-lo. Sou Helder Rebouças, colega do Senado Federal, Diretor do Instituto Legislativo Brasileiro.
Ministro, não sei exatamente, do ponto de vista pragmático, se já foi definido... Vi o senhor tratar especificamente da questão da área tributária, mas não sei se já foi desenhado...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Foi a pergunta do Dr. Daniel. Os temas não estão ainda fixados. Ou seja, eu fixei um tema, o tributário, e a Comissão pode fixar outros temas, sugerir outros temas.
Nós fixaríamos agora...
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Eu posso tomar a liberdade de, com o nosso Paulo
Rabelo, fazer uma minuta bem simples e de distribuí-la, por e-mail coletivo, com uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois não.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Nós temos dois caminhos, Ministro. Num deles, nós
trabalharíamos por ramo de Direito ou por...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Áreas.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – ... áreas, abordando as relações com os cidadãos e
as relações com as instituições.
Veja só: uma das preocupações que o Presidente tem colocado aqui para nós diz respeito à regulação,
por exemplo, das agências que não passam pelo Congresso Nacional e que afetam a vida das empresas e dos
cidadãos.
Então, se o senhor nos permitir...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – É claro!
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – ... faremos isso, para termos um ponto de partida.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Já está permitido!
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – O.k.!
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Por favor! Nós agradecemos.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Pela ordem, eu queria só dar uma sugestão para os senhores.
O Senador Blairo Maggi, ao instituir a Comissão, já fez a sugestão de alguns temas. Seria interessante dar
uma olhada nesse documento, que é bem elucidativo. Talvez, seja amplo demais, mas já traz vários temas. A
gente pode até tentar desdobrá-los, para determinar as subcomissões.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – O.k.!
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Ministro, sou Gabriel Rizza, do Sebrae Nacional.
No sentido de levantar projetos que têm impacto especialmente no que tange às micro e pequenas
empresas, já temos, na Assessoria Legislativa do Sebrae, o levantamento de diversos projetos nas duas Casas,
tanto na Câmara quanto no Senado. Certamente, diversos deles têm relação direta com o trabalho a que esta
Comissão se propõe. Então, acredito que essa possa ser uma contribuição.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Isso vai elucidar ainda mais...
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Isso não se esgota, mas, provavelmente, já dá um panorama de diversos projetos que podem ter impacto direto nessa temática.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Com certeza!
Permita-me só fazer uma adendo. Na sexta-feira, logo que os convites começaram a ser disparados aqui,
no Senado, recebi o telefonema de um Deputado Estadual que foi Prefeito de Manaus, o Serafim Corrêa, que
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disse o seguinte: no que tange às pequenas, médias e microempresas, em Manaus, capital, minha cidade natal, o cidadão ia à Jucea para montar sua empresa, preenchia o formulário, pagava a taxa e, em seguida, tinha
de levar toda aquela documentação para os Correios. Nos Correios, aquilo tudo era anulado, porque o sistema
de CEP que a Jucea usava não é compatível com o dos Correios, por uma única razão: as câmaras municipais
mudam os nomes das ruas, dos logradouros públicos, e não comunicam aos Correios. Era tudo cancelado, e o
sujeito tinha de voltar e pagar nova taxa.
Isso já foi corrigido, mas para se ter uma ideia, e eu falei para a imprensa agora há pouco, o Estado – e
me corrijam se eu estiver errado – é muito competente para se interligar e interagir entre ele, Estado, para punir. Mas para facilitar a vida do cidadão, destinatário maior do serviço, não é tão eficiente assim. E não se diga
que o Brasil é diferente de outros países, porque nós conseguimos, eu conversei com o Dr. Piquet no gabinete no STJ, tirar as filas do INSS, por exemplo, das ruas, nos postos do INSS do interior do menor Município do
meu Estado. Em Anori, por exemplo, o posto tem ar condicionado, cafezinho, água gelada, todos têm senha
e ninguém fica lá fora, todos são atendidos, não obstante estarem em greve momentaneamente. Mas é uma
prova da eficiência.
No campo tributário, a arrecadação tributária informatizada é muito eficiente. Várias pessoas de fora do
Brasil não acreditam no nosso sistema bancário, nas nossas câmaras de compensação bancárias, que são muito eficientes se comparadas aos grandes países do mundo, que levam semanas para compensar um cheque e
nós fazemos aqui automaticamente.
Está franqueada...
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Ministro...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois não.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Boa tarde! Boa tarde também a todos os membros. Meu
nome é Aristóteles Camara, sou advogado da área tributária.
Um pouco antes de a reunião começar, estava conversando com os outros membros, com a Drª Luciana
e... Esqueci o nome do outro colega que me antecedeu.
Creio que podemos dividir, e seria uma proposta de trabalho... Lendo a Agenda Brasil, a qual o Senado
já disponibilizou, vi que ela contém vários projetos de lei que se refeririam aos 28 tópicos que o Senador Renan falou.
Penso que seria mais profícuo dividirmos em três áreas, e não como já se pensou, talvez pessoa física e
pessoa jurídica, mas sim dividir em áreas de conhecimento que não sejam exatamente dogmáticas, porque
isso não é questão meramente de Direito, e sim questão que visa a um fim prático.
A primeira área seria direito fiscal, a área fiscal, como o senhor já falou; a segunda seria a área administrativa, na qual seriam revisados os temas relativos ao Estado, a sua relação com o cidadão e contribuinte e
também a sua própria organização; e a terceira área vou chamar de cível, na falta de um nome melhor. Seriam
os temas mais amplos, tal como o Senador Renan falou na abertura. Por exemplo, o registro civil, a questão
dos cartórios, questão que certamente estará presente. Esses temas, tomados individualmente, afetam tanto
a empresas quanto a pessoas físicas.
Então, creio que a Comissão que irá tratar de um tema mais específico terá que ter essa preocupação
dupla, senão teremos projetos parciais. E esse é um problema que eu, na legislação tributária, que é a minha
área de especialização, vejo, ou seja, legislações feitas para empresas, que tratam de temas de empresas, e que
ficam sem um corpo sistematizado.
Algo que pode sair daqui, pelo menos na área fiscal, é uma melhor sistematização. Então, seria essa a
proposta que eu queria apresentar. E me coloco à disposição para integrar o grupo de direito tributário, porque essa é a minha formação.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Dr. Otávio, por favor.
O SR. OTÁVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Meu nome é Otávio Rodrigues, da Universidade de São Paulo.
Inicialmente, quero falar da minha satisfação em poder dividir este espaço com tão ilustres colegas sob
sua presidência. Pelo estágio em que nos encontramos, gostaria de apresentar algumas sugestões.
A primeira delas de ordem pragmática. E consultaria até os colegas do Senado sobre isso, porque a ideia
é tentar designar consultores legislativos para ficarem vinculados a esses grupos, quaisquer que sejam as suas
conformações. A ideia é termos especialistas que possam nos ajudar num trabalho de base.
A segunda é algo que reflete um pouco a minha experiência de um ano e meio como membro da Comissão de Reforma no Ensino Jurídico do MEC, sobre duas coisas que me deixaram muito decepcionado e, ao
mesmo tempo, foram um aprendizado. A primeira é que muitas vezes queremos inventar a roda, quando, no
jardim ao lado, há experiências bem-sucedidas. Então, um enfoque de trabalho seria fazer uma investigação
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de direito comparado, ou seja, verificar experiências de outros países que foram bem-sucedidas em algumas
áreas que são mais sensíveis. Por exemplo, algo que tem sido muito falado até pelo lado simbólico da ideia
palavra cartório, cartorização, etc., como é a experiência do sistema cartorial em países como Estados Unidos
e Alemanha, que são extremamente mais simplificados.
Na questão tributária, eu duvido que haja um País com maior expertise do que o nosso, mas, evidentemente, alguns países fizeram estruturas na reforma burocrática fazendária, talvez, mais interessantes.
Portanto, um pedido já para os colegas da consultoria legislativa que vão nos apoiar neste trabalho, seria
o levantamento dessas experiências de países estrangeiros que tomaram providências para desburocratização,
embora provavelmente não exista a palavra em algum dos idiomas dos países onde se vai fazer essa pesquisa.
E o outro ponto que foi resultado dessa experiência lá do Ministério da Educação, é que muitas vezes
nós tiramos ideias, achamos, pensamos que determinadas soluções são boas, mas não temos qualquer base
empírica para afirmar isso.
Lá no MEC, nós constatamos que a cada 10 anos há uma comissão para reformar o ensino jurídico brasileiro e, do ponto de vista empírico, não houve qualquer melhora a cada reforma que foi feita. Nós podemos
imaginar que tivemos aqui uma experiência em 1978, uma experiência em 1985 e estamos voltando, agora,
graças ao Senador Blairo Maggi e a V. Exª, a tentar trabalhar desse modo. Seria muito interessante, também,
termos dados empíricos.
Vamos atacar a área cartorária, o que isso significa em termos empíricos, quantas pessoas, qual impacto
disso e qual o custo para referendar essas medidas de uma forma a imaginar o impacto dos custos e os efeitos
práticos disso para sairmos do plano puramente teórico?
E, por fim, uma última sugestão, eu acho que seria importante para legitimar o trabalho e as conclusões
da Comissão, a ideia de fazermos audiências públicas em alguns Estados do País e convidarmos membros da
sociedade civil para se manifestarem, enfim, trazerem um pouco das suas visões, podem até ser visões antagônicas, algo que nós temos como pré-compreensões em relação aos problemas.
Obrigado, Presidente.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – No meu escritório recebi, recentemente, um levantamento
sobre a experiência de outros países, e é curioso porque começa com Portugal. Portugal deu um salto qualitativo impressionante nessa área.
Então, eu vou dar um jeito de distribuir isso para vocês por e-mail, porque é curto, não é nada muito difícil de ler, escrito até em bom português, o que ajuda mais.
Acho que vamos acabar descobrindo que há outras fontes e podemos usar essas fontes tanto quanto
possível. Talvez alguém até pudesse, e aí eu sugiro que o Mauro pode me ajudar, pesquisar o que já existe de
outros países, porque até a Argentina que fez coisas. Não acredito que com amplo sucesso, o resultado não
parece, mas, enfim, às vezes a iniciativa é que é importante. Se deu certo ou não deu, isso é um problema de
gestão e cada um vai adotar a sua estratégia.
Então, eu acho que a gente tem um documento que a gente já pode circular e que é bastante interessante e fácil de ler.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Obrigado, Piquet. Antes de devolver a palavra aos
membros da Comissão, quero dar um aviso.
Que os senhores receberão uma minuta de regulamento do funcionamento da Comissão para que deem
sugestões de alteração. Isso é um padrão, uma minuta padrão que o Senado elabora para as comissões, e aí
os senhores fariam sugestões de alteração, devolveriam à Presidência e a gente sistematiza isso para já aprovarmos na próxima reunião.
Nós vamos... Eu vou franquear, também, obviamente, a todos, que estabeleçamos o número de reuniões
mensais, semanais, quinzenais, como é que a Comissão pretende funcionar.
Eu indago se necessariamente a comissão só pode se reunir neste formato ou se teria uma mesa para
que nós pudéssemos sentar e ficarmos todos mais próximos para...
Não?
Só aqui? Neste formato?
Está bem.
Mas permanece franqueada a palavra.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Ministro, Presidente, eu também posso colocar à disposição o prédio do Interlegis, que fica aqui ao lado, lá no 3º andar, nós temos uma sala de reunião que talvez
caiba. Fizemos já a reunião da OAB lá, enfim...
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pronto, se os senhores não se opuserem, acho que a
Comissão ficaria melhor acomodada do que nesse sistema extremamente presidencial.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Eu só precisaria só que definisse para a gente fazer
a reserva da sala que, às vezes, é utilizada lá pela 1ª Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Está ótimo, vamos passar para ti depois.
O SR. PAULO RABELLO DE CASTRO – Sr. Presidente, a esse respeito gostaria só de lembrar que imagino
que a maioria dos componentes da Comissão estejam em Brasília, morem aqui.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – A maioria sim.
O SR. PAULO RABELLO DE CASTRO – Provavelmente.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – A Luciana não.
O SR. PAULO RABELLO DE CASTRO – Eu estou só imaginando.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Eu preciso dar uma informação aos senhores e às senhoras que ele pediu, expressamente.
Mary Elbe não está aqui, porque está presidindo um Congresso Internacional de Direito Tributário lá em
Pernambuco. Era até para eu estar lá, mas neste ano eu não vou poder comparecer.
O Prof. Ives tem um problema de saúde nos joelhos que o impossibilita de tomar avião. Ele virá a algumas reuniões aqui, mas, como o e-mail dele vai estar disponibilizado, e ele vai estar on-line de vez em quando
conosco nas reuniões, ele quer participar, mas a dificuldade dele é de ordem física.
O Prof. Everardo Maciel, não. Ele está em luto familiar e na próxima reunião já estará conosco, está bem?
Desculpe, Paulo.
O SR. PAULO RABELLO DE CASTRO – Já concluiu, porque, considerando a respeito do fato de serem aqui
as reuniões já e é bom que a maioria esteja aqui, se a gente tiver um dispositivo seja por Skype, na realidade...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sim, sim, sim.
O SR. PAULO RABELLO DE CASTRO – ... na realidade alguma TV lá na sua sala. Não precisa ser uma teleconferência sofisticada, basta um Skype, que viabiliza a presença em reuniões.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Mas se houver essa dificuldade também, no STJ nós
temos essa situação que...
O SR. PAULO RABELLO DE CASTRO – Viabiliza, inclusive, que compareçam do Rio, de São Paulo e de
outros lugares.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não, no STJ nós temos uma sala montada nesse sentido que pode abrigar a reunião da Comissão.
O SR. PAULO RABELLO DE CASTRO – E digo mais, aí viabiliza que, por exemplo, eu estando em São
Paulo me desloque lá para o gabinete do Ives...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sim, sim.
O SR. PAULO RABELLO DE CASTRO – Chame o Everardo e já são três membros da reunião que estão
na frente da televisão e há uma interatividade dispensando, aliás, dispensando os custos da passagem aérea,
diárias...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – A Presidência, então, vai aguardar por e-mail dos membros da Comissão as sugestões de um calendário, porque, fechada essa situação, nós vamos repassar ao Relator, o Ministro Toffoli, para que ele também se adapte à situação da rotina da Comissão também, está bem?
Dr. Mauro quer... Pois não.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Sr. Presidente, uma honra estar aqui com todos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – É para nós todos.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Pertencer a esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Nossa.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Acho que, realmente, seria de bom alvitre recebermos
esse material todo, para avaliarmos a necessidade das reuniões permanentes, porque acho que vamos trabalhar muito mais propondo, sugerindo, criando para depois, sim, sentarmos para deliberarmos.
Perfeito, Excelência, prazer.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Bem, eu acho que nós... Esta é uma reunião formal de
instalação da Comissão, obviamente. Esse material todo será repassado agora para os membros da Comissão.
Já colheram os e-mails e telefones de todo mundo? Já?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Isso. O consultor está me comunicando que há uma
página, que está sendo criada uma página da Comissão em que todo o material será disponibilizado nessa
página também de acesso a todos os membros da Comissão.
Eu vou pedir também à Secretaria que nos passe, por e-mail, essa relação de e-mails, telefones celulares
e contatos fixos de todos para que já salvemos os nossos celulares aqui e que possamos trocar, compartilhar...
O SR. PAULO RABELLO DE CASTRO – Sr. Presidente, mais do que isso, nós poderíamos formar um grupo
de e-mail de forma que pudéssemos...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Já vai ser feito isso. Já vai ser feito um grupo de e-mails.
O SR. PAULO RABELLO DE CASTRO – Como grupo, porque se precisarmos mandar para todos os membros da Comissão que são a partir de 16 nomes para digitar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Isso.
E alguns reclamam que perguntam e não têm respostas. Mas a gente consegue equacionar e renovar
essa situação também.
Quero agradecer a presença de todos e declarar encerrada esta primeira reunião.
(Iniciada às 12 horas e 37 minutos, a reunião é encerrada às 13 horas e 8 minutos.)
Min. Mauro Campbell Marques
Presidente
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Comissão de Juristas destinada a desburocratizar a Administração Pública, melhorar a relação
com as empresas e o trato com os cidadãos.
ATA DA 2ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 2ª Reunião, realizada em 18 de setembro de 2015, às 10 horas e 15 minutos, na
sala de reuniões do Interlegis, sob a presidência do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques e com a presença
dos membros: Mauro Roberto Gomes de Mattos, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, Aristóteles de Queiroz
Câmara, Eumar Roberto Novacki, Gabriel Rizza Ferraz, Antonio Helder Medeiros Rebouças, Daniel Vieira Bogéa Soares, Marcello Augusto Diniz Cerqueira e Everardo Maciel. Os membros Mary Elbe Queiroz e
Luciana Brayner participaram por meio de videoconferência. Deixaram de comparecer os demais membros.
Na oportunidade, ocorreu a reunião de trabalho da Comissão. Após aprovação, a presente Ata será publicada
juntamente com a íntegra das notas taquigráficas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Declaro aberta a reunião de trabalho.
Peço licença aos presentes e àqueles que nos assistem e participam também remotamente para a dispensa de apresentação da figura do Dr. Everardo Maciel, que não pôde estar presente na instalação da Comissão,
por razões familiares, pessoais, mas que agora está aqui. Quero dizer que durante todo esse período, desde a
instalação até essa reunião de trabalho, nós trocamos e-mails e cada um dos senhores juristas encaminharam
propostas à Comissão.
Eu tive uma primeira conversa com o Dr. Everardo Maciel. Agora, vou passar a palavra a S. Exª, para que
faça uma explanação, uma vez que o objetivo desta reunião será – quero registrar também que o Ministro Dias
Toffoli, ainda há pouco, entrou em contato comigo, comunicando que não estará presente à reunião, mas solicitou ao Dr. Otávio Rodrigues que também o representasse na reunião – basicamente traçar e fixar um escopo
do que vamos perseguir a priori e, a partir daí, seguiremos com as comissões temáticas para alcançarmos nossos objetivos, ou seja, produzir um trabalho à altura do que nos cobram o Senado e a população.
Tem a palavra o Dr. Everardo Maciel.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Obrigado, Presidente.
Eu não pude comparecer à primeira reunião, até porque recebi o convite a 45 minutos da reunião e seria
praticamente impossível estar presente. Mas quero dizer o seguinte: vi muitos e-mails tratando do assunto e
percebi que havia uma certa dispersão em torno do assunto. É claro que a palavra “desburocratização” não é
uma palavra autoexplicativa. Portanto, deu margem a muitas ideias e assuntos relevantes, é verdade. Mas eu
creio que era necessário afunilar e estreitar o escopo – esse foi o objeto de uma conversa que tive com o Ministro Mauro Campbell –, de estreitar o escopo, senão ficaremos, como o pessoal fala aqui no Congresso, com
a comissão do fim do mundo, ou seja, uma pauta extremamente aberta que não vai chegar a lugar algum.
Portanto, falando do primeiro assunto: escopo, estou apresentando uma sugestão, que o escopo desta
Comissão seria a simplificação e racionalização de processos e procedimentos. Portanto, questões relevantes,
como eu disse, que estão ressuscitando e que são coisas da minha área, como a reforma do PIS/Cofins, a parte
desse conceito não é pertinente. Isso é outra matéria; sem discutir a relevância ou irrelevância do tema. Reforma
tributária não é matéria para ser debatida aqui, porque se abrirmos essa discussão terminaremos no próximo
século. Então, eu acho que deveríamos ter como objeto exatamente processo e procedimento.
A partir daí, usando uma metodologia de trabalho, imaginei que deveríamos ter três objetos de trabalho:
um que seria o levantamento de projetos em curso no Congresso Nacional, tramitação no Congresso Nacional,
que se vinculassem a esse escopo, quer dizer, um levantamento que a bem qualificada Consultoria Legislativa
do Senado poderia fazer de tudo o que existe. Um levantamento, porque nós entendemos que existe vínculo,
enfim, fazer um levantamento exaustivo, apenas um levantamento.
Um segundo ponto seria propor que cada um dos integrantes desta Comissão pudessem oferecer uma
lista de sugestões – apenas sobre o tema – de assuntos que fossem pertinentes a esse escopo, para terem uma
listagem, para que nós pudéssemos fazer uma triagem, uma listagem até mais aberta ou mais ampla possível.
Terceiro: eu acho que deveríamos ter algo um pouco mais... Posso citar algum tipo de controvérsia, mas
acho que para essa matéria “desburocratização” deveríamos ter um estatuto nacional da desburocratização fixando princípios, conceitos e normais gerais, tomando por fundamento o art. 37 da Constituição, dando uma
disciplina parcial ao princípio da eficiência. Claro que não é esgotando o tema, mas dando uma disciplina parcial
ao princípio da eficiência nos aspectos que se relacionam à simplificação e racionalização das relações entre o
Estado e a sociedade dentro desses três pontos.
Um outro ponto: nós deveríamos dividir, até para viabilizar os trabalhos para tornar as coisas mais ágeis,
dividir as questões a serem tratadas nesta Comissão. Eu proponho que fosse dividido em áreas temáticas, não
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tendo como área temática setores. Vou dar um contraexemplo: não é o setor de mineração, não é o setor de
transportes, não é o setor de segurança pública, não é isso. As áreas temáticas que imaginei – isso é uma ideia
exploratória – são quatro: tributária, não sem razão eu a coloquei em primeiro lugar; segunda, trabalhista –
eu não sei o que posso incluir – mas sempre há problema de processo e procedimento. Uma terceira área – aí
quando fala trabalhista, trabalhista e previdenciária – seria a área administrativa, e uma quarta área que seria
a área cartorária e judicial.
Como toda taxonomia, ela tem imperfeições. Estou aqui fazendo uma exploração, e naturalmente não
são que isso seja isso e não é aquilo. Não se faz nesses termos. Então, para dar uma metodologia objeto de divisão de área de trabalho, eu proponho que seja algo assim.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Está aberta a discussão.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois não.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Bom dia a todos.
Acho excelente a metodologia. Realmente temos que criar uma normatização interna até para termos
produtividade e eficiência.
Em várias propostas, várias situações nessa área trabalhista, previdenciária, administrativa, cartorária,
judicial, tributária, eu acho que cada um poderia, e aí acho que alguns já foram procurados por segmentos da
sociedade com propostas, então poderíamos já efetivamente, independentemente das comissões, quem já
tiver propostas, encaminhar propostas com justificativas para dar maior celeridade para os trabalhos. Porque
penso que só formar as comissões sem que, efetivamente, cada um se comprometa em já produzir... Ou seja,
temos um tempo muito exíguo que é até dezembro.
Para V. Exª ter ideia, eu fui procurado por setores visando desde desjudicializar situações simples e que
são, em nível de Judiciário, de tramitação muito lenta. Então, já fiz várias justificativas e propostas.
Eu penso que se começarmos a imprimir um ritmo célere em nossos trabalhos de encaminhamento e
reunião para deliberação, para sugestões, para verificar se as propostas são válidas ou não, porque se ficarmos
presos aos projetos que já estão em tramitação na Casa...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu falei que tem uma terceira fase; são três coisas: um, projetos em tramitação; dois, projetos de lei complementar e, terceiro, os projetos agora todos.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Isso. É nisso que eu gostaria de focalizar. Acho que temos
que criar projetos, porque a Casa já tem projetos, já os está analisando. Eu acho que nós podemos contribuir
com situações novas emergenciais.
Para V. Exª ter ideia, eu analisei desburocratização e simplificação do processo casamento e alteração do
regime de bens. E aí várias situações como incentivo à instalação de unidades de registro civil em maternidades e simplificação do acesso à administração pública.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Ontem os Notáveis me procuraram para tocar neste
ponto.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Pois é. Eu acho que cada um vai ter uma contribuição
relevante, pegando casos concretos, trazendo-os ao debate e os encaminhando para votações, sugestões.
Se nós ficarmos presos em área... Obviamente, área tributária, eu não tenho dúvida de que Everardo
Maciel, Prof. Ives Gandra e outros proeminentes mestres nessa área, eu não tenho dúvida de que vão atender
muito melhor a Comissão. Mas, se nós nos engessarmos... Por exemplo, meu caso aqui é Direito Administrativo,
mas, se eu recebo uma sugestão de outra área, eu acho que temos que encaminhar. É só à guisa de ilustração,
desenvolvimento seu raciocínio para fecharmos uma normatização.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Com certeza. Estou inteiramente de acordo. Que apresentem
todos. Que depois nós consigamos fazer, para efeito de tratamento da matéria, em cima das áreas temáticas.
Expresso-me melhor. Eu digo assim: “Eu posso oferecer uma sugestão na área cartorária”. Mas definitivamente
não serei eu que participarei dessa área. Não tenho a menor intimidade com esse assunto. Mas que todos se
sintam à vontade para oferecer sugestões. Agora a condução e a elaboração do processo na área tributária,
por exemplo, eu tenho feito projetos: cadastro único, simplificação de procedimento de inscrição em baixa,
eliminação de certidão negativa. Temos o projeto pronto. Agora, tendo o projeto pronto... Mas para deixar bem
aberto, o objetivo aqui é exatamente expandir para que todos apresentem sugestões. Depois temos que fazer
uma triagem, sistematizar, colocar em áreas e, então, eu acho que, para conduzir o assunto, depois de ter feito
isso, quer dizer, uma área temática conduziria o assunto a ser trazido depois para todo o mundo novamente.
Nós já vimos que são 17 membros. Conseguir fazer conciliação de agenda com 17 não é uma tarefa fácil.
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O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Por isso que eu acho eficiente, Everardo, o encaminhamento dos projetos, e virtualmente nos falarmos e, nas reuniões, deliberar já com as pautas previamente de
cada projeto. Eu acho que seria isso.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois não.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Há duas questões que me chamaram a atenção quanto à
sugestão do Prof. Everardo Maciel, tanto que eu gostaria de ouvi-lo até para fazer uma ponderação. Um dos
itens que foi destacado seria um estatuto nacional da desburocratização. Seria um documento autônomo à
lei complementar. Perfeito! Mas um documento autônomo em relação às modificações de leis preexistentes?
Então, a Comissão teria dois trabalhos: elaboração de um estatuto...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – E uma legislação ordinária...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Não, não. Vou reformular minha pergunta. Eu tenho colocado
à Mesa vários projetos que vão modificar, por exemplo, parte cartorária. Temos uma lei específica, Lei de Registros Públicos. Alteração de questão relativa a divórcio, separação judicial, que envolve o Código de Processo
Civil. Só para começarmos por aí. A ideia de fazer um estatuto nacional da desburocratização tem um escopo.
Nós vamos ter uma norma principiológica com uma série de dispositivos gerais e que teria por finalidade criar
um sistema nacional de desburocratização. Isso é uma coisa. A minha pergunta é: isto será feito como o escopo
principal da Comissão ou isso será feito em paralelo a reformas pontuais em legislações específicas?
A minha grande preocupação – e a externa agora, sim, seria a minha provocação – é que hoje nós estamos acompanhando, especialmente na minha área, Direito Civil, de maneira assustadora, mas quase toda
semana entra em vigor uma nova modificação do Código Civil. O Código Civil tem pouco mais de dez anos
e o que é característica central dessas reformas? Falta total de qualquer sistematização e caráter de unidade
principiológica. Isso vai criar um problema a médio e curto prazo que é praticamente a morte do Código Civil,
porque ele vai perder a ideia da unidade principiológica.
Portanto, essa seria uma provocação e uma pergunta. Se vamos fazer um estatuto nacional de desburocratização, isso é um projeto que tem uma feição um tanto quanto diferente, a não ser que seja um estatuto dividido em quatro livros, um relativo a Direito Tributário, um relativo à questão trabalhista previdenciária,
um a relativo a questões administrativas, e um relativo à questão cartorária judicial, com um parte geral de
caráter principiológico. Se for isso, a gente tem uma determinada missão que, a meu ver, não nos levaria a nos
preocuparmos tanto com os projetos que estão em andamento e, então, teríamos um trabalho mais criativo
e, portanto, os projetos seriam apenas um balizamento para identificar onde estão os problemas, o que aflige
mais as pessoas; e um dispositivo transitório último no sentido de alterar o Código de Processo Civil, o Código
Civil, a Lei de Registro Público, etc., para fazer uma harmonização com o nosso trabalho. Portanto, essa seria
uma dinâmica bem peculiar, bem diferenciada. A outra seria uma norma com poucos artigos – e aí talvez até
o próprio nome perderia o sentido –, que criassem princípios gerais de desburocratização, 20, 30 artigos, e
nós atacaríamos ponto a ponto algumas leis, alguns códigos, algumas leis complementares para fazer modificações pontuais. Então, a Comissão teria dois tipos de trabalho e, portanto, seria uma dinâmica diferenciada.
Eu acho que essa preliminar metodológica me preocupa e eu gostaria realmente de ouvi-los.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu estou exatamente dentro da segunda.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Perfeito!
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Quando eu digo “estatuto”, o nome não importa – foi o nome
que me ocorreu na hora –, mas de princípios gerais que coexistem com leis ordinárias específicas, pontuais. Eu
não preciso colocar neste estatuto – vou dar um exemplo – a ideia do Cadastro Único. Não. Cadastro Único é
matéria do Código Tributário Nacional. Então, esse é um assunto.
Agora eu posso até dizer assim – eu vou dar um exemplo, mas, como todo exemplo, corre o risco de ser
infeliz –: quando é que se pode pedir um alvará? Isso vale para qualquer lei. Então, isso é um princípio geral. O
que tem que ser feito em termos de regras associadas à eficiência da administração pública? Ou seja, em outras palavras, naquele livro que você mencionou – eu estou falando apenas da parte geral –, todas as outras
normas são autônomas que estarão especificadas em lugar próprio, ora no Código Tributário, ora no Código
Civil, ora na Lei de Registro, em qualquer outra norma. Agora é preciso haver – e é disso a questão em relação
ao Código Civil – a ideia de conter princípios que deem uma estruturação que possa informar qualquer tipo
de modificação numa lei esparsa. Princípios gerais.
O SR. PRESIDENTE (Otavio Luiz Rodrigues Junior) – Perfeito! Então, a Comissão trabalharia em paralelo.
Então, há essa metodologia...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Esta é a minha proposição.
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O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Perfeito. Essa metodologia é bastante interessante porque a
preocupação de entregar um produto acabado torna-se até bem definida. Nós podemos avançar em algumas
áreas e não em outras, mas, ao final, entregaremos alguma...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Sem dizer que esse estatuto tem a participação indispensável de Piquet Carneiro e de...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Sem dúvida nenhuma.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Ministro Mauro...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois não.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Sobre esse ponto suscitado pelo Everardo, eu estava fazendo uma leitura de uma experiência de comissões passadas, e isso se repete. Esse texto sempre se repete.
Não é prática do Código de Processo Civil e tal.
Eu acho, por exemplo, que estava vendo aqui: um dos objetivos das comissões que são criadas é elaborar proposições legislativas adequadas aos problemas identificados. Então, em cada segmento desse aí talvez
não tenhamos um estatuto que vá contemplar todas essas alterações. Se é isso que eu estou entendendo. Mas
dentro da área tributária, identificado um problema na área...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Só de caráter geral.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Sem prejuízos dessas...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Há as normas esparsas, as legislações.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Há, por exemplo, a lei ordinária número nove mil, quatrocentos e alguma coisa que regulamenta o processo em nível federal. É uma lei que tem os princípios, que,
numa não há semelhante em Municípios e em Estados.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Daí por que eu pensei – você está respondendo uma das
questões – lei complementar vai informar em âmbito nacional.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Eu cometi a ousadia de mandar uma proposta, logo após
a primeira reunião, de divisão de temática.
Naquele momento, eu identifiquei três eixos, que parcialmente coincidem com o que o Dr. Everardo também falou. Na verdade, não há taxonomia evidentemente perfeita, é meramente de aproximação de objetos.
Eu propus, na época, ao eixo tributário, ao eixo administrativo e um que seria quase residual, mas seria
relativo a cartorário e a questões judiciais também. Haveria mais um eixo, que é o eixo trabalhista e previdenciário, que eu entendo ser algo muito relevante e em que podemos dar também uma contribuição.
Em relação à forma de abordar, ou seja, aos temas se centraram em procedimentos, eu concordo plenamente com o Dr. Everardo. Eu sei que na Agenda Brasil existem outras normas, propostas mais materiais, como
a reforma do PIS/Cofins, da alíquota, que eu creio não ser o nosso objetivo aqui.
Especificamente na área em que gostaria de trabalhar – se nós resolvermos nesse sentido –, que seria a
área tributária, eu creio que um tema que nós podemos enfrentar, que eu coloquei na minha divisão, é o processo administrativo federal.
Hoje em dia a gente sabe que existem várias propostas. É um tema que consta na Agenda, há uma vontade política de ser levada à frente – eu não sei até que ponto os senhores têm entendimento de que é um
ponto que a gente deva levar. Mas está dentro do escopo, é processo, e certamente irá melhorar a relação entre Estado e contribuinte.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Posso fazer um comentário sobre isso?
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Claro!
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Essa matéria foi debatida no âmbito da CPI da chamada Operação Zelotes. E me pediram uma contribuição sobre esse assunto. Eu disse, eu tenho posição firmada sobre esse
assunto, que vai tocar um ponto comum aqui, mas eu entendo – esse não é um assunto para debater, porque
eu acho que não é um assunto nosso –, mas eu entendo que o julgamento administrativo deve ser operado por
órgãos formados por servidores concursados para essa finalidade específica. Segundo, e uma série de outras
coisas, mas para falar de um assunto específico que o senhor está mencionando aqui, eu propus nesta mesma
PEC – que eu presumo que já foi apresentada, eu não tenho certeza, mas estava para ser apresentada, eu não
tenho outra informação, também proposta pela própria CPI – algo para dizer o seguinte: a lei complementar,
no capítulo tributário, será objeto de lei complementar o processo, para haver um processo nacional; nós não
temos um processo nacional.
Eu conheço Municípios que têm processos fixados por portaria. Isso é comum. Não é incomum não.
Como todos sabem, o processo administrativo fiscal brasileiro é fixado por um decreto, com força de lei, o que
já é uma coisa um pouco esquisita. Mas eu acho que nós deveríamos ter um processo nacional. E, para isso,
portanto, tenho a resposta: o que tem que fazer é prosperar essa PEC, ela está pronta.
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Então, só depois de ter essa PEC... Porque senão nós vamos perder tempo em tratar agora de um processo federal. O problema não é o processo federal em si. O processo federal, em si, não merece mudança, ele
é muito razoável. O grave são os processos dos outros entes, dos entes subnacionais. Não é o processo federal.
E, para tratar disso, neste âmbito, é preciso uma PEC. Ou seja, lei complementar tratando do processo. Então,
ao fazer isso, eu vou tratar agora da lei complementar do processo.
Nós temos uma assimetria, que eu comentava com o Ministro Mauro Campbell, que é uma coisa que
eu acho completamente estranha – eu acho um absurdo, mas isso é outra discussão –: os nossos códigos não
terem status de lei complementar – só tem o Código Tributário. Acho uma coisa estranha. Os códigos, por sua
vez, têm os Códigos de Processo como Códigos, exceto o Código Tributário, que é, afinal, um decreto. Ou seja,
uma assimetria perfeita.
Então, na verdade, o seguinte: a rigor, os Códigos deveriam ter status, pois isso evitaria, por lei ordinária,
fazer essa degradação do Código Civil. Isso é matéria de lei complementar. É inacreditável. Quer dizer, a única
diferença que tem da lei ordinária para isso é o rito regimental de tramitação, mais nada – o que não é nada.
Então, acho o seguinte: vamos levar o processo a isso. Eu imagino até, dentro de um contexto mais amplo,
que seria uma peça integrante de um novo Código Tributário Nacional que cuidasse da parte geral, dos direitos do contribuinte – geralmente malformulados, porque tem que se fazer isso por lei ordinária, contrastando
com o Código Tributário, que é lei complementar; junto com esses dois, o processo e o Código de Federalismo
Fiscal, que não tem nada a ver com as outras partes.
Esse seria um Código Tributário abrangente e forte, com status de lei complementar, tratando, portanto,
dos direitos do contribuinte, dos impostos específicos, da parte geral, do Código de Federalismo Fiscal e do
processo.
Agora, isso não impede que tenhamos, autonomamente, uma lei complementar que seja tratada independentemente, não esteja no todo, mas que tenha uma visão do todo e se integre ao todo.
Quer dizer, quando eu falo aqui, é só mais uma questão estética de se colocar em uma coisa só para se
ter o Código do Processo Administrativo Fiscal com status de lei complementar. Mas, para isso, demanda a
aprovação...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – A Secretaria da Comissão me informa que a PEC está
na CCJ, com despacho do Presidente Renan Calheiros, para a Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional – Agenda Brasil.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Sr. Presidente, o senhor tem o número da PEC?
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – A PEC faz uma alteração em um ponto, que eu acho certo, do
art. 37 da Constituição, ao dizer que:
Art. 37. [...]
XXIII- os órgãos do contencioso fiscal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
serão integrados por bacharéis em direito com, no mínimo, 30 anos de idade e 5 anos de atividade jurídica na área tributária [especifica a qualificação dos servidores, que só podem se habilitar ao
concurso público para isso].
No outro artigo, diz que: à parte vencida – qualquer que seja ela – cabe revisão pelo tribunal competente, o que reproduz norma que constava na Constituição anterior – Emenda nº 7, de 1977, do Tribunal Federal
de Recursos, que dependia de lei, que nunca veio.
Então, nós estamos dizendo que caberia à parte vencida, portanto, recurso ao tribunal competente. Incluímos na competência dos Tribunais Regionais Federais a competência para proceder a essa revisão, e não
falamos dos Estaduais, porque isso é matéria de Constituição Estadual, a despeito de a Constituição dizer que
cabe ao tribunal competente. E lá adiante, quando fala da lei complementar na matéria tributária, incluir a hipótese do processo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – A PEC é de número 112, de 2015.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu já tenho algumas alterações, mas pegaram antes de eu
terminar. Mas já está bom.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Vamos ouvir a Drª Mary Elbe, por gentileza.
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Bom dia a todos.
Estão me ouvindo bem?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Um minuto só, porque eu acho que há um delay. Um
minutinho só, Mary Elbe. Está sem áudio.
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Está me ouvindo agora?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Agora sim.
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A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Ministro, é um prazer fazer parte desta Comissão, é um privilégio. Quero
justificar minha ausência, porque compromissos anteriores já haviam sido firmados há mais de ano.
Mas, sendo bastante objetiva, eu concordo inteiramente com o Dr. Everardo Maciel, com quem tive a
honra de trabalhar, tanto na Receita Federal, quanto, posteriormente, na Lei Complementar da Micro e Pequena Empresa, na Emenda nº 42, de 2003.
Tive a oportunidade de andar o Brasil todo, e o maior problema, além da carga tributária – ou seja, não
é nem tanto a carga tributária alta –, é a questão da burocracia. Ou seja, coisas simples, como a falta de um cadastro único, afligiram mais as pessoas do que a carga tributária.
Quando nós fizemos a Emenda nº 42, lá já fizemos constar que haveria um cadastro único – Dr. Everardo
trabalhou com a gente. Com a Lei Complementar nº 123, isso foi implementado.
Então, eu acredito que uma lei complementar, como o Dr. Everardo Maciel sugere, no sentido de criar princípios que se apliquem à União, aos Estados e aos Municípios – teria que ser uma lei complementar para isso–,
seria muito benéfica. Teria que ser lei complementar que regulamentasse o art. 37 – o princípio da eficiência.
Eu acho que esta poderia ser a grande contribuição da nossa Comissão: estabelecer esses princípios
aplicáveis aos três entes federativos, que os obrigassem a cumprir...
Claro, posteriormente, leis ordinárias poderiam ser feitas, mas essa lei complementar seria imprescindível, porque obrigaria os três entes a se submeterem inclusive quando fossem criar alvarás, licenças. Para abrir
uma empresa, é preciso mais de 16 procedimentos: junta comercial, prefeitura, corpo de bombeiros etc., que
poderiam ser simplificados através dessa lei complementar.
Então, eu acho que essa ideia do Dr. Everardo é perfeitamente cabível e seria a grande contribuição que
a Comissão poderia dar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Agradeço, Mary Elbe. É um prazer imenso tê-la na Comissão. A sua contribuição é muito importante.
Volto a palavra ao Dr. Daniel.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Hoje eu tenho um desafio maior, que é representar o Dr. Piquet
Carneiro. Então, tomarei alguns minutos dos senhores, porque temos estudado, com afinco, nas duas últimas
semanas, o tema da Comissão. Esse é um tema pelo qual o Dr. Piquet, em especial, já passou outras vezes e
talvez tenha muito a falar.
Primeiramente, acho que a ideia do Dr. Everardo está muito em linha com tudo o que nós vimos discutindo no Instituto Helio Beltrão: a ideia da desburocratização como algo instrumental.
Vou tentar dar um exemplo que se alinha até a uma preocupação que o Prof. Otavio externou hoje.
Na experiência comparada com a União Europeia, nós temos hoje, em alguns países, o dispositivo de que
é uma obrigação que determinados dispositivos novos em leis que afetem a empresa e o cidadão entrem em
vigor todos numa mesma data, de modo que todos os cidadãos e as empresas que são afetadas, por exemplo,
pelo Código Civil tenham tempo de se preparar para isso. Essa é uma ideia, por exemplo, que está muito em
linha com a ideia do Dr. Everardo de se criar uma lei procedimental, algo que seja acessório a todas as matérias
que estamos discutindo aqui.
Dito isso, eu ressaltaria que o PLS nº 214, de 2014, que é um daqueles projetos que está na Agenda Brasil e que o Prof. Paulo Rabelo pediu que nós estudássemos, já traz muitas dessas coisas, muitos desses princípios. Nesta semana, houve o parecer da Relatora Gleisi Hoffmann na Comissão que está analisando o projeto
no Senado.
Chamo a atenção dos senhores para que estudemos esse projeto a fim de tentar obter algumas ideias.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – O que ele diz?
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Por exemplo, nos termos da ementa, o projeto busca racionalizar e simplificar atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União. Entre outras coisas, ele traz
o princípio da presunção da boa-fé; presunção da veracidade; redução dos custos da administração pública;
supressão de exigências cujos custos econômicos superem seus riscos; implementação de soluções tecnológicas que simplifiquem o atendimento ao cidadão; substituição de controles prévios pelo controle posterior;
e punição de fraudes, punição severa de fraudes.
É um projeto que, talvez, traga para nós algumas ideias para essa lei de teor instrumental e epistemológico de que estamos falando aqui hoje.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Mas é lei ordinária?
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Isso, isso. É um projeto de lei, mas talvez possamos... Há alguns
projetos de lei que talvez tratem das mesmas coisas, e nós identificamos pelo menos dois que falam de firma
reconhecida. Então, talvez seja o caso de a Comissão unificar isso como estatuto ou não, mas é preciso tentar
trazer isso para um mesmo projeto e acelerar a tramitação na Casa.
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Há outro ponto para o qual nós gostaríamos de chamar a atenção. Desdobrando um pouquinho a divisão
feita pelo Dr. Everardo, dentro de cada um desses nortes ou desses campos, o Instituto tem-se preocupado em
dar ênfase aos três vértices de atuação. Primeiro, Estado e Governo. É preciso pensar nas preocupações internas
ao Governo; pensar estruturalmente como devem se relacionar internamente Receita Federal e Ministério do
Planejamento; onde há sobreposições que podem ser excluídas ou eliminadas.
Segundo, a empresa. Quais são os grandes entraves à atividade produtiva?
Em relação a esses dois focos, especialmente, acho que todos nós da Comissão recebemos diariamente
contribuições, seja de entidades, seja dos locais onde trabalhamos. Talvez o cidadão fique um pouco de lado
nessa história. Nós não temos tanta informação, até por ser mais difuso, das preocupações que estão mais na
origem, no cidadão.
Então, uma ideia em que temos pensado – e até temos contado, para isso, com o Prof. Ricardo Morishita,
que foi Diretor do DPDC ao longo dos anos – seria talvez tentar trazer as ouvidorias públicas para falar para nós
quais têm sido os problemas do cidadão, lá de baixo. O que ele tem enfrentado? Acho que os dois outros nortes...
Esses três nortes se aplicam a todas as áreas, mas esses dois outros talvez estejam mais sedimentados
em cada um de nós. Nós recebemos as demandas, seja do setor empresarial, seja do setor governamental, mas,
em relação ao cidadão, talvez isso fique um pouco mais difuso.
Então, submeto aos senhores essa ideia de talvez chamar as ouvidorias e organizar isso junto à Comissão,
mediante audiência pública ou qualquer outro mecanismo.
Temos várias outras ideias. Tivemos, nesta semana, uma conversa muito produtiva com o Prof. Joaquim
Falcão, que é Diretor da FGV...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não estive lá em razão da sessão de julgamento.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Inclusive tenho um convite para levar V. Exª ao Rio de Janeiro
para discutir o assunto, pois a FGV está interessada em trabalhar com o tema.
Também contamos com o Ministro Levy, que nos deu a honra de estar lá. O norte da conversa foi o papel
da tecnologia para melhorar o diagnóstico de quais são os problemas. Talvez isso seja algo que também deva
estar em cada uma dessas áreas.
Nós temos excelentes ideias, mas, como o Prof. Otavio observou, na primeira reunião, não temos a medida de qual é o impacto dessas ideias, e a tecnologia pode nos dar isso. No tema da desburocratização, talvez
o papel da tecnologia da informação seja primordial.
Por ora, é isso. Depois, discutiremos as outras ideias.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Isso me lembra de que é para eu chamar a atenção para algumas coisas. Vou falar e comentar um pouco sobre o que Daniel mencionou.
Esses princípios também deveriam estar acompanhados de sanções, para não fazer... Por exemplo, nós
temos hoje, no art. 212, do Código Tributário Nacional, a obrigação de consolidar, anualmente, a legislação
tributária. Isso é uma norma desrespeitada secularmente, porque não há sanção. Em síntese, basta colocar um
parágrafo único. Não precisa obedecer... O que acontece na realidade? Então, precisamos ter sanções sobre isso.
Por exemplo, em certa ocasião, ouvi uma sugestão em uma discussão em Portugal muito interessante:
“É vedado ao Estado solicitar ao cidadão informação de que já disponha, sob pena de infração administrativa.”
Isso faz uma revolução.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Na primeira conversa que tivemos aqui, falamos sobre
a interligação do sistema de todos os bancos de dados que o Estado possui para investigar ou punir.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Certidão negativa...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Mas para receber o cidadão, ele tem dificuldade.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – A certidão só pode dar o passado. Aqui no Brasil...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Conte logo a história do médico.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu procurei meu médico, meu cardiologista, que gosta muito de falar sobre assunto tributário, e perguntei se ele poderia me dar uma certidão sobre a minha situação
cardiológica, válida por seis meses. Ele achou muito estranho e pensou em me mandar para o psiquiatra. Eu
disse que na área tributária é assim: você recebe uma certidão válida por seis meses, uma certidão do futuro.
É uma coisa fantástica. Certidão não pode ser para isso. Certidão é um relato de informações e não pode ser
impeditivo para nada.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Seria uma revolução tirar certidão do nosso sistema jurídico?
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Por que não? O Supremo decide.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Severa punição para quem...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Sem punição, não vale para nada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Cai em desuso, se não houver punição.
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O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – E a segunda questão, só para concluir: acho que nós deveríamos evitar... Nós estamos no dia 18 de setembro. Não dá para fazer audiência pública, não; não dá para fazer.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Concordo.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Se entrarmos nesse caminho, nós não vamos chegar a lugar
nenhum.
Temos que fazer o seguinte: abrir um canal, pela forma conveniente, para que possa haver o encaminhamento, pela web, de qualquer tipo de sugestão, de qualquer tipo de comentário, de qualquer coisa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Existe uma página para isso.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Nem sei se existe isso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – A Secretaria já está providenciando isso.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – E mais do que isso: também dizer que do lado do ativo também existe.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – E fazer uma disseminação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Eu não posso... Eu disse, ainda há pouco, nos trabalhos
lá atrás, que o Estado, entre outros erros, oferece serviços de TI, mas, quando a massa de cidadãos aportam o
serviço, trava o sistema, cai o sistema, o sistema não comporta. Nós não podemos jamais incidir nessa situação.
O Dr. Daniel falou nas ouvidorias. Há um trabalho nas ouvidorias externas... Inclusive há um organismo
que trata das ouvidorias externas. Eles têm um trabalho muito eficiente de controle da administração pública,
externa, mais do que as ouvidorias internas das repartições públicas.
Acho que, haja ou não audiência pública, Dr. Everardo, nada impediria que um grupo de colegas que se
dispusessem recebesse essas entidades e com elas debatesse, independentemente das informações a que elas
tenham acesso. Mas não de uma forma...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – De maneira informal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sim, sim.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Porque nós estamos cuidando de...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Exatamente. Não fixando isso como uma agenda programática, mas acho importante que nós recebamos essas entidades.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Foi exatamente o que eu coloquei no início, porque eu,
de maneira informal, recebi.
Vou dar um exemplo: delegado de Polícia; uma situação interessantíssima. Em São Paulo, um delegado
de Polícia concilia; quando há uma lesão corporal leve, uma batida, ele concilia e o Juiz homologa. Quer dizer,
é uma forma de normatizar...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Termo de bem viver.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Não é verdade? Então, acho que...
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Em Teresina há um Juizado Especial de Trânsito...
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Então, acho que cada ideia que nós vamos recebendo
temos de trazer para a Comissão, mas de uma maneira, penso, efetiva: com justificativa e proposta para debate imediato. Essa está dentro do escopo, essa não está, vamos melhorar. Acho que seria assim, de uma forma
mais célere, virtual, encaminhando para todos o e-mail. Todos teriam a incumbência de analisar e nas reuniões
seguintes deliberar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sim.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Acho que a gente de tem de ser muito prático. O advogado quer sempre o lado mais prático, não é?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Tem que ser.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – No sentido de ter o resultado...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – O Juiz também. (Risos.)
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Não tenho dúvida, não tenho dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Os Promotores também.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Presidente, ontem tive uma reunião virtual com o Ministro
Toffoli, e ele me passou alguns pontos que ele gostaria de compartilhar com a Comissão. O primeiro deles...
Dois dos pontos que o Ministro me repassou vão ao encontro de algumas das afirmações já colocadas aqui
pelo Dr. Everardo e pelo Dr. Daniel.
Primeiro ele disse: “Olha, enfatize meu ponto de vista de que devemos evitar a realização de audiências
públicas.” (Risos.)
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“A minha experiência como Advogado-Geral da União me revelou que isso não era algo muito útil. O
ideal era buscar diretamente junto aos sindicatos e organizações de classe empresariais para que eles fossem
ouvidos e trouxessem, de uma maneira muito prática, quais são os principais problemas que os afligem.”
O segundo ponto – também já foi objeto de comentário aqui – é no sentido de buscar a experiência das
tecnologias da informação: verificar quais são os mecanismos de melhoria da prestação desse serviço. Ele citou até o caso da Áustria, que abandonou o documento de identificação pessoal – agora há uma identificação
virtual, pela internet. Ninguém precisa mais carregar nada, e todos os registros estão lá. Ele disse: “Olha, estou
achando que se deve ouvir o pessoal – não é nem jurista, o pessoal especialista em TI –, para ele dizer efetivamente qual o estado da arte na matéria, se isso é possível. Muitas vezes seremos, digamos assim, ludibriados
pelos nossos preconceitos ou pela nossa própria ignorância na área.”
Outro ponto que ele pediu para transmitir-lhes, e enfatizou também, é a busca da experiência comparada; ele acha que isso tem de ser feito pelo menos no primeiro mês. Já estamos aí com algumas semanas de
comissão, mas tem de ser feito de uma forma mais sistematizada.
E, por último, ele considera importantíssimo o contato com os meios de comunicação social; trabalhar em
conjunto com os meios de comunicação social, porque eles acabam sendo uma espécie de filtro de boa parte
dos problemas que a comunidade lhes transmite – questão que já foi colocada, sobre a dificuldade de termos
acesso àquilo que aflige o cidadão. Segundo ele, a ideia dos meios de comunicação seria uma boa forma de
receber essa informação – sem filtros e sem maior sistematicidade, mas, pelo menos, eles têm uma experiência
acumulada de muito tempo. Portanto, tanto o Presidente quanto alguns dos membros poderiam manter esse
contato direto e colher essas informações.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o tema
que está sendo discutido e, inclusive, resgatar uma proposta da nossa primeira reunião. Várias dessas temáticas – tecnologia da informação, registro único empresarial, harmonização entre os três entes federativos – já
existem em leis, que não são obedecidas na prática.
Então, um outro tema, para que não se perca, além de verificar os projetos, seria identificar o que já está
regulamentado por lei e por que a lei não é aplicada. Por exemplo, o Registro Empresarial Único foi regulamentado no ano passado pela Lei Complementar nº 147, que alterou a Lei Complementar nº 123. Mesmo sendo o
Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ele se aplica, acredito eu. Basta um ato do Departamento de Registro
Empresarial...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Só se aplica à micro e pequena empresa.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Enfim, mas...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Que também não funciona.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – E ainda não foi regulamentado, não é? A empresa que precisa comercializar com outro Estado tem que ter um cadastro estadual, inscrição estadual, acaba ficando presa em todos
esses trâmites. Uma experiência cartorial de aplicação dessa...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Sabe por quê? A redação é a seguinte: “Sempre que possível...”
Quando começa qualquer artigo com “sempre que possível”, a gente diz: “Não.” A tradução é essa.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – “Preferencialmente”... (Risos.)
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Também é uma variação possível.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Salvo engano, na questão do registro único, agora é um “deverá” e não
um “poderá”.
Sobre a questão de uso da tecnologia da informação, trago a experiência de que já existe em diversas
juntas comerciais da RedeSim, que há anos tenta fazer a informatização, a racionalização dos processos e do
procedimento de abertura de empresas e, mesmo havendo um arcabouço legal, amparado por lei complementar, ainda há outros entraves que não a existência da lei. Mas acredito que, em grande parte, muitas dessas
questões não avançam como se esperava pela questão do Pacto Federativo.
Os Municípios e Estados, muitas vezes, alegam a invasão na sua competência, e eles têm um papel fundamental, também, em todas essas etapas da relação entre as empresas e os cidadãos...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Isso seria suprido na medida em que nós ficássemos
com a lei complementar.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – De caráter nacional...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Com sanções.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Inclusive, uma saída que funcionou parcialmente, pelo menos no âmbito do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, é a criação de um conselho gestor, algo do tipo, que conte com
a representação, ao menos, de pessoas de cada um dos três entes federativos.
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O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Deixe-me dizer: eu tenho experiência nisso; isso não funciona. Se quiser destruir, busca esse tipo...
Esse negócio tem de ser assim: há um órgão só que faz isso e acabou. Eu tentei fazer isso. O Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica eu tentei fazer e desisti – e eu não sou de desistir fácil, não. Eu desisti porque foi
impossível quando pediram para fazer comitês municipais. Sem comentários; sem comentários. Ou seja, tem
de ter o seguinte: qual o tributário em nível nacional, ou seja... Tem de ser: o cadastro é único, com registro
único. E tem de escrever assim: “vedado qualquer outro”. Você tem de fechar por todos os lados, porque senão
alguém diz: “É único, mas tem um outro, aqui.”
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Vamos ouvir a Drª Luciana.
Drª Luciana.
O SR. LUCIANA LEAL BRAYNER – Bom dia a todos.
Peço desculpas por não estar presente aí na Mesa, mas acho que caminhamos bem no sentido de definir
o escopo maior da Comissão, nessa linha de uma lei geral, sim, que trabalhe com os trâmites de uma maneira
mais geral, para aprimorar essa relação tanto com o cidadão... E, enfim, as demais questões específicas que a
gente deve levantar ponto a ponto.
Acho que temos muita experiência de modernização, como mecanismos da relação com o cidadão e
com as empresas, que podemos captar em legislações estrangeiras, inclusive, e reunir outras experiências que
contribuam. Temo um pouco pelo alto grau de avanço que acho que a legislação pode trazer, mas que requer
também uma revisão de cultura. A cultura brasileira de administração está arraigada a muitos entraves e muita burocracia.
Acho que o avanço legislativo que a gente pode emplacar nessa oportunidade é muito boa, mas é importante que tenha uma comunicação direta por meio de entidades e com a sociedade para que seja um avanço
acordado, para que seja um avanço que atinja, de verdade, a forma como a sociedade encara, como o Estado
consegue passar segurança e passar transparência, passar, sobretudo, segurança, em uma evolução que venha por meio de um trabalho legislativo, que, sem dúvida, pode, a partir de uma série de experiências evoluir
bastante na simplificação dessa relação.
Acho que a proposta do Dr. Everaldo é boa nesse sentido e facilita para que a gente comece a trabalhar
de maneira mais centrada, mais direcionada para os institutos, para os princípios que precisam ser aprimorados e virem uma legislação ainda mais clara, mais direta, mais específica.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Obrigado, Drª Luciana.
O SR. EUMAR ROBERTO NOVACKI – Sr. Presidente, eu gostaria e cumprimentar a todos.
Quero falar um pouco da origem, quando foi proposta essa Comissão da Desburocratização, que, nos
primórdios, quando as primeiras discussões começaram, com o Ministro Mauro Campbell, seria uma Comissão
da simplificação. O foco desta Comissão seria o cidadão, o atendimento ao cidadão. Ela seria para coisas grandiosas ou coisas polêmicas, que nós sabemos que a discussão é atravancada.
Por exemplo, segurança pública. Se nós formos falar em segurança pública, nós temos uma série de
questões hoje institucionais, difíceis de fazer avançar. Agora, se for falar de procedimentos pequenos, por
exemplo, boletim, por que eu tenho que ter um boletim que a PM registra, eu tenho que levar à delegacia da
Polícia Civil para validar aquilo para que, por exemplo, seguradoras e outros órgãos reconheçam a validade?
Isso para o cidadão é terrível.
Quer dizer, o cara já foi – entre aspas – “punido” no seu direito. Ele já se sente prejudicado porque não
teve o amparo estatal naquele direito, e ele tem que fazer uma correria grande, fazendo com a Polícia Civil
fosse um órgão cartorário. Então, se eu não mexer na estrutura, mas no procedimento, eu já resolvo a vida do
cidadão. Então a ideia era essa.
Por exemplo, por que, ao transferir o meu carro, eu vou com o comprador do meu veículo, eu sou o vendedor, eu vou a um órgão de trânsito, eu chego lá civilmente identificado e o cara fala assim: “Não, o senhor
tem que ir ao cartório reconhecer firma nesse documento, senão não vale”. “Mas espera aí, por quê?” “Porque
tem uma portaria aqui do Denatran que exige que seja reconhecida firma. “ E ainda não é... Você tem que ser
presencial.
Quer dizer, essas coisas... Alvará. Quando você fala em alvará, cada Estado estabelece uma série de regras; quando desce para os Municípios estabelece, por portaria, mais um monte de coisa. Quer dizer, isso, para
o cidadão...
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Isso é diferente...
O SR. EUMAR ROBERTO NOVACKI – Como se fosse isso. A nossa ideia era buscar gargalos que prejudicam a vida do cidadão, que causam aquele embaraço ali. Quer dizer, olha que coisa interessante que me
trouxeram há alguns dias, do Governo Federal. O Corregedor da Polícia Federal, amigo meu, no Rio de Janeiro,

332

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

foi designado aqui, em um cargo de mesmo nível, mas Corregedor Adjunto Geral da Polícia Federal. Olha que
interessante. O cargo era o mesmo nível, ele foi desligado lá e nomeado aqui. Ele teve que sair atrás de todas
as certidões, que, um ano atrás, tinham pedido para ele.
Quer dizer, há um ano, a própria administração pública exigiu uma série de certidões, documentos, enfim – e esse exemplo é da Polícia Federal –, ele entregou todos os documentos, foi nomeado e um ano depois
ele foi designado aqui para a Corregedoria em Brasília, como cargo de adjunto, e ele teve que fazer de novo
toda aquela correria atrás de documentos e certidão, inclusive certidões que demoraram mais de 40 dias. Quer
dizer, dependia disso para que, efetivamente, saísse a nomeação.
Então, são coisas assim simples, do ponto de vista técnico, jurídico, que a gente pode resolver e que não
demanda tanta discussão no Congresso, porque nossa preocupação, nós temos que lembrar que vamos ter
uma discussão prévia aqui, mas o projeto vai ser relatado no Congresso e vai ter uma discussão lá.
Então, se nós nos concentrarmos no foco do cidadão, em procedimentos que são, relativamente, simples,
eu tenho certeza de que não vamos ter dificuldade nenhuma para avançar lá.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Só um aparte.
Diante do que o senhor já colocou, se conseguirmos colocar no Estatuto, na lei complementar, uma primeira ideia, aquela primeira ideia de que o cidadão ou mesmo o delegado ao chegar para o novo cargo, a administração, detendo as informações...
O SR. EUMAR ROBERTO NOVACKI – Pois é. É isso aí.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – ...ela não aceitar, o chefe dele vai ser punido. A situação
simples, pontual vai estar sob o guarda-chuva da lei complementar.
Desculpe interrompê-lo.
O SR. EUMAR ROBERTO NOVACKI – É exatamente nesses procedimentos que a gente pode trabalhar
e ter um resultado efetivo e que a população vai aplaudir, porque, hoje, se nós pensarmos em termos muito
grandiosos, nós vamos nos perder em meio à discussão. Eu acho que não vai avançar. Eu levantei e encaminhei
ao Presidente para que ele pudesse fazer uma avaliação dos projetos que estão na Agenda Brasil.
Esses projetos da Agenda Brasil são projetos grandes, são projetos que alteram radicalmente a estrutura
de algumas legislações, só que nós mesmos sabemos – o Senador Blairo Maggi é o Relator dessa Agenda Brasil
– que tem muita coisa que não vamos conseguir efetivar. Mas por que nós trouxemos? Para que as comissões
não misturem os objetivos. A ideia é só essa: trazer para que a gente discuta.
As ideias que nós tivermos aqui, Presidente, independentemente de já ter projeto hoje correndo no Senado ou não, o nosso apoio legislativo, que são os consultores, que estão à disposição, eles vão levantar, independente de ter projeto lá ou não, o nosso vai entrar em uma pauta prioritária do Congresso e, em sendo
aprovado, outros projetos que tratam do mesmo tema, eles são dados como prejudicados.
Então, para nós...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Por isso que a proposta inicial da Presidência, lá atrás, foi
recolher o que o existia, a consultoria vai fazer e condensarmos até albergar-nos nessa proposta, em princípio.
O SR. EUMAR ROBERTO NOVACKI – É pode ser que haja alguma coisa que poder tirar algumas ideias
de lá, mas, não necessariamente, esta Comissão precisa ficar presa nesses projetos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sim.
O SR. EUMAR ROBERTO NOVACKI – A Agenda Brasil tem uma particularidade diferente. A comissão
da Agenda Brasil tem a prerrogativa de puxar relatoria. Então, por exemplo, os projetos que estão na Casa, só
para quem não é da Casa entender, os projetos tramitam, muitas vezes, por duas, três comissões antes de votar, antes de ir a plenário para aprovação, para seguir para a Câmara.
Com essa comissão, o que acontece? Ela anula o andamento das outras comissões. Ela é tão somente analisada nessa comissão especial e segue para aprovação em plenário, já terminativo. Então, ela se torna
mais eficiente. No nosso caso, que é uma comissão que vai propor um anteprojeto, esse é o termo, ela não
tem essa característica. Nós podemos aproveitar ideias que estão circulando lá, mas nós não podemos avocar
esses projetos.
Lógico que se houver algumas discussões que nós acharmos importantes, nós podemos até sugerir que
essa comissão da Agenda Brasil avoque. Hoje, nós temos já vários projetos na Agenda Brasil e, a cada dia, estão entrando projetos novos. Então, eu penso que a gente não deveria se preocupar, nesse momento, com os
projetos que já estão em tramitação, mas trazer ideias novas, porque aí a consultoria, no momento em que for
apresentado, ela fez essa compatibilização.
Eu quero aproveitar a sugestão que foi dada no início, pelo nosso colega Everardo Maciel, que é a questão de que a comissão traga sugestões. Eu acho isso importantíssimo, como bem falou aqui o Sr. Mauro Mattos, nós temos hoje várias instituições que estão acreditando e trabalhando para nós, para a nossa comissão
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aqui. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou, amplamente, lá, no Judiciário, inclusive Desembargadora Drª Lígia foi incumbida de ser a responsável de receber todas essas sugestões e encaminhá-las
para nós aqui. Ela vai compilar sugestões e, aquilo que for importante, trazer. Assim como ela, eu poderia falar
da Unale, que congrega todas as assembleias legislativas do Brasil. Cada Estado designou um Deputado; eles
estão fazendo reuniões, também, para levantar propostas. Muitas coisas, talvez as Assembleias Legislativas tenham que nos encaminhar.
Então, tudo isso mostra que a capilaridade desta Comissão está sendo grande. Então, essa ideia que foi
colocada aqui é muito positiva, para que a gente traga sugestões, faça um filtro aqui, na Comissão, do que é
importante ou não e, daí, a gente deflagra. A ideia é a gente destacar temas que são importantes para o dia a
dia do cidadão.
A questão cartorária, vamos ter que enfrentar aqui. O Brasil é um País eminentemente cartorário, vem
de uma tradição. A questão dessas certidões, concordo também com o que foi colocado aqui, acho que temos
que pensar, em muitos casos, ela é insignificante. Pensar em procedimentos para alvará, enfim, são aquelas
coisas que atravancam o dia a dia. Se não tivermos isso assim muito claro, penso que talvez a gente, em algum
momento, desvirtue o escopo da nossa Comissão. E temos, hoje, a Comissão Agenda Brasil que conseguimos
fazer um link perfeito, a própria equipe de apoio aqui é a mesma que está dando suporte lá, e a gente pode fazer levantamentos de projetos que sejam importantes ter celeridade lá dentro, que ajudem no nosso trabalho
aqui. Então, só para deixar isso claro.
Aproveitando, para finalizar, a CNI esteve conosco lá, participando de algumas reuniões, a equipe técnica
toda reunida, e apresentaram várias sugestões do dia a dia. Por exemplo, uma das coisas que eles colocaram
com muita propriedade: se formos falar hoje de trabalhar uma reforma das leis trabalhistas, possivelmente,
não vamos andar, não vamos conseguir. Só que, em algumas questões pontuais, podemos avançar, quando
se trata, por exemplo, da flexibilização do horário de trabalho, das folgas, a compensação de horas extras, deslocamento de trabalho, Então, há uma série de coisas que, hoje, os próprios sindicatos entendem que pode
ser discutido e as empresas vêm reivindicando há muito tempo. Em questões pontuais, conseguimos avançar.
Então, eles nos trouxeram várias sugestões, Presidente, encaminhei-lhe um exemplar com algumas propostas, inclusive de legislações que estão lá, posições da CNI, com as concordam, ou não, uma agenda bem
interessante, vale a pena uma leitura. Trouxemos alguns exemplares que eu vinha discutindo aqui com o André, que é o chefe de gabinete do Tenente Mauro, trouxe alguns exemplares para que a gente possa socializar
essas informações e, dali, não necessariamente, usar os projetos que eles destacaram, mas, dali, tirar ideias que
a gente possa colocar na mesa.
Essa que é a preocupação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Quero indagar, primeiro, à Comissão, aos presentes, se
podemos, então, deliberar por essa metodologia. Vamos trabalhar um estatuto principiológico, com caráter
essencialmente... (Ininteligível.)... claro, independentemente de até em paralelo tenhamos em mente a fixação
também de regras setoriais que ali sejam encaminhadas à Comissão, triadas, compartilhadas com todos os
membros da Comissão e deliberaríamos a cada reunião não só com os princípios, como já com alguma proposta que tenha sido trazida com justificativa, com tudo.
O SR. MARCELLO AUGUSTO DINIZ CERQUEIRA – Excelente! Ótimo! Excelente, excelente!
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Antes disso o escopo diz assim: nós iremos examinar questões
que se relacionam com a simplificação processual.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Voltados ao cidadão. Temas importantes para o cidadão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Isso. Nada de matérias.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Questões da legislação trabalhista que não tem a ver com o
processo de procedimento, ainda que seja a mais relevante do mundo, não é...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – E o escopo seria – todos concordam – efeito.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Presidente, só um breve adendo, e até reportando à colocação
do Novacki, talvez um outro foco de preocupação, não sei se isso já seria colocado no escopo dos trabalhos, mas
a experiência comparada mostra, e Portugal mostra isso, Portugal é um caso importante, eles têm um estatuto
melhor, e o trabalho não pode, de forma alguma, acabar aqui, nem num projeto, tampouco numa lei. O esforço
de simplificação administrativa, globalmente, só foi bem-sucedido quando foi acompanhado de um esforço
igualmente grandioso num momento de monitoramento: como está funcionando aquela lei, como se dá isso?
Vou dar um exemplo aqui, por favor, não se assustem, mas temos estudado dentro do Instituto Hélio
Beltrão e que justamente por essa preocupação, Dr. Novacki, a gente não quer trazer para o âmbito desta Comissão, é algo que já ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. É uma agência vinculada à casa civil dos Esta-
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dos Unidos, à Casa Branca, que faz a supervisão das regulamentações tão somente sob a ótica procedimental,
de análise de custo-benefício.
É um mecanismo, algo talvez para pensarmos. Como podemos criar mecanismos também para que o
que estamos conversando seja regularmente aplicado? A cultura milita contra nós. Toda administração pública milita contra nós, não por vontade, mas por algo que já está vincado. Então, temos que pensar talvez em
formas daquilo que decidirmos aqui a gente vai anunciar para os Estados.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Talvez coubesse na inclusão dessa lei geral, nessa lei complementar, de algo como, um nome provisório, uma ouvidoria nacional de desburocratização desburocratizada, mas
que pudesse, portanto, qualificar, avaliar qualquer tipo de questão que seja suscitada, inclusive pela população.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Isso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Em adendo a essa proposta, para sistematizar, deliberamos nesse sentido. Eu já havia comunicado ao Dr. Otavio, que repassará ao relator, para fixação do plano
de trabalho, que será elaborado pela relatoria e compartilhado com todos os membros já nos próximos dias.
Sobre as ouvidorias, Dr. Everardo, volto a afirmar que, por experiência própria, ou seja, no STJ, há sempre um prurido até entre o colega ouvidor-geral, que é um Ministro, em mandar uma simples reclamação que
receba para os gabinetes.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – É tomado como pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Lá no gabinete, quem responde sou eu. Eu ligo, telefono ou respondo do meu e-mail para o contribuinte que me pediu uma explicação. Qual é a base disso? Vou
contar um fato: uma professora primária, do Piauí, já tinha tido o seu recurso julgado por mim há mais de um
ano. Inconformada, reclamou pesadamente ao Tribunal e a mim, por que eu não julgava o processo dela. Eu já
havia julgado e tinha havido até uma transgressão disciplinar ou até crime do patrono da professora, que se
locupletou com o dinheiro que ela tinha que ter recebido.
Isso foi deflagrado por um simples telefonema dela, da única estação de telefonia que existia no Município, para o STJ.
Eu acho que daria mais credibilidade e vigor a esse feedback que o estatuto precisaria ter para um controle permanente se tivéssemos a participação de ouvidorias externas.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Sim, ouvidoria independente. Sem dúvida nenhuma.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Ouvidoria externa, porque o Estado a controlar o próprio Estado e as críticas ao próprio Estado isso não funciona.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Uma ouvidoria independente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Passa a ser um formalismo absoluto de relatórios a serem trafegados na administração pública sem nenhuma serventia.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Mutatis Mutandis, como a Comissão de Ética.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sim, sim, pronto.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Apenas dando como padrão o caráter consultivo...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Uma comissão de ouvidoria externa. Independentemente que haja as ouvidorias públicas, não estou excluindo. A União tem um ouvidor-geral. O Ouvidor-Geral
Agrário Nacional, o Gercino, é um Desembargador do Acre, que tem um trabalho meritório nessa área agrária
no Brasil, está aposentado há muitos anos e entrou nessa situação, por quê? Porque lá atrás lutou contra a grilagem de terra na Amazônia e se notabilizou por isso.
Então, ele conhece o assunto todo e vai aos locais trabalhar. Pelo que me consta, por isso nada recebe.
É um trabalho muito bom.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Poderia até colocar na lei complementar que o Presidente da
ouvidoria externa é Piquet Carneiro, para não deixar dúvida.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Presidente, deferida a proposta do Dr. Everardo, teríamos,
então, a feitura dessa lei complementar, que seria uma área de interesse comum de todos, mas que teria também a divisão em temas, na qual cada setor iria atacar os pontos específicos dentro da proposta.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Vamos já fixar os temas?
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Seria isso.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Sr. Presidente, uma sugestão de redação para nossa deliberação. Escopo: simplificação e racionalização do processo de procedimentos administrativos judiciais, com vínculo nas áreas tributária, trabalhistas, securitária, administrativo, no sentido estrito, registral, notarial e judicial.
Divisão de trabalho.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Faltou a teleologia, com a finalidade de melhorar a relação
entre o Estado e o cidadão.
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O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Temas importantes para o cidadão.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Divisão de trabalho. Elaboração de um anteprojeto de lei
complementar geral principiológico sancionatório sobre o escopo; identificação de normas já existentes sobre
esses princípios para utilização nessa lei complementar e; três, proposição de reformas tópicas na legislação
existente.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Em que área está aí?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Pelo espaço aqui, ficou subentendido que é no escopo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Nas áreas do escopo: tributária, administrativa, trabalhista securitária, previdenciária...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – A troca da palavra tem um sentido até malicioso. Podemos
discutir um tema, que é altamente burocratizado, – não sei se vale a pena entrar nisso – que é assistência social. Esse é um tema. Se ficarmos só na Previdência já é uma coisa...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Como assim?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Quando se coloca securitária já estamos incluindo assistência social e saúde. Quero lançar essa lebre.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Securitária teria a ver com seguro.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – De seguridade social.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Então, seria previdência e seguridade social.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Porque seguridade é... Tudo bem, seguridade social e aí entrariam essas outras áreas, mas isso é um ponto para discutirmos se vamos ou não colocar essa questão da
assistência social no escopo.
Acho um pouco problemática, mas temos que decidir.
A minha experiência com seguridade social na AGU, o maior problema que tinha lá era assistência social. Todo mundo...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Em discussão a formação das áreas. (Pausa.)
Algum acréscimo? Drª Mary Elbe, Drª Luciana, quando quiserem intervenham.
O SR. LUCIANA LEAL BRAYNER – Acho que essa questão da seguridade, não quanto ao mérito, ao conteúdo, é uma porta de comunicação com o cidadão muito grande, que tem muitos gargalos. Acho que pode
deixar como possibilidade, sobretudo quando se pensar sobre os princípios gerais. Ter em mente a relação do
cidadão estabelecida por meio da seguridade social também.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Drª Mary Elbe quer falar?
O SR. MARY ELBE QUEIROZ – Queria.
Sr. Presidente, acho interessante que, já que vamos tratar de uma lei geral e que vamos tratar de vários
temas, não poderíamos deixar esse tema, porque tem vários pontos que – digamos – são gargalos para o cidadão, como foi bem colocado. Coisas simples, que podem ser facilmente solucionadas sem ter uma briga para
se conseguir.
Nesse ponto, acho que seria interessante ouvir a Fundação Brasileira de Contabilidade, de forma bem
próxima, sem ser em audiência pública, porque, na realidade, o contador é que sente as dificuldades mais básicas, mais elementares, tanto na questão trabalhista quanto tributaria, para que ele pudesse colocar as dificuldades mais elementares, que não vão causar tanta polêmica, se houver a tentativa de solucionar, porque senão,
quando chegar ao Congresso, vai sofrer tanta alteração, tanto debate, que vai terminar não sendo aprovado.
Então, como foi bem colocado aí, podemos partir para discussão de soluções bem simples. Claro, essa
parte principiológica e as sanções são importantes. Volto a repetir, a questão do cadastro único até hoje não
foi implantada, exatamente porque não tem sanção. Ficou uma coisa, assim, teórica no sentido de, sempre
que possível, ser feito um cadastro e nunca foi implantado. Então, a sanção e a vedação de que sejam criados
outros, como bem colocou o Dr. Everardo, são fundamentais.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Então, ficam eliminadas as normas programáticas. Se quiser
fazer, faça. Não ameaça.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Ministro, o Dr. Everardo pontuou para a relatoria e
a teleologia.
Pelo que ficou redigido aqui, parece que ficou o foco na pessoa física, digamos assim, no cidadão. Eu
vejo, por exemplo, questões de licenciamento ambiental e as instituições com gargalo...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Deixe-me corrigir a palavra. Na verdade, cometi uma gafe e
apesar de ter contribuído, o Estado e a sociedade. A palavra era essa e por isso escrevi para o Professor Marcelo
e propus que acabasse um dos dois. Propus que acabasse “a sociedade”.
O SR. EUMAR ROBERTO NOVACKI – Nessa questão administrativa entraria isso, licenciamento...
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O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Gargalos que as instituições...
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Vamos compartilhar com os membros da Comissão o relatório
da Fiesp, que foi muito bem-feito sobre o impacto econômico dos gargalos provocados por atividades produtivas. Cometi outra gafe de trazer em papel o relatório, mas depois vou ver se encontro uma versão digital.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – No verso está impresso?
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Está impresso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Menos mal. Porque senão já ia aproveitar para o meu
gabinete para fazer...
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Ministro, eu gostaria de fazer um...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eles estão trabalhando com essa legislação e algumas das
posições são contrárias, mas traz ideias que valem a pena discutir se alguém achar que vale a pena destacar a
discussão na mesa.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Dr. Everardo, já compreendi o escopo. Vamos estabelecer, na verdade, uma questão principiológica e deixar uma trava. Sobre isso, Ministro, a PEC nº 111...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Principiológica sancionatória.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – O Presidente Renan apresentou uma PEC agora recentemente, PEC nº 111, que é bem nessa linha. Ela veda a edição de medidas provisórias. Esse é um assunto
antigo, que foi aperfeiçoado, trabalhamos em cima desse...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Após a devolução daquelas MPs?
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Foi agora recente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Foi após a discussão da devolução das medidas provisórias.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Foi após esse evento. Toda essa complicação do ambiente de negócio e tivemos recentemente a questão da MP do setor elétrico... Enfim, a PEC veio nessa linha
de trava. Ela veda a edição de medidas provisórias em matérias, art. 62, o processual, que concorram para o
desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
Acho que essa PEC tem uma...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Tem uma outra que deve estar sendo apresentada na próxima
semana vedando também matéria tributária. O objetivo é fazer o Congresso funcionar.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Acho que essa PEC passando, o que acho difícil, mas
ela acaba repercutindo em todos esses assuntos.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Quando você não faz uma coisa específica, que resulte em
desequilíbrio e contratos, aí já abre uma discussão do que é desequilíbrio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Drª Mary Elbe, por gentileza.
O SR. MARY ELBE QUEIROZ – Eu gostaria de sugerir também que, além da sanção, fossem fixados os
prazos. Por exemplo, uma pessoa requer um alvará de funcionamento e a prefeitura leva oito meses sem dar,
o bombeiro não sei quantos meses, e a pessoa fica impedida de abrir o negócio.
Então, seria algo assim: se no prazo de 8, 10 dias não for dado o alvará, a pessoa pode abrir, sob a sua responsabilidade de que se houver posteriormente, em alguma fiscalização, houver algum problema, haver uma
sanção para as pessoas que descumpriram os critérios, porque, senão, por exemplo, no alvará pega a questão
ambiental, a questão da abertura de empresas.
Então, podemos criar alguns tópicos genéricos como alvará, certidões, etc., que se aplicariam para vários
setores, com prazos, além da sanção e vedação, prazos para se não for feito dentro do prazo, a pessoa poder abrir.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – A inclusão do prazo no preceito já redundaria na sanção
respectiva. Concordo com a colocação do prazo, mas ele comporia o preceito na inscrição do alvará.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Ou próprio conceito de alvará.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – O alvará rege.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – O alvará no Brasil você pede uma autorização e se considera
pronto para o resto da vida. A fiscalização deve ser permanente.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Pelo contrário. Ele é autodeclaratório e apresente baixo risco, caso seja
constatado que o cidadão mentiu nessa declaração...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Em qualquer caso, a pessoa declara, fiscaliza não só no dia,
todo dia.
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O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – O que acontece hoje é que o alvará não é dado no prazo. Pedido o alvará, segue com o alvará, o que já é uma contradição do sistema. Se o alvará é necessário, que
pressupõe uma ação estatal, para verificação, como dar essa salvaguarda?
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Ele tem que ser validado no mesmo site que foi emitido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Vamos ao preceito. O Estado, dispondo da informação,
terá o dever de fornecer sob pena de sanção.
Foi lembrado aqui pelo Dr. Otávio, o que é muito importante, a situação de licitação de contratos. Licitações e contratos.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Outra praga nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – A licitação em si?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Não. É a parte procedimental ligada à licitação. Por exemplo,
para um processo licitatório hoje você tem que ter umas 80 certidões...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – A minha proposta é acabar com as certidões.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Aí entraria na questão das regulamentações e em várias
normas infralegais que exigem.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Mas aí tem que verificar se há problema com o PLS nº
559, de 2013, que está aqui. A primeira proposta aqui já é a nova Lei de Licitações.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – É o que ia comentar agora. É um projeto que está bastante
avançado, em experiência com o procedimento licitatório responsável – e aí para quantificação, que é a nossa
grande preocupação – 30% do tempo é perdido com certidões.
O tempo de análise faz com que as certidões fiquem vencidas. É o princípio da certidão que está errado.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Está equivocada.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Há uma norma geral que abarcaria isso aí e que talvez resolva.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Existem coisas que não podem ter meio termo. Essa história
de cadastro sincronizado não existe. Tem que ter cadastro único. Para fazer a sincronização, leva-se tanto tempo, tanto tempo, uma semana para sincronizar. Sincronizar nada. O contribuinte é um só. Por que tem que ter
o contribuinte estadual, federal, municipal? Não é uma pessoa só? O número de inscrição é um número, não é
mais do que isso, não serve para outra coisa.
Quando vem essa mesma coisa de certidão. A certidão é um documento informativo. Se uma pessoa
está devendo ao Fisco e vai participar de uma licitação, ele pode participar ficando estabelecido que se fará
uma retenção para o pagamento. Isso é outra história, mas deixa participar.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Complementando a sua análise, isso é para obrigá-lo a pagar.
As palavras do Sr. Mauro são pertinentes.
A Lei de Licitações atual, a 8.666, que já não regula nem metade das licitações, enfim, é o símbolo da
cultura da desconfiança. Ela talvez seja o ápice dessa cultura. Uma lei extremamente detalhista, que não serviu
para nada. Só para gerar mais empecilhos e mais mecanismos para se corromper.
Então, a nossa análise...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Ela criou dificuldades com a finalidade única.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – O nosso PLS nº 559 é mais incremental. Ele não ataca esse problema, não trabalha com os temas que estamos trabalhando. Talvez o que podemos fazer aqui, dentro da área
administrativa, é tratar disso e encaminhar os subsídios para a Comissão Especial que analisa o projeto. Esse
foi um problema que constatamos, que não vem sendo resolvido pelo Congresso Nacional.
Talvez possamos ajudá-los, mesmo que não que seja o nosso objeto primordial, mas dentro do escopo
procedimental, podemos encaminhar sugestões à Comissão Especial que analisa o projeto de lei.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Até complementando, analisar-se seria o caso de uma
lei de procedimento licitatório, criar-se uma forma processual, ou seja, para exatamente tirar certidões, tirar
situações que dificultam...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Só abrir licitação com orçamento financeiro em caixa.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Exatamente. Seria imperioso. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Nós podemos pensar.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Aí levaria também já outra coisa que é um dos pares... (Ininteligível.)
...nacionais, que é o conceito de resto a pagar. Restos a pagar, como o nome está dizendo, são restos.
Hoje, os restos a pagar são maiores do que o orçamento corrente. Na área de investimentos, é maior. Havia o
que se chamava de restos a pagar não processados, que eram despesas empenhadas, não liquidadas e pagas,
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que hoje não se... No meu tempo, quando eu era Secretário de Fazenda, nos primeiros meses do ano, nós cancelávamos todos. Hoje em dia, há R$100 bilhões.
O que o instinto tem que dizer? Termina. Isso daria um alívio nas finanças públicas brasileiras maior do
que o déficit primário.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Sr. Presidente, desculpe a brincadeira, mas seguindo o conselho do Dr. Novacki, que é da casa, creio eu que essa sugestão talvez encerrasse os nossos trabalhos. (Risos.)
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Mas o momento está bom para avançarmos em alguns
pontos...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Por causa do pão de queijo. (Risos.)
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Desculpe a brincadeira. É para desanuviar. (Risos.)
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Estávamos discutindo o quarto ponto, que seria o cartorário e o judicial. Isso para poder liberar você também. São quatro pontos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Notarial, registral e judicial.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – A ideia seria trabalharmos juntos na lei, em paralelo com
esses pontos específicos, ou acabar a lei?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não, não, em paralelo.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Notarial, há uma sugestão muito interessante também encaminhada, para depois nós debatermos a posteriori. É a regulamentação extrajudicial das cartas de sentença.
Há processo em que você demora um ano ou um ano e meio para tirar uma carta de sentença. Se houver um
procedimento sério, tira-se em 48 horas, via cartório, com cópias dos processos, ou eletrônico, ou o próprio físico.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – No meu gabinete, se não sair com o voto na mão, demito o
André. (Risos.)
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Mas o seu gabinete realmente é muito célere. Nós sabemos que tem várias comarcas. O seu gabinete não é regra. (Risos.)
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Será!
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – É verdade! Então, eu acho que há realmente essas propostas. Eu acho importantíssimo colocar notarial, processual, registral. Acho muito, mas muito válido, mesmo.
Ontem eu fui procurado pelo Colégio Notarial do Brasil. Houve um congresso, acho que todo mundo
aqui foi também.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Ontem, mesmo, recebemos – eu acho que já está no e-mail
da Comissão – a solicitação deles de audiência. Tem que marcar. Marcou ou não? Eu interrompi.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Ah não, não, eles têm interesse em acompanhar... (Ininteligível.)
Eles têm uma visão distinta que eles não são a causa da burocracia. Eles são os depositários da burocracia. Ou seja, eles são apenas obrigados a registrar atas, mas que a obrigação não vem do cartório. O cartório,
infelizmente, é o depositário de muitas obrigações. Eles perdem um pouco nisso. Eu nem sabia disso, Dr. Mauro,
mas a pessoa me disse que, para todos os atos registrados em cartório, existe um banco de dados que compila
tudo. É uma base valiosíssima. Todos os atos notariais e de escritura são compilados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sim.
O SR. ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA – Eu não tinha esse conhecimento. Eu achava... (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Mary Elbe e Luciana querem pão de queijo? (Risos.)
O SR. MARY ELBE QUEIROZ – Eu vou pedir para servir aqui. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Eu posso encerrar? Eu agradeço então a presença de
todos e quero designar a próxima reunião para a quinta-feira que vem, dia 24.
Há o congresso tributário lá em BH. A Mary Elbe vai estar junto lá também.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Presidente, só aproveitando sobre o congresso, no dia 23, o
Ministério da Fazenda está promovendo, junto com o Conselho Federal da OAB, um encontro que talvez seja
de interesse dos membros desta Comissão.
É sobre a área de infraestrutura. O Ministro Levy informou internamente ao congresso que talvez seja uma
reunião já para relatar alguns dos resultados. Talvez eles já tragam ideias para incorporarmos a esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Quando, por favor?
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Dia 23, Conselho Federal da OAB. Creio eu que é um evento
fechado, mas obviamente...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – No dia 24 pela manhã, podemos agendar? É uma
quinta-feira.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Faz novamente aqui, Ministro? Atendeu, Ministro?
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Atendeu, sim.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Fizemos aqui um improviso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Ficou ótimo. A próxima eu vou fazer na sala da comissão.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Só uma observação. O Regimento da Comissão, que podemos
aprovar também nesta sessão, então talvez seja uma observação importante, ele tem um dispositivo que obriga que as reunião sejam realizadas no Senado.
Eu sugeriria que extirpemos esse dispositivo, para que possamos fazer...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Eu explico ao Dr. Daniel o porquê.
A ideia primordial seria essa, mas há toda uma situação de rotina administrativa no Senado, com a taquigrafia, inclusive, que isso dificulta o trabalho da Comissão, administrativo, porque isso tudo se torna história da
Casa. E há uma rotina administrativa do Senado, que podemos eventualmente quebrar, como quebramos hoje,
embora estejamos aqui dentro do próprio instituto do Senado, sem dúvida alguma. Mas sempre que possível,
façamos lá as reuniões, sem embargo do que eu já havia dito na abertura dos trabalhos, de que até mesmo lá
no Tribunal vamos fazer uma reunião.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – E onde é a reunião? Em que sala é?
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Na sala de comissões.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Ali na Ala Alexandre Costa.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu já fui Relator aqui de Comissão do Senado e não gostei
daquilo e vou explicar por quê. Porque ficam algumas pessoas em frente e os outros lá embaixo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Os membros da Comissão já ouviram isso de mim na
abertura dos trabalhos, Dr. Everardo, porque eu estava desconfortável. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Everardo de Almeida Maciel) – Há uma sala no térreo, onde fazíamos todas as reuniões. É bem melhor que esta.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Providencie, Helena. Veja lá.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Aquela sala de reunião embaixo foi ocupada? A do térreo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Eu vou dar uma tarefa hercúlea para Drª Helena: arranje
uma sala para a gente. Para usarmos aqui e lá, entendeu?
Aqui eu achei extraordinário, muito bom. Eu só não fico confortável na Presidência, sentado aqui na cabeceira. Eu vou me sentar por ali. Vou colocar o Marcelo para cá, o Dr. Everardo para cá. (Risos.)
O Dr. Marcelo indaga se nós já fixaríamos aqui as comissões.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – As sub-relatorias? Podia esperar virem as propostas,
não é, Ministro?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – A minha sugestão seria esta, a priori, à medida que
chegassem as propostas, para que possamos condensá-las. Porque, dependendo da quantidade de propostas por setor, nós teremos uma comissão maior ou menor que a outra, independentemente de que todos vão
gravitar em todas as áreas.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Os projetos já podem ser encaminhados a todos?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sim, sim, com certeza.
E já fica estabelecido que, na medida em que entidades de classe, sociedade civil, procurarem individualmente os membros da Comissão, ele compartilhe imediatamente a informação nos e-mails, para que sobretudo a relatoria esteja atualizada disso o tempo todo, para ir trabalhando na triagem e no plano de trabalho.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Ministro, dessas quatro Comissões, não sei se seria
o caso aqui, mas vai haver um relator de cada Comissão dessas?
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Não precisa.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Um coordenador. Pode-se definir isso agora, ou o
senhor pode...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não, definir o coordenador eu só posso fazer depois
que as propostas vierem, porque vai depender do número. Depois eu vou verificar.
O Mauro vai pegar a parte administrativa – vamos fazer um ensaio aqui –, mas se a grande maioria das
propostas estiver na área tributária, por exemplo, eu vou ter que dar uma afeição maior à área tributária e verificar... Entendeu, Helder? Eu prefiro que nós façamos isso já no dia 24.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Tranquilo.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu vou já anunciar o meu interesse em ocupação. Eu, evidentemente, vou para a área tributária. E digo que também falando em nome dele, Ives também vai, e Mary Elbe,
que não falou, também está escalada. (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Ouviu, Mary Elbe?
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A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Com certeza, estamos juntos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Eu havia imposto a ela também o meu nome, mas vou
aguardar então para trabalhar com o Mauro.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu havia pensado primeiro em colocar a Mary Elbe na área
cartorária, porque eu acho que ela adora.
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Não, Everardo. (Risos.)
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Presidente, então ficou dia 24, às 10 horas. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Querem fazer mais cedo?
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Dez horas está bom.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Está ótimo?
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Estarei presente nessa daí.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Aquele regulamento que foi distribuído a todos desde
a outra vez, houve alguma...
O SR. EUMAR ROBERTO NOVACKI – Eu apresentei uma sugestão, que encaminhei ao seu gabinete, se
o senhor quiser colocar para o pessoal. Era mais no sentido de o senhor poder designar, como Presidente. Nos
casos em que não vamos fazer audiência pública, para os membros poderem participar de reuniões pontuais
fora. Para o senhor designar membros da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Eu quero apenas indagar isto: há precedentes?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu me sinto um pouco desconfortável discutir Regimento
numa comissão para desburocratização. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Vou poupar a discussão e vou aprovar antes. (Risos.)
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Talvez uma regra interessante seja não regular e
tratá-la da forma que...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Desburocratizada.
O SR. EUMAR ROBERTO NOVACKI – O ato de criação já prevê, inclusive, eu acho, dotação, que ocorrerá
na conta da dotação orçamentária.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Então, Novacki, em vez de fazer a inclusão de um dispositivo nesse sentido, na medida em que surgir a necessidade da diligência, nós deliberamos aqui e eu faço
a designação. Seria melhor assim. Correto?
Então, fica aprovado também o Regimento.
Eu agradeço então a presença de todos e declaro encerrada a reunião.
(Iniciada às 10 horas e 15 minutos, a reunião é encerrada às 11 horas e 56 minutos.)
Min. Mauro Campbell Marques
Presidente

Outubro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Sábado 17

341

Comissão de Juristas destinada a desburocratizar a Administração Pública, melhorar a relação
com as empresas e o trato com os cidadãos.
ATA DA 3ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 3ª Reunião, realizada em 24 de setembro de 2015, às 14 horas e 29 minutos, no
Plenário nº 19 da Ala Alexandre Costa, sob a presidência do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques e com a
presença dos membros: João Gerado Piquet Carneiro, Mauro Roberto Gomes de Mattos, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, Mary Elbe Queiroz, Eumar Roberto Novacki, Gabriel Rizza Ferraz, Antonio Helder Medeiros Rebouças, Daniel Vieira Bogéa Soares, Luciana Leal Brayner, Marcello Augusto Diniz Cerqueira
e Everardo Maciel. Na oportunidade, ocorreu reunião de trabalho da Comissão. Após aprovação, a presente
Ata será publicada juntamente com a íntegra das notas taquigráficas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Havendo número regimental, declaro aberta a 3ª Reunião da Comissão de Juristas destinada a elaborar anteprojetos de lei destinados a desburocratizar a Administração Pública brasileira, melhorar a relação com as empresas e o trato com os cidadãos.
Registro, por oportuno, a presença de S. Exª o Dr. Roberto Carvalho, Vice-Presidente do Movimento Brasil
Eficiente, como representante de S. Exª o membro da Comissão Dr. Paulo Rabello de Castro, que, infelizmente,
não pôde comparecer.
Como já é de conhecimento de todos da Comissão, várias foram as propostas enviadas para a Comissão por alguns eminentes juristas componentes dela. O motivo de eu esperar um pouco mais para dar início
é porque eu estou aguardando a presença do Dr. Otavio Rodrigues. Hoje, pela manhã, o Ministro Dias Toffoli
pediu para eu comunicar que, em razão da sessão do Supremo que está em andamento, não estará presente
na Comissão, mas encarregará o Dr. Otavio de apresentar aqui um plano de trabalho pela relatoria.
A Consultoria do Senado até me questionou, ainda há pouco, se nós já iríamos colocar em deliberação essas matérias. Entendo que não. Em deliberação já, entendo que não. Acho que nós podemos começar o debate
em torno dessas ideias colocadas aqui, já que, salvo melhor juízo, Dr. Everardo me corrija, em relação àquelas
propostas lançadas por S. Exª, Dr. Everardo, alguns membros da Comissão fizeram ponderações ou críticas, e a
Comissão não deliberou ainda sobre isso aí.
De forma que eu vou franquear a palavra aos membros da Comissão e dar-lhes ciência de que, há cerca
de uma hora atrás, a Senadora Vanessa Grazziotin, que é membro da Comissão do Carf, entrou em contato comigo, na qualidade de Presidente, após, segundo S. Exª, um contato dela com o Presidente da Casa, Senador
Renan Calheiros, objetivando ampliar o espectro desta Comissão para alcançar também matérias que estão
sendo debatidas...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – ...ampliar o espectro da Comissão, a fim de evitar a
criação – palavra da Srª Senadora – de uma outra Comissão de juristas lá, agregada à Comissão do Carf, e que
poderia se confundir com o trabalho desenvolvido aqui na nossa Comissão.
Devo, por lealdade à Comissão, registrar que esse tema já me fora passado pelo Dr. Bandeira, Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal, em nome do Presidente da Casa, e eu havia dito ao Dr. Everardo que nós
iríamos conversar sobre isso com o Presidente Renan Calheiros, a fim de que nós não ampliássemos tanto a
Comissão aqui e não pulverizássemos muito os temas. Sem embargo de que, como disse a própria Senadora,
lá na própria Comissão da Senadora, já há projetos encaminhados e em deliberação.
Enfim, ao final desta reunião agora, se o Presidente estiver na Casa, eu vou me encaminhar até a Presidência para conversar com S. Exª, até para acertarmos quantos e quais seriam os membros a serem indicados
para a Comissão. De forma que, a priori, eu queria ouvir a opinião de todos sobre essa questão preliminar, ou
seja, se a Comissão me autoriza e em que termos me autoriza a conversar com o Presidente do Senado, para
que nós não prejudiquemos efetivamente o andamento e os trabalhos, para que o que vai ser produzido aqui,
na Comissão, tenha efetividade e seja palpável para a deliberação do Senado Federal.
Está franqueada a palavra. (Pausa.)
Dr. Everardo, por favor.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Presidente, sobre esse assunto eu presumo, não está muito
claro qual é a natureza da demanda. Dado que se trata da CPI que está tratando da operação Zelotes e quer
tomar um rumo propositivo, eu estou presumindo, estou tentando interpretar qual é a natureza da demanda,
que tem a ver com um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição para a qual eu dei alguma co-
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laboração, que pretende estabelecer, primeiro, que os órgãos de deliberação do processo administrativo fiscal
sejam constituídos por servidores concursados para essa finalidade. Segundo, que das decisões tomadas por
esse órgão caibam recursos para o tribunal competente que, no caso específico federal, é o Tribunal Regional
Federal. E, por último, eu acho que deve ser este o assunto, que o processo seja matéria de lei complementar,
ou seja, que tenhamos um processo nacional em lugar de um processo federal, como existe, processos estaduais e processos municipais usualmente estabelecidos em portaria. É assim que funciona no Brasil.
Então eu ofereci, há muito tempo eu defendo essa tese, que o processo seja estabelecido por lei complementar de âmbito nacional, uniformizando conceitos aplicáveis a todos os entes federativos, mas só nesse
aspecto do processo. Os outros assuntos eu acho que não são... São relevantes, evidentemente, tanto que eu
defendo a mesma tese, mas acho que não são matéria disto aqui.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Dr. Everardo, só um aparte. Eu devo registrar que, em
outros termos, foi o conteúdo que eu repassei à Senadora. Eu digo que nós estamos fulcrados somente nessa
situação processual propriamente dita, porque não é só da Zelotes, é também daquela consultoria, me corrija,
SwissLeaks, aquela do HSBC. Também são pessoas que atuariam, gravitariam em torno dessas duas comissões,
não sei se é uma comissão só...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu presumo que seja apenas da Zelotes, porque a outra...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Mas a Senadora fez referência às duas.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Mas eu não consigo imaginar porque também nessa outra fui
eu que dei as sugestões. Dei sugestões exatamente sobre o que se poderia fazer, os projetos já estão prontos,
já estão no Congresso, estão sendo discutidos todos eles. Alguns deles inclusive discordando profundamente.
Mas, bom, mas é um assunto que é matéria vencida.
Nesse outro não, porque tem uma PEC, porque tem um processo. Agora aí é onde nós temos um problema realmente técnico. Como todos sabem, o processo federal é um decreto, no sentido formal, e materialmente é lei, mas é lei federal, portanto, não tem âmbito nacional. Aí nós temos uma situação que envolve o
seguinte: enquanto eu não tiver a PEC, se porventura a PEC prosperar, eu não posso fazer a lei complementar.
Entretanto muitas coisas associadas ao processo poderiam ser tratadas. Então eu vinha pensando nisso e imaginei uma situação que seria fazer algo da seguinte forma, desde que seja acordado, que haja o entendimento
nesse sentido: alterar, emendar a PEC não na sua parte permanente, mas na emenda mesmo, dizendo que a
lei complementar do processo, até que exista, é aquela estabelecida no decreto federal que disciplina o PAF de
tal sorte que nós possamos alterá-lo e, se a PEC prospera, isso tem status de lei complementar.
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Você acha que precisa de uma PEC para dizer, na lei complementar, que
é uniforme a todo o Brasil, precisa ser concursado...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Não, não, não. São duas coisas diferentes.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Já começa a aflorar a preocupação que eu tenho com
essa confusão de tema.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – São duas coisas distintas.
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Agora, só uma coisa: eu acho que são dois temas tão amplos e tão vastos, que, se a gente for entrar, inclusive, na briga que vai ser do processo administrativo e lei complementar,
que já acontece aqui dentro por conta da outra lei complementar que está tramitando... E os Estados foram
absolutamente contra.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Mas veja bem, nós estamos falando aqui do seguinte: há duas
questões completamente distintas, foi isso que eu quis mencionar, a questão “o processo como lei complementar” e as outras. As outras, essas modificações estão sendo inseridas no art. 37 da Constituição, que tem
um local bem definido. Agora, quanto ao processo, eu sou dos que entendem que lei complementar é aquilo
que a Constituição diz: há uma lei complementar. Uma lei complementar não sai solta no ar. Então não está,
na lei complementar da matéria tributária, o processo. O processo não está incluído...
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Não está no art. 145.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Portanto, não estando, eu acho que precisa alterar o 145 para
dizer: o processo é matéria disciplinada em lei complementar. E ao fazer isso, eu conferi âmbito nacional. Agora,
como eu disse, nós estamos diante de uma situação, uma petição de princípio.
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – É que se não sair uma não sai a outra.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Pois bem, então uma maneira de, vamos dizer assim, tentar
romper essa petição de princípio seria fazer as alterações que nós acharmos convenientes no decreto, que
tem status de lei, por lei, portanto, fazer as alterações e demandar junto ao Senado que se faça uma alteração,
uma emenda na PEC, para que, não no corpo permanente, mas no corpo da emenda, se diga que, enquanto
não existir a lei complementar, a lei complementar é aquela e, portanto, conferir âmbito nacional ao decreto.

Outubro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Sábado 17

343

A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – O 70.235?
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – É a única saída, porque senão eu fico aqui num impasse que não
tem solução, porque ou eu vou tratar só do decreto, aí, bom, se não tem mais âmbito nacional está prejudicado
o objetivo, ou terei que esperar a tramitação da PEC e, se esperar a tramitação da PEC, não tem mais condição.
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Mas lá naquele artigo que diz que precisa de lei, processo, se entender...
E aí vem a grande discussão: se é processo ou se é procedimento, porque, se for processo, uma lei... Por exemplo, processo civil é uma lei ordinária.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Sim.
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Então, como processo tributário, poderia ser uma lei, e aí vem do conceito, da premissa que se utiliza.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Mas veja bem, nós temos um processo federal. Isso é o que
existe hoje. E temos processos estaduais e processos municipais. Então, para uniformizar isso, teria que haver
uma lei complementar para ter um status equivalente ao do Código Tributário Nacional, porque, no caso do
código que você menciona, lá nós temos o código que tem um rito diferente de lei ordinária em sua aprovação. Quer dizer, então, para falar agora num código de processo administrativo fiscal, para que isso tenha
âmbito nacional, não vejo como. Porque não há competência para os Estados e Municípios legislarem sobre
matéria penal, matéria civil... Eles não têm competência. Agora, no processo, têm, tanto têm que existe. Então
a maneira de desatar este nó...
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Mas lá, quando fala processo, fala processo em geral. Essa parte eu já
estive analisando.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Processo... Qual?
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Quando fala da competência, que compete à União, etc., das competências que são exclusivas, concorrentes... Processo é matéria. O problema é que sempre se entendeu que não era
um processo efetivamente. Como não era processo, eles botavam o nome processo, mas todo mundo legislava:
Estados, Município e União. Se se entende que é processo, lide, conflito entre partes...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Se não houver uma norma que dê esse caráter, não vai sair
do lugar.
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Não, não vai sair, porque já estão...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Já está consolidado...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – A cultura já é essa.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Essa, secularmente.
Agora, a solução seria, portanto, objetivando o que eu estou propondo, levar ao Presidente do Senado
e dizer: olha, podemos tratar disso, de processo, ainda que nós estejamos ampliando o escopo da Comissão,
porque não é esse o escopo que eu entendi original. Estamos ampliando o escopo. Mas, para tratar disso, tratar de processo, nós precisamos que haja uma emenda na PEC já apresentada que permita conferir caráter de
lei complementar, no sentido material, ao decreto hoje em vigor.
Eu acho que, sobre esse aspecto constitucional, talvez fosse bom ouvir aqui o nosso constitucionalista
Marcelo Cerqueira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Dr. Helder.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Presidente, concordo com essa engenharia proposta
pelo Dr. Everardo Maciel, mas gostaria de chamar a atenção para um aspecto. Realmente é engenhoso se colocar na PEC o status de lei complementar por decreto. Só que, do ponto de vista do processo legislativo atual,
Dr. Everardo, qualquer alteração que seja feita nesse decreto passaria a ter impacto também nos demais entes
federativos, Estados e Municípios. A partir de agora, na vigência temporária...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Perfeito.
A partir daquele momento, o decreto passaria a ter status de lei complementar, valendo para Estados e
Municípios. Também por ser decreto, ainda continua sendo um decreto, a atuação do Executivo Federal sob esse
decreto, os impactos dele nos entes federativos também ocorreriam, não é isso que o senhor está colocando?
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Perfeito. Até o momento em que seja promulgada a PEC, ele
continua sendo um decreto com incidência apenas no âmbito federal. Agora, se a PEC for promulgada nos
termos que eu estou dizendo, sim, este é o objetivo: ele tem um âmbito nacional.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Pois é. Mas aí fica nas mãos, digamos assim, do Poder Executivo, porque vai continuar sendo um decreto, ele não é uma...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – É lei.
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O SR. ANTÔNIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – É lei?
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Lei. Ele tem o nome de decreto...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Força de lei. É porque era decreto ao tempo.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Ou seja, ele é um decreto que tem o status de lei, ele só é alterado por lei. O Poder Executivo não pode...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não pode executar. Não pode...
Dr. Marcelo, quer...
A Secretaria me repassa aqui, e eu passo à leitura, o requerimento que foi feito pela Senadora Vanessa
Grazziotin lá no âmbito da comissão. Ela fala: “Requeiro, nos termos regimentais, que seja sugerido ao Presidente do Senado Federal a constituição de uma comissão temporária de especialistas destinada a debater e
apresentar proposta para a nova lei de execução fiscal e formulação de anteprojeto do Código de Processo
Administrativo Tributário”. E faz a justificação disso, dessa proposta. Essa é a proposta.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Aí está acrescentando a execução fiscal. E a execução fiscal,
eu só queria chamar a atenção para um detalhe, isso está sendo discutido na Câmara. Há inclusive um projeto
do Executivo que trata deste assunto na Câmara: execução fiscal.
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Veja aqui o art. 22: “Compete privativamente à União legislar sobre: I –
direito civil, comercial, penal e processual...”. Eu sei que tem a tradição...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Acontece que o administrativo nunca foi tomado como processual...
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Mas no art. 5º diz que os dois são.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Agora, o fato concreto é que secularmente foi feito por portaria. Eu acho que agora posso dizer o seguinte, traçar uma norma interpretativa para dizer: está sem efeito...
Porque vai ser para sempre não é?Sem efeitos para frente e para trás, não é? Jamais existiram esses processos.
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Não, existiram; mas deixam de existir. Efeito ex tunc.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sobre esse ponto ficamos aqui acordados. Eu darei
ciência à Comissão, farei um relato do que tratar com o Presidente do Senado caso esse encontro se dê ainda
hoje. Espero que se dê ainda hoje.
Dr. Otavio, chegou a conseguir elaborar um plano de trabalho com o Ministro Toffoli?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Sim, o plano de trabalho está elaborado, eu apenas aguardava
um o.k. dele para liberá-lo. Eu devo tê-lo agora à tarde e, até o final do dia, devo submeter a V. Exª e à Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – V. Sª poderia adiantar pelo menos os temas com que
nós vamos nos deparar, para que nós fixássemos aqui as equipes de trabalho?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Perfeitamente. Quanto à questão dos temas, nós nos limitamos a fazer uma divisão temática mais genérica e, dentro dessa divisão temática, seria dada a liberdade aos
sub-relatores de apresentar uma subdivisão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Coordenadores, não é?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – É, exatamente, aos coordenadores dentro dessas quatro
subcomissões.
A primeira delas teria por objeto, não por ordem de precedência ou de importância, mas apenas por uma
escolha aleatória com relação a essa estrutura, questões de natureza cartorária e judicial, subdividida em relações
com o cidadão, empresa e Poder Público. A segunda, a relação do cidadão exclusivamente com o Poder Judiciário, portanto, teria que ter um enfoque mais restrito em função do Código de Processo Civil. E a terceira, uma
subcomissão, um grupo de temas mais genéricos, exclusivamente voltado para a atividade notarial e registral.
O segundo grupo ou a segunda coordenação diria respeito a questões de natureza trabalhista e de seguridade social, subdividida em registros, carteira e documentação trabalhista em geral; segundo, relações com
os órgãos da seguridade social; e terceiro, relações com o emprego e acesso ao mercado de trabalho.
Terceiro grupo, de natureza administrativa estrita, diria respeito ao procedimento administrativo geral,
procedimento administrativo disciplinar, procedimento e contratos submetidos a regime de licitação e afins
e, por fim, criação de registros unificados.
A última seria de natureza tributária, que teria, numa primeira subdivisão, revisão das chamadas sanções
administrativas fiscais como mecanismos de coerção tributária; simplificação dos procedimentos registrais e
das relações da empresa com o Estado; simplificação dos procedimentos relativos ao Carf.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Ao?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Ao Carf. São ideias gerais para discussão e que corresponderiam àquela ideia de um trabalho dual de uma contribuição para a norma de caráter principiológico sancio-
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natório que foi discutido e também com modificações tópicas nas legislações e normas infralegais que forem
detectadas como relevantes para serem modificadas.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Podemos comentar?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Por favor.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu presumo, Dr. Otavio, que, quando você falou em subdivisão, eu pude entender que era um detalhamento...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Detalhamento. Não há nenhum caráter mandatório.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Senão não vai ter jeito de colocar... Vai ficar uma pessoa em
cada uma dessas coisas.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Exatamente. Seria apenas...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Detalhamento dos temas.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Exatamente.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Perfeito.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Para não ficar uma coisa genérica e não sairmos de um...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – O.k. Aí eu vou falar da questão tributária. Na questão tributária, eu acho que sanções não é matéria de desburocratização. Acho que é uma matéria muito importante, mas
eu acho que sanção não é o caso.
Na questão de registros, quer dizer, no sentido genérico, nós estamos falando essencialmente de baixa
inscrição. Eu acho que sim. Acho que é uma questão claramente, inequivocamente de matéria de desburocratização.
Quanto ao Carf, eu acho que isso não faz muito sentido, porque Carf nós estamos falando só da unidade
federal e não seria isso aqui. Então, também acho que não seria...
Nós teríamos o seguinte: nas obrigações acessórias impostas ao contribuinte, aí nós estamos falando de
desburocratização e estamos falando também, até para acrescentar, de outras exigências feitas ao contribuinte
em razão da legislação tributária.
Agora, sanções eu acho uma matéria importantíssima, é um assunto que eu tenho estudado e aprecio
muito, mas acho que fico com dificuldade de enquadrar aqui.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Nas conversas que eu tive com o Ministro Toffoli, a preocupação central que ele me exteriorizou, e talvez não a linguagem, mas a própria preocupação em si seja o mais
relevante, é a utilização de questões burocráticas como mecanismos sancionadores administrativos. Essa que
é a ideia. É essa que é exatamente a ideia.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – É do terceiro item que eu estou falando.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Que seria...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – As exigências impostas ao contribuinte...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Exatamente, esta que seria a ideia: uma confusão entre as
sanções administrativo fiscais com a questão burocrática, porque muitas vezes o contribuinte ou o cidadão,
de um modo geral, está impedido... Essa que foi a ideia que nos levou a essa discussão.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Estou inteiramente de acordo. Acontece o seguinte...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Talvez seja um problema de linguagem.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu tenho mil ideias sobre isso. Acharia ótimo uma conversa
sobre isso, mas acho que não é aqui. É um assunto interessantíssimo, mas agora entendi. Então, é o assunto
de que eu estou falando.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Sim.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Quer dizer, o estabelecimento, como nós estamos falando,
de obrigações acessórias, sim. E obrigações acessórias... Nós não estamos falando de matéria de desburocratização. E outras exigências impostas ao contribuinte em decorrência da matéria tributária.
Para não ficar uma coisa muito abstrata, eu vou logo direto ao ponto: certidões negativas. Deve ser isso
que estava na cabeça do Ministro Toffoli.
Agora, o terceiro ponto que eu gostaria de sugerir, Otavio, é que...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Ainda dentro do grupo de tributário?
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Aí se aplica a todos. Fizemos o seguinte: que esse detalhamento temático tenha caráter orientativo, mas não limitativo.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – De forma alguma.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu sei, mas que se diga para todos porque, de repente, aparece alguma coisa interessante e fica a restrição.

346

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Claro. A nossa ideia foi exatamente dar algum tipo de detalhamento para que nós não ficássemos numa generalidade paralisante, mas é óbvio que os senhores que vão
se agregar a cada um desses grupos terão muito mais autoridade para sugerir um desvio dessas linhas gerais
e apresentar, evidentemente, temas que talvez sejam mais relevantes e mais importantes, mas a partir de um
indicativo.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Bom, e um último ponto para mencionar é o seguinte: está
faltando a lei geral.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – A ideia dela é que ela permearia o trabalho, ou seja, quem
trabalhar nesse grupo oferece contribuições para a lei geral e, em paralelo, para a legislação mais específica.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Mas tem que ter alguém cuidando disso senão fica solto.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Esta seria uma nova subdivisão: colocar uma ou duas pessoas, então, cuidando da lei geral especificamente.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Ou então cada pessoa encaminhar para o Relator, que vai...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – As ideias.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – ... organizando.
E sobre a lei geral, para a qual eu queria citar dois pontos, eu já ofereci algumas sugestões, assim, da
minha cabeça, a Drª Luciana fez uma observação de um decreto que eu não conhecia, um decreto, diga-se de
passagem, bem construído, só que eu não vi sanções nele. Bom, com certeza, ele não funciona. O decreto pode
estar muito elegante, muito arrumado, mas, do ponto de vista de eficácia, é tão ineficaz que é desconhecido.
Só uma ou outra pessoa conhece esse decreto. Mas, deixe-me dizer, de qualquer sorte, é um bom subsídio,
um bom elemento para tratar, quer dizer, isso em nada desvaloriza o que está aqui, ao contrário. Agora, o que
falta aqui é o de sempre: sanção. Se não teve sanção, ficou no discurso, um manifesto.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – A partir do material que o senhor nos enviou, o Ministro e
eu começamos a trabalhar num texto dessa lei geral que iríamos apresentar não agora, mas em duas semanas,
para uma discussão a respeito disso. O documento que a Drª Luciana nos enviou não foi recebido a tempo.
Foi uma surpresa para nós, de um modo bastante claro, até pela abrangência do documento e pela sua quase
nenhuma divulgação. Mas a ideia também era contribuir de uma forma a sistematizar isso a partir das contribuições dos demais.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – E aí é o seguinte: eu falei, na última reunião, algo que depois
eu próprio me questionei, que isso terá uma eficácia com âmbito nacional se for uma lei complementar. Mas as
pessoas, não sem razão, até com certa ortolexia, dizem que é lei complementar o que a Constituição demanda
como lei complementar. Então, Ministro, uma sugestão é que, se o Presidente acolher a ideia dessa emenda
em relação ao processo, acrescentar-se também uma emenda...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – O chamamento.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Não, uma emenda dizendo o seguinte: que os princípios fundantes da Administração Pública, do art. 37, serão disciplinados em lei complementar. Quer dizer, a gente vai
trabalhando como uma lei ordinária...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – O chamamento...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – ... mas de caráter geral, e aí, veja bem, eu achei que até fica
uma coisa bem interessante, porque nós estamos falando aqui em eficiência, mas há mais quatro outros princípios, não é?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sim.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Então, aí dizendo assim: “olha, eu estou até indicando, não
é matéria daqui, não, mas cuidem disto também: moralidade, publicidade, legalidade”. Então, aproveitando,
porque seria uma coisa só, uma questão de economia. Essa PEC trata, ou toca de maneira simplificada, do Carf.
Então, na parte não geral, que ela tivesse um artigo que falasse da questão do processo. Agora, na parte geral
mesmo, acrescentar um inciso ao art. 37 da Constituição, onde se dissesse que lei complementar disciplinará
os princípios, ou seja, fazendo com que os princípios aterrissem, cheguem, aterrissem no mundo dos mortais.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Boa tarde a todos; boa tarde, Presidente; boa tarde, Dr.
Piquet Carneiro.
No grupo administrativo, procedimento administrativo geral, penso eu que seria, então, acesso a documentos públicos, prazo para resposta em certidões, seria essa a ideia? Porque, como o foco é o cidadão, desvinculando-se do agente público, do servidor, seria, então, procedimento administrativo, para beneficiar o cidadão?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Nós temos uma experiência muito bem-sucedida hoje, que
é a Lei de Acesso à Informação.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Certo.
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O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – E a ideia era generalizar a eficácia dessa experiência exatamente para esse tipo de procedimento. Hoje é o exemplo de uma norma que obrigou a Administração Pública a se
movimentar com rapidez. Ninguém hoje afronta aquela norma. O receio da sanção é tão grande que boa parte
de órgãos extremamente refratários a essa transparência hoje se recolocaram. Portanto, a ideia seria essa de...
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Forçar a transparência.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Exatamente.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – No caso do procedimento administrativo disciplinar,
seria sanção para o não cumprimento, não é?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Eu acho que essa veio com a parte nova.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Claro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Era essa a minha preocupação, Otavio, nós invertermos
a ordem, colocarmos a parte disciplinar até em apêndice a isso e fulcrarmos a parte disciplinar nesse ponto de
vista que o Mauro coloca aqui, ou seja, de que seriam sanções...
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Seria criar tipos, não é, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – ... ligadas aos preceitos, dentre outros, da lei geral e
dos temas que vão depois, nos PLs, ser disciplinados. Mas não adentrarmos, porque senão, já, já, vamos atrair
para cá alterações no processo disciplinar geral dos servidores públicos...
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Claro, o que não é o foco, não é?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – E aí vai ser a comissão do fim do mundo.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Verdade.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Como a ideia era fazer um paralelo geral e específico, a ideia
do processo disciplinar não é um novo procedimento, não. É simplesmente fazer esta comunicação: que toda
obrigação criada tenha reflexo na 8.112, por exemplo, para efeito de criar um sancionamento lá. Essa que é a ideia.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Seria, então, o caso de criar um tipo infracional para ser
inserido na 8.112, não é?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Ou um tipo, ou alguns tipos. Exato.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Perfeito.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Porque senão... A nossa preocupação sempre foi colocar uma
iniciativa de maior transparência, de eficiência e desburocratização, mas seguida de algum tipo de sanção. E o
local adequado seria na 8.112, no âmbito federal, por exemplo, que é o reflexo disso. Senão, seria inútil se nós
não envolvêssemos o próprio servidor. Esse é que tem que ser tocado por esse espírito, que foi o caso da Lei
de Acesso à Informação, e o sucesso dela se deve ao fato de que não é a entidade, é o próprio servidor que não
cumpre que vai responder de todas as formas ali indicadas.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Perfeito. E também uma sugestão. Até eu estava conversando com o Novacki, com o Bernardo também, eu ia propor, parece-me, nesse administrativo, colocar também
segurança pública, inserir no contexto, até para se mexer no boletim de ocorrência, no delegado conciliador,
algumas ideias interessantes que vão ajudar muito o cidadão no que pertine a esta área de segurança.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Se o Presidente me permite... Desculpe-me. Estou sendo
muito dialético aqui, Presidente, não estou lhe pedindo autorização antes de me manifestar, mas é para desburocratizar. Isso se deve a uma falha até, um delay da conversa que eu tive ontem com o Dr. Novacki muito
interessante, em que ele me participou algumas preocupações e algumas iniciativas, e não foi possível incluir,
porque eu não conversei com o Ministro Toffoli. Apesar de ser um desburocratizador, eu sou muito hierárquico, portanto, não foi incluído em função dessa não atualização com ele. Mas ontem o Dr. Novacki me deu uma
série de indicações a respeito dessa iniciativa, que eu considero extremamente útil, que poderia até ser participada aos demais colegas em relação a essas ideias para a gente incluir aqui.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Está ótimo. Então, quer que eu coloque algumas ideias?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Acho que sim.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Uma das ideias seria o boletim de ocorrência. Porque
o boletim de ocorrência é uma disputa entre PM, delegado, geralmente as delegacias não gostam de emitir o
boletim de ocorrência e, para o cidadão, isso é muito importante para seguros, para fulcrar ações judiciais; e
outro é a experiência de São Paulo, que tem sido exitosa, com os delegados de polícia conciliando lesões pequenas, aquelas que estão inseridas no juizado de pequenas causas, que não têm vítima. Então o delegado faria a conciliação, encaminharia ao Judiciário para ser homologado. Isso simplifica o processo. São algumas das
ideias que podem ser construídas nessa área em prol do cidadão. Por isso é que eu acho que seria relevante
uma reflexão sobre essa inserção.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – A exemplo da 4.611, de 1965, procedimentos judiciais,
informes de trânsito que eram feitos na delegacia?
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Exatamente, também é um exemplo.
Obrigado.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Dr. Otavio, fiquei com uma certa dúvida aqui: em qual dessas quatro
grandes temáticas seria tratada a questão, está aqui na parte tributária, procedimento de registro? Isso incluiria alvarás, licenciamento, a relação do empresário no procedimento de abertura de empresa, simplificação
da emissão do processo de alvará, de licença ambiental, licença do Corpo de Bombeiros, alvará de localização,
alvará sanitário?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Isso ficaria, esse é o grande ponto, disseminado tanto, uma
parte, na subcomissão administrativa e na tributária. Por quê? Porque quando eu vou analisar um procedimento e a contratação com a Administração Pública, esse tema vai surgir. Então ele vai influenciar nesse tópico.
Quando eu vou lidar com a questão puramente fiscal, ele também vai surgir. A questão ambiental, por exemplo, vai ultrapassar essas fronteiras. Essa divisão, portanto, talvez a ideia fosse que houvesse uma contribuição
em paralelo, para que nós fundíssemos no final.
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Doutor, talvez esse fosse um dos temas para ser um item genérico, porque alvará, certidões são temas que pegam todas as áreas. Então, seria o caso de repetir em cada um que “fica
vedado”... Como o Dr. Everaldo colocou aqui nesses tópicos, ou seja, é só a parte genérica do...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – É da lei geral.
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Essa é a lei geral realmente.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – É a lei geral. Retiraríamos isso da...
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – E aí é vedado em todo órgão, em qualquer área ou esfera.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Não, extinguir alvará.
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Extinguir alvará, licenças, certidões etc. E aí ficam extintos isso e isso...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Como lei geral, a gente nem extinguiria, proibiria.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – Eu só queria mencionar uma experiência que não é nossa,
mas é dos nossos ancestrais, os portugueses. Nós aqui acusamos muito Portugal de ser o pai da nossa burocracia. Só que eles mudaram e desburocratizaram de uma maneira radical. Não há mais registro do comércio.
Você faz o contrato social, assina, e acabou. Não é preciso reconhecer firma, não é preciso fazer registro algum.
Se porventura a empresa precisar de algum serviço público, ela vai lá e se registra.
Então, eu acho que a gente podia pensar em radicalizar um pouco este tipo de coisa, como alvarás...
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Certidões.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – ... certidões.
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Reconhecimento de firma. Essas coisas têm que acabar mesmo.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – Exatamente. Trata-se de radicalizar mesmo.
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Genérico para tudo.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Na Austrália e na Nova Zelândia, o estatuto social da empresa não é
obrigatório. Existe uma lei, a empresa pode se registrar, que traça parâmetros gerais. Enfim, basta o registro
para a empresa iniciar o seu funcionamento. Caso a empresa queira colocar disposições especiais, distintas da
lei, aí sim, é preciso formalizar um estatuto. Mas existe uma lei que determina as regras de funcionamento e
que é adotada por 99% das empresas, sem necessidade de um contador, de um advogado para elaborar um
estatuto social. Acho que essa é uma ideia interessante.
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Lá abre-se uma empresa em um dia.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Há um princípio interessante, muito interessante que orienta a produção normativa lá, ou seja, para cada nova obrigação que você cria é preciso extinguir duas e indicar expressamente quais são as duas que estão sendo eliminadas ao criar uma nova. Não sei se isso seria radical demais,
mas é, pelo menos de forma principiológica, uma orientação interessante.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – O português não é o único, não.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – Eu mencionei Portugal por força da ligação nossa com a
tradição portuguesa.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Talvez colocar uma norma geral em que se diz: “São vedadas as
expressões: sempre que possível, sem prejuízo de, poderá”... Se diz “poderá”, não precisa dizer nada. Pode tudo.
A SRª MARY ELBE QUEIROZ – Hoje, se você entrar com um pedido de restituição na Receita Federal, o
prazo para responder é de quatro anos, cinco anos, seis anos, embora haja a Lei nº 11.457 que diga que tem que
ser em 360 dias. Se você não entrar com um mandato de segurança, não consegue. Então, qualquer resposta
da Administração tem que ser: em tal dia, senão fica deferido. Pronto. Aí, em um instante...
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A SRª LUCIANA LEAL BRAYNER – Quanto ao decreto que eu hoje compartilhei com o grupo, realmente
é um decreto que existe desde 2009 e que, de acordo com o meu julgamento, tem um texto razoável em vários pontos, mas é uma normativa que não vingou. A minha sugestão foi no sentido de que pode ser um texto
que sirva de esqueleto para a gente trabalhar um pouco, ter algumas ideias a respeito.
No que se refere à parte de sanção, ele simplesmente se resumiu a fazer remissão à Lei 8.112. Nesse sentido, a gente pega a experiência como negativa para fazer no sentido contrário.
E aí eu concordo bastante com o Dr. Otavio, ou seja, a Lei de Acesso à Informação realmente chegou e
conseguiu transformar muito a Administração Pública. E o que a gente puder trazer da experiência dela para
essa lei mais geral, digamos assim, que trata dos princípios e da relação com os cidadãos e com as empresas,
eu acho que ela tem bastante a contribuir também.
A dúvida quanto às sanções na parte administrativa ficou contemplada com o questionamento dos demais.
É isso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Dr. Daniel.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu queria elogiar a questão
do desdobramento das áreas temáticas. Isso é muito importante, inclusive para orientar os cidadãos quanto
às contribuições que eles vão dar. Aquela ideia que a gente discutiu de criar um canal de comunicação não sei
se já foi concretizada, mas acho que pode ser um bom parâmetro para que o cidadão participe efetivamente
da nossa Comissão, já que não faremos as burocráticas audiências públicas.
Eu fiquei, na realidade, só com duas dúvidas. A primeira já foi colocada pelo Dr. Mauro, que é a questão
da segurança pública. Eu não consegui encaixar, pelo menos nas subáreas, como formuladas, um problema
que é recorrente e que vem sendo trazido a nós por entidades, que é a questão da infraestrutura, dos entraves
burocráticos ao desenvolvimento da infraestrutura, especialmente no que se refere à parte de logística, que
é algo que tem travado o crescimento do País. Vou dar aqui um exemplo simples, para ficar em apenas um: a
ABTP, que é uma associação do setor portuário, nos procurou e está preocupadíssima – já produziu inclusive
documentos anteriores – com o problema dos portos brasileiros, onde há sobreposições de fiscalizações, um
problema enorme de desembaraço de cargas. Havia uma esperança ilusória de que a lei aprovada no ano passado, o novo marco do setor, fosse resolver isso, mas nada resolveu. Isso porque o problema, Dr. Everardo, é
de procedimento, não é da matéria portuária. Isso se aplica a vários outros setores da infraestrutura e não só
ao setor de transportes.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ (Fora do microfone.) – Estadual.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Exatamente. Talvez até seja uma área que envolva, como o
Gabriel está lembrando aqui, outras subáreas tributárias etc., mas, até pelo poder simbólico de a gente trazer
temas e colocá-los para a população como temas de interesse, eu acho que valeria uma subárea ou algo diretamente relacionado ao combate aos entraves burocráticos da infraestrutura. Inclusive, a Fiesp também nos
procurou e dentre os temas de preocupação dessa associação está esse tema.
Gostaria de ouvi-lo, mas tenho mais algumas ponderações.
Com relação ao processo administrativo, como havia dito em nossa última reunião, estivemos ontem
em um encontro promovido pelo Ministério da Fazenda, na sede da OAB federal, em que houve a exposição
de algumas ideias que vêm sendo debatidas na Comissão de Juristas formada pelo Ministério da Fazenda.
Essa é uma Comissão que também faz parte da Agenda Brasil e o objeto dela é mais ambicioso que o nosso:
destravar o crescimento econômico. Mas dentre as medidas que vêm sendo discutidas lá há uma que muito
nos interessa, que é o Projeto de Lei nº 349, de 2015. Esse é um projeto de lei idealizado e proposto pelo Prof.
Carlos Ari Sundfeld e pelo Prof. Floriano Azevedo Marques e que visa a uma modificação na Lei de Introdução
ao Código Civil, especificamente voltada para o processo administrativo. E dentre as preocupações que estão
lá, uma delas é simplificar o processo. Como isso tem algumas sobreposições com o que a gente está fazendo
aqui e esse projeto vem sendo discutido por essa comissão, fica a minha sugestão não só de estudarmos isso,
mas também de... E aí, Presidente, submeto...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Repita, por favor.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – É o Projeto de Lei nº 349, de 2015, do Senador Anastasia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – É projeto do Senado, PLS?
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Do Senado, PLS, exatamente.
E aqui fica a sugestão, Sr. Presidente, até porque essa é uma matéria que vem sendo deliberada pela outra Comissão de Juristas: talvez seja o caso de colocar as duas comissões para conversarem na mesma mesa.
Isso porque esse é um tema que já está mais avançado por lá. Pelo menos é o que transpareceu nesse encontro de ontem. Talvez a gente possa participar da discussão deles, até para não criarmos legislações que não se
comunicam. O coordenador dessa comissão, o Dr. Fabrício Dantas Leite, é Secretário-Executivo do Ministério
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da Fazenda. Eu me disponho a ir até lá, mas talvez os membros desta Comissão que se interessem pelo tema
queiram fazer uma visita em conjunto para a gente discutir isso e tentar trocar ideias com essa outra Comissão
de Juristas também que está tratando especificamente dessa nossa temática.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Daniel, sobre isso eu queria fazer uma ponderação. Eu acho
que não é bom esses... Isso serve mais para atrasar as duas comissões do que para fazê-las andar. Que apareçam todas as sugestões, que apareça tudo. Eu acho que se a gente começar a dizer: vamos ter contato, vamos
tentar articular, vamos tentar fazer igual, isso vai mais atrasar do que ajudar.
Quanto à questão da infraestrutura, acho que bastaria incluir na parte administrativa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Contratos, licitações...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Eu confesso que esse problema da infraestrutura nos veio
à baila. Nós organizamos, o Ministro e eu, em 2011, um grande encontro sobre portos e regulação dessa área
pela AGU – aliás, em 2009, perdão – e o grande embaraço que nós tivemos em relação a isso, tanto na questão
portuária, de telecomunicações, é porque invariavelmente isso vai tocar questões trabalhistas, na área portuária, por excelência, questões administrativas e questões tributárias. Nós não vimos como desembaraçar esses
pontos por áreas específicas: telecomunicações, a parte administrativa, a parte tributária é central, embora a
parte ligada a área trabalhista, securitária, seguridade social, com o perdão do Dr. Everardo mais uma vez, de
seguridade social não seja tão relevante, mas é um ponto que, portanto, é fronteiriço. Se a gente vai para uma
outra área, que é a área de radiodifusão, que é uma área autônoma dentro das telecomunicações, o grande
problema lá é de natureza administrativa e de natureza de seguridade social. São os dois problemas centrais
que se encontram no setor de radiodifusão. Não se consegue fazer nada na área de radiodifusão com menos de
um ano. Para você trocar um gerente de uma rádio, leva um ano. É um negócio inacreditável. Portanto, nós não
conseguimos desatar esse nó de onde colocar a área de infraestrutura por conta dessa pluralidade de objetos.
Mas, evidentemente, por uma questão metodológica, eu sou muito cartesiano em relação a isso, acho que se
deve colocar em alguma área específica ou se assumir que o setor de infraestrutura será tratado de maneira
quadripartite ou tripartite, a depender do segmento específico. Mas, confesso, aí é uma limitação até pessoal
de não conseguir resolver esse problema por conta das especificidades e da pluralidade de objetos.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Compartilho dessa preocupação. Apenas faria uma observação, na linha do que o Dr. Everardo propôs, justamente pelo poder simbólico de colocar no papel que essa área
existe e que ela está aí para a população contribuir com a nossa Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Continua franqueada a palavra.
Podemos, então, fixar os grupos de trabalho?
A minha proposta é que, quanto à lei geral, a Presidência, a Vice-Presidência e a relatoria, ficaríamos nós
como receptáculo de todas as propostas para, ao fim e ao cabo, sistematizar isso e devolver à Comissão. Não
sei se isso tem a aprovação dos membros da Comissão.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – De acordo.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Total. Excelente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Quanto às áreas temáticas, a primeira delas, só rememorando, é a...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – É a administrativa. Eu coloquei aqui administrativa, trabalho
de seguridade social, cartórios e área judicial e tributária.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Mauro e outros, não é?
Daniel... Luciana já havia...
A SRA. LUCIANA LEAL BRAYNER – Desculpe, eu não compreendi qual seria esse primeiro grupo, ficou
diferente da primeira divisão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Desculpa, inverteu a ordem. A primeira seria o administrativo.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – A mais genérica.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Que é a mais genérica. Nesse mais genérico, você havia já inclusive...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Drª Luciana.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Também, Dr. Daniel, quem mais? Dr. Novacki, Dr. Helder.
Sempre relembrando que isso é apenas uma situação para sistematizarmos, ou seja, que todos nós gravitaremos em todas as áreas de atuação.
O segundo grupo seria...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Trabalho e seguridade social. Acho que essa é a área menos
charmosa, pelo que pude perceber, pelo interesse dos debates.

Outubro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Sábado 17

351

O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Daniel.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Confesso, Excelência, que eu não entendo nada da área trabalhista, então, não teria muito a contribuir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Marcelo.
Eu iria ser mais cruel ainda, eu iria dizer os ausentes, os que estão ausentes na reunião. (Risos.)
Eles são automaticamente membros.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Presidente, quero só esclarecer uma dúvida aqui.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois não.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Pergunto ao Dr. Ronaldo: a questão dos desembaraços aduaneiros estariam em que grupo exatamente? O senhor falou rapidamente, e eu não...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Tributário.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – A questão das relações com as empresas com o MDIC,
porque aqui ali é um cipoal cartorário...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Tributário, preponderantemente tributário, com a ressalva
que eu coloquei como nosso grande dilema, porque isso envolve infraestrutura também, de algum modo, e
haverá sempre uma multipolaridade nessa questão.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Porque lá, no caso aduaneiro, não seria propriamente
a questão tributária. Eu falo em relação à parte procedimental. Talvez coubesse no segmento administrativo...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Administrativo.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – No segmento administrativo.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Então, trabalho e seguridade social, ninguém se habilitou?
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Olha, se não houver voluntário, eu posso acumular. Inclusive, há algumas situações... Nessa área eu não atuo, mas...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Não há objeção alguma.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Então, ótimo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Apenas agora há um complemento, V. Exª pode só
fundamentar o voto.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Eu me disponho a acumular, então, administrativo, que
é a minha especialidade, e trabalhista e seguridade social. Eu tenho algumas ideias nessas áreas também e me
disponho a colaborar.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – E, por gentileza, já indicar os voluntários.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Novacki já está requisitado.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Presidente, me disponho a colaborar.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Então, ótimo.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Quem mais?
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Eu me disponho a colaborar também. Gostaria também de participar
da parte administrativa, mas não há o menor problema em colaborar com a trabalhista e previdenciária.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Ótimo.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Já não ficou tão sem ibope, não é, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não, com certeza, com certeza. V. Exª foi o chama...
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – ... desse salão.
Dr. Roberto.
O SR. EUMAR ROBERTO NOVACKI – Só para lembrar que o Dr. Paulo Rabello de Castro...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sim.
O SR. EUMAR ROBERTO NOVACKI – Inseriria nessa área tributária.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não, nós não chegamos nela ainda.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Trabalho e seguridade.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Nós não chegamos nela ainda, mas se V. Exª já quiser
inseri-lo nessa área de seguridade e trabalhista...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – É importante, é importante.
O SR. EUMAR ROBERTO NOVACKI – E ainda sobre isso ele pediu que também levasse em conta o trabalho que vem sendo feito pela Comissão Especial de Reforma Tributária, na Câmara, porque acho que já avançou
bastante e, inclusive, já existe um relatório preliminar.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Eu acho que matéria tributária não é matéria aqui, não.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Não? Mas simplificação seria, eu acho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Simplificação, depende. Se é simplificação de procedimentos e processo, sim. Isso não é processos e procedimentos. Mas, se a gente for abrir contencioso, não
terminará nunca.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Só para concluir, o outro recado que ele me pediu para passar seria a
ideia do registro único do cidadão, entendeu? Para eliminar a quantidade de documentos...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Será inserido.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Eu já encaminhei os projetos, já criando um registro
único. Já mandei todos os projetos.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não, porque nós colocamos no Código Tributário, isso
aqui é mais do que tributário.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não, não, o tributário é único, agora, aqui não estamos
tratando de tributário, pessoa física, porque não existe muita instância, só tem federal, estadual e municipal.
Bom, mas é coisa a ser resolvida no curso das coisas. Estamos de acordo com a tese.
Judiciário, cartorário?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – É outro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Você quer falar?
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Só para me voluntariar também para a área judicial.
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – A questão de juntas comerciais seria um ponto cartorário ou...
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ (Fora do microfone.) – Seria para acabar. (Risos.)
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Ainda que seja para propor o fim das juntas comerciais.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Olha, também me coloco como voluntário. Judiciário
e cartorário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Muito bem. Mais alguém?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Supondo que sou um dos poucos representantes do Direito Civil aqui, na Comissão, eu me colocaria para esta Subcomissão de Questões Cartorárias e Judiciais com a
anuência do Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Como?
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Eu me colocaria nesta Subcomissão aqui com sua anuência,
em homenagem ao Direito Civil.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Com certeza.
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Eu gostaria de mandar a sugestão de que o juiz é obrigado a receber o
advogado nessa judiciária. Ministro recebe.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não, não era isso, Elbe. No francês, você não se defende
do que não fez, antecipadamente, sobretudo, não é isso não.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – É que a senhora falou em juiz, lembrei-me. O Dr. Vital, que é juiz, ausente que está, já está designado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Muito bem, os ausentes nunca têm razão.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Talvez fosse interessante estabelecer que quem não comparece não recebe o jetom.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – É, isso, não recebe o jetom.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Isso me faz lembrar um episódio: estávamos reunidos
num intervalo de sessão, havia um colega recém-chegado ao tribunal, e, por coincidência, na Turma em que foi
tomar assento, duas semanas depois, ele já assumiria a Presidência da Turma. E essa conversa vem à baila por
quê? Porque eu havia dito que deveria haver uma cláusula regimental, para que só assumisse a Presidência de
órgão colegiado, o Ministro com, no mínimo, cinco anos de casa. Por quê? Porque o Presidente, por ter outras
missões na Presidência, tem que guardar a inteireza dos precedentes, ou seja, saber, naquele órgão fracionário,
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o que se julgou ao longo dos anos, para evitar sustos e sobressaltos diante dessa avalanche de recursos que a
gente recebe lá. Pois bem. E, de maldade, falei assim: é, e poderíamos aumentar de 30% para 50% a gratificação da Presidência. Daí, ele falou assim: concordo. (Risos.)
Mas é de processo, aumentar de 30% para 50% de processos.
Na Judiciária, ficou o Otávio, Daniel, o Dr. Vital...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – O Mauro também e vários companheiros. O Mauro é polivalente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – O Daniel também está nesse trabalho, não é, Daniel?
O SR. GABRIEL RIZZA FERRAZ – Presidente, perdão por não ter me manifestado anteriormente, mas, se
possível, eu também gostaria de participar da administrativa, se não houver problema.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Claro, claro, claro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – O que tem o Ministério Público?
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Curadoria de fundações. Está mostrando aqui as exigências
para quem participa de fundação o que tem que fazer.
O SR. MARCELLO AUGUSTO DINIZ CERQUEIRA (Fora do microfone.) – Sou curador da Fundação Oscar
Niemeyer, e o Ministério Público pede uma série de documentos e quer meu atestado de residência por cópia
autenticada.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Se quiser uma coisa desse tipo, temos o cadastro municipal
de São Paulo e do Rio de Janeiro, o cadastro dos não jurisdicionados.
A coisa começa assim, não é cadastro de contribuinte local não, é tom fora, quando ele se obriga a encaminhar para fazer o cadastro contas de luz dos últimos seis meses, contas de telefone dos últimos seis meses,
cópias de carteira de identidade de todos os sócios do estabelecimento, fotografia por dentro e por fora do
estabelecimento, fotografia do número da rua, que, em Brasília, fica uma coisa meio complicada para achar
qual é o número da rua, cópia do contrato social e todas as suas alterações, para fazer um cadastro de quem
não é jurisdicionado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Mas Marcelo, como tenho visto de origem, fui do Ministério Público, se já houvesse o nosso estatuto, o Genecoc, que é um órgão dentro do Ministério Público Federal
e Estadual, detém todas essas informações. Portanto, ele não poderia exigir de você. Ele poderia consultar você
se essas informações estão corretas, as que ele detém, porque ele já detém isso, se eles quiserem investigar,
tem isso pronto, o banco de dados está pronto e atualizado.
O SR. MARCELLO AUGUSTO DINIZ CERQUEIRA – (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não, não, vamos correr aqui, com o trabalho, para que
dê tempo de você retirar o...
O SR. MARCELLO AUGUSTO DINIZ CERQUEIRA – Não só vou ter que cumprir, como tem que fazer todos os outros conselheiros cumprirem também.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Vamos à Tributária, a mais popular.
Vamos lá, Tributária, com perdão da figura de linguagem, Everardo Maciel, Mary Elbe, Luciana, Marcelo,
Gabriel...
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Professor Ives também.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Professor Ives.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Ives, falo com ele.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Aristóteles também.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Aristóteles havia dito. Embora... Você tem contato com
o Aristóteles sempre, não tem, Luciana?
A SRA. LUCIANA LEAL BRAYNER – Tenho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sugeri, aqui, o nome dele também para Trabalhista e
Securitária.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Lembrar o Paulo Rabello também.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sim, sim, está colocado. O Paulo Rabello está aqui.
Mais alguém? São sete membros.
Everardo, Mary Elbe, Luciana, Marcelo, Ives, Aristóteles e Paulo Rabello.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – E Gabriel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Gabriel. O Gabriel, eu não tinha colocado.
Everardo, Mary Elbe, Luciana, Marcelo, Ives, Aristóteles e Paulo Rabello.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Dr. Otávio, não estou nessa Comissão, só para esclarecer.
O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Presidente, eu gostaria de participar como voluntário.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Marcelo.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Marcelo está.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – São oito?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Não, aqui, há sete.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Bota mais um.
O SR. ANTÔNIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Presidente, dentro da matricialidade, eu queria participar da Tributária também.
A SRA. LUCIANA LEAL BRAYNER – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois não.
A SRA. LUCIANA LEAL BRAYNER – Não sei se seria uma questão prejudicial a primeira questão que foi
colocada por V. Exª a respeito da eventual inclusão na Comissão de dois novos membros ou três novos membros e o debate das duas outras temáticas relativas ao Direito Tributário. Se estariam nessa temática ou não,
enfim, se isso vem...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Até aqui, não, porque vou ter que ter a resposta do
Presidente, que pode entender de não concordar até com a própria proposta da Senadora Vanessa, entendeu?
E triar, quem sabe, um número reduzido de membros para que, aqui, se achegar. Se isso acontecer, a gente faz
a recomposição ou inclusão deles porque por óbvio, já que a matéria que eles querem agregar aqui é eminentemente a matéria tributária fiscal, iria para esse último grupo. Correto? Está bem?
Outro ponto que eu queria colocar para os senhores e senhoras é o seguinte: a fixação, não digo de calendário, mas da forma de trabalho dos grupos, que, necessariamente, não precisam estar agregados a reunião
nossa geral.
De forma que vamos eleger aqui, democraticamente, o coordenador dos grupos, para que setorialmente
os coordenadores tenham autonomia para fixar a agenda de reuniões, inclusive virtuais, se quiserem.
Sem embargo, o cuidado que eu peço a todos é que sempre, quando repassarem qualquer forma de
proposta, que façam sempre no grupo geral dos e-mails, para que todos tenham conhecimento do que está
se passando setorialmente,...
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – ... porque pode haver proposta num grupo que tenha
redundância em outro ou que prejudique uma outra.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Claro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – E isso vai ter que ser sistematizado. De forma que no
grupo administrativo, já temos um coordenador, que é o Dr. Mauro. No grupo de trabalho de seguridade,...
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Trabalho de seguridade.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – ... O Dr. Mauro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Dr. Mauro. Polivalente.
O seguinte.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Otávio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Cartório judicial.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Otávio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Otávio.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Não havendo outro que se apresente, eu posso aceitar sim.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Otávio.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – E o tributário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – O tributário, democraticamente, Everardo.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Por aclamação. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Estou vendo aqui uma pessoa que está se escondendo
da história. (Risos.)
Piquet Carneiro.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Mas ele é polivalente.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Mas polivalente? Ele está em qual?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Nós estamos aqui...
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Pode estar em todos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Nós estamos tramando,...
(Intervenção fora do microfone.)
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Nós estamos tramando aqui algumas situações maravilhosas. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Falei com ele aqui perto, não posso dividir com os senhores ainda. (Risos.)
(Pausa.)
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Sr. Presidente. (Pausa.)
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois não.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Só para sistematizar os trabalhos. As subcomissões então teriam a tarefa de organizar os temas, debaterem e trazerem para a Comissão...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Isso.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – ... para serem deliberados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Isso.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – É isso?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Isso.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Ah, perfeito. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Por exemplo, o que já foi encaminhado para a Comissão aqui já está disponível. Até ressalto aos membros da Comissão que já está na tela do notebook o referido
decreto, citado pelo Luciano. O último item lá já está, o 6.932. Já está aí o decreto. (Pausa.)
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – Presidente, eu tinha uma indagação a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois não, Piquet Carneiro.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – Que é o seguinte: eu recebi uma sugestão, uma “reclamação-sugestão”, alguém que apresentou um problema de visto para cientista estrangeiro que entra no Brasil e
que leva seis a nove meses até ser concedido, vindo contratado por universidade etc. E esse tipo de coisa, eu
acho que não cabe a mim isoladamente resolver, porque isso tem... Mas eu acho que é um tema importante.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Com certeza.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – Então o que eu gostaria era de ter a liberdade de poder
responder para essa pessoa...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Com certeza.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – ... e dizer: “Olha, ótimo. Vou levar esse assunto à Comissão.”
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Deve.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – Não é? E até como uma forma de divulgar...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Com certeza.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – ... o nosso trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Com certeza.
O SR. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO – E eu conheço o assunto pessoalmente, então sei avaliar a
dificuldade que é conseguir um visto, visto de trabalho, com contrato, com tudo assinado. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Já é um trabalho para...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – ... a Comissão do... (Ininteligível.)
Teve acesso?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Sim. (Pausa.)
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL (Fora do microfone.) – Quanto à matéria tributária, eu acho que
nós temos todos aí, quase todos nós, contato com o projeto.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Autônomos. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Algo mais, senhores?
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois não, quem pediu a palavra? Daniel.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Só para fins de transparência aqui, quero trazer para a Comissão, muito rapidamente, alguns pontos que foram tratados dentro do Instituto Hélio Beltrão, nas duas últimas
semanas, que acho que possa ser de interesse de algumas das subcomissões.
Em primeiro lugar, a Comissão que discute o Projeto de Lei do Registro Civil Unificado na Câmara dos Deputados nos convidou para uma audiência pública na próxima semana, na quarta-feira que vem, nesse mesmo
horário desta Comissão, às 14h30.
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Lá vem sendo discutido um projeto que é de suma relevância aqui para os nossos trabalhos, em que há
questões interessantíssimas.
Há um projeto de registro unificado que cria mais um documento e mais um número. Então temos que
pensar bem. É um projeto muito bem pensado, muito bem bolado. O Ministro Toffoli tem uma participação
grande nesse projeto, porque eles se valerão da base de dados do TSE, mas é um projeto que acho que merece nosso apoio, mas antes disso, a nossa revisão cuidadosa. Então diria que não é um projeto que está aqui na
Casa, mas que deve ser uma das bandeiras aqui talvez desta Comissão.
O segundo assunto. Comentei com V. Exª já anteriormente que a FGV Rio de Janeiro o procurou. Inicialmente o pedido deles era para que realizássemos uma reunião da Comissão na FGV, chamando a sociedade.
Creio que isso não é possível, por limitações aqui do próprio Regimento, mas poderíamos pensar em uma ida
de V. Exª ao Rio de Janeiro, porque eles estão interessados institucionalmente no assunto e também querem
chamar o Governo do Rio de Janeiro, que aparentemente também está interessado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sobre esse ponto, Daniel, o que eu penso e ouço dos
membros da Comissão é que sem embargo... Você já está autorizado por mim a conciliar agenda para isso.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Inexoravelmente eu não quero estar presente somente eu, ou seja, quando agendarmos essa data, o Dr. Piquet já está devidamente intimado a estar comigo, e o
Ministro Toffoli, como Relator, ou o Dr. Otávio, o Dr. Everardo, enfim, eu não quero limitar isso. Ou seja, ainda
que não seja uma reunião da Comissão, na eventualidade de todos os membros da Comissão quiserem nessa
data estar livres e ir à FGV para esse evento, eu acho importante isso.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – E faço o registro de que estão sendo disparados, já
desde agora, desde hoje, a todas as entidades civis possíveis, cadastradas aqui na Casa, no Senado, um ofício
meu, franqueando o acesso à Comissão com as propostas das ouvidorias externas e internas, públicas e privadas, enfim, CNI, CNCs, todas as confederações. Todas as entidades civis que já estejam cadastradas aqui já
estão recebendo neste momento um ofício meu, da Comissão, em nome de V. Exªs, franqueando esse acesso.
Sobre o registro civil unificado, era uma preocupação de todos, essa situação de criação de um outro
número, não é?
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – E eu ontem recebi membros da Associação dos Delegados de Polícia. Na verdade, eles foram lá me fazer uma visita a propósito da Comissão, mas também preocupados com a tramitação de algumas PECs deles, que estão aqui em tramitação, dentre elas – me corrija a consultoria, não sei se é 89 ou 98 – uma PEC que converte os delegados de polícia em juízes de instrução. (Risos.)
A minha franqueza rude me obrigou a dar uma explicação a eles do porquê que acho que seria uma
exposição indevida neste momento para o Brasil uma situação dessa natureza. Mas eu fiz isso sob o foco do
Judiciário até, não foi o meu vício de origem no Ministério Público. É saber onde há juizados de instrução hoje
no mundo inteiro. É nos países que possuem códigos de processo mais recentes. Não é isso, doutora? Não é
uma situação que se possa ter. Ou seja, o Chile, os chilenos dizem que funciona muito bem para eles. Mas da
forma como ocorria com... Isso se aculturou no Chile.
Eu disse a eles: “Olha, que tal, já que o tema era a Comissão, vocês pensarem em acabar o prurido de
vaidades das instituições polícias civil e militar.” Se um de nós pedir uma pizza em casa, o sujeito trará aquela
maquininha eletrônica, e você puxará o cartão de crédito, em que aqui há um chip, que esse documento único
teria, você coloca e ali se encerra o contrato todo.
Houve a tradição, você pagou e pronto. Por que não, num boletim de ocorrência de crime de menor potencial ofensivo, por exemplo, de trânsito de rua, o policial militar ter essa maquininha em mãos e, com esse
documento único, em que já estaria a identidade, todos os dados dele, a impressão se daria automaticamente?
Um boleto ficaria com a parte e o outro seria automaticamente remetido ao distrito policial de área, ao policial
civil de área, no caso.
Não estou inventando a roda, isso é uma coisa fácil. Já existem várias capitais do Brasil, Municípios grandes do Brasil, em que as notificações de trânsito, vulgarmente chamadas de multas, já são aplicadas com o
smartphone. Eles fotografam, multam e mandam para o Detran. Isso é comum acontecer.
Então, são evoluções que podem ser feitas. Eu queria muito, Daniel, que você depois trouxesse um relato disso mais pormenorizado para que pudéssemos criticar e quem sabe subsidiar mais ainda a Câmara, para
que não criemos um monstro pior do que o que já existe, porque há pessoas no Distrito Federal que possuem
o... Quem foi que falou do registro...
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – O chamado RIC, Registro de Identidade Civil.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – O RIC. Parece que o Ministro da Justiça... Tem o número, parece que é 007, mas não há no chip nenhum dado. Foi você quem me disse, Novacki? No chip não há nenhum dado. Há o documento, várias pessoas estiveram no TSE, na gestão do Lewandowski como Presidente
do TSE. Os ministros que estavam naquela oportunidade receberam a PEC 89, que converte os delegados em
juízes de instrução sem concurso. Eu lhe interrompi, Daniel.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Só complementando, mais duas observações. Procuraram-nos,
só para relatar para os membros da Comissão, a fim de maior transparência, o Fiesp, com propostas para o Estatuto Geral, o Fiesp tem interesse em propor ideias simples, sem impacto orçamentário, e procedimentais.
Ficaram de nos mandar algumas propostas no decorrer das duas próximas semanas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Recebidas, já pode ir incluindo, fazer a revisão? Pode
até colocar como uma proposta sua, se for o caso? Autoria da Fiesp, a proposta veio assim, mas sistematizei
assim, para se comparar e já se incluir, senão vai levar muito tempo para sistematizar isso.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Faremos isso, já mandaremos algo preparado para a Comissão.
Também nos procuraram, como eu já disse, a BTP, da área portuária, a ANTF, da área ferroviária, e a Brasscom, que é a empresa que congrega as empresas de tecnologia da informação e comunicação, uma área que,
como dissemos na última reunião, parece-nos uma área estratégica.
Uma última observação, relacionada ao Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio entrou em contato conosco,
por via do seu chefe do Escritório de Dados, vejam que coisa curiosa. A Prefeitura do Rio formou um escritório
de dados para fazer diagnóstico com base no que acontece na realidade, lembrando observação do Professor
Otávio, na nossa primeira reunião, e adotar uma política pública bem fundamentada. Uma das políticas deles,
conforme o chefe do Escritório, muito avançadas, é a extinção de alvarás para praticamente 90% das empresas
do Rio de Janeiro. Talvez a nossa cidade não seja tão maluca de...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Ele quer ser candidato a Governador do Rio de Janeiro.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Talvez a nossa ideia não seja tão maluca assim. O que eu falei
a ele é que essa é uma ideia que todos os membros da Comissão têm. Pedi a ele que compartilhasse conosco
o projeto. Então, vamos trazer aqui, via Prefeitura do Rio de Janeiro.
Por último, temos pensado no Instituto, e já mencionei isso na última reunião, porque não basta prever
a lei e a punição, Dr. Everardo, tem de ter controle antes e depois da aplicação...
Então, aquela ideia de pensar nos moldes do que já ocorre em vários países da União Europeia, Estados
Unidos, etc. um órgão unificado, um conselho ou uma comissão. Aí pensamos juntos numa formatação jurídica para esse órgão, que seria o menos burocratizado possível, um órgão de supervisão da regulação estatal,
regulação aqui em sentido amplo.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Já tem uma proposição que coloquei a respeito disso, a de nº
6. Eu dei o nome preliminar de Ouvidoria Geral.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Exato. Desdobrando isso, o Centro de Estudos em Regulação
e Infraestrutura, também da FGV, um Centro mais voltado à área econômica, veio a nós, durante a reunião de
ontem, no Ministério da Fazenda, para compartilhar a experiência, pois eles já estudaram em relação a isso em
outros países. Então, também deve trazer sugestão de formatação jurídica desse órgão. Existe um órgão paradigma nos Estados Unidos, um órgão vinculado à Casa Branca. Não sei a vinculação à Casa Civil seria adequada.
Até sugeri uma vinculação ao Poder Legislativo, para fortalecer o nosso Senado Federal. Enfim, só para relatar
esses pontos que não relatamos por e-mail, mas estão agora relatados aos membros da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Mais alguma manifestação?
O SR. ANTÔNIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Sr. Presidente, só para esclarecer um pouco a questão do escopo da área judicial, cujos contornos não estão bem definidos. Quando se falou das relações do Judiciário com o cidadão, está-se falando de modificações de Código de Processo ou de Regimento de Tribunal?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Nem de uma coisa nem de outra. O Regimento dos
tribunais é matéria afeita aos próprios. Eu entendo que, primordialmente, falei aqui na reunião passada da
minha preocupação com as ouvidorias dos tribunais, que foram todas estruturas e voltadas para a defesa de
interesses próprios das Cortes, quando o foco delas deveria ser o inverso, ou seja, priorizar o acesso absoluto
ao cidadão, a resposta ao cidadão das críticas ao Judiciário, sem embargo de que isso saia da Comissão, sugestões para os Regimentos.
Mas estou tomando por prisma a situação do meu Tribunal, por exemplo, em que, só para você ter uma
ideia, nem mesmo um órgão jurisdicional, como a Corte Especial, que é o Judicial mais graduado dos fracionários, tem competência, por exemplo, para, ao negar vigência a uma súmula do Tribunal, cancelá-lo. Esse acórdão vai à Comissão de Jurisprudência para que a mesma providencie, on-line, rapidamente, o cancelamento
da súmula ou a sua adaptação ao julgado. O Regimento Interno do mesmo modo.
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Agora mesmo o STJ, seguindo a trilha do Supremo Tribunal Federal, legitimou os Ministérios Públicos
Estaduais a atuarem no próprio Tribunal. Isso não está ainda no Regimento. A Corte Especial chegou a tentar
deliberar isso regimentalmente, mas foi cassado isso, até por sugestão minha, porque a Comissão de Regimento precisa analisar isso para operacionalizar.
Mas, eu, realmente, não tenho questão fechada, não posso ter, não teria nenhuma posição fechada do
foco da Comissão Judicial. Mas, lembrando, está aqui à minha direita o Professor Piquet, que trabalhou na criação dos juizados, que nasceram naquela primeira investida que houve para trazer alguma eficiência ao Judiciário brasileiro. Isso foi, realmente, para quem já atuava naquela época no interior da Amazônia, como era o
meu caso, e nós já fazíamos isso informalmente, e passamos a ter um diploma legal que norteou aquilo.
Então, eu prefiro não fixar o que seria para que nós nos surpreendamos até com uma proposta de arrojo,
porque eu trabalho num tribunal em que o Ministro recebe advogados.
E a grande dificuldade de nós todos aqui é quebrar paradigmas e mudar a cultura. Então, não será um
regulamento, sobretudo um regulamento sem a devida sanção, que vai mudar essa péssima cultura que há na
magistratura nacional como um todo de não interagir com as partes. Eu não sei qual é o temor que pode haver
nisso. Eu sempre digo aos senhores advogados que frequentam o meu gabinete que é muito comum, não é o
caso e nem é mais, mas o advogado vinha com um agravo regimental e antes de entrar no tema fazia-se um
círculo imenso para dizer “olha, Excelência, não leve a mal, eu estou aqui com uma questão muito pontual”. Daí
eu disse “escute, a minha esposa ou os meus filhos são parte nesse processo?”. Ele disse “não”. Então, eu disse
“pode ficar tranquilo. Não tenho nenhum amor ao seu processo. E eu julgo 1.500 processos por mês e não a
menor possibilidade de acertar em todos. Então, diga aí onde foi que o senhor acha que eu errei.”
Isso, para mim, é uma segurança, uma segurança para o meu trabalho. Então, eu não posso acreditar que
eu seja uma opinião isolada. Não posso acreditar nisso. Ninguém vai me convencer. Meu idealismo não me
autoriza e não me permitiria a pensar diferentemente disso. Agora, sem dúvida alguma, há uma situação no
Judiciário que, isso sim, eu acho que é importantíssimo, já há um trabalho no CNJ, mas eu não sei se eles têm
um caráter sancionatório lá, que é de impor à gestão judiciária a inversão da pirâmide. Eu só vou ficar satisfeito quando eu tiver num Judiciário em que o juiz de direito tenha a estrutura que eu tenho no meu gabinete.
Essa seria a situação. Se tivéssemos isso, com certeza, o STJ, como está configurado constitucionalmente,
teria um número muito mais reduzido de processos, de recursos. Eu acho que esse é um trabalho, por exemplo,
a que nós podemos nos dedicar aqui. Ou seja, não é valorização, não, porque hierarquizado como está, todos
os patamares judiciais devem ser valorizados. Agora, digo por uma questão de respeito ao cidadão, é necessariamente dar a estrutura ao juiz de primeiro grau e aos juizados.
Imaginem, nós caminhamos para uma situação, professor Everardo... Eu tomei posse agora no CJF, mas já
vou buscar enfrentar essa situação de que no CJF resolveram aquinhoar, gratificar o magistrado que acumular
processos. Ou seja, o gabinete do juiz que tiver muito processo, patamar cheio de processo, ele vai ser gratificado de uma forma diferente para poder fazer frente aos processos que ele acumulou.
Ou seja, isso é uma inversão absoluta, na minha opinião...
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Princípio da ineficiência.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – É. Então, nós não podemos buscar... E falamos de cátedra como os ministros que não somos bem pagos pelo que fazemos, pelo que trabalho que dedicamos à Nação, mas não é por aí que nós vamos resolver a situação salarial da magistratura, com todo o respeito àqueles
que pensam diferentemente. Mas, só para citar um fato pontual em que isso foi um pleito das associações de
classe que se fazia.
Uma inspeção recém-feita no meu Estado, na Justiça Federal, uma equipe da 1ª Região esteve lá no juizado federal no Amazonas, e chegou-se à conclusão de que tinha de fechar porque eles estavam trabalhando
com os processos que chegavam, tão celeremente que julgavam. Então, não havia necessidade de o juizado
existir, porque estavam julgando processos do dia. E só tinha um agora, tinham dois, um em Roraima, um em
Manaus, que é a mesma sessão judiciária. Agora, o de Roraima foi extinto.
Então, o cidadão de Roraima, para juizado especial federal, ou ele tem que pegar um avião para Manaus
ou andar os 800 quilômetros de Manaus, Roraima, Boa Vista, Manaus, para reclamar ou faz on-line.
Indaga-se: foi dada a estrutura de TI para a cidadania de Roraima ter esse acesso? Eu não tenho como
responder. Mas isso... Pois não, Mauro.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – No caso do juizado, Presidente, tem uma situação muito interessante. A Desembargadora Salete Maccalóz, ciente da comissão, me procurou até com uma proposta,
porque, quando o juiz estadual tem atribuição, aquela comarca não tem vara federal, ele tem atribuição federal, ele recebe a ação do juizado das causas federais. E por não ter uma previsão na lei, o recurso vai para o TRF
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numa turma comum. Não vai para as turmas recursais. E isso iria desafogar e muito os recursos que em tese
teriam que ter uma tramitação mais célere, estão parados nas turmas.
Então, já tenho até esse processo encaminhado. E, segundo a desembargadora, também era um desejo
da Ministra Fátima Nanci. E, na nossa subcomissão, eu vou já propor essa medida que eu acho que é de suma
importância para desafogar o segundo grau dos recursos nos juizados especiais onde funciona essa sistemática de juiz estadual com atribuição federal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pois não.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Tem agora uma novidade que eu tenho me deparado com ela
que estou impressionado. Nós discutimos aqui reconhecimento de firma, não é? Agora, para alguns tipos de
atividades não precisa ter reconhecimento de firma. Precisa de certificação digital. Mas que saudade de reconhecimento de firma. A certificação digital é um caos. É o caos. Para conseguir operar uma coisa dessa, é preciso quatro, cinco, seis horas. Uma coisa caótica. E como a ideia é razoável, pode se converter uma perversão.
Então, hoje em dia, para se fazer qualquer tipo... Por exemplo, numa declaração, nunca se precisou disso nem
precisa. Exige-se que seja certificação digital. Para fazer uma certificação digital, é cara, bastante cara. Depois
de fazer tudo isso, bastante caro, quase em regime de monopólio, é um trabalho imenso para fazer uma coisa
completamente trivial.
Então, a gente tem que pegar os casos pontuais, como estão sendo citados aqui, estou citando um, porque isso está virando moda geral. Então, acaba o reconhecimento de firma e cria-se o demônio de amanhã,
que é pior do que o de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Antes de encerrar, eu quero combinar com os senhores
e senhoras a data da próxima reunião. Sem embargos que os grupos ficarão à vontade para fixação.
Pois não.
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Uma sugestão. Acho que seria talvez necessário dar um tempo para as
comissões se reunirem para a gente ter algo mais concreto para que tivesse uma reunião geral para a gente
discutir, não é?
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Ela está levantando uma questão importante. Como é que a
gente vai operar essas reuniões se o coordenador desta Comissão se dirige a quem, para marcar de que forma.
São todas questões de logística.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Veja só: o coordenador fará contato com o grupo todo.
Logo em seguida, tem a questão de passagem, tem que organizar...
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – É Donato que é o homem das passagens.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Deixe-me dar uma sugestão, Everardo. Olha só. Eu acho
que as subcomissões deveriam já ter da Comissão os e-mails de cada um e discutir os grupos.
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Há a questão do deslocamento.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Deslocamento, acho que nós podíamos nos deslocar
para a nossas reuniões e conversar on-line. Não acham? Eu acho que vamos ganhar tempo, porque, olha só,
eu encaminho uma proposta para o grupo, vai ter o debate, finaliza-se a proposta, vem para a deliberação. Eu
acho que vai dar mais dinamismo aos trabalhos. Penso assim, não é?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – É coisa assim de criação.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Imaginem os deslocamentos. Eu acho que todos nós
temos uma agenda muita apertada de trabalho que o deslocamento nem sempre é viável, ao passo que, eletronicamente, nos falamos em segundos, faz-se as propostas e traz para a comissão quando estiver pronto. Penso
eu, porque eu acho que na prática vai ser difícil conciliar as agendas. É difícil conciliar, Presidente, a agenda da
nossa reunião geral. Imagine para as subcomissões.
Por isso, eu acho que se imprimirmos um trabalho de uma forma, assim, eficiente, encaminhando propostas, sugestões, textos, debatendo virtualmente e depois trazendo. Penso eu; agora, se estiver errado...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Eu acabo de ser informado aqui pela nossa assessoria que
as reuniões custeadas e com estrutura oficial, só as da Comissão.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Pois é.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – As da subcomissão, portanto, as reuniões, em princípio, teriam que ser feitas por conta dos próprios membros caso sintam necessidade de se reunir. Isso, de certo modo,
criará alguma dificuldade, dadas as diferentes origens geográficas aqui dos membros.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – É, vai ser um obstáculo grande.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Creio que a gente pode resolver isso com conferências telefônicas.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – É, agora...
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O SR. ANTONIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS – Presidente, eu não sei se já foi adotado; após a reunião que houve lá no Interlegis, inclusive nós temos lá um grupo de tecnologia da informação que coloca até
à disposição, a não ser que o Prodasen possa utilizar aqui, mas de já criar grupos nas Subcomissões, para que
nós possamos fazer esse debate virtual. Eu não sei se já foi criado, se isso Ronaldo já... Mas é criar para cada
subcomissão um espaço virtual de que... O Interlegis já se colocou à disposição para ajudar nisso aí. Mas se o
Prodasen puder fazer, também, já abrir esse espaço para...
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Ou então, Otavio, no dia das reuniões da Comissão as
Subcomissões podem se reunir num horário mais cedo, se for o caso.
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Essa é a sugestão dada aqui pela nossa assessoria, no sentido de que houvesse uma acumulação. No Ministério da Educação, na última comissão que eu participei lá,
da reforma do ensino jurídico, o trabalho era feito assim: havia uma reunião geral à tarde e de manhã as subcomissões se reuniam.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Claro. A forma como as subcomissões vão se reunir os
grupos estabeleceriam isso aí. Agora, eu estabeleceria uma data, pelo menos um limite, daqui a quinze dias,
daqui a dez dias...
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Dez dias, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Dez dias. Daqui a dez dias, podemos? Veja, por favor.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Daqui a dez dias a reunião da Comissão geral ou das Subcomissões?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Da geral.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Da geral. Se for o caso, as Subcomissões se reúnem e
a gente combina.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Eu sugeriria que essas reuniões fossem feitas às sextas-feiras...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pronto!
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – ... que é um dia que...
O SR. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR – Apoiadíssimo!
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Apoiadíssimo também!
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Segunda!
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Porque é mais tranquilo para os Ministros que têm sessão...
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – Dr. Everardo, às segundas. Geralmente sexta é dia de congresso, de palestra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Tem uma sexta-feira, 9; outra, 16.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Tem mais congresso não, acabou. Depois do congresso de
Pernambuco, todo o resto é bobagem.
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – É, mas eu tenho que comparecer aos outros. Obrigada, Everardo, você
é um estímulo ao povo pernambucano.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sexta-feira, dia 9 de outubro?
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Neste mesmo horário, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pode ser.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Acho que melhor à tarde, que daí as Comissões podem se reunir pela manhã.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Depende. Eu quero franquear. Vejam, se quiser fazer
de manhã, também pode porque a sala vai estar livre na sexta-feira...
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Presidente, acho que poderia ser a nossa reunião geral
neste horário e as Subcomissões já se reúnem, até para deliberarem, trazerem já as soluções, até para enriquecer a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Às 14 horas?
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Às 14 horas a nossa reunião geral e antes as Subcomissões, e aí combinaríamos. Seria bom?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Eu posso fazer uma ponderação só?
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Claro, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Roberto Gomes de Mattos) – De nós fazermos a do dia 9 pela parte da manhã?
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Como?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Roberto Gomes de Mattos) – Fazermos a do dia 9 pela parte da manhã.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Perfeito.
O SR. DANIEL VIEIRA BOGÉA SOARES – Aqui, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Roberto Gomes de Mattos) – Aqui.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Sim, mas e a subcomissão, em que horário?
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O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Se reúne depois então, se for o caso.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Não, aí eu acho que não faz muito sentido. Acho que a ordem
dos fatores aí...
A SRA. MARY ELBE QUEIROZ – É, porque vai ser para já ir analisando o que está sendo deliberado na
subcomissão, não é?
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Não, mas aí eu acho que as Subcomissões já entrariam
em contato entre si, entre os membros, e efetivamente na reunião geral acho que já vai ter muitas propostas.
Eu pelo menos no administrativo, no previdenciário e no próprio juizado, eu já tenho temas concretos para
trazer, para debater, eu acho que a nossa próxima reunião geral vai ser enriquecida com muitos temas.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Mas o que eu receio, viu, Mauro, eu vi: você mandou propostas, eu mandei propostas, não sei se alguma outra pessoa específica mandou, mas nós dois mandamos com
certeza. Se for para fazer uma reunião, um debate com cada um daqueles que não vier já devidamente triada
pela subcomissão, nós vamos passar aqui dois dias discutindo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Mas a ideia é que já venha triado.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Claro, a ideia é essa.
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Mas em que reunião? Que dia?
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Não, na subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pela subcomissão que o senhor está coordenando, ou
seja...
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Não, eu digo, mas qual seria... Eu estou preocupado aqui com
questão logística. Qual seria o horário da reunião da subcomissão? Se for de manhã, na sexta; e à tarde a geral,
sim. Dá tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Pronto. Está bom.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – A ideia que eu tinha...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Campbell Marques) – Sexta, às 14h?
O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL – Sexta, às 14h, e para a outra, 7h... (Risos.)
Seis e meia. Sete horas já está muito tarde.
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – O que eu estava pensando, Presidente, era exatamente,
para essa reunião geral, já trazer debate virtual. Mas eu acho...
O SR. MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS – Às 14h de sexta-feira, dia 9, convocada a próxima reunião.
Agradeço a presença de todos.
Declaro encerrada a reunião.
(Iniciada às 14 horas e 29 minutos, a reunião é encerrada às 16 horas e 15 minutos.)
Min. Mauro Campbell Marques
Presidente
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Comissão Temporária, criada nos termos do Requerimento nº 935 de 2015, destinada a propor
soluções que promovam o desenvolvimento nacional.
ATA DA 1ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 1ª Reunião, realizada em 1° de setembro de 2015, às 14 horas e 34 minutos, no
Plenário 3 da Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência do Senador Otto Alencar
(PSD) e com a presença dos Senadores e Senadoras: Humberto Costa (PT), Fátima Bezerra (PT), Lindbergh Farias (PT), Paulo Paim (PT), Acir Gurgacz (PDT), Cristovam Buarque (PDT), Valdir Raupp (PMDB), Simone Tebet
(PMDB), Garibaldi Alves Filho (PMDB), Romero Jucá (PMDB), Waldemir Moka (PMDB), Raimundo Lira (PMDB),
Antonio Anastasia (PSDB), Paulo Bauer (PSDB), Ronaldo Caiado (DEM), Roberto Rocha (PSB), Fernando Bezerra Coelho (PSB), Douglas Cintra (PTB), Blairo Maggi (PR). Presentes também os Senadores não membros
José Agripino (DEM) e João Alberto Souza (PMDB). Na oportunidade, foram eleitos o Presidente, Senador Otto
Alencar, o Vice-presidente, Senador Romero Jucá e indicado para Relatoria o Senador Blairo Maggi. Após aprovação, a presente Ata será publicada juntamente com a íntegra das notas taquigráficas.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Srªs e Srs. Senadores, é um momento
muito importante o da instalação desta Comissão, a Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, o que
mostra claramente o protagonismo do Congresso Nacional, especialmente do Senado Federal, quando o nosso Presidente Renan Calheiros teve a ideia de convidar líderes, Senadores, especialistas e pessoas do Governo
para se criar a Agenda Brasil. Tenho a certeza de que este momento representará um ponto fundamental na
partida, para, num futuro próximo, o Brasil retomar o seu crescimento econômico.
Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião, destinada à instalação da Comissão
criada pelo Requerimento nº 935, de 2015, com a finalidade de propor soluções que promovam o desenvolvimento nacional e de proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente.
Instalada a Comissão, consulto as lideranças sobre as indicações para o preenchimento dos referidos cargos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, fui incumbido pelo Líder Eunício Oliveira de fazer, pelo PMDB, a indicação do Senador Otto Alencar para Presidente da Comissão e do meu nome
para Vice-Presidente. Essa é a proposição do PMDB. Não sei se outros partidos têm outras indicações, mas essa
é a proposta do PMDB, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Sr. Presidente, nada tenho contra isso.
Mas eu só queria aqui, Romero, que a gente estabelecesse um critério, porque hoje isso não é problema,
mas poderá haver outra comissão mais na frente em que tenhamos problemas de disputas. Falo do critério da
proporcionalidade.
Sei que aqui o Relator é o Senador Blairo Maggi. Nós também concordamos com o nome do Relator
Blairo Maggi, mas eu não queria que aqui se abrisse um precedente, Sr. Presidente. Nós já tivemos problema
naquela Comissão da Petrobras. Então, acho que, em outras Comissões como esta, deveria ficar claro o critério
da proporcionalidade da primeira e da segunda bancada. Eu quero registrar isso aqui, para que a gente não
crie aqui uma cultura em que o critério da proporcionalidade não seja o critério preponderante nesses casos.
Então, volto a dizer: não estou aqui fazendo objeção ao nome do Senador Otto ou do Senador Romero
nem ao do Senador Blairo Maggi, mas eu queria que isso ficasse registrado, para que, em comissões onde existissem muitas polêmicas, esse critério fosse levado em conta.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Não só acolho a colocação do Senador Lindbergh –
na verdade, temos feito tudo isso em entendimento –, mas também registro que a ideia a ser discutida depois
com a Comissão é a de que haja também relatores setoriais, para que possamos ampliar o escopo de trabalho
e para que todos possam contribuir, já que temos pressa para, efetivamente, ajustar o marco legal, para melhorar o ambiente econômico, para entrar em diversas áreas. Então, na verdade, todos os partidos poderão
discutir essa questão das indicações.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Otto.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD - BA) – Eu queria, inclusive, agradecer ao Senador Romero
Jucá e ao PMDB a indicação do meu nome, como o Jucá falou.
Creio que esta é uma Comissão de alta responsabilidade, é uma Comissão que, aqui, dentro do Senado
Federal, vai estudar projetos que possam retirar o Brasil da situação em que se encontra. Não podemos falhar
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de jeito algum! Até pensei algumas vezes nisso. O Senador Lindbergh falou sobre a Comissão Especial para
discutir a questão do Projeto nº 131, do Senador José Serra sobre os 30%.
Foi uma coisa muito discutida. Terminou pedindo o encerrando, e o Presidente acolheu, para que fosse
discutida de outra forma. Acho até que, no caso do Projeto nº 131, do Senador José Serra, deve-se fazer uma
reunião como os Líderes, para que não aconteça, no plenário do Senado, as coisas que aconteceram dentro da
Comissão. Foi um confronto muito difícil de ideias. Então, eu pediria até ao Presidente que reunisse as Lideranças
para se encontrar uma letra de lei que pudesse, de alguma forma, distensionar essa questão do Projeto nº 131.
Na minha vida, sempre gostei de assumir responsabilidades e procurar dar conta da responsabilidade
de trabalhar intensamente, até para superar dificuldades intelectuais, até de experiência minha, para resolver
as coisas. Não é uma coisa que tomo como aquilo que vai me promover. Não. É com muita responsabilidade,
inclusive de distribuir e de convidar também os Senadores, permanentemente convidar, para que as reuniões
desta Comissão tenham quórum qualificado, com interesse necessário, para que ela possa acontecer, com as
sub-relatorias. São vários temas que serão debatidos de alta importância para o nosso País nessa fase crítica,
nessa quase quadra crítica que estamos atravessando.
Eu, como Senador de primeira vez, aqui, no Senado – aliás, nunca aceitei ser Senador; fui convidado duas
vezes para compor a chapa majoritária, e me elegeria, mas nunca quis vir; vim pela primeira vez –, venho com a
esperança de contribuir com o meu trabalho. Algumas vezes, fico me questionando se realmente nós teremos
aqui condição de ajudar o nosso País. Essa é uma coisa que assumo com muita responsabilidade. Agradeço,
mas também poderia abrir mão para qualquer colega que quisesse presidir a Comissão.
Com o Sr. Presidente, Renan Calheiros, tenho uma boa relação política e de admiração, pelo que tem
demonstrado aqui, no Senado.
O que peço aos Senadores é que, em se instalando a Comissão, possamos fazer reuniões com quórum
qualificado, interessado em discutir os temas, do ponto de vista técnico, para que uma solução seja dada para
o nosso País.
Eu já li todos os pontos daquilo que é importante na Agenda Brasil. Discordei, inclusive, logo de um, que
foi a questão do Sistema Único de Saúde, da cobrança dos usuários. Felizmente, já foi retirado, para se modificar
alguma coisa. O tema “saúde”, tenho muito interesse em debater, até porque, em 1989, fui o Relator da Constituição de 1988 do Sistema Único de Saúde na Bahia, Constituição Estadual. Portanto, recebo, assim, como
um desafio. Mas de maneira nenhuma eu teria o menor problema em abrir mão para o Senador que quisesse
comandar e presidir esta Comissão da Agenda Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Senador Otto Alencar, em relação à
questão de ordem do Senador Lindbergh, ele apenas pediu para registrar o ponto de vista dele. Então, V. Exª
fique inteiramente à vontade. Se for desejo da maioria que V. Exª seja o Presidente desta Comissão Especial,
até pela sua experiência, pelo seu valor intelectual, sem dúvida nenhuma, temos certeza de que será uma boa
escolha de todos nós.
Antes de passarmos para a eleição, que será por aclamação, do Presidente e do Vice-Presidente, eu passo
a palavra para o Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB - AL) – Meu caro Senador Raimundo Lira, Senador Romero Jucá, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em função da magnitude da circunstância, eu me permiti fazer aqui
um discurso que eu gostaria de pronunciar para esta Comissão Especial e para o País.
Antes, porém, eu queria, Senador Raimundo Lira, me permitir, em função do caráter inovador desta Comissão que está sendo criada para propor soluções para a crise econômica, testar, com relação a esta Comissão, uma modelagem absolutamente nova. Nós poderíamos eleger o Presidente sugerido pelo PMDB, Senador
Otto Alencar, um Vice-Presidente e poderíamos incluir mais um ou dois Vice-Presidentes também, primeiro,
segundo e terceiro Vice-Presidente. Testaríamos essa modelagem e faríamos, com relação ao relator, o relator
geral da Comissão Mista e alguns sub-relatores que permitiríamos abrigar um leque maior do ponto de vista
do espectro partidário, de cada bancada, de modo a assegurar a efetiva participação de cada um. Eu acho que
quanto mais mobilização houver melhores os resultados que nós teremos nesta Comissão Especial.
Permitam-me. Os ciclos históricos de maior gravidade não comportam omissões, notadamente dos homens públicos. A inércia e a abulia são atalhos seguros para a ruína de uma nação. Não somos nem seremos
narradores impessoais desse precipício.
A crise atual não é apocalíptica, mas exige de todos sensatez e serenidade em busca de saídas. Por isso é
com grande satisfação que criamos hoje a Comissão de Senadores encarregada de dinamizar a Agenda Brasil,
cuja receptividade é do conhecimento de todos.
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Como todos sabem, fui um crítico, até ácido, do ajuste fiscal como um fim em si mesmo. Sempre defendi
sua qualificação, Senador Otto Alencar, com um programa, com uma agenda para o País, um fundamento para
a coalizão, um chamamento à sociedade e, consequentemente, à oposição.
Após reuniões com executivos, empresários, governadores, Deputados e Senadores, sugerimos, com vários Senadores participando dessa formulação, a Agenda Brasil, um roteiro de 28 proposições englobadas em
três eixos que têm potencial para reaquecer a economia, ampliar a segurança jurídica, melhorar o ambiente de
negócios, devolver a confiança ao País e reverter a expectativa na redução do grau de investimento.
Trata-se de uma agenda aberta, como disse o Senador Otto Alencar, permeável a aprimoramentos e críticas.
Ela se propõe a ser um roteiro orientador, despersonalizado, onde todos terão contribuições relevantes a fazer.
Câmara e Senado são complementares, o côncavo e o convexo, como indica a nossa própria arquitetura. Por esse motivo, recebi com muita satisfação as contribuições que vêm da Câmara dos Deputados para a
Agenda Brasil.
A Agenda, como todos sabem, é para a nação e desautoriza devaneios políticos. Já disse e queria repetir: não sou governista, não sou oposicionista. Sou Presidente de uma instituição que deseja fazer parte e ser
facilitadora de uma saída para o Brasil.
Esta não é – já disse também e queria muito repetir – uma tentativa de aproximação política com ninguém, mas de afastamento da crise. O Governo, já disse e repito, tem prazo de validade. O País não tem prazo
de validade. Os novos tempos não colhem disputas extemporâneas, intrigas, divisões.
Modular a crise que pune toda a Nação, os chefes de família, os trabalhadores, o setor produtivo, nossos
filhos, nosso futuro em busca de dividendos políticos é algo verdadeiramente impatriótico. “Tiro, porrada e
bomba”, para utilizar uma expressão tão contemporânea da música brasileira, não reerguem nações; espalham
ruína e, lamentavelmente, só ampliam os escombros.
Nós não seremos, eu já disse também que queria repetir, sabotadores da Nação nem agentes de mais
instabilidade. É igualmente indefensável, e este Congresso tem reiterado essa posição, buscar a cura da ressaca
econômica na sede insaciável por novos tributos ou elevação de impostos. A sociedade já está no limite da suportabilidade. Cabe ao Governo, já disse e repeti – e hoje mesmo estive com a Presidente da República –, cortar
seus gastos, vender ativos, reaquecer a economia, criar políticas de estímulo ao emprego e ao investimento.
A Agenda Brasil não pode ser uma carta de intenções e não será uma carta de intenções. Houve muito
ceticismo em relação à capacidade do Senado Federal em 2013, quando as ruas chacoalharam as instituições.
Apesar de inúmeros artigos, reportagens e comentários desconfiados, votamos mais de 40 projetos em apenas
20 dias, demonstrando sobejamente que a política é, sobretudo, a vontade de fazer. Nós vamos dar celeridade
à Agenda Brasil, como fizemos em 2013, como o Senado fez em 2013.
Na esfera social, é imperioso regulamentar todo o artigo relativo à educação, condicionar benefícios
fiscais e acesso ao crédito à meta de empregos, aperfeiçoar o modelo de financiamento da saúde, cobrar dos
planos de saúde o ressarcimento ao SUS e rever as responsabilidades da segurança pública, que, como todos
sabem, já está pautada na agenda do Senado Federal.
É inadiável o aumento da segurança jurídica através da vedação de medidas provisórias em matérias
contratuais, o aperfeiçoamento do marco regulatório das concessões e PPPs, a revisão do marco de mineração, celeridade no licenciamento ambiental e modernização da legislação referente à aquisição de terras por
estrangeiros.
A economia precisa andar, desamarrar seus pés. Quando ela anda, cresce o emprego, cresce o consumo,
cresce o investimento.
No âmbito fiscal, é oportuno implantar a Instituição Fiscal Independente, a venda de ativos da União, a
Lei de Responsabilidade das Estatais, equilibrar, Senador José Agripino, o Pacto Federativo, reformar o ICMS,
o PIS/Cofins, o Super Simples, repatriar ativos financeiros, modernizar a lei de licitações, definir idade mínima
para as futuras aposentadorias daqueles contribuintes que entrarão no sistema previdenciário a partir de agora
e fixar limites para as dívidas da União.
Votamos a vedação de transferência das obrigações para Estados, Municípios e para a própria União sem
a respectiva receita e vamos votar hoje a repatriação de ativos, logo depois da reforma política, em que, com
relação a alguns pontos, avançaremos.
Precisamos dar celeridade, diante deste quadro que, como todos sabem, é preocupante. Temos um desafio de grande magnitude para ultrapassar, mas confio, sem dúvida nenhuma, na competência, seriedade, determinação e, sobretudo, disposição desta Comissão Especial do Senado, deste Congresso, para tirar a Agenda
Brasil do papel. Mais uma vez, apelo aos Senadores, às Senadoras, aos Poderes, aos Governadores, à sociedade
para que estejamos juntos pelo País.
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A partir de agora, essa Agenda vai caminhar. Hoje, numa conversa longa que tive com a Presidente da
República, fiz questão de pedir o seu apoio, para que essa Agenda caminhe, para que possamos soltar a economia, como disse, desamarrar-lhe os pés e deixá-la andar. É fundamental o engajamento de todos.
Ontem, o Governo mandou para o Congresso Nacional o projeto orçamentário para 2016 com déficit
orçamentário. Eu disse, na oportunidade, que não cabe ao Congresso resolver o problema deste déficit. É o
Congresso, evidentemente, em última instância, que vai discutir, apreciar cada emenda, cada proposta, cada
recomendação, mas caberá ao Governo, sobretudo, propor soluções para o enfrentamento deste déficit orçamentário e não esperar que o Congresso Nacional faça isso. Não é nosso papel. Cabe-nos fazer o que estamos
fazendo aqui: propor saídas para o Brasil, orgânicas, suprapartidárias, mas colocando o interesse nacional, efetivamente, em primeiríssimo lugar.
Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com as senhoras e com os senhores. Quero cumprimentar o Senador Otto Alencar, que, tenho absoluta certeza, desempenhará um grande trabalho como Presidente
desta Comissão e, desde logo, cumprimentar o Senador Blairo Maggi, cuja experiência como Governador, cujo
perfil como empresário e conhecedor da realidade do País, fundamentalmente, poderá colaborar para que
possamos avançar nessa Agenda. Quero cumprimentar, também, o Senador Romero Jucá, que tem sido um
facilitador permanente do processo legislativo, tanto do Senado como do Congresso Nacional e, mais uma vez,
sugerir essa modelagem que pode ser utilizada com relação à designação de vários sub-relatores, de modo a
contemplar os partidos políticos, cujas bancadas estarão representadas aqui, no dia a dia do funcionamento
desta Comissão Especial.
Senador Raimundo Lira, muito obrigado. Vou ter que me retirar da reunião, mas espero que, hoje, a eleição, que, tenho absoluta convicção, será unânime, proclamará um resultado para que possamos cumprir etapas
com relação a essa Agenda que pretende destravar a economia e cuidar do desenvolvimento do nosso País,
que sempre foi a nossa vocação, a nossa vocação. E o nosso dever é devolver ao Brasil a sua vocação, que é de
crescimento econômico, que não pode perecer em função das dificuldades circunstanciais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Quero, inicialmente, agradecer a presença do Senador Renan Calheiros como Presidente do Senado Federal e proponho às Srªs e aos Srs. Senadores
presentes a indicação e a eleição, para Presidente desta Comissão Especial, do Senador Otto Alencar e, como
1º Vice-Presidente, o Senador Romero Jucá.
As Srªs e Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como estão. (Pausa.)
Eleitos por aclamação e por unanimidade. (Palmas.)
Convido, agora, o Senador Otto Alencar, para assumir a Presidência dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Quero agradecer a todos os Senadores e
Senadoras que confiaram o meu nome para presidir esta Comissão Especial da Agenda Brasil. Espero contar
com o apoio de todos, até porque, pela quantidade de trabalho que vamos ter, é importante a participação de
todos, que têm, aqui, uma experiência muito grande no Senado Federal. Creio, com muita segurança, pelo que
tenho lido, que poderemos contribuir muito com o País em vários temas que são importantes hoje, em várias
atividades importantes para a produção.
Hoje mesmo, conversava, e recebi no meu gabinete – o Relator Blairo Maggi conhece bem isso –, com
produtores do oeste do meu Estado, preocupados, inclusive, com a capacidade de liquidez para fazer uma boa
safra para o próximo ano, já que os bancos estão segurando recursos, não estão liberando recursos, pois os insumos que seriam necessários já agora não chegaram nem a 30%. Então, essa é uma questão importante que
deve ser discutida aqui, bem como a desburocratização, inclusive, das ações que podem ser benéficas para o
nosso Estado e a questão da saúde pública.
Fui logo contra a cobrança dos usuários do SUS, que foi proposta no início. Concordo plenamente que
as seguradoras, quem é médico aqui sabe disso, as seguradoras principais possam pagar aos hospitais públicos aquilo que prestem de serviço. Dei plantão em muitos hospitais no Estado da Bahia, e operei pessoas que
possuíam planos de saúde Bradesco, SulAmérica, e o Estado faz esse serviço e não recebe absolutamente nada
em seu favor.
Hoje, a grande questão, se for perguntado em qualquer Estado do Brasil, a principal questão é o atendimento à saúde das pessoas economicamente mais fracas, não tenho a menor dúvida disso. Meu Estado, Senador Romero Jucá, tem 82% da população atendida pelo Sistema Único de Saúde e já num gargalo enorme,
com filas grandes. Essa é uma solução para ser dada logo pelo Senado, pois só se vai resolver a ampliação do
SUS com dinheiro, com recursos carimbados para atender a essa necessidade.
Portanto, o que proponho, até já apresentei aqui, no Senado, três projetos, para alimentar o Fundo Nacional de Saúde e, a partir daí, o estadual e o municipal, que é um projeto que amplia a participação do SUS
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no DPVAT, cuja participação, hoje, é em torno de 45%, estamos propondo 60%, retirar, também, os impostos
dos cigarros, que são os causadores da maioria das doenças pulmonares e o das bebidas, para jogar, também,
no Fundo Nacional de Saúde, para que este tenha o suficiente para financiar a saúde pública no Brasil, pois, os
Estados e Municípios não suportam mais, além de outros pontos da Agenda Brasil que o Senador Renan Calheiros falou, e o Senador Jucá conhece muito bem.
Vejo que podemos fazer um bom trabalho. Estarei presente em todas as reuniões, tenho vontade de trabalhar pelo meu País, assumi isso com muita responsabilidade, pedindo o apoio de todos – vejo, aqui, o Senador
Antonio Anastasia, que é um amigo que prezo muito, lá, de Minas. Espero que todos possam nos ajudar para
que, realmente, saia do papel alguma coisa que se transforme em soluções para os graves problemas brasileiros.
E, como Presidente, tenho a honra de indicar o Senador Blairo para ser o relator. Gostaria até de convidá-lo para que venha aqui à frente. (Palmas.)
Creio que é uma figura respeitada e conhece bem, governador, encara as coisas – vejo as proposições e
colocações dele – com muito realismo e sei que ele vai fazer um bom trabalho.
Diante de tantas matérias que serão apreciadas, tenho absoluta certeza de que nós teremos que estabelecer sub-relatorias para andar rápido, para ter uma solução correta com mais rapidez. Há vários Senadores aqui que têm temas que defendem há muito tempo. Na educação, por exemplo, eu não podia dispensar
a contribuição do Senador Cristovam Buarque, que já acompanho há muito tempo, antes de ser Senador. O
próprio Senador Lindbergh, do Rio de Janeiro, pode discutir essa questão do petróleo com menos acidez com
o seu presidente aqui, com mais calma, com mais tranquilidade. Inclusive, fiz um apelo ao Renan para que ele
reunisse para revermos aquela questão do 131. O Senador Paulo Paim nessa questão trabalhista pode ajudar
bastante. Então, acho que deveremos buscar a capacidade e o conhecimento de cada Senador por área para
debater e sub-relatar esses temas para apresentar aqui.
Espero em Deus e em todos os orixás da Bahia que nós possamos fazer um bom trabalho. O Senador
Crivella já condenou os orixás, mas, na Bahia, o sincretismo religioso predomina sobre todas as religiões. Ao
baiano não se pode fazer acepção.
Aliás, hoje cumprimentei V. Exª porque o seu líder, o líder da Igreja Universal, Bispo Edir Macedo, disse
uma coisa – e eu conheço bem a Bíblia por ter estudado em colégio evangélico por muitos anos, e nós éramos
obrigados a estudar a Bíblia toda porque eu tinha bolsa de estudos; era católico, mas tinha de participar do
culto. Eu participava do coral, tinha de ler a Bíblia – com que concordo plenamente e está na Bíblia: que Cristo
não fez acepção de ninguém. E ele estava dizendo que a Igreja Universal, pela declaração dele, não vai fazer
acepção e nem haverá essa questão da homofobia, que acho uma coisa fundamental na religião. Cristo condenava o pecado, mas nunca o pecador.
Eu estava brincando com ele agora, que ele me condenou porque eu falei nos orixás...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Eu não lhe condenei.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – ... mas fique tranquilo, porque as religiões
de matriz africanas na Bahia são muito respeitadas e contribuem muito como qualquer outra igreja, católica
ou evangélica, de uma forma muito grande. Às vezes, as pessoas não as conhecem como eu as conheço, e eu
tenho uma admiração muito grande porque pregam a paz, pregam o respeito, pregam a fé, mas com uma linguagem com que os nossos irmãos africanos trouxeram, e eu respeito muito isso. Não é demagogia, não. Eu
respeito muito isso desde jovem.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Pela ordem, Senador.
Apenas para dizer a V. Exª que passei dez anos na África. Dez anos passei na África.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Mas parece que não aprendeu. (Risos.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Não, aprendi, aprendi a respeitar todos, Senador, e vou dizer a V. Exª o seguinte: Senador Otto, deixe-me lhe falar uma coisa. V. Exª deve ter aprendido,
no tempo que passou na igreja, o pai-nosso. Nós aprendemos a falar o pai-nosso, foi a primeira vez que nós
tivemos autorização para chamar Deus de pai. De tal maneira que, se nós formos ensinar a um presidiário, a
um cracudo, a uma prostituta...
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Eu sei disso. Foi só uma brincadeira.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Eu sei, mas, se nós formos ensinar a um espírita, a um muçulmano, se nós formos ensiná-los a orar, a primeira palavra que eles deverão dizer é pai. Se nós
não somos filhos de Deus, ele quer ser Pai de todos, de modo que não há, de maneira nenhuma, da minha parte, qualquer tipo de preconceito ainda mais contra a minha Bahia querida e contra o povo da Bahia, por favor.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, eu queria dar uma palavra: primeiro
dizer que o desafio é tão grande que o esforço será ecumênico. (Risos.)
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Todos serão bem-vindos, todas as orações e todas as proteções. Quero agradecer também a responsabilidade do encargo e já propor, Sr. Presidente, que nós pudéssemos conclamar todas as Senadoras e todos
os Senadores que já têm projeto tramitando, que têm ideias, que possam já encaminhar ao Senador Blairo...
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Exatamente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – ... para que, na próxima semana, a gente já comece a
selecionar projetos, discutir e votar nesta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Perfeito.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Nós temos pressa.
Nós necessitamos urgentemente melhorar o ambiente econômico, dar segurança, previsibilidade para
a economia, recuperar a credibilidade do País, e, na verdade, só votando e construindo os alicerces de uma
economia forte é que nós vamos fazer isso.
Não há coisa melhor do que votar. Eu mesmo já tenho alguns projetos que encaminharei ao Senador
Blairo e tenho certeza de que o Senador Blairo, com a experiência que tem, com o conhecimento, com a visão
que tem será um grande relator e terá relatores setoriais, que serão indicados pelos Líderes que complementarão, atuarão e disponibilizarão a sua experiência e conhecimento para fazer um grande trabalho.
Acho que essa é uma tarefa de todos. O Senado é o Senado da República. Nós somos a Casa da Federação e, se há uma instituição preparada e direcionada para definir caminhos para o Brasil neste momento é o
Senado da República.
Então, eu acho que esse é um passo muito importante que estamos dando hoje.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pois não. Com a palavra, o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – No mesmo sentido da intervenção do Senador Romero Jucá, e o Senador Blairo Maggi tem que decidir também isso, que a gente desse um prazo. O
Presidente Renan, quando conversou com todos nós, disse: isso aqui está aberto para contribuições. Então,
que a gente desse um prazo. Não dá para ficar aberto até o final porque dificulta o trabalho de sistematização
do relator e as votações. Mas que a gente estabelecesse um prazo, uma semana, dez dias, para que todos os
Senadores apresentassem as suas propostas aqui.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Não, mas eu queria propor, Senador Lindbergh Farias,
algo a mais. Na verdade, nós temos uma Comissão Mista da Câmara e do Senado trabalhando na regulamentação das PECs e a gente tem trabalhado assim. Qual é a ideia? Os projetos vão aparecendo, serão projetos de
assuntos distintos, às vezes, complementares. O relator vai preparando, a gente vai discutindo temas e já aprovando para mandar ao Plenário. Quer dizer, a ideia não é receber todos os projetos para, depois, sistematizar,
se não a gente vai demorar muito tempo, e as ideias surgirão. Existem projetos que estão na Câmara. Então,
por exemplo...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Mas a minha dúvida é de que fique uma janela muito aberta até...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – ... na próxima semana, tenho projetos para submeter
já ao Relator, Senador Blairo Maggi. Então, acho que temos que, efetivamente, acolher os projetos, mas esta
Comissão não tem prazo definido para acabar porque temos uma tarefa hercúlea pela frente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Entendi.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Agora, esses projetos tramitando em outras
comissões...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Não, projetos que estão em outras comissões podem
ser enviados para cá porque estamos saindo de uma tramitação normal, regimental e corriqueira para uma tramitação especial, que vai discutir nesta Comissão e levar para o Plenário do Senado. Então, vamos dar prioridade,
efetivamente, ao que já está tramitando e ações novas para que o relator possa moldar e colocar em votação.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Tudo bem.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Presidente, nós temos aqui – e eu tenho um projeto pronto e já discutido. Pedi ao Presidente Renan e percebi que ele colocou na relação que é essa venda de
terras para estrangeiros. Isso tem represado muitos investimentos até porque, às vezes, não tem nem a maioria.
É que quando o sujeito compra a terra, ela é dada em garantia para o financiamento. Quando não se permite
que o estrangeiro possa adquirir terras aqui, ele não vem para cá.
Nós estamos com investimentos represados. Só no meu Estado, no Mato Grosso do Sul, nós perdemos
investimentos da ordem de R$12 bilhões. É muito dinheiro, e eu fico imaginando nos outros Estados. É claro
que há de se ter regras, há de se ter restrições, ninguém está aqui defendendo venda de terra a fundo sobe-
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rano, nada disso, com restrições muito claras. E eu tenho uma contribuição muito bem feita do ex-Ministro da
Agricultura Roberto Rodrigues, que faz essas restrições.
Então, estou aqui me dirigindo ao Presidente, Senador Otto Alencar, e especialmente ao Senador Blairo
Maggi, que conhece e é ligado ao tema. Ninguém, nem uma empresa, por exemplo, de álcool e açúcar, nem
uma indústria moveleira, nem a de papel e celulose, vai fazer um investimento se não tiver uma quantidade
de terra razoável para rodar minimamente a planta deles. Então, já queria colocar isso aqui.
E, na área de saúde, o nosso Presidente é da área, mas eu me coloco também à disposição, na contribuição modesta que eu posso dar.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Apenas para complementar, deixar claro e amarrar bem essa questão. É claro que nós temos algumas
preocupações em relação a esse projeto. Esse projeto amarra bem essas preocupações de compra de terras
para o estrangeiro, simplesmente para adquirir áreas no Brasil. Elas são vinculadas e condicionadas à construção de fábricas no Brasil, e a aquisição dessas terras é no limite da utilização das terras, para ter a matéria-prima
necessária para a indústria.
Eu vou dar um exemplo só, para que fique muito claro: nós perdemos no Estado um investimento chileno e um português, e os dois no valor separadamente de R$6 bilhões, porque tanto a Arauco, empresa chilena,
quanto a Porta do Céu, em Portugal, disseram o seguinte: “Para cada fábrica de celulose, precisamos de 150
mil hectares. Nós fazemos parceria com a iniciativa privada e com terceiros, mas nós temos que ter garantia
de que 40% da terra seja nossa, porque, caso percamos essas parcerias, tenhamos a matéria-prima necessária
para continuar a fábrica.”
Então, é muito bem amarrado o projeto de iniciativa do Senador Waldemir Moka. A meu ver, é imprescindível para a geração de empregos neste País.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Com a palavra.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB - RJ) – Eu também tenho um projeto exatamente
como esse, para estrangeiros poderem adquirir terra para a indústria de celulose de carvão vegetal. E acho que
a gente vai poder discutir isso bem.
Agora, eu também gostaria de ser um sub-relator na questão da pesca. O Brasil deve fazer, Sr. Presidente,
uma reforma aquária. A reforma agrária tem problemas, porque envolve Movimento dos Sem Terra, proprietários, índios. E acaba sendo problemático, sangrento. Mas a reforma aquária podemos fazer nas águas da União.
Para terem uma ideia, 0,5% das águas da União são suficientes para produzir 20 milhões de toneladas
de peixe por ano. E 20 milhões de toneladas são 20 bilhões de quilos. Nós estamos falando de uma indústria a
R$5 o preço do quilo, 100 bilhões renováveis a cada ano.
Então, nesse caso, também, Sr. Presidente, há um projeto aqui que gostaria que entrasse na pauta do Senador Relator, com prioridade. O Brasil não pode desprezar sua capacidade, sua riqueza natural, que é o peixe.
Quando nós fazemos agricultura, 80% da água no Brasil se consome na agricultura, a água é absorvida
pelo fruto, a água é absorvida pela soja. O peixe não bebe água; o peixe respira na água. De maneira que ela
pode ser usada para o peixe e, depois, ser usada para a agricultura.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Quero concordar com V. Exª, Senador Marcelo Crivella. Acho perfeitamente viável isso. É uma coisa que precisa ainda ser muito explorada no Brasil.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB - RN) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – É uma situação bem primária.
Pela ordem, com a palavra o Senador Garibaldi Alves; depois, o Senador Paim e, depois, o Senador Hélio
José.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB - RN) – Sr. Presidente, Sr. Relator, Senador Blairo
Maggi, o que me preocupa nesta Comissão é que nós precisamos, se permite a palavra de um suplente, é objetividade.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Sem dúvida.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB - RN) – Nós precisamos ter uma pauta mínima,
porque o País está reclamando uma contribuição rápida, clara, objetiva. A Agenda Nacional de Desenvolvimento é muito abrangente, é muito ampla. E nós podemos ficar aqui numa discussão interminável. Eu sei que
os senhores não vão permitir isso.
Nós temos a experiência da Comissão de Reforma Política, em que cada um tinha uma reforma política na sua cabeça. Então, nós ficamos discutindo a contribuição de cada um, e perdemos muito tempo nisso.
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Então, nós precisamos de objetividade, porque o País está aí a esperar do Congresso a sua contribuição.
Se nós formos cada um defender um projeto de desenvolvimento nacional ou um projeto na sua área, nós vamos nos perder. Eu sei que o Relator, o Presidente e o Vice não vão permitir isso.
Desculpem, eu sou um suplente, mas estou preocupado que não possamos chegar à objetividade que
é reclamada pela Nação.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pois não, Senador Garibaldi.
Agora, com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Sr. Presidente, de forma muito rápida, eu não quero,
com a minha fala, ir na contramão de tudo o que foi falado aqui, Presidente, mas eu quero só fazer uma pergunta: se, a partir de uma Comissão como esta, nós não estamos atropelando o trabalho de todas as Comissões
Especiais? Com a pergunta, eu quero que a gente tenha um encaminhamento, para que isso não aconteça,
porque as Comissões existem, elas têm relatores, elas estão analisando projetos, elas estão dando o parecer. E
daí não vai valer nada isso? Só vai valer a nossa palavra aqui?
Eu estou aqui, eu fui indicado, eu estou aqui. Por isso é que eu acho, Sr. Presidente, que o primeiro passo aqui não é discutirmos projeto – estamos discutindo aqui, queiramos ou não –, é fazermos uma reunião de
método de trabalho, o que é que efetivamente nós queremos. Se vai ser uma pauta pequena, tudo bem; se vai
haver sub-relatores, vamos ver quem serão os sub-relatores e com que grupo ele vai trabalhar, para apresentar
rapidamente uma proposta para ser votada.
Então, eu não quero falar muito, só quero dizer que achei que a primeira reunião desta Comissão seria
de método de trabalho, o que nós vamos fazer, quem serão os sub-relatores e como é que nós vamos nos adequar ao trabalho das Comissões, sem que elas se sintam desautorizadas a fazer o que estão fazendo, porque
as Comissões estão votando, estão debatendo, estão se reunindo.
E eu fico um pouco preocupado. Não sou contra a Comissão Especial, que é esta aqui; sou favorável. Mas
que a gente tenha esse cuidado de como reunir os projetos, sem ferir a autonomia das Comissões, porque estamos lá com Presidente, com Vice-Presidente, com estrutura, com Relator de cada projeto.
E aí eu quero... Senador Romero, eu sou estou pedindo um método de trabalho, que a gente faça uma
reunião primeiro para isso. Daí para frente, vamos trabalhar.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – A ideia da Comissão é de que a Comissão possa agilizar os trabalhos. É claro que temos as Comissões funcionando normalmente. Os projetos que forem considerados estratégicos pelos Parlamentares ou pela própria Comissão serão puxados da Comissão, serão discutidos aqui, irão para plenário com regime de urgência, porque a Comissão não prevê a participação de todos
os Senadores e Senadoras.
Então, a ideia é o que estamos fazendo com a reforma política. Vai com regime de urgência, porque
qualquer Senadora ou Senador poderá apresentar, no plenário, também emendas, para que possa se colher a
contribuição de todos. Mas é importante que a gente, de certa forma, priorize alguns temas, porque o quadro
do País é um quadro extremamente grave: pela primeira vez na História, temos um déficit primário no orçamento, e vai ter que ser emitido recurso para poder equilibrar o orçamento.
E esse quadro pode se agravar ainda mais, porque a tendência é a de que haja mais desemprego. Quer
dizer, na verdade, hoje nós temos infelizmente uma situação de desaceleração econômica, de travamento de
investimentos. Eu acho que o Senado tem a função e tem o condão de, com diversas medidas – é claro, em
parceria com a Câmera, vamos ter que construir isso também –, encaminhar propostas importantes, como essa
questão das terras na região de fronteira.
Então, a preocupação de V. Exª é importante, mas as contribuições das Comissões poderão vir com tranquilidade.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Na mesma linha do Senador Paim, primeiro, gostaria de dizer que esse projeto das terras está na Agenda
Brasil, mas eu me preocupei realmente, quando V. Exª falou que os Senadores poderiam apresentar as propostas. Esta Comissão é uma Comissão Especial. Portanto, criada especificamente para analisar a Agenda Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Exatamente.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – A Agenda Brasil colocada pelo Presidente Renan já
está subdividida em três políticas públicas muito específicas, com os itens preestabelecidos. E muitos desses
itens já têm projetos tramitando nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Exatamente.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Esses eu concordo que tenham que vir para esta Comissão Especial. Qualquer outro projeto que esteja em outras Comissões, na linha da fala do Senador Paim, eu
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acho que só poderão ser trazidos para esta Comissão depois que nós exaurirmos o pacote estabelecido pela
Agenda Brasil. Todo mundo tem as suas prioridades regionais e todo mundo vai entender como importante
trazer para cá os seus problemas estaduais, e aí eu acho que nós estaremos esvaziando realmente as Comissões Permanentes.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Senadora Simone Tebet, só um aparte.
A ideia não é trazer qualquer projeto. Seria dentro do escopo do que está definido, dentro do que está
definido.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – É o que está definido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Vou dar um exemplo: tenho um projeto, acabei de
apresentar, dentro da área da saúde também, que diz respeito à cobrança do reembolso dos planos de saúde
ao SUS.
Hoje demora no mínimo três anos para se cobrar o reembolso. Por que demora três anos? Porque chega
uma pessoa doente no hospital público, dá entrada, essa pessoa é atendida, tem plano de saúde, é atendida,
os procedimentos são feitos, ninguém acompanha, há todo um procedimento, depois uma burocracia enorme, vem para o Ministério e aí vai a cobrança para o plano de saúde. Quando chega lá na cobrança do plano
de saúde, o plano de saúde glosa uma série despesas, discutindo o que tem e o que não tem.
Qual é a proposta nossa? É que, ao dar entrada um doente no hospital público que tem plano de saúde,
seja registrado e o plano seja comunicado imediatamente para acompanhar...
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Como é no setor privado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – ...porque vai atestar efetivamente o que foi feito e
depois não vai poder glosar o tipo de despesa que é feita, pagando três anos depois sem reajuste.
Esse é um projeto que ainda não está tramitando, mas é um projeto que será apresentado aqui dentro
do mesmo escopo.
São questões dentro da linha, do espectro da Agenda Brasil. A ideia não é esvaziar as comissões, mas a
gente dar mais agilidade em pontos que possam complementar as questões que foram colocadas.
Eu acho que o Relator vai, junto com os relatores setoriais, fazer o trabalho.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Desculpa a insistência, Sr. Presidente, é que eu sou
relatora de um projeto, desculpe-me, eu sou relatora de um projeto na Comissão de Educação e eu fui informada hoje de que pediram para que eu devolvesse o projeto para que ele pudesse ser discutindo nesta Comissão. Eu olhei na Agenda Brasil e esse projeto não está como prioridade na Agenda Brasil. E, então, eu fiquei
na dúvida: ora, se eu estou nas duas comissões, eu vou relatar na Comissão de Educação ou vou relatar nesta
Comissão Especial se sequer está na Agenda Brasil?
Então, acho que essas questões vão precisar ser esclarecidas para nós podermos trabalhar bem.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Senadora, eu creio que essas dúvidas serão
dirimidas por mim, pelo Vice-Presidente, pelos relatores ou sub-relatores.
Eu passo a palavra ao Senador Hélio José.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – Amigos, meus caros Senadores e Senadoras, eu acho que
a grande crise brasileira é exatamente a falta de recursos para investimentos na infraestrutura, recursos que
nos garantam fazer com que haja mais energia, recursos que nos garantam que haja melhores ferrovias, etc.
Então, baseado nisso, a gente apresentou o projeto que está tramitando nesta Casa da criação da agência
brasileira de negócio ou autorização. Eu acho que esse projeto é muito importante que a gente discuta aqui,
porque essa é a grande crise que a gente enfrenta. Há vários fundos internacionais querendo investir no nosso País, e que a gente tem que minimamente nos debruçarmos sobre formas de melhor atrair essas situações.
Outra questão, o Brasil é um país lindo, com um potencial turístico enorme. Eu acho que a gente tem
que melhor vender essa questão em nível da atratividade de negócio, que está aí como prioridade zero na
Agenda Brasil.
E também eu queria colocar que, na questão da energia, principalmente das energias alternativas, meu
caro Senador Otto, o Brasil que é incipiente na questão das energias solares, por exemplo, só eu apresentei três
projetos que estão tramitando aí na CAE ou na Comissão de Infraestrutura, que são projetos fundamentais se
fazer o investimento, por exemplo, igual aconteceu do Proinfa, para transformar energia eólica, que antes era
traço, hoje 5% praticamente da nossa matriz energética, estou apresentando coisa similar para a nossa questão da energia solar.
Estou apresentando um incentivo ao nosso País para que os resíduos sólidos, que são desperdiçados
neste País, possam as prefeituras do interior e das grandes capitais ter condição de gerar energia via pirólise,
vender essa energia de uma forma adequada, porque hoje a normativa não permite isso.
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Então, são uma série de projetos da área de infraestrutura que acho importante a gente discutir. Eu creio
que estar fazendo parte ou não da Comissão não é o fundamental, embora eu vou fazer parte como suplente,
porque o Senador Eunício já me garantiu a vaga aqui nesta Comissão, mas eu acho, viu, Senador Otto, Presidente, e Senador Blairo e Senador Romero Jucá, que nós temos técnicos aqui excepcionais que não estão aqui,
que talvez nem vão figurar aqui, que poderiam colaborar com os sub-relatores de cada área. Seria importante
que eles fossem convidados a contribuir com esta Comissão.
Na parte de energia, eu pretendo contribuir com alguma coisa, a fim de ver se a gente consegue esse
insumo tão importante para avançarmos na política.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Senador Hélio José, Senadora Simone, eu
creio que ficou mais ou menos entendido que tanto o Presidente, o Vice, o Relator e os sub-relatores, nós teremos que fazer uma análise de cada caso. Agora mesmo me encaminharam dois projetos aqui para que eu
encaminhasse para o Blairo, e eu achei que eles não são adequados à Agenda Brasil. Então, eu vou chamar os
Senadores que encaminharam e explicar que a comissão correta não é esta. Vamos trabalhar intensamente nisso.
Respondendo ao Senador Garibaldi Alves, eu acho que V. Exª tem completa razão de ter objetividade
e os projetos saírem daqui para serem votados no plenário do Senado, como pontuou muito bem o Senador
Romero Jucá, com a experiência dele, não esperar para se encaminhar tudo de uma vez só. Então, preparou,
encaminhou para plenário, votou, e segue o trabalho nosso de uma forma que possa atender o que pensa V. Exª.
Eu sou cirurgião por formação, eu boto na sala e opero. Sempre foi assim, não peço exame para voltar
com um ano, porque o doente pode voltar, inclusive – nosso amigo Humberto Costa não sei qual a especialidade –, com anestesia...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR. Fora do microfone.) – Sem anestesia.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB - RN) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pois não.
Depois o Senador Humberto Costa e Senadora Fátima.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB - RN) – Eu queria me congratular com a orientação de V. Exª e dizer de nós devamos discutir aqui também projetos do executivo, não ficarmos apenas na
agenda parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Exatamente. Concordo.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB - RN) – E eu queria ouvir o Relator, o Blairo Maggi,
que está ali calado, dando uma de mineiro e não de mato-grossense.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT. Fora do microfone.) – Estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Agora, com a palavra o Senador Humberto
Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT - PE) – Sr. Presidente, eu não estava, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, eu não estava aqui no momento em que a Comissão foi instalada, mas eu queria fazer uma
manifestação aqui, até porque, antes da reunião, falei rapidamente com o Presidente Renan Calheiros, e eu
quero expressar aqui uma preocupação.
Eu acho que esse mecanismo de criação de comissões especiais pode ser uma coisa positiva em situações como diz o nome “especiais”, mas se ele vira uma nova forma de tramitação das matérias aqui no Senado,
onde algumas regras fundamentais da democracia no Parlamento não são a referência principal, isso começa
a me preocupar.
Se o nosso processo legislativo está andando mal com as comissões que existem, nós temos que fazer
uma discussão, uma rediscussão do Regimento, reavaliar o número de comissões, reavaliar os procedimentos
nas comissões, às vezes reavaliar os condutores das comissões, os problemas às vezes estão aí.
Eu digo isso porque esta não é a primeira comissão especial que se forma em que um critério elementar,
que é o da proporcionalidade entre os blocos, não é o critério que preside a formação da comissão. Isso não é
nenhum demérito para quem ficou como presidente, relator, vice, pelo contrário, mas acho que não é um bom
caminho que a gente continue a fazer isso.
Eu quero dizer que, como o Líder do PT, insurgir-me-ei na próxima situação em que isso acontecer contra esse tipo de procedimento que não leva em consideração uma questão que eu considero que é relevante.
Espero que V. Exª, na condição de Presidente, na medida em que vai criar as sub-relatorias, e foi uma das
propostas que eu também coloquei, concordo com elas, levei para o Presidente Renan Calheiros, que leve em
consideração esse critério de que todos possam estar representados nessas tarefas.
A outra preocupação que eu tenho, ainda nessa linha de que nós não podemos substituir o trabalho das
comissões ordinárias permanentes que existem aqui, é que eu acho que a gente tem que ter um critério de
estabelecer uma gradação do que é que nós vamos levar para votação em plenário.
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Temas que são consensuais, nada mais justo que a gente leve e coloque em um regime de urgência.
Agora, temas em que não há consenso eu acho que nós temos de discutir de uma maneira mais aprofundada
e, quem sabe, retornar a discussão dentro das comissões com a celeridade que isso deva ter. Eu acho que a
gente não pode transformar uma ideia boa, uma ideia positiva em um processo que vá ser um fator de geração de conflitos aqui entre nós.
Então, eu gostaria de fazer esse registro, de colocar essa preocupação. Acho que a própria constituição
dessa agenda sobre que projetos fazem parte e que projetos não fazem parte deveria ser uma decisão da Comissão. Obviamente que V. Exª tem toda condição de estabelecer uma triagem, enfim, mas eu acho que alguns
pontos poderiam ser, em nível de recurso, trazidos para cá para se discutir, como outros temas que eu acho
que não deveriam estar e estão.
Assim, eu queria manifestar essa minha preocupação.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Senador Humberto Costa, quanto à questão
dos sub-relatores, eles serão indicados por entendimento entre os Líderes, inclusive V. Exª participará para indicar
os sub-relatores com entendimento entre os Líderes dos diversos Partidos que fazem parte do Senado Federal.
Eu passo à Senadora Fátima Bezerra, que pediu um aparte.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Sr. Presidente, eu quero, primeiro, ressaltar
aqui que é evidente que o clima que deve pautar o trabalho desta Comissão deve ser o clima do ponto de vista de a gente pensar em uma agenda propositiva para o País. Daí que tem razão o Senador Humberto quando
destaca aqui a necessidade, mais do que a necessidade, eu diria, a sensatez que esta Comissão tenha de levar
em consideração os temas que possam ter, Senador Blairo Maggi, um consenso da Comissão. Por quê? Porque
aí nós estaremos exatamente usando a nossa energia para algo propositivo e, portanto, dando, inclusive, objetividade ao trabalho da Comissão.
Eu falo isso porque é do conhecimento de todos que, quando as propostas que fazem parte da chamada
Agenda Brasil foram divulgadas, há propostas aqui que não têm um consenso, são propostas polêmicas. Então
eu queria primeiro só ressaltar esse aspecto. Eu acho que é muito bom, é muito oportuno que nós possamos
nos debruçar naquilo em que haja um consenso por parte da Comissão.
E, segundo, como já foi mencionado aqui, a própria Comissão tem mais que o dever de estar aberta à
sociedade para que novas sugestões possam ser apresentadas, relacionadas aos eixos que já foram sugeridos
e que já fazem parte da chamada Agenda Brasil. Acho muito importante que a gente tenha a sensibilidade e
o cuidado de estar aberto a novas sugestões.
Terceiro, claro, não perder de vista, evidentemente, o papel das Comissões Permanentes aqui da nossa Casa.
E, por fim, Senador Otto, dizer que estou aqui por indicação do nosso Líder, sem prejuízo de dar a nossa
humilde colaboração em outros temas, mas gostaria, desde já, de me colocar à disposição da Comissão para
colaborar principalmente na agenda da educação.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Bem, como nenhum outro Senador...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Presidente, eu estou na fila aqui.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Ah, eu ia me esquecendo, com a palavra o
Senador Blairo.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Muito obrigado, Presidente, obrigado aos colegas
Senadoras e Senadores que apoiaram aqui a indicação para que eu pudesse ser Relator desta importante, eu
diria, importantíssima Comissão que estamos abrindo hoje no Senado, que estamos inaugurando.
Penso da mesma maneira como os meus colegas falaram aqui, como o Presidente Renan se referiu. O
momento é um momento difícil, é um momento complicado da economia brasileira, e da política também, e
quando juntamos a crise política à crise econômica fica muito difícil de sair dessa enrascada em que nos encontramos. E a gente sabe que, se fizermos uma boa política, teremos uma boa economia. Então, o ambiente
poderá melhorar na política se nós conseguirmos melhorar o ambiente negocial, o ambiente da produção, o
ambiente do trabalho e do emprego e daqueles que fazem isso, que são os empresários e são as empresas.
Assim, é mais do que necessária esta Comissão para que nós possamos acelerar, eu acho que a palavra
certa é acelerar, os processos aqui internamente. Nós temos bons projetos nas comissões, mas o tempo de
gestação disso, até chegar lá no plenário para que possamos votar, demora muito. E esta Comissão, Presidente
Otto e Vice-Presidente Romero, se me permitem, é uma maneira de acelerarmos. E eu, como Relator, pretendo
trabalhar de forma aberta, conversando com todos os Parlamentares, todos os Senadores e Senadoras que têm
seus projetos, que defendem alguma ideia, que defendem algum tipo de projeto. Vamos discutir.
Essa questão de relatorias e de sub-relatorias nós vamos discutir aqui. Para mim, não há problema. Para
mim, cada proponente do seu projeto, da sua defesa e daquilo que quer defender já é um relator, porque eu
conversarei diretamente com cada um e vamos observar a opinião, a ideia, a centralidade dessa ideia, vamos
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discutir aqui dentro da Comissão e levar para votar, não há problema. Eu acho que essa questão de consenso
para votar as coisas é importante. Se pudermos ter consenso, ótimo, nós vamos mais rápido, mas se não houver
consenso, há o voto. A democracia pressupõe o voto. Quem tem mais voto e pensa de maneira mais parecida,
vai acabar ganhando. E nós temos ainda a Câmara, que fará o trabalho de votar tudo isso de novo.
Então, eu quero dizer o seguinte: eu, como Relator, sou um dos Senadores que chegam mais cedo nesta
Casa. Eu, quando aperto lá o painel, se tivesse uma estatística para ver, eu acho que eu sou um dos primeiros
lá. Depois é o Otto, e aí chega o Moka, chega outro, enfim, há um grupo de Senadores que chega muito cedo
aqui, e eu sou um deles. Eu só quero dizer isso não para me vangloriar, mas para dizer que eu tenho tempo
para trabalhar, porque eu vou estar disponível aqui no Senado desde 7h30, 8h da manhã até o horário que for
necessário, não há problema.
Portanto, cada um dos senhores e das senhoras pode se sentir sub-relator de suas próprias ideias, de seus
próprios projetos, porque eu estarei pronto a discutir com a equipe que nós estamos fazendo. Eu falei agora
há pouco com o Senador Moka. O Senador Moka defende a venda de terras para estrangeiros. Já falei para o
Senador Moka antes de ser aqui oficializado, eu falei: Moka, se eu for oficializado, estava na programação, mas
se eu for oficializado Relator, eu vou contar contigo, vamos sentar e vamos ver. Eu tenho algumas restrições,
eu, pessoalmente, tenho algumas restrições, não porque o estrangeiro não possa ter terra, porque ninguém
vai levar a terra embora daqui, agora a preocupação que eu tenho é de que se nós deixarmos a produção só na
mão do estrangeiro, e se um dia o preço do feijão, da soja, do milho não for mais bom e o cara falar: fecha, não
vou produzir, onde estará a segurança alimentar do País, onde estará a balança comercial do País? Então, nós
temos que compatibilizar o direito do cidadão por terra mais a obrigação de ele produzir. É isso que eu quero
discutir com o Senador Moka. Não sou contra, muito pelo contrário, mas tenho preocupações.
E para cada um dos projetos que vierem para a mesa para discutir, e aqui passado pelo presidente e
pelo vice-presidente, que chegar o momento de eu relatar as matérias, relatarei com este cuidado de olhar o
interesse do País, o interesse dos empresários, o interesse dos trabalhadores para que a gente possa fazer uma
coisa que seja boa para todos.
Eu já aprendi há muito tempo na vida que o negócio é bom quando é bom para todos, para as duas partes, e não como dizia o pessoal da minha empresa, a Maggi, que o negócio tem que ser bom para os dois: para
o seu André, o meu pai, e para mim; eles brincavam assim comigo. (Risos.)
Mas não é assim que eu penso. Realmente, nós precisamos ter essa discussão. Quero dizer que estarei
pronto e aberto para fazer toda e qualquer discussão.
Presidente e Vice-Presidente, à medida que os projetos chegarem, eu quero trabalhar muito rapidamente, para que a gente possa trazê-los de volta à Comissão, já com o relatório, para votarmos e os encaminhar
ao plenário.
Muito obrigado.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Um instante.
Inclusive, Senador Blairo, eu quero me colocar à disposição para que V. Exª possa fazer uma programação, provocar as reuniões, pois eu estarei disponível qualquer dia da semana, salvo engano, fora às terças, às
quartas e às quintas-feiras, pode convocar segunda ou sexta-feira, porque eu vou me dedicar, o tempo que eu
tiver disponível, a isso.
Quanto a essa questão das terras, eu tenho experiência na Bahia, em que um grupo chinês adquiriu terras
lá, mas as adquiriu com protocolo assinado em que eles pudessem fazer o beneficiamento da produção deles,
que é a questão da soja. Está lá a fábrica, produzindo o óleo da soja e todo subproduto da soja, e foi discutido
de maneira muito correta e tem dado bons resultados.
Então, isso tem que ser avaliado. Como disse V. Exª, que conhece bem a matéria, pode contribuir muito.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – O projeto, inclusive, Otto, é neste sentido: só seria
permitido se o produto primário fosse beneficiado aqui, agregando valor.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Isso, se fosse beneficiado, agregando valor.
Exatamente. Foi o que nós fizemos na Bahia. Inclusive, na questão da celulose, fiz isso também quando fui Secretário da Indústria e Comércio, em que nós só aceitamos lá depois do beneficiamento e também da garantia
ao trabalhador. Isso foi importante e tem dado bons resultados.
Concedo a palavra ao Senador Hélio José.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD - DF) – A minha sugestão ao Senador Blairo e ao Presidente Otto,
é que, como está subdivido em capítulos, que, quando definimos os sub-relator, ele pudesse ver os projetos
que estão ali naquela questão e os submetesse a uma apreciação global, porque aí nós teríamos condições de
delimitar. Entendeu, Otto?
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Vamos supor, estou me colocando à disposição para discutir energia. Está certo? Vou ver os projetos que
estão aí no capítulo energia, vou submetê-los a V. Exªs para, depois, submetê-lo ao plenário. Porque aí nós temos condições que ver o calhamaço de projetos que iremos ou não analisar, porque são similares. Por exemplo, o meu projeto de agência Brasil, quem for discutir atração de negócio, o projeto vai estar aí para ver se se
discute ou não o assunto, entendeu?
Então eu queria sugerir, Blairo, até porque você vai ter tanto coisa para relatar diferente, se a gente for
pegar cada capítulo ali, que quando você definir os sub-relatores de cada área, juntamente com o nosso Presidente e nosso Vice-Presidente, que você delegasse a cada sub-relator que fizesse um relato preliminar dos
projetos similares, que a gente poderia analisar aqui, entendeu? Conforme a técnica, conforme a experiência
de cada um.
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pois não.
Como não há nenhum outro Senador que queira se manifestar, vou encerrar a reunião, solicitando ao
Relator que S. Exª me traga uma proposta de trabalho, para que eu possa comunicar aos demais Senadores
para, a partir daí, desenvolvermos esse trabalho que, espero, seja produtivo para o Brasil.
Muito obrigado.
Está encerrada a presente reunião.
(Iniciada às 15 horas e 45 minutos, a reunião é encerrada às 16 horas e 59 minutos.)
Senador Otto Alencar
Presidente
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Comissão Temporária, criada nos termos do Requerimento nº 40, de 2015, composta por seis
membros titulares e igual número de suplentes, para no prazo de doze meses, acompanhar todos os
atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras da Transposição e do Programa de
Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
ATA DA 2ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 2ª Reunião, realizada em 29 de abril de 2015, às 11 horas e 49 minutos, no Plenário 9 – Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência do Senador Raimundo Lira e com a
presença dos Senadores: Humberto Costa, Benedito de Lira e Elmano Férrer. Deixaram de comparecer os Senadores: Cássio Cunha Lima e Fernando Bezerra Coelho. Na oportunidade, foi eleito Vice-Presidente o Senador
Benedito de Lira e foram aprovados o Plano de Trabalho apresentado pelo Relator e o Requerimento nº 1/2015,
que convida o Ministro da Integração Nacional para audiência pública. Após aprovação, a presente Ata será
publicada juntamente com a íntegra das notas taquigráficas.
(Texto com revisão)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Havendo número regimental declaro
aberta a presente reunião destinada a eleição do Vice-Presidente e apresentação do plano de trabalho da Comissão Temporária criada para acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes
às obras da transposição e do programa de revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
Já conversei aqui com o nosso Relator, Senador Humberto Costa, e nós usamos a proporcionalidade
para a indicação do Vice. O nosso candidato a Vice, candidato único, é o Senador Benedito de Lira. Portanto, eu
consulto os presentes se podemos aclamar o Senador Benedito de Lira Vice-Presidente da Comissão.(Pausa.)
Com a concordância de todos, especialmente do nosso amigo do Piauí, companheiro e irmão, declaro
eleito o Senador Benedito de Lira Vice-Presidente da Comissão. (Palmas.)
Antes de passar a palavra ao Senador Humberto Costa, Relator, para apresentar o plano de trabalho
desta Comissão, concedo a palavra ao Senador Benedito de Lira para rápidas considerações em relação à sua
nova função.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP - AL) – Sr. Presidente, Raimundo Lira, meu caro Relator Humberto Costa, companheiro Elmano, meus amigos, senhoras e senhores, Sr. Presidente, confesso a V.
Exª da minha alegria em não só em compor esta Comissão mas especialmente no momento em que os companheiros definem a eleição do vice-presidente.
É da maior importância a Comissão ora instalada para que possamos, na verdade, analisar, estudar e ver
quais são as ações que deveremos desenvolver – e nisto vai contribuir muito o nosso Relator – no que diz respeito não só à transposição do Rio São Francisco, mas ao estado em que ele se encontra.
O Rio São Francisco vai precisar muito de uma ação efetiva desta Comissão, desta Casa, deste País, para
que ele possa continuar servindo, porque até agora, tenho dito com certa frequência, o Rio São Francisco, durante toda a sua história, só se doou, só fez, e não recebeu. Chegou o momento, já tarde, mas vamos cuidar
ainda a tempo, de encontrarmos caminhos e soluções para minimizar as dificuldades por que passa o Rio São
Francisco, a fim de que ele possa continuar cumprindo a sua missão, a sua função de levar água para aqueles
que precisam dela.
Agora, com a transposição desse primeiro trecho, virá outro, e precisamos realmente trabalhar com muito afinco no sentido de melhorar a vida do Rio São Francisco. E ninguém melhor do que nós que vivemos na
região para fazê-lo.
Gostaria apenas, Sr. Presidente, de citar apenas um exemplo, que já é do conhecimento dos Parlamentares do Nordeste brasileiro. O meu Estado é totalmente privilegiado pelo Rio São Francisco. Em outras épocas,
lembro-me muito bem, e vou contar este episódio, quando se construiu a ponte que liga Alagoas a Sergipe, por
cima do Rio São Francisco. Num determinado momento em que eu me dirigia a Sergipe, fiz questão de parar o
carro e me debruçar no parapeito da ponte e olhar para baixo. Percebi, naquela oportunidade, Sr. Presidente,
a velocidade com que o Rio São Francisco levava suas águas para desembocar na foz, dentro dos Estados de
Alagoas e Sergipe. Passado o tempo, construção de hidrelétricas, Sobradinho, Xingó e Chesf. Toda a região do
Alto Sertão do meu Estado, que é banhada pelo Rio São Francisco, no Município de Piranhas, um Município
histórico, cuja margem se visualizava muito bem do lado de Alagoas para Sergipe, não se tinha condições de
atravessar sem que fosse através de uma embarcação.
Hoje, é muito triste, mas é absolutamente verdade, se você está do lado de Alagoas e precisa ir a Sergipe, sem que se faça percurso através de automóveis, mais de 200km rodados, passa meia hora atravessando
o Rio São Francisco a pé, cortando todo o seu leito e chega ao Estado de Sergipe. Isso é muito preocupante!

376

Sábado 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP

Outubro de 2015

Por isso, Presidente, ao cumprimentar V. Exª por assumir esta Presidência e, ao mesmo tempo, cumprimentar o nosso companheiro Humberto, quero dizer que aqui estamos para, juntos, trabalharmos, encontrarmos caminhos e orientarmos soluções não só para a transposição, para que ela possa cumprir o seu papel, mas
particularizando possamos rever a vida do Rio São Francisco.
Eu queria agradecer aos companheiros, pelo gesto, e dizer, Presidente, que estou à disposição de V. Exª
e da Comissão para continuarmos lutando em defesa do interesse deste País e, particularmente, do interesse
da região que será beneficiada pelo Rio São Francisco.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Obrigado, Senador Benedito de Lira.
Passo a palavra ao Relator, Senador Humberto Costa, mas antes gostaria de dizer que esta Comissão tem
uma honra muito grande de ter no Senador Humberto Costa o Relator, já que ele é um profundo conhecedor
desse assunto – já foi Relator na comissão que funcionou anteriormente, na presidência do atual Ministro Vital
do Rêgo. Portanto, o plano de trabalho que ele vai apresentar agora à Comissão, com absoluta certeza, vai refletir a sua competência e o seu conhecimento a respeito da revitalização e transposição do Rio São Francisco.
Com a palavra o Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT - PE) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, inicialmente aqui registrar a nossa alegria pela eleição do Senador Benedito de Lira para ocupar a Vice-Presidência desta Comissão Temporária e pedir vênia a V. Exªs no sentido de que nós temos toda uma parte
introdutória, que grande parte reproduz um pouco do trabalho que foi feito na comissão temporária anterior,
que funcionou no ano passado, portanto, gostaria de pedir – até porque nós estamos com várias reuniões,
reunião da CCJ, temos uma reunião com o Presidente agora, eu próprio tenho daqui a pouco reunião da minha
bancada – de me restringir à leitura da parte executória do plano de trabalho, a partir da página 10. E V. Exªs
poderiam, depois, ler essa parte introdutória e, se houver alguma modificação formal, nós podemos fazer sem
que isso implique comprometer a decisão de aprovação que possamos ter hoje.
Pois bem. Vamos à parte executória do plano de trabalho.
A literatura tem assumido a avaliação de políticas públicas como estudos sistemáticos conduzidos periodicamente a fim de analisar o quão bem um programa ou projeto público está funcionando, examinando a
performance quanto ao alcance de objetivos e o contexto em que isso se perfaz.
Neste plano, o termo avaliação será adotado como a atividade do exame do valor público estabelecido,
tendo como referenciais critérios explícitos de menções e indicadores para aperfeiçoamento e melhoria do
processo decisório na esfera deste Legislativo Federal.
De outro modo, o monitoramento está ligado a um continuum processual, ou seja, diz respeito à análise
que procura detectar as dificuldades, gargalos e obstáculos ao processo de política pública no decorrer dele.
Esse ferramental escora decisões de reorientações, reprogramações ou refeitura de processos. É a operacionalização do programa ou do projeto com o intuito de que os insumos, produtos e metas sejam corretamente aplicados para os fins estabelecidos.
Como antes já proposto, a parte executória do plano de trabalho fundamentará a incisão da Comissão
sobre o valor público escolhido, segurança hídrica, a sociedade impactada, percorrendo as dimensões gastos,
qualidade e segurança, técnica, regulação e segurança ambiental e cidadania.
Para cada uma daquelas dimensões, desenvolver-se-ão indicadores de eficiência, de eficácia ou de efetividade e, em consequência, para os indicadores, tem-se o que se pretende aferir em cada um dos quesitos,
conforme se esboça no Quadro 1 logo abaixo.
A expressão indicador pode ser admitida como um conjunto de informações em torno de metas com o
objetivo de anteceder e interferir sobre a ocorrência de eventos. Fica latente que o intento maior do uso de indicadores é de se ter com antecedência e com advertência mudanças e informações sobre as metas propostas.
Aqui está o referido quadro. (Pausa.)
Desse modo, a proposta é que se formem indagações a serem percorridas, a partir de cada dimensão do
valor público. Desde a dimensão Gasto de Qualidade, ter-se-ão questões sobre a forma de monitoramento das
obras pelo Órgão Executor; mecanismos propostos para aderência do Projeto ao Planejamento; viabilidade
dos cronogramas; equivalências dos custos com as licitações; presença/ausência de requisitos de segurança
técnica, etc.
Na dimensão Regulação e Segurança Ambiental, serão propostas indagações que englobem: perenidade
da oferta da água; delimitação dos usuários e beneficiários da água transportada; custo final da água; aderência do projeto à preservação dos ecossistemas envolvidos, vértices para uma normatização segura; poluição e
contaminação de mananciais; perdas no sistema de fluxos d’água; índice de disponibilidade hídrica; irrigação
excessiva; eventos de enchentes; etc.
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Já para a dimensão Cidadania, na qual se avaliará a inserção do cidadão no projeto (realmente aqui é
de se carregar o foco na efetividade), é pertinente que a Comissão se debruce sobre o status ante Projeto e o
status post; maximização dos benefícios; avaliação da Policy arena surgida “o bem-estar hídrico” e o bem-estar
social”; a equidade dos resultados, etc.
Note-se que as questões a aqui elencadas servirão para formação de hipóteses a serem trabalhadas pela
Comissão, e propõem-se ir além do aspecto quantitativo, dando ênfase à sustentabilidade, desenvolvimento e
à cidadania. As hipóteses refletirão uma expectativa de resposta advinda da análise e obedecem a um padrão
negação/afirmação ou negação parcial/afirmação.
Como procedimentos metodológicos, o Plano de Trabalho propõe:
- Oitiva de autoridades, técnicos e estudiosos do tema hídrico; pesquisa em documentos técnicos
oficiais tais como sumários executivos e planilhas;
- Audiências públicas externas nas assembleias legislativas nos Estados impactados e representantes da sociedade civil;
- Audiências públicas externas, por amostragem, em câmaras de vereadores de Municípios impactados e representantes da sociedade civil local;
- Agenda externa com governadores dos Estados envolvidos no projeto;
- Visitas técnicas às obras;
- Aplicação de questionários – surveys – e pequenas entrevistas por amostragem, na ocasião das
audiências públicas externas, ainda como instrumentos de observação direta.
Para se percorrer essa estratégia de métodos será necessário e essencial ouvir os órgãos governamentais e seguir expressos.
Na análise da dimensão qualidade do gasto e segurança técnica: Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União; Ministério do Planejamento, Gestão e Orçamento e Ministério da Integração Nacional;
Na análise da dimensão regulação e segurança ambiental: Agência Nacional das Águas; Ministério do
Meio Ambiente; Ministério da Agricultura; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Companhia Hidrelétrica
do São Francisco (Chesf ); Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Paraíba (Codevasf );
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
No que tange à dimensão Cidadania, a análise da Comissão se debruçará sobre as oitivas de pesquisadores e estudiosos do tema hídrico e todos os atores sociais envolvidos nas diligências públicas e agendas
externas, mormente os grupos organizados da sociedade civil, tais como associações de moradores, de agricultores e cidadãos em geral.
Ainda aqui cabe propor a inclusão da Região do Vale do Piancó, no Estado da Paraíba conforme apontado pela Comissão anterior, para que, sob estudos técnicos pertinentes, passe a integrar a região de abrangência do projeto.
Importante conglomerado, o chamado Vale do Piancó, no Estado da Paraíba, reúne dezoito municípios
e integra a Região Metropolitana do mesmo nome. De interesse comum no âmbito metropolitano daquele
Estado, atualmente é grande produtora de arroz vermelho no País, e cerca de dois mil produtores participam
desse cultivo. A inserção da região no projeto daria impulsão aos derredores, alavancando o desenvolvimento
de milhares de cidadãos.
À guisa de conclusão.
O que se pretendeu demonstrar é que um plano de trabalho à altura das atividades desta Comissão
deve fundamentar que se dê atenção a todos os vértices do importante projeto, e ponha-se em sintonia com
o que a melhor literatura expõe sobre avaliação e monitoramento de políticas públicas, sem deixar, por óbvio,
de sujeitar os trabalhos desta relatoria a críticas.
O ponto inicial deste documento fora um apurado conceitual geral sobre o objeto a ser avaliado, para
somente assim partir-se até a confecção empírica do desenho do Plano.
Marque-se que todas as dimensões propostas se intercomunicam; fazem uma interface com os objetivos
escolhidos pela Comissão. Nada impede, toda sorte, que o Plano de Trabalho sofra aprimoramentos, aditamentos, visando ao melhor desempenho destes Parlamentares.
Por todo o exposto, senhores pares, é que se propõe o Plano em pauta e se roga que se o aprove.
Bem, Sr. Presidente, esta é a proposta. Eu acho que nós conseguimos abranger todos os aspectos que
precisam ser objeto de análise desta Comissão.
Apenas eu queria agregar que não apresentei ainda os requerimentos para convites e eventuais convocações, mas gostaria, no dia de hoje, que nós pudéssemos elaborar agora um requerimento para que a primeira audiência se dê com a presença do Ministro da Integração e todos os seus auxiliares mais diretos, para
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que ele pudesse fazer um informe sobre o estado da arte da transposição neste momento, já possa relatar as
eventuais dificuldades para as quais, em termos de solução, nós possamos contribuir.
Então, era essa a minha ideia.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB - PB) – O Senador Elmano Férrer quer fazer alguma consideração?
O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB - PI) – Agradeço a oportunidade ao tempo em que me
congratulo com a eleição do nosso Vice-Presidente, Benedito de Lira. Mas queria também reforçar o aspecto
levantado pelo Relator.
Eu creio que, neste momento de profundas dificuldades e ajustes por que passa a economia, temos que
partir de um ponto. No meu entendimento, o fundamental é este convite ao Ministro da Integração – e posteriormente seria interessante que o estendêssemos ao presidente e à direção da Codevasf, o órgão executor
–, no sentido de que saibamos logo o impacto dessas medidas com relação aos recursos que serão disponibilizados para este ano e o próximo ano. E inclusive ter o conhecimento à luz da realidade vivida hoje, a expectativa, o cronograma de execução dessa fase final, para que tenhamos realmente uma estimativa de quando
vamos ter essa obra.
A realidade é que as previsões não são boas para o Nordeste. Inclusive, tive oportunidade de conversar
recentemente com lideranças na Paraíba, técnicos, e a gente observa que é uma obra que não pode demorar,
uma obra que já está com praticamente 11 anos, e o Nordeste não pode se privar da importância dela. Essa
transposição dessas águas diz respeito à segurança das pessoas desses Estados.
Então, eu creio que o caminho a perseguir realmente é esta proposição de convocarmos, oportunamente, com certa rapidez, o Sr. Ministro da Integração, Gilberto Occhi, e o nosso também presidente e a diretoria
da Codevasf. Creio que esse é o caminho.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Senador Bendito de Lira, quer fazer alguma consideração sobre o relatório?
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP - AL) – Presidente, há uma parte ainda que nós vamos passar a ler.
É evidente que, no que foi apresentado pelo Relator, ele atende, sem dúvida alguma, preliminarmente, as
necessidades de iniciarmos o nosso trabalho em função daquilo que é o objetivo maior desta Comissão. Então,
sem qualquer comentários diferenciados daqueles que estão apresentados pelo nosso Relator.
E concordo plenamente que seja feita a primeira audiência pública trazendo o Ministro da Integração
Nacional com seus órgãos auxiliares, para que a gente possa discutir exatamente estratégias de como será
conduzida essa transposição e, muito bem disse o nosso companheiro Férrer, que, na verdade, a gente precisa ver como é que estamos dentro dessa conjuntura, considerando as dificuldades por que passa o País e a
economia do País no momento.
É isso.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Com certeza, o relatório do Senador
Humberto Costa está muito bom. As conclusões mostram claramente que também a introdução deve estar
no melhor nível possível, e aí eu pediria aos Srs. Senadores que aprovam o relatório para permaneceram como
estão. (Pausa.)
O relatório está aprovado.
Também vamos solicitar, fazer o convite ao Ministro da Integração Nacional, para ele nos atualizar, nos
colocar o que está realmente acontecendo e o que vai acontecer, porque é uma obra importante para a nossa
Região Nordeste.
Fico também aqui feliz – e congratulo-me com o Senador Humberto Costa – com a ênfase que ele deu
à terceira entrada na Paraíba, através do Vale do Piancó, porque o Rio Piancó deságua exatamente no sistema
de barragens Coremas-Mãe D’água, que é a maior acumulação de água da Paraíba, mais de 1 bilhão de metros
cúbicos, e beneficiará também, de uma forma extraordinária, o Estado do Rio Grande do Norte, porque a água
que as comportas do sistema Coremas–Mãe D’água da Paraíba solta vão exatamente atender as necessidades
da maior barragem do Estado do Rio Grande do Norte, que é a Barragem de Açu. Portanto, atende maravilhosamente bem à Paraíba e ao Estado do Rio Grande do Norte.
Acredito também que podemos considerar aprovada a proposta do Senador Humberto Costa, de fazer
o convite ao Ministro. (Pausa.)
Fica aprovado o convite.
Não tendo mais nada a ser discutido no momento, coloco em votação a Ata da 1ª Reunião.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A ata está aprovada.
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Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, convidando para a próxima reunião, que
nós combinaremos, em comum acordo com o Senador Relator. E peço à Secretaria que providencie imediatamente o convite ao Ministro e aos órgãos que estão subordinados em relação à obra do Rio São Francisco.
Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.
(Iniciada às 11 horas e 49 minutos, a reunião é encerrada às 12 horas e 14 minutos.)
Senador Raimundo Lira
Presidente

