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19-A à Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, que
estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a
vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o
Programa Federal de Assistência a Vítimas e a
Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham
voluntariamente prestado efetiva colaboração
à investigação policial e ao processo criminal.
Aprovado. À sanção. .........................................
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no Congresso Nacional..........................................
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educação, ciência e tecnologia...............................
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crimes hediondos aqueles envolvendo patrimônio,
bens, valores e recursos públicos destinados à
saúde...................................................................
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1.4.3 – Apreciação de matéria
Nº 1.008, de 2011, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares e outros Senadores. Aprovado.......................................................................
1.4.4 – Discursos (continuação)
SENADOR WALTER PINHEIRO – Regozijo
pelo anúncio, que fez a Presidente Dilma Rousseff
de que criará novas escolas técnicas e universidades..........................................................................
1.4.5 – Comunicação da Presidência
Convocação de Sessão Conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se dia 18 do corrente,
quinta-feira, às dez horas, no Plenário da Câmara
dos Deputados, para apreciar projetos de lei e projeto de resolução do Congresso Nacional..............
1.4.6 – Discursos (continuação)
SENADOR PAULO PAIM – Críticas ao veto
da Presidente Dilma Rousseff sobre a emenda ao
orçamento que previa aumento aos aposentados;
e outros assuntos...................................................
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Projeto de Lei do Senado nº 483, de 2011,
de autoria do Senador Vital do Rêgo, que altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
estabelecer a obrigatoriedade de apresentação de
atestado de acuidade visual para a efetivação de
matrícula no ensino fundamental. .........................
Projeto de Lei do Senado nº 484, de 2011,
de autoria do Senador Eduardo Amorim, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, para dispor sobre os crimes
de calúnia, difamação e injúria praticados na rede
mundial de computadores – Internet. ....................
1.4.8 – Comunicação da Presidência
Adoção, pela Senhora Presidente da República, em 12 de agosto de 2011 e publicação em 15
do mesmo mês e ano, da Medida Provisória nº 542,
de 2011, que dispõe sobre alterações nos limites
do Parque Nacional Amazônia, do Parque Nacional
dos Campos Amazônicos, do Parque Nacional da
Mapinguari e dá outras providências. Constituição
da Comissão Mista. Estabelecimento do calendário
para a tramitação da matéria. ................................
1.4.9 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR ROMERO JUCÁ – Cumprimentos
aos organizadores e participantes da Festa Literária
Internacional de Paraty de 2011. ...........................
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1.4.10 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, dia 17, às 14 horas, com Ordem do Dia
anteriormente designada........................................
1.5 – ENCERRAMENTO
2 – SUPLEMENTOS À PRESENTE EDIÇÃO
2.1 – SECRETARIA-GERAL DA MESA
2.1.1 – Atas de Comissões Permanentes
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3 – ATAS
3.1 – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DO TRÁFICO DE PESSOAS
Ata Circunstanciada da 8ª Reunião realizada
em 1º de julho de 2011...........................................
3.2 – COMISSÃO TEMPORÁRIA DE INQUÉRITO DO ECAD
Ata Circunstanciada da 3ª Reunião, realizada
em 12 de julho de 2011..........................................
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em 2 de agosto de 2011.........................................
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CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa
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Lutz (Resolução nº 2, de 2001)
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35, de 2009)
Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14, de 2010)
Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº
1, de 2005)
Programa Senado Jovem Brasileiro (Resolução nº 42, de 2010)
CONGRESSO NACIONAL
11 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 2, de 1992)
Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência – CCAI (Lei nº 99.883, de 1999)
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Ata da 136ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 16 de agosto de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, e dos Srs. Inácio Arruda,
José Pimentel, Eunício Oliveira, Acir Gurgacz, Cyro Miranda, Pedro Taques e Flexa Ribeiro
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 28 minutos e encerra-se às 22 horas e 26 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O tempo dos oradores do Período do Expediente da presente sessão será destinado a comemorar o
Centenário de Emancipação do Município de Juazeiro
do Norte, Estado do Ceará, nos termos dos Requerimentos nºs 802 e 878, de 2011, dos Senadores Inácio Arruda, José Pimentel, Eunício Oliveira e outros.
Convido para compor a Mesa conosco o Senador Eunício Oliveira, que já está aqui do meu lado; o
Senador José Pimentel; convido o Coordenador da
Bancada Parlamentar do Estado do Ceará, nosso colega Arnon Bezerra, Deputado Federal do Estado do
Ceará; convido o Vice-Prefeito da cidade de Juazeiro
do Norte, José Roberto Barreto Celestino; convido o
Sr. Procurador Regional da República da 1ª Região,
Sr. José Adonis Callou de Araújo Sá; convido o Padre José Venturelli, em nome do Clero de Juazeiro do
Norte. (Palmas.)
Ouviremos, agora, para dar início aos nossos
trabalhos, ao mesmo tempo à nossa homenagem e
festa popular, as músicas: Pedido de um Matuto e Hino
e voltando, ambas de Luiz Fidélis, que serão executadas por Vicente Fábio Carneiro da Silva, o Vicente
Carneirinho, em homenagem ao Centenário de Juazeiro do Norte.
(Procede-se à execução das músicas.)
O Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Quero convidar para fazer parte da Mesa o nosso
Prefeito de Juazeiro do Norte, Sr. Manoel Raimundo
de Santana Neto. Aproveito para registrar também a
presença da Srª Luciana Dummar, aqui representando
o Grupo de Comunicação O Povo.
Passo a palavra ao Senador Inácio Arruda como
primeiro subscritor do requerimento desta sessão solene.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores; Senador
Eunício Oliveira; Senador Pimentel, nosso colega de
bancada e coordenador da nossa bancada do Estado
do Ceará; futuro Senador da República e Deputado Federal Arnon Bezerra; nosso representante da cidade de
Juazeiro, diretamente, Prefeito Manoel Santana; nosso
Vice-Prefeito José Roberto Celestino; nosso Procurador
da República da 1ª Região Adonis Callou, aqui representando todo o Judiciário do nosso País; cumprimen-
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to também o Padre Venturelli, representando o clero
de Juazeiro do Norte especialmente; cumprimento os
nossos colegas Deputados Federais Manoel Salviano,
Raimundo Gomes de Matos, que acompanham esta
sessão; os homens da história que aqui estão presentes. Há pouco aprendi um pouco mais sobre Juazeiro.
O primeiro também distrito a fazer a alforria dos seus
escravos, que a conquistavam à medida que trabalhavam na construção da capela de Nossa Senhora das
Dores, antigo distrito de Tabuleiro Grande, naquela
grande região caririense do Crato; nossos artistas do
povo, escritores que aqui estão, os homens da arte,
do cinema; homenageio todos os que fazem a construção da arte, da história, da música popular brasileira,
da música dos sertões nordestinos, na pessoa desta
figura extraordinária, B. de Paiva, que aqui está entre
nós. Grande cearense, já com uma carreira brilhante
no Planalto Central.
Esta é uma sessão conjunta, digamos assim, porque é uma sessão dos nossos três Senadores. Uma
sessão do Senado Federal, articulada pelos Senadores cearenses e com apoio de todos os Senadores,
que olharam e disseram: não é possível que esta data
centenária passe sem a nossa presença, sem a nossa
homenagem, sem que a mídia brasileira, através do
Senado da República, minha cara Luciana Dummar,
Presidente do Grupo de Comunicação O Povo, possa
registrar este movimento feito pelo Congresso Nacional, meu caro professor Antônio, Vereador da cidade
de Juazeiro – aqui eu o cumprimento em nome de
todos os Vereadores do nosso Ceará, especialmente
dos de Juazeiro do Norte.
Quero homenagear o centenário de Juazeiro do
Norte e, ao mesmo tempo, fazer uma homenagem ao
Padre Cícero Romão Batista, que se estende também
a todo o Cariri cearense, terra do artesanato, em couro
e ferro; dos cordéis; das xilogravuras; dos sanfoneiros
de oito baixos, feito Januário; dos reisados; dos tocadores de pífanos; dos mestres rabequeiros; das romarias
em devoção a Padre Cícero; da força do simbolismo
do beato José Lourenço, na luta do caldeirão e dos
encantos da Floresta Nacional do Araripe, a primeira
floresta nacional instituída pelo governo brasileiro no
Segundo Império. E não podemos deixar de falar do
Padre Ibiapina, precursor de todos esses.
Esta data em que homenageamos Juazeiro também é uma data histórica para Juazeiro, para o Cariri,
para o Ceará e para o Brasil, porque nasce, exatamente hoje, a Universidade Federal da região do Cariri. (Palmas.)
Parabéns, Juazeiro! Parabéns, Cariri! Grande
conquista, marco de um centenário.
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Juazeiro é, hoje, a terceira cidade mais populosa do Ceará e a maior do interior do Estado, um dos
maiores centros urbanos do semiárido. Segundo dados
do IBGE, a população de Juazeiro saiu de 179.566 habitantes, em 1991, para 249.939, em 2010. Calçados,
confecção, artesanato e ourivesaria são atividades fortes na economia do Município. Hoje, o Cariri é o maior
polo calçadista do Norte/Nordeste e o terceiro maior
do Brasil, conquistas feitas ao longo desse centenário. É um dos mais importantes polos de desenvolvimento do Nordeste, onde se mostram com clareza as
potencialidades de nossa região, onde podemos contemplar tudo o que já construímos e tudo o que ainda
nos falta construir.
O nome da cidade é uma homenagem a uma
das árvores mais imponentes da caatinga, o juazeiro,
o nosso pé de juá ou joá, como é conhecido no linguajar popular.
Quando comemoramos o seu primeiro centenário,
quero lembrar aqueles tempos primordiais, em que a
história e o mito se confundem, e onde avultam figuras, que registramos, como o Padre Ibiapina, o Padre
Cícero, o beato José Lourenço, Frei Damião, o Padre
Peixoto, Floro Bartolomeu... Luís Carlos Prestes e
Lampião também passaram por lá, naqueles tempos.
Juazeiro constitui um caso raro de Município que
alcança a sua emancipação política unindo a força das
armas e a força da fé. É isso mesmo. A fé se organiza
em torno da figura do Padre Cícero. Foi em consequência das notícias dos milagres que eram atribuídos
ao sacerdote que a antiga vila de Tabuleiro Grande,
distrito de Crato, transformou-se, em tempo relativamente curto – basicamente, entre a última década do
séc. XIX e a primeira do séc. XX –, em agrupamento
urbano mais populoso do que muitas cidades tradicionais do sertão cearense.
Sua economia, igualmente, havia crescido de forma impressionante. Nas palavras do magnífico historiador e jornalista Lira Neto, em seu livro Padre Cícero
– Poder, fé e guerra no sertão: “Já existiam vinte lojas
funcionando em Juazeiro, além de outras vinte bodegas, dez armazéns, duas escolas públicas...”
Abro um parêntese aqui, no citado do Lira, para
dizer que é também das primeiras cidades dos sertões
nordestinos a abrir escolas para as mulheres, porque,
antes, o ensino era basicamente para os homens. Então, os salesianos tinham como obrigação abrir suas
portas para as mulheres.
(...) Mas o que realmente chamava a
atenção na paisagem e no burburinho econômico de Juazeiro eram as 138 oficinas dos
mais diversos tipos de artes e ofícios. Havia
de alfaiates a fogueteiros, de marceneiros a
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modistas, de ourives a ferreiros, de funileiros
a pintores, de fundidores a sapateiros.
Meu caro J. Alcides, você também me ensinava
há pouco que Juazeiro não é só a romaria, não é só a
fé em torno do Padre Cícero Romão Batista. Juazeiro
é a indústria, é o negócio, é o comércio, que funciona
desde os primeiros dias, inspirado no Padre Cícero.
Juazeiro, além do comércio religioso de
imagens de santos, medalhinhas e fitinhas coloridas, descobrira a vocação para a manufatura. Cícero incentivava ao máximo a abertura
desses pequenos negócios que traziam novas
perspectivas de vida para os sertanejos, antes
limitados ao trabalho como meeiros nas terras
dos tradicionais coronéis. ‘Em cada casa um
santuário, em cada quintal uma oficina’, pregava o padre.
Assim, hoje, nós vemos o advento do pequeno
negócio em nosso País, da micro e da pequena empresa sendo incentivada diretamente pelo Presidente
Lula e, agora, pela Presidente Dilma.
A demanda por emancipação foi consequência
natural desse crescimento, mas encontrou forte resistência das forças políticas e econômicas que dominavam, então, o Município de Crato; e não conseguiu, em
seus primórdios, sensibilizar o governo estadual. Os
defensores da emancipação, entretanto, não estavam
dispostos a desistir.
Além das pregações e das articulações políticas desenvolvidas, principalmente pelo Padre Cícero,
e das grandes mobilizações populares, passava-se a
utilizar, cada vez com maior veemência, o poder da
imprensa – nas páginas do jornal O Rebate, artigos
inflamados, escritos pelo Padre Peixoto e pelo médico
e político Floro Bartolomeu. Com as bênçãos do Padre
Cícero, convocam a população da vila a lutar por sua
independência.
Essa chegou a ser anunciada em praça pública,
pelo Dr. Floro, em 30 de julho de 1910, num dos muitos
comícios então realizados, mas só viria a se efetivar
quase um ano depois. Diante da ameaça de ocupação
armada da vila, ordenada pelo intendente do Crato, a
população de Juazeiro se arma e prepara a resistência.
Após meses de tensão e com a intervenção do então
Presidente do Ceará, a emancipação é, enfim, alcançada. Com a publicação da Lei nº 1.028, de 22 de julho de 1911, o novo Município recebe sua certidão de
nascimento. O Padre Cícero foi seu primeiro prefeito.
Alcançada a independência, o povo de Juazeiro
depôs as armas, para voltar a empunhá-las em 1914,
três anos depois, no episódio que ficou conhecido
como “a sedição de Juazeiro”. Essa foi uma das mais
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marcantes entre as inúmeras disputas de poder que
abalaram a República Velha. De um lado, o Município
de Juazeiro, sob a liderança de Padre Cícero e de Floro Bartolomeu; do outro, o então Presidente do Ceará,
Franco Rabelo, que tinha sob seu comando a força
pública do Estado. A tropa, liderada pelo coronel do
Exército Alípio Lopes de Lima Barros, partiu em direção
a Juazeiro, com ordens de arrasar o exército sertanejo arregimentado por Padre Cícero e Floro, composto
por camponeses, beatos e cangaceiros. Eles não sabiam que o Padre Cícero era muito mais sabido e não
ia deixar acontecer o que aconteceu exatamente em
Canudos. As armas modernas da tropa estadual foram derrotadas pelas espingardas, facas e foices dos
sertanejos. Passando ao ataque, as forças de Juazeiro ocupam os Municípios de Crato, Barbalha, Estação
Afonso Pena, Messejana, Maracanaú e Maranguape,
isolando a capital, Fortaleza. Ao final, Franco Rabelo
é deposto, eleições são convocadas e Padre Cícero é
eleito Vice-Presidente do Ceará.
A população de Juazeiro seria mobilizada mais
uma vez, em 1926, a mando do então Presidente Arthur
Bernardes, desta vez para auxiliar o Governo Federal
na luta travada contra a Coluna Prestes, que, desde o
ano anterior, percorria o interior do Brasil, enfrentando as forças federais e defendendo, já naquela época,
um projeto nacional de desenvolvimento. Era o auge
das revoltas tenentistas que antecederam a Revolução de 1930. Atendendo à convocação do Presidente,
Floro Bartolomeu cria o chamado Batalhão Patriótico,
formado pelos mesmos sertanejos que o acompanhavam há tanto tempo. Aquele, entretanto, não era um
inimigo comum. Os homens da Coluna e o seu líder, o
capitão Luís Carlos Prestes, haviam assumido ares de
seres fantásticos na imaginação do povo brasileiro. As
lendas sobre a invencibilidade da Coluna se espalhavam, principalmente entre as populações do interior.
Não se sabe ao certo se a ideia partiu de Floro Bartolomeu ou do Padre Cícero, ou de ambos. O fato é que
se resolve invocar, para combater aquela lenda, outra
lenda dos sertões nordestinos. É assim que Virgulino
Ferreira da Silva, o Lampião, recebe uma convocação,
assinada pelo Padre Cícero, para juntar suas forças ao
Batalhão Patriótico, sob a promessa de receber pagamento em dinheiro, anistia para si e seus homens e o
título de Capitão.
O restante da história é conhecido: o bando de
Lampião e a Coluna não chegaram a se enfrentar, tendo
a Coluna Invicta seguido seu caminho rumo à Paraíba.
Não quero encerrar esta invocação dos tempos
heróicos de Juazeiro sem me referir a outro personagem já citado no início do meu pronunciamento: o
Beato José Lourenço.
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Devoto do Padre Cícero, José Lourenço havia
arrendado terras no sítio chamado Baixa Dantas. Abro
um parêntese para evocar novamente um mestre da
história que está ali, ao lado do B. de Paiva. Ele também nos ensinava que Juazeiro é um assentamento
feito nas terras de Nossa Senhora das Dores. E o povo
que para ali foi não precisou comprar o terreno. Eles
foram assentados nas terras que eram de Nossa Senhora das Dores e que, segundo Padre Cícero, se era
de Nossa Senhora das Dores, sendo de Deus, todo
mundo que pudesse chegar ao tempo e à hora poderia
ter o seu lugar. E assim foi feito. O sítio Baixa Dantas
se distinguia das demais fazendas por um importante
detalhe: a produção era dividida de forma igualitária por
todos os membros da comunidade. Isso, obviamente,
desagradava enormemente os fazendeiros e coronéis
da região, que traziam muito viva na memória a lembrança de Canudos.
Mais tarde, José Lourenço transferiu-se com seus
homens para outra fazenda, dando continuidade à sua
experiência comunitária, que encontraria um fim trágico: a fazenda do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto.
Em 1937, como resultado de uma ação conjunta
do Exército Brasileiro e da Polícia Militar do Estado do
Ceará, por terra e por ar – conta-se que foi o primeiro
ataque aéreo da história do Brasil –, a comunidade do
Caldeirão foi completamente destruída. Pelos números
oficiais, foram 400 mortos, mas chega-se a falar em 700
vítimas da ação governamental. Enterrados em vala
comum, em local não sabido, os corpos nunca foram
encontrados. O beato José Lourenço conseguiu escapar, fugindo para Pernambuco. Retornaria a Juazeiro
em 1946, já morto, para ser enterrado no Cemitério
do Socorro. A Fazenda Caldeirão ficará guardada na
memória do povo brasileiro como marco imorredouro
em sua longa luta por igualdade e justiça.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, convidados,
existem momentos privilegiados na vida dos povos;
momentos que resumem em um pequeno nódulo de
tempo a totalidade de um processo histórico de longo
prazo, retomando aspectos do passado, convulsionando o presente e permitindo que se vislumbre a face do
futuro. Os anos que assistiram à criação e consolidação
do Município de Juazeiro do Norte trazem essa marca.
A história da fundação de Juazeiro reúne e revela,
para quem sabe ver, os vários momentos da história
do Brasil. Recolhe os resquícios do nosso passado tão
desigual. Traz à luz a luta constante de nosso povo para
construir seus próprios caminhos, frente a um poder
central dominado, desde sempre, pelos poderosos de
dentro ou de fora. Anuncia os novos tempos, em que
a voz desse povo se fará ouvir cada vez mais forte.
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Meu caro Professor Jesualdo, Reitor da Universidade Federal do Ceará, citamos aqui a criação desta
nova Universidade, que, em sua implantação, digamos,
está ao encargo de V. Sª, que, tenho certeza, conduzirá
a bom termo, mas ela nasce com a presença já de um
cenário acadêmico na região do Cariri. Ali, já estava a
Universidade Federal, o Instituto Tecnológico, a Universidade Estadual (Urca); ali, assentado naquele solo,
já estão inúmeras outras faculdades particulares. Há
uma efervescência em todo o Juazeiro; há uma efervescência em todo o Cariri. Podemos dizer que este
povo, bravo, que lutou àquele tempo, tem parte nisso.
Eles são parte deste momento que vivemos agora.
Invocamos aqui muitos nomes que ainda hoje
acendem a imaginação dos historiadores e cientistas
sociais, dos romancistas e poetas. Cito uma vez mais:
Padre Cícero, Floro Bartolomeu, José Lourenço, Lampião, Luís Carlos Prestes. São homens que deixaram
sua marca na história; e só puderam fazê-lo porque
souberam resumir e representar em suas próprias vidas, cada um a seu modo, a vida e os anseios do povo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no Cariri,
há cem anos, quando ninguém falava em ecologia,
o Padre Cícero, como extraordinário homem de vanguarda que foi, antecipava-se e ensinava preceitos
ecológicos aos romeiros. Eram coisas simples, como:
Não derrube o mato nem mesmo um só
pé de pau.
Não toque fogo no roçado nem na caatinga.
Não cace mais e deixe os bichos viverem.
Não crie o boi nem o bode soltos.
Faça cercados e deixe o pasto descansar
para se refazer.
Não plante em serra acima nem faça
roçado em ladeira muito em pé; deixe o mato
protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza.
Faça uma cisterna no oitão de sua casa
para guardar água de chuva; represe os riachos de cem em cem metros, ainda que seja
com pedra solta;
Plante cada dia pelo menos em pé de algaroba, de caju, de sabiá ou outra árvore qualquer, até que o sertão todo seja uma mata só;
Aprenda a tirar proveito das plantas da
caatinga, como a maniçoba, a favela e a jurema; elas podem ajudar a conviver com a seca.
O cineasta Rosemberg Cariri nos assegura que:
A grande contribuição do Cariri, ao Brasil e ao mundo, não se dá apenas pela cultura
letrada e erudita, nem mesmo pelo vigor de
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sua economia ou da sua importância política
regional. Os tesouros mais valiosos dessa
região são as culturas populares, que possibilitam um verdadeiro renascimento artístico,
síntese e ensaio de uma brasilidade aberta
para o universal.
É esse povo que quero homenagear ao final do
meu pronunciamento. Foi esse povo lutador que, ao
longo dos anos, vem pagando com sangue e suor a
construção de sua própria história; quem concedeu
substância aos grandes nomes aqui citados. Foi ele
que construiu Juazeiro do Norte e a trouxe até os dias
atuais, até o séc. XXI, quando novas conquistas e novos desafios nos esperam.
Só venceremos esses desafios, só alcançaremos
essas conquistas se soubermos manter viva, dentro
de nós, a força tantas vezes demonstrada por esse
povo, por esses beatos e cangaceiros, camponeses e
artesãos, alfaiates e fogueteiros, marceneiros e ourives, pintores e sapateiros. São eles que fizeram e que
fazem a verdadeira riqueza de Juazeiro do Norte, do
Ceará, do Brasil.
Para finalizar, recorro ao mestre do Assaré, em
sua Saudação ao Juazeiro do Norte.
Diz o poeta, meu caro Machado, historiador, livro
magnífico. Diz Patativa:
Mesmo sem eu ter estudo
Sem ter do colégio o bafejo,
Juazeiro, eu te saúdo
Com o meu verso sertanejo.
Cidade de grande sorte,
De Juazeiro do Norte
Tens a denominação,
Mas teu nome verdadeiro
Será sempre Juazeiro
Do Padre Cícero Romão.
Muito obrigado.
Parabéns a Juazeiro e ao seu povo. (Palmas.)
O Sr. José Pimentel deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eunício
Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira (Bloco/
PMDB – CE) – Obrigado, Senador Inácio Arruda.
Concedo a palavra ao Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Exmº Sr. Senador Eunício Oliveira, Presidente da nossa
sessão; Exmºs Senadores companheiros do Ceará, que
subscrevem o requerimento para a realização desta
sessão solene; nosso Prefeito de Juazeiro do Norte,
companheiro Santana – a este nome grande Raimundo
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Santana a gente nunca se habitua, Santana. Só queremos chamá-lo sempre pela intimidade que a gente
tem, pela amizade que a gente cativa, de Dr. Santana
–; quero dar um forte abraço no senhor, nosso companheiro Deputado Federal e Coordenador de todos
nós do Estado do Ceará, Deputado Arnon Bezerra.
Um forte abraço também no Sr. José Adonis
Callou de Araújo Sá, nosso Procurador da República
– gosto de falar Procurador da República pelo que representa a palavra e pelo que fazem por este País; um
forte abraço no nosso José Roberto Celestino, Vice-Prefeito que tem feito um trabalho significativo, particularmente em torno do aeroporto daquela região; um
forte abraço no meu amigo Padre José Venturelli, nosso
pastor, nosso padre que acompanha todo aquele setor
fundamental das nossas igrejas do Cariri; um abraço
na amiga de todos nós, a nossa Presidenta do Grupo
de Comunicação O Povo Luciana Dummar, que muito
envaidece todos nós aqui no Congresso Nacional e no
Senado Federal pela presença, pelo que representa na
formação da opinião pública no nosso Estado, na nossa
região; um forte abraço no Sr. Fábio Campos e Arlen
Medina, dois jornalistas de muita expressão e credibilidade do nosso Estado, o Ceará – sejam bem-vindos.
Quero dar um abraço no nosso Reitor Jesualdo
Farias, que hoje premia todo o Ceará, todo o Nordeste,
todo o Brasil com mais uma universidade, ao lado de
três outras, totalizando quatro – a nossa Presidenta
Dilma Rousseff assinou um decreto criando essa universidade. Um abraço nos nossos vereadores. Quero
saudar também todas as mulheres aqui presentes no
nome da Dona Sônia, que é quem tem mais juventude
acumulada de todos nós, por isso, representa muito
bem as bravas mulheres do Cariri e do nosso Ceará.
Queria começar registrando que Juazeiro do
Norte, ao completar seus 100 anos de criação, de
emancipação no último dia 22 de julho, não teria uma
data melhor, nosso Prefeito Santana, para fazer a comemoração do que nesta sessão solene, neste dia
16 de agosto, quando o Brasil, a República resolve
ampliar a oferta de universidades públicas gratuitas
e de qualidade para o nosso povo e uma delas está
exatamente sediada na nossa cidade de Juazeiro do
Norte, contemplando todo o nosso Cariri, como resultado do campus avançado de Barbalha, do Crato e de
Juazeiro. Portanto, a criação dessa universidade, que
era um sonho acalentado há muito tempo por todos
nós, se torna realidade, não esquecendo de que, ao
longo dos últimos cinquenta anos, o nosso Estado, o
Estado do Ceará, tinha apenas uma universidade federal em Fortaleza, muito importante.
Eu mesmo sou formado em Direito e devo isso
à nossa UFC. Se a gente observar os nossos pares,
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grande parte da nossa bancada de Deputados Federais e Senadores, todos passaram pelos bancos, como
a gente diz, da nossa Universidade Federal do Ceará.
E o nosso Jesualdo, ao lado de tantos outros que ali
geriram aquela casa, teve o cuidado, a partir do início
deste século, ou seja, do século XXI, de criar o processo de expansão.
O Presidente Lula criou a Unilab, uma universidade voltada para o resgate da cultura dos irmãos que
também falam a língua portuguesa, em especial aqueles de cor preta; uma universidade que visa a resgatar
a dívida que o Brasil tem para com os povos africanos,
os afrodescendentes, e que funciona em Redenção.
Agora estamos tendo a terceira universidade no Ceará, exatamente no nosso Cariri, sem esquecer que,
junto com essa universidade que nós estamos criando
no Estado do Ceará, foram também autorizadas três
outras: duas na Bahia e uma no Pará, ou seja, exatamente onde o Estado nacional tinha pouca presença.
Além disso, estamos também criando mais 120
escolas profissionalizantes, ou seja, nossos Institutos
Federais de Tecnologia. Desses, 6 no Estado do Ceará:
1, em Itapipoca; outro em Paracuru, outro em Maranguape, em Horizonte, Boa Viagem e lá em Acopiara.
Nós, que tínhamos apenas 5 escolas técnicas federais,
em 2003, no Estado do Ceará, estamos indo agora,
com mais essas 6, para 28 escolas técnicas federais,
no Estado do Ceará, os atuais Institutos Federais de
Tecnologia.
Lembramos que o nosso Governador Cid Ferreira
Gomes está construindo 128 escolas profissionalizantes, e o nosso Cariri é uma região bastante premiada
pela presença do governo estadual, do Governo Federal e do poder local no ensino, dando continuidade ao
antigo ensinamento do Padre Cícero, que dizia: “Em
cada sala, um altar; em cada quintal, uma oficina”. E
o binômio fé e trabalho é a base de toda a formação
política e cultural daquela região. É essa a forma de
fazer, como muito bem o nosso Senador Inácio Arruda
aqui já fez referência.
Criamos ali no Cariri e naquela região, em Juazeiro do Norte em especial, um forte polo de pequenos
negócios, de pequenos empreendedores. A criação do
Simples Nacional é exatamente o forte instrumento
que temos tido para enfrentar as grandes crises econômicas que a humanidade está passando, a segunda maior crise econômica. Tivemos uma em 2008. O
Brasil sofreu um pouco, mas com os ensinamentos do
Padre Cícero junto aos pequenos negócios, ao empreendedorismo individual, à micro e à pequena empresa e à formação do mercado nacional, nós sofremos
um pouco com essa segunda grande crise econômi-
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ca, mas fomos também um dos primeiros países do
mundo a superá-la.
Já no ano seguinte, em 2010, nós gerávamos 2,5
milhões de novos empregos com carteira assinada,
empregos de verdade, sobre o saldo que tínhamos
em 2009. Quando você analisa esses 2,5 milhões de
empregos gerados em 2010, verifica que 80% deles
estão nas empresas que têm até 99 empregados. E
quando a gente analisa a economia da cidade de Juazeiro do Norte, percebe que são poucos os estabelecimentos que têm mais de 99 empregados. Não é
diferente do Estado do Ceará nem do resto do território
nacional. Se fizermos outro corte nas empresas que
têm apenas quatro empregados, daqueles 2,5 milhões
de empregos, 52% dos empregos gerados em 2010
estão nas empresas que têm até 4 empregados, que é
exatamente a base da economia de Juazeiro do Norte.
É por isso que, quando você abre a geração de emprego no Estado do Ceará, verifica que é exatamente
esse setor da economia, seja em Fortaleza, seja em
Juazeiro ou nas outras cidades do Ceará, que mais
emprega e mais gera emprego.
Nesses sete primeiros meses de 2011, já geramos 1,570 milhão novos empregos com carteira assinada sobre o saldo que tínhamos em dezembro de
2010. E neste 2011, a meta do Estado nacional é gerar
novamente 2,5 milhões de empregos a mais. E essa
distribuição, até 99 empregados, continua sendo responsável por 80% deste 1,570 milhão empregos que
geramos em 2011.
Quando a gente analisa a economia do nosso
Juazeiro do Norte, eu não esqueço nunca os atos praticados na década de 1990, em que foi preciso desativar a metade da agência do Banco do Brasil naquela
cidade, porque não havia negócios, não tinha quem
quisesse tomar dinheiro emprestado. Foi preciso tirar
dali dois terços dos bancários naquela cidade porque
não tinha negócio a ser firmado no Cariri.
A partir de 2003 houve a decisão política de acreditar nas famílias brasileiras, nos pequenos negócios,
no povo brasileiro e nesse grande projeto que o nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva abraçou. Nós
terminamos de inaugurar, no mês de julho, a terceira
agência do Banco do Brasil na cidade de Juazeiro do
Norte. Ou seja, em um curto de espaço de tempo,
uma cidade que, em 1997, teve que vender, desativar,
a metade do prédio que tinha, porque era ociosa – e
vendemos para o Poder Judiciário –, agora, em 2011,
passa a ter três agências exatamente em face da pujança, do crescimento econômico daquela região.
Temos ali outros bancos públicos, a exemplo do
BNB, da Caixa Econômica Federal, um conjunto de
bancos privados, como o Bradesco, o Itaú e tantos
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outros que ali têm seus negócios. Isso mostra exatamente, nosso Prefeito Santana, a Fortaleza o que V.
Exª está fazendo por aquele Município, porque não tem
investimento público e privado onde não haja também
uma gestão voltada para esse processo. Foi isto que
o nosso Padre Cícero sempre desejou de todos nós:
que fôssemos capazes de desenvolver a região, aglutinar, gerar trabalho e melhorar a qualidade de vida.
Quando a gente analisa a construção de um
complexo de saúde pública como aquele que o nosso
Governador Cid Ferreira Gomes fez em Juazeiro, um
grande hospital de referência regional que inauguramos
– parte está começando a entrar em funcionamento
enquanto que, ao mesmo tempo, estamos contratando
os trabalhadores do setor da saúde para ali exercerem
suas atividades –, fica demonstrada a preocupação
do Poder Público para com a saúde dos mais pobres,
dos mais sofridos. Como muito bem sabe V. Sª, nosso Prefeito, aquele público tinha que se deslocar ora
para Recife ora para Fortaleza, aproximadamente 550
km à procura de saúde de média e alta complexidade,
quando não conseguia ser atendido nas nossas fundações ali de Barbalha.
Agora, com aquele grande complexo de saúde
pública, também é possível oferecer boas condições
para a formação da mão de obra dos nossos profissionais de saúde, em especial de medicina, dos dois
cursos muito importantes que temos na região: um na
nossa Universidade Federal do Ceará e outro em uma
universidade particular que ministra, que forma mão de
obra e ajuda muito na saúde do nosso povo.
Quando a gente vai para o mundo da agricultura
familiar, que é a base da agricultura no Cariri, verifica
que está sendo construída uma Ceasa para aglutinar
toda a produção, agregar valor à agricultura familiar
e diminuir o preço para as famílias que precisam daqueles produtos.
Quanto à moradia, afinal todos querem ter um
local para morar, Juazeiro do Norte é uma cidade que
recebe centenas de milhares de homens, mulheres e
famílias. Especialmente aqueles que chegam à terceira idade e se aposentam, após receberem o benefício
da nossa Previdência Social, têm o grande desejo de
estar próximos da imagem do Padre Cícero, da sua
estátua, de receber as suas bênçãos, ter a sua casa
própria e esperar que o nosso Criador os possa levar.
Exatamente por isso, através do Programa Minha
Casa, Minha Vida, que a nossa Prefeitura se preparou.
Mais de 1.000 moradias estão sendo construídas e
um conjunto de outras sendo agendadas, contratadas,
exatamente para que possamos gerar emprego, gerar
riqueza e, acima de tudo, fazer com que quem tenha
uma sala tenha um altar, quem tenha um quintal, tenha
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um negócio, mas que tenha uma casa maior também
para morar, porque hoje as exigências são outras.
Exatamente por isso, nosso Senador Inácio Arruda, nosso Senador Eunício Oliveira, acredito que já
fizemos muitas sessões solenes, mas reputo uma das
mais importante exatamente esta em que estamos referenciando uma cidade que nasceu da fé, nasceu na
teimosia, cresceu e hoje é um orgulho de todos nós.
Para finalizar, queria registrar que o Grupo O
Povo, nesse Anuário de 2011, resolveu homenagear
exatamente os 100 anos da nossa Juazeiro do Norte.
Por isso, nossa Presidente Luciana Dummar, não teria momento melhor para entregar, pedir ao Senado
Federal para que o leve para a Biblioteca desta Casa,
a fim de que, daqui a 100 anos, quando outros cearenses Senadores aqui estiverem, possam lembrar
dos 100 anos em que comemoramos o aniversário de
Juazeiro e que Inácio Arruda, Eunício Oliveira e José
Pimentel eram Senadores. Com as bênçãos de Deus,
queremos estar aqui cada um com uma bengalinha
dizendo: “Duzentos anos, também presentes.”
Muito obrigado! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – V. Exª será atendido, Senador José
Pimentel, na forma regimental.
Com muito prazer, encaminharemos à Biblioteca
do Senado Federal esse importante almanaque sobre
Juazeiro feito pela Fundação Demócrito Rocha, nosso
saudoso Demócrito Rocha, que tanto contribuiu para
a cultura e para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Está aqui hoje representando a todos nós do Estado do Ceará a nossa querida Presidente do Grupo
de Comunicação O Povo e da Fundação Demócrito
Rocha Dummar.
Passo a Presidência para o primeiro subscritor
desse requerimento, Senador Inácio Arruda.
O Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Concedo a palavra ao Senador Eunício Oliveira.
Antes, faço o registro das presenças do Sr. Arlen
Medina, jornalista do jornal O Povo; de Cliff Villar, da
Fundação Demócrito Rocha; de Fábio Campos, da Fundação Demócrito Rocha e jornalista do jornal O Povo,
que conduziu com brilhantismo durante muitos anos a
coluna política do jornal; de Adriana Joca, que trabalha
também na Fundação Demócrito Rocha; de Donizete
Almeida, Diretor de conteúdo do Jornal do Cariri; de
Luzenor de Oliveira, Presidente do Jornal do Cariri.
Quero também registrar aqui o Bezerrinha, nosso
amigo de muitos anos, jornalista, radialista, escritor,
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que conduz uma revista muito interessante que é a
Nordeste VinteUm.
Com a palavra, o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Senador Inácio Arruda, Presidente desta
sessão solene, primeiro signatário do requerimento em
que se solicita a realização desta sessão.
Cumprimento o Exmº Sr. Senador José Pimentel; o Exmº Sr. José Arnon Bezerra, coordenador de
todos nós, da bancada cearense; o Exmº Sr. Deputado
Federal João Ananias; o Deputado Federal Raimundo
Macedo, o Raimundão; o Senador Mozarildo Cavalcanti, que também nos homenageia com sua presença; o
Senador Geovani Borges.
Eu queria registrar, com prazer, a presença do
Magnífico Reitor Jesualdo Farias, que também está
aqui conosco.
Cumprimento ainda o Sr. José Adonis Callou de
Araújo Sá; o nosso Prefeito de Juazeiro do Norte, Manoel Santana; o Reverendíssimo Sr. Padre José Venturelli; a Presidente do Grupo de Comunicação O Povo,
Luciana Dummar, que prestigia esta homenagem aos
cem anos de Juazeiro no dia de hoje, aqui acompanhada dos editores Arlen Medina, Fábio Campos e da
minha amiga Adriana Joca.
Cumprimento também todos os Deputados Federais do Estado do Ceará aqui presentes e os Prefeitos. Vejo ali o Prefeito Nezinho, que também veio
aqui, nesta tarde.
Eu queria registrar a presença dos diretores do
Jornal do Cariri Luzenor de Oliveira e Donizete Arruda.
Agradeço ao nosso famoso artista Fábio Carneirinho, que nos brindou com músicas em homenagem
a Juazeiro e, por sentimento, ao nosso Padre Cícero
Romão Batista.
Eu queria dizer, Sr. Presidente, que, na manhã
de hoje, participamos de um evento extremamente importante para o Ceará, para o Brasil e, especialmente,
para a nossa região do Cariri: no Palácio do Planalto,
foi anunciada a criação de quatro novas universidades
federais, sendo a Bahia contemplada com duas universidades, e o Estado do Ceará, com uma universidade.
Assim, teremos mais uma universidade. Tínhamos
apenas uma universidade federal, mas, com a Unilab
e, agora, com a Universidade Federal do Cariri, haverá três universidades federais no Estado do Ceará.
Portanto, a cidade de Juazeiro do Norte, que recebe, hoje, esta justa homenagem, tem mais um motivo para comemorar esse centenário com a criação
da Universidade Federal do Cariri. A sede da instituição será localizada em Juazeiro do Norte, com campi
avançados nas cidades de Barbalha, de Crato, de Brejo
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Santo e de Icó. É mais uma iniciativa importante de
valorização dessa região, que se tem destacado pelo
seu desenvolvimento socioeconômico. É mais uma
grande oportunidade de oferecer aos nossos jovens
e à população não apenas do Cariri, mas também de
outras regiões e – por que não dizer? – de outros Estados vizinhos, como, por exemplo, Pernambuco, acesso a um ensino de qualidade, o que é essencial para
que este Brasil continue avançando como um País de
oportunidade para todos.
No mês passado, Sr. Presidente, registrei, desta
mesma tribuna, o centenário de emancipação da cidade
de Juazeiro do Norte, comemorado no dia 22 de julho.
Esta data se torna, ainda hoje, muito mais significativa
quando lembramos aqui quem foi o Padre Cícero Romão Batista, o nosso Padim Ciço, o primeiro Prefeito
a emancipar a cidade.
As vidas da comunidade e do sacerdote mudaram com a comoção causada em 1889 por um milagre
acontecido no nosso Juazeiro. Durante uma missa, a
hóstia ministrada pelo Padre à beata Maria de Araújo,
conhecida como Beata Mocinha, teria se transformado
em sangue na boca daquela religiosa.
Padre Cícero era um homem à frente do seu
tempo, e muitos não entenderam o que ele significava
para o povo do Ceará, para o povo do Cariri, para o
povo do Nordeste brasileiro.
A própria Igreja Católica está revendo sua visão
sobre esse personagem tão popular da fé, que era o
Padre Cícero Romão Batista. O Bispo diocesano de
Crato, Dom Fernando Pânico, reconhece as romarias
à Juazeiro do Norte como uma expressão autêntica da
fé católica. Mas um dossiê com onze volumes é que
pode mudar a história do Cariri, a história do Juazeiro e – por que não dizer, meu caro Chico Lopes? – a
história do Padre Cícero Romão Batista. O processo
de reabilitação eclesial do Padre tramita no Vaticano
desde 2006. Esse é o primeiro passo que pode levar
um sacerdote banido a se tornar um sacerdote santo.
O processo está sendo analisado pela Congregação
para a Doutrina da Fé, e todos nós, nesta tarde de hoje,
estamos homenageando Juazeiro do Norte. Todos nós,
cearenses; todos nós, nordestinos; e – por que não dizer? – todos nós, brasileiros, estamos na torcida para
que nosso Padim, o Padre Cícero, seja beatificado e,
por fim, canonizado.
Juazeiro do Norte é, atualmente, um dos maiores centros de peregrinação da América Latina graças à figura do Padre Cícero. São cerca de 250 mil
habitantes naquela cidade, mas a população flutuante
dos visitantes e fiéis do sacerdote que, todos os dias,
encontram-se na cidade para visitar e reverenciar os
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principais centros de peregrinação cresce, a cada dia,
em Juazeiro do Norte.
Por ano, em pelo menos quatro ocasiões, Juazeiro
do Norte se torna o centro da religiosidade popular: 24
de março, data de nascimento do Padre Cícero; 20 de
julho, falecimento de Padre Cícero; primeira quinzena
de setembro, Festa da Padroeira, Nossa Senhora das
Dores; e 2 de novembro, Dia de Finados, oportunidade
em que todos vão ali reverenciar o túmulo do Padre
Cícero Romão Batista. Nessas datas, a cidade é tomada por imensas caravanas de romeiros. Os festejos atraem mais de dois milhões de romeiros por ano,
fazendo de Juazeiro do Norte o terceiro maior polo de
peregrinação religiosa do Brasil.
Por tudo isso, Juazeiro do Norte deixa muito orgulhosos todos nós, cearenses. Todos nós, o Senador
Inácio Arruda, o Senador José Pimentel, o Coordenador José Arnon, os meus companheiros de bancada
federal e eu, reverenciamos essa data.
Eu disse que tinha muita honra em encaminhar
à Biblioteca do Senado Federal o Almanaque feito
pela Fundação Demócrito Rocha, porque sabemos
do conteúdo desse Almanaque, ao homenagear uma
terra que cresce na fé, na esperança, na vontade e na
coragem de seu povo.
Por tudo isso, todos nós, cearenses – sou da região do Cariri, toda a minha família é do Cariri, nascida
em Barbalha e no Sítio Roncador –, temos muito orgulho em destacar os filhos ilustres dessa terra de Padre
Cícero, como o ator José Wilker e o craque Ronaldo
Angelim, que, apesar de paulista, cresceu em Juazeiro,
onde foi revelado pelo Icasa, e que, atualmente, joga
no Flamengo. Todos nós estamos de parabéns pelos
cem anos de Juazeiro do Norte!
Todos nós, que somos do Cariri, que somos do
Ceará, temos a obrigação de representar bem o nosso
povo e o nosso Estado, buscando o desenvolvimento e
o crescimento em todas as regiões do Estado e, principalmente, do Nordeste brasileiro, para minorarmos o
fosso que ainda existe do ponto de vista da integração
nacional. Ali, grande parte da população, quase 60%
dos quase 16 milhões de brasileiros, ainda vivem na
miséria absoluta.
Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa
luta, no dia em que homenageamos esta cidade importante da região do Cariri e do nosso Estado, o Ceará,
Juazeiro do Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Parabéns, Senador Eunício Oliveira, pelas palavras em homenagem a Juazeiro do Norte.
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Convido para fazer uso da palavra o Senador
Geovani Borges, do PMDB do Amapá, lá onde o Patativa foi cantar.
Antes, registro a presença dos Srs. Deputados
Anibal Ferreira Gomes, Vicente Arruda, Raimundo Macedo – o Raimundão –, João Ananias, Chico Lopes e
Manoel Salviano; dos Prefeitos de Maranguape, Jorge Valentim, e de Horizonte, Nezinho; e da Vereadora
Rose Sales, de São Luis do Maranhão.
Também quero fazer menção, porque já citei
várias vezes, ao historiador Geová Sobreira e à sua
coleção de 368 cordéis sobre Juazeiro, Padre Cícero
e companhia, que brevemente farão parte dos Anais
do Senado Federal.
O escritor Paulo Machado também já fez menção
– ele e sua senhora estão acompanhando a sessão –
de que tem um fabuloso livro sobre Juazeiro do Norte.
Com a palavra o Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; primeiro signatário da presente sessão, Senador Inácio Arruda; Exmº Sr. Senador
Eunício Oliveira; Senador José Pimentel; Coordenador
da Bancada do Ceará na Câmara dos Deputados, Deputado Arnon Bezerra; Procurador Regional da República da 1ª Região, Sr. José Adônis Callou de Araújo
Sá; Prefeito do Município de Juazeiro do Norte, Sr.
Manoel Raimundo de Santana Neto; Vice-Prefeito de
Juazeiro do Norte, Sr. José Roberto Barreto Celestino;
Padre de Juazeiro do Norte, Reverendíssimo Sr. José
Venturelli; Srªs e Srs. Senadores, eu queria, primeiro,
pedir permissão...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Permissão concedida.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
...ao Senador Inácio Arruda, primeiro signatário, para
poder fazer parte desta sessão solene, e também ao
Senador Eunício Oliveira, ao Senador José Pimentel
e à bancada federal do Estado do Ceará, porque sou
filho de nordestino, nascido lá no Amapá, meu querido Estado do Amapá. Minha mãe leva o nome de D.
Cícera Pinheiro Borges, esposa de Miguel Pinheiros
Borges. Meu pai – essa é uma característica nordestina
– levou para mais de mil famílias nordestinas para lá.
Então, eu também quero que os senhores me
permitam, peço vênia, para homenagear a colônia
nordestina lá do meu querido Estado do Amapá, nesta
sessão, de iniciativa...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Especialmente o povo de Santana.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Também. Fui Prefeito lá. Exato. E o Senador Inácio
teve essa brilhante iniciativa, é um Senador atuante
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na Casa, um poeta, um repentista; o Senador Eunício, que preside a Comissão com muita competência;
o Senador José Pimentel, um homem das estatísticas
aqui nesta Casa, dos números.
Mas, nessa feliz intersecção do Paralelo 7 sul
com o meridiano 39 oeste, está Juazeiro do Norte, a
mística cidade brasileira de 250 mil habitantes, que,
em pleno Vale do Cariri, viu florescer uma das figuras
mais extraordinárias e emblemáticas da história brasileira, de todos os recantos do País, extrapolando as
fronteiras do País: Cícero Romão Batista, Padre Cícero
ou, ainda, Padim Ciço. quantas panificadoras e outros
comércios existem lá no Amapá com o nome Padre
Cícero! Ele foi o primeiro prefeito de Juazeiro, quando
de sua emancipação, em 22 de julho de 1911.
É o centenário dessa cidade referencial, palco
sempre renovado da continuada expressão da alta espiritualidade do povo brasileiro, que o Senado Federal
registra e celebra, com muita emoção e alegria, no dia
de hoje. Eu gostei do sanfoneiro. Fez a diferença nesta
Casa, quebrou aquele rito, não é, Senador Inácio? Mas
é uma de suas características também.
O povoado de Tabuleiro Grande, que dá origem
a Juazeiro do Norte, tem seus primeiros registros históricos no ano de 1827, por ocasião do lançamento da
pedra fundamental da capela de Nossa Senhora das
Dores, a padroeira do lugarejo.
Fé e trabalho sempre embalaram o cotidiano dos
habitantes da região, que, em alguns poucos anos,
conseguiram viabilizar Juazeiro como uma das maiores
cidades do Ceará. Heterogênea, repleta de romeiros,
que ampliam e enriquecem seu patrimônio humano e
cultural. Muitos de seus habitantes, ciosos da tradição
que se construiu em torno da principal personagem da
região, ajuntam ao próprio nome Cícero ou Cícera em
devota homenagem ao fundador da cidade.
Além das romarias, que em vários momentos do
ano tomam conta e animam a cidade, Juazeiro dispõe de um considerável parque industrial, que produz
calçados, bebidas, refrigerantes, alumínio, alimentos,
roupas, jóias e laticínios, Senador. Agregue-se ainda
uma rica e multifacetada produção artesanal, muito
apreciada pelos visitantes, que acaba circulando pelo
País e pelo exterior.
Vale registrar, Sr. Presidente, que a cidade é sede
anual de grandes festas, majoritariamente religiosas,
que monopolizam a atenção não só de seus habitantes e vizinhos do Cariri, mas de todo o Brasil e de um
sempre crescente número de turistas estrangeiros.
Em 02 de fevereiro têm início as atividades com
a Festa de Nossa Senhora das Candeias. No mês seguinte, é comemorado o aniversário do Padre Cícero.
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Em julho, como sabemos, é o aniversário do Município.
O mês de setembro abriga...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senador Geovani.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Deixe-me registrar, antes que eles nos deixem,
a presença dos alunos do 4º ano do Colégio Militar Dom
Pedro II, da Asa Sul, aqui no Distrito Federal.
Obrigado pela visita. Um grande abraço à estudantada brasileira! (Palmas.)
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Eu vi umas crianças que devem ser descendentes
de nordestino.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Com certeza.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
O mês de setembro abriga a romaria dedicada à Festa
da Padroeira, Nossa Senhora das Dores, enquanto no
dia 02 de novembro tem-se a culminância com a grande romaria do Padre Cícero.
Como se vê, é um calendário respeitável, que
confere grande visibilidade e intenso movimento turístico em direção a Juazeiro do Norte. O grande fluxo de visitantes beneficia igualmente toda a região, já
que o Vale do Cariri, que abriga um conglomerado de
centros urbanos, oferece uma admirável combinação
de múltiplas manifestações culturais e admiráveis atrações ecológicas.
Em seu centenário, Juazeiro do Norte pode
igualmente orgulhar-se de sua condição de verdadeiro polo de ensino superior. A cidade abriga mais
de 40 cursos universitários, que ministram educação
avançada para seus habitantes e estudantes dos Municípios vizinhos.
A área de cultura, como não poderia deixar de ser,
haja vista a tradição construída ao longo dos anos, é
muito prestigiada e valorizada pelos juazeirenses-do-norte. A cidade mantém nada menos que três grandes centros culturais, que fomentam atividades como
teatro, cinema, dança e folclore. Mostras de pintura e
xilogravura, espetáculos teatrais e musicais e oficinas
artísticas são constantes na agenda da cidade.
Antes de encerrar esta homenagem, quero congratular-me, em nome do Amapá, com os habitantes
de Juazeiro do Norte. Senador Inácio Arruda, autor do
requerimento desta sessão, está dando esta chance
de me pronunciar em nome dos nordestinos do meu
Estado, e o Senador Eunício é daquela região do Cariri,
e com a administração municipal – aqui está o nosso
Prefeito, que eu não poderia deixar de homenagear,
amigo do Inácio – ilustre Prefeito Dr. Manuel Raimundo

Quarta-feira 17

33499

de Santana, que tem o privilégio de dirigir os destinos
da cidade em seu centenário.
Peço a devida licença e valho-me de algumas
estrofes do belíssimo Hino do Centenário de Juazeiro
do Norte, de autoria de Paulo de Souza, para concluir
esta intervenção:
Sob o manto de Maria tu nasceste
E o amor do Padre Cícero Romão
Haverá lugar bendito como este?
Quanta honra, luz e glória neste chão!
Dos pequenos e dos grandes és guarida.
Acolher é tua nobre vocação.
És refúgio para os náufragos da vida,
Que da Virgem buscam amparo e proteção.
Nesta terra, cada lar é uma oficina,
Oratório de labor e devoção
A semente que se lança aqui germina,
Multiplica, gera fruto em profusão.
Maravilha!, celebrar teu Centenário.
Parabéns, Juazeiro do Norte!
Muito obrigado a Deus por me proporcionar este
momento de usar da palavra nesta tribuna. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Nós que agradecemos as palavras do Senador Geovani Borges.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O Sr. Senador Wilson Santiago enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203, do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, impossível faltar a uma homenagem à cidade de Juazeiro do Norte. Juazeiro do
Norte, na verdade, é uma das cidades símbolos do
Nordeste. Terra em que Padre Cícero pregou, como
pároco, a cidade carrega um imenso significado cultural e religioso que atrai romeiro de todos os recantos da região. Neste particular, a Paraíba é o estado
que contribui com um elevado número de devotos de
Padre Cícero. Por toda essa importância, parabenizo
o senador Inácio Arruda, primeiro signatário desta
sessão, e também os senadores Eunício Oliveira e
José Pimentel, todos do Ceará, responsáveis pela
realização deste evento.
Juazeiro do Norte e Padre Cícero são figuras permanentes de minha infância e juventude. Sertanejo, do
Alto Sertão da Paraíba, pude conviver durante toda a
minha criação e início da vida adulta com a presença
constante do prestígio de Juazeiro e da força espiritual de Padre Cícero a alimentar as esperanças e os

33500 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sonhos dos meus conterrâneos. Juazeiro do Norte,
junto com o Padre Cícero, povoaram, e ainda se fazem
presentes com muita força, na minha vida de nordestino de nascimento, e de devoto do santo de todos os
meus conterrâneos.
Para entender o significado de Juazeiro do Norte,
iniciemos pelo próprio nome, Juazeiro, árvore forte que
mesmo diante das intempéries é forte e resistente e
além destas características tem diversas propriedades
medicinais. Assim é o povo de Juazeiro, forte, bravo e
resistente, povo trabalhador e religioso. Com sua força de trabalho, este povo fez de seu município uma
das maiores cidades do Nordeste brasileiro, recebendo muitas pessoas que procuram e encontram a cura
para seus males físicos e espirituais.
Juazeiro do Norte era inicialmente um distrito da
cidade vizinha Crato, até que o jovem Padre Cícero
Romão Batista resolveu se fixar como pároco no lugarejo, até então sem capelão e, portanto, sem os serviços religiosos. Padre Cícero foi um dos responsáveis,
tempos depois, pela emancipação e independência
da cidade. Por conta do chamado “milagre de Juazeiro” (quando Padre Cícero deu hóstia sagrada à beata
Maria de Araújo, a hóstia se transformou em sangue),
a figura do padre assumiu características místicas e
passou a ser venerado pelo povo como um santo. Hoje
a cidade é a segunda do estado e referência no nordeste graças ao padre.
Mas, Juazeiro é ainda um grande pólo de ensino
superior com vários cursos universitários em funcionamento. Possui grandes centros culturais onde são
desenvolvidas atividades de teatro, cinema, dança e
folclore. É um município que se desenvolve de forma
progressiva. A cidade exerce forte influência sobre todo
o Sul do Ceará, e áreas dos estados de Pernambuco, Piauí, Paraíba, e Rio Grande do Norte, sendo um
importante centro de compras e serviços regionais.
Todo este desenvolvimento resultou em uma grande
integração com os municípios de Crato e Barbalha,
que juntas formam a chamada conurbação Crajubar.
Em 9 de junho de 2009, a Assembléia Legislativa do Estado do Ceará aprovou a criação da Região
Metropolitana do Cariri, sendo a lei sancionada pelo
Governador Cid Gomes em 29 de junho de 2009. A
Região Metropolitana do Cariri é composta por nove
municípios: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Missão
Velha, Cariaçu, Farias Brito, Nova olinda, Santana do
Cariri e Jardim.
Enfim, parabenizo a todos os cearenses, e por
extensão, a todos os nordestinos, por esta data de tanto significado para toda a região. A cidade de Juazeiro do Norte, e a figura de Padre Cícero, representam
muito para todos nós. Por isto, torna-se tão importante
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esta manifestação de júbilo que está sendo realizada
pelo Senado Federal. Da qual nós participamos com
a maior felicidade e com o mesmo entusiasmo que
nos moveram, bem recentemente, a comemorar neste plenário a data de aniversário da fundação do meu
estado, a Paraíba.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Registramos as presenças dos Senadores Antonio Carlos Valadares e Clésio Andrade.
Convido a Sª Luciana Duma para que faça a entrega do belíssimo Almanaque Juazeiro aos nossos
colegas que estão participando da Mesa dos trabalhos
de homenagem ao centenário de Juazeiro do Norte.
(Palmas.)
Queremos agradecer à jornalista e dirigente,
presidente da Fundação Demócrito Rocha, primeiro
pelo belíssimo almanaque do centenário de Juazeiro.
Espero que tenha mais alguns, para que a gente possa também entregar aos nossos colegas Deputados
Federais e ao nosso Reitor da Universidade Federal,
ao nosso B. de Paiva, ao Jeová, aos nossos colegas,
ao nosso procurador – quem sabe, daqui a pouco, ministro também –, saído daquelas plagas; nascido aqui,
mas saído do Ceará, com a sua família.
Então, quero agradecer esta oportunidade e
gostaria que a gente pudesse encerrar a nossa
sessão de homenagem – porque vamos começar a
Ordem do Dia do Senado Federal – lembrando que
Juazeiro inspira muitos artistas populares, todos os
homens da arte, todas as mulheres das artes têm
ali inspiração. Quando passam por ali, quando veem
ali nas feiras as sanfonas de oito baixos, de Januário, todo mundo sente prazer, alegria, satisfação
em poder homenagear com música, cordel fabuloso, desses que estão na coleção do Jeová; ou com
livros, contando a história e a saga daquele povo,
que é parte significativa do povo cearense, meu caro
Senador Mozarildo Cavalcanti, que também tem um
pé naquela região do Nordeste brasileiro e que representa aqui o Estado de Roraima.
Eu pediria ao nosso Carneirinho que a gente
encerrasse a nossa sessão de homenagem com uma
música que conta um pouco essa história do povo nordestino, cearense: Asa Branca, de Humberto Teixeira e
Luiz Gonzaga, gente lá da nossa região. Ali, o Iguatu e
Exu estão num eixo só e, estando num eixo só, lembro
que, quando faleceu Luiz Gonzaga, determinou-se que
o velório dele começasse em Juazeiro do Norte. Então,
em homenagem a mais esse nordestino que adotou
Juazeiro, Luiz Gonzaga, cearense velho de guerra, e
Humberto Teixeira, vamos ouvir, para encerrar a nossa
sessão, Asa Branca.
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(Procede-se à execução da música Asa
Branca.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Maravilha! Parabéns! (Palmas.)
Registro a presença do Sr. Marcelo Antônio Ceará
Serra Azul, Procurador Regional da República; do Sr.
João Henrique Serra Azul, Subprocurador Regional,
já aposentado; de sua esposa, Raimunda Ceará Serra
Azul; do Sr. Régis Soares, Presidente da Federação
das Artes do Ceará; do Sr. José Colombo de Souza
Filho, membro da Casa do Ceará; do Sr. Wanderley
Girão, ex-membro da Casa do Ceará, que nos honraram com sua presença.
A Presidência agradece às personalidades que
compõem a Mesa de honra desta homenagem a Juazeiro, especialmente ao Prefeito de Juazeiro, Santana,
a quem agradecemos pela presença e homenageamos
pela conquista de hoje de mais uma universidade para
o Ceará, com sede em Juazeiro, que vai alastrar-se
por todo o Cariri; ao nosso Procurador Adônis Callou,
que nos honra com sua presença e com seu brilhantismo como membro do Conselho Nacional de Justiça,
muito significativa a sua participação; ao coordenador
da bancada, nosso colega Deputado Arnon Bezerra;
ao nosso Senador Pimentel, que deu uma carreira ali
no Ministério para ver mais alguns números, para dar
uma atualizada, mas conosco participou desta solenidade fazendo nosso convite; ao Senador Walter
Pinheiro, baiano, que ganhou duas universidades de
uma lapada só; ao nosso colega Eunício Oliveira; ao
nosso vice-prefeito Celestino, parabéns mais uma vez
pelo centenário de Juazeiro e mais uma universidade,
você sabe da responsabilidade que a região assume
com o nosso Estado; e ao padre de Juazeiro, Venturelli,
que tem uma grande responsabilidade com a trajetória
dessa cidade.
Cumprimento todos e suspendo a sessão por
cinco minutos para que os senhores possam se confraternizar, uma vez mais, com o centenário de Juazeiro.
(A sessão é suspensa às 15 horas e 47
minutos; e é reaberta às 15 horas e 55 minutos, sob a Presidência da Srª Marta Suplicy.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está reaberta a sessão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
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de Assuntos Econômicos além das comissões constantes do despacho inicial de distribuição.
Justificação
O Projeto de Lei nº 169, de 2011, que modifica
a Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
‘institui o Código de Trânsito Brasileiro’, e a Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996, que ‘dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art.
220 da Constituição Federal’, para inibir o consumo
de bebida alcoólica por condutor de veículo automotor, e dá outras providências”, no sentido de vedar a
venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos e
nas condições que especifica, trata de matéria que
envolve comércio.
De forma que pelas repercussões que o projeto
pode acarretar para a economia, requeiro aos meus
pares a justa apreciação do projeto pela CAE, nos termos do art. 99 do RISF.
Sala as Sessões, – Senador Francisco Dornelles.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.002, DE 2011
Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221
do Regimento Interno e de acordo com as tradições
da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento, no dia 14 de agosto último, do Senhor Annibal
Barcellos, ex-Governador do Amapá, que também
ocupou o cargo de deputado federal constituinte,
prefeito e vereador:
a) inserção em ata de Voto de profundo
Pesar; e
b) apresentação de condolências à família e ao Estado do Amapá.
Sala das Sessões,

de agosto de 2011.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.001, DE 2011
Requer, nos termos do disposto no art. 255, II, c,
12, do Regimento Interno, que sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 169, de 2011, seja ouvida a Comissão

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
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O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.003, DE 2011
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do
PLS nº 297, de 2011, de minha autoria, que “proíbe a
utilização de cerol ou produto industrializado nacional
ou importado semelhante que possa ser aplicado nos
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fios ou linhas utilizados para manusear os brinquedos
conhecidos como ‘pipas’ ou ‘papagaios’”.
Sala das Sessões, de agosto de 2011. – Senador Vital do Rêgo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência defere o requerimento que
acaba de ser lido.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu as Mensagens nºs 117
a 125, de 2011, da Presidência da República.
São as seguintes as Mensagens:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – As Mensagens nºs 117 a 125, de 2011, vão à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa o Deputado Augusto
Coutinho, como membro suplente, para integrar a Re-
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presentação Brasileira no Parlamento do Mercosul, conforme o Ofício nº 1.254/2011/SGM/P, do Presidente
da Câmara dos Deputados, que encaminhou o Ofício
nº 295-L-DEM/11, da Liderança dos Democratas-DEM
na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
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Of. nº 1.254/2011/SGM/P
Brasília, 16 de agosto de 2011
Assunto: Encaminha Ofício da Liderança do DEM.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Of. nº 295/2011,
da Liderança do DEM, que indico o Deputado Augusto
Coutinho (DEM/PE) membro suplente na Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 295-L-DEM/11
Brasília, 16 de agosto de 2011
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Augusto Coutinho para integrar, como membro suplente, a
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul
(Parlasul).
Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 477, DE 2011 – COMPLEMENTAR
Altera a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para que passe a figurar como
competência do Banco Central do Brasil
a expressão “perseguir a estabilidade do
poder de compra da moeda, garantir que
o sistema financeiro seja sólido e eficiente
e estimular o crescimento econômico e a
geração de empregos”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º Compete ao Banco Central da
República do Brasil perseguir a estabilidade
do poder de compra da moeda, garantir que
o sistema financeiro seja sólido e eficiente,
estimular o crescimento econômico e a geração de empregos e bem como cumprir e fazer
cumprir as disposições que lhe são atribuídas
pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Em geral, bancos centrais atuam na economia
através da utilização de instrumentos de política monetária, assim como estabelecem regras de regulação
do sistema financeiro. Contudo, a atuação de um banco
central não é neutra em relação ao lado real da economia. Os resultados de sua atuação não se restringem
a esfera monetária e financeira.
A evidência de que existe um canal de ligação
entre a esfera monetária-financeira e a esfera da economia real é reconhecida pela legislação que orienta
a atuação de importantes bancos centrais. O Federal
Reserve Bank, o Banco Central dos Estados Unidos,
afirma em sua missão que é dever da instituição atuar para influenciar: “...as condições monetárias e de
crédito na economia em busca do emprego máximo,
preços estáveis e taxas de juros de longo-termo moderadas”. (http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/
mission.htm)
O Banco Central da Austrália afirma, em sua
missão, que a atuação da instituição deve contribuir
para: “a estabilidade da moeda, a manutenção do pleno
emprego, a prosperidade econômica e o bem-estar do
povo da Austrália”. (http://www.rba.gov.au/about-rba/
our-role.html)
Diferentemente dos bancos centrais mencionados,
o Banco Central do Brasil, possui a seguinte missão:
“assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente” (http://
www.bcb.gov.br)
Um banco central é um organismo de Estado. A
sua missão é o seu encargo que é decorrente da sua
competência estabelecida em lei. Logo, a missão de
um banco central, em um país democrático, deve refletir o poder que a instituição recebeu da sociedade.
Na competência aqui proposta: “perseguir a estabilidade do poder de compra da moeda, garantir que o
sistema financeiro seja sólido e eficiente e estimular o
crescimento econômico e a geração de empregos” há
três objetivos estabelecidos para o Banco Central. Dois
objetivos relacionados à esfera monetária-financeira e
um referente à esfera real da economia.
No primeiro aspecto, o Banco Central do Brasil
não pode sozinho assegurar a estabilidade do poder
de compra da moeda. Ele pode perseguir este objetivo. A inflação tem diversas causas e muitas delas não
são sequer alcançáveis pelos instrumentos de política
monetária, por exemplo, um aumento de preços administrados é insensível a uma elevação da taxa de
juros. A inflação tem causas diversas que devem ser
atacadas pelo conjunto de organismos públicos. Enfim,
assegurar a estabilidade monetária deve ser um objetivo de governo e também da sociedade – ao Banco
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Central cabe contribuir com o Governo e a sociedade
perseguindo este objetivo.
Além disso, o BCB deve garantir um sistema financeiro sólido e eficiente.: (i) – sólido para que não
seja epicentro de crises e para que seja imune a crise
externas (ii) – eficiente: para atender a economia com
taxas de juros moderadas para financiar o investimento, a produção, a comercialização, a exportação, a importação, o consumo e a aquisição de imóveis – sem
deixar de atender as necessidades de liquidez, rendimento e proteção de correntistas e poupadores. Portanto, a política de regulação e fiscalização do Banco
Central é vital.
Por fim, além de reconhecer explicitamente que
seus instrumentos de política monetária e sua regulação financeira provocam mudanças no lado real da
economia, o Banco deve colocar-se, de forma explícita, dentro do projeto de desenvolvimento do país.
Tal projeto almeja, entre outros objetivos, manter a
inflação sob controle com a economia crescendo e
gerando empregos.
Por último, cabe ser destacado que o Banco
Central do Brasil tem atuado nos últimos tempos dentro do balizamento teórico e de políticas monetária e
de regulação aqui expostos. Portanto, a competência
proposta neste Projeto para o Banco Central do Brasil
dará respaldo legal para a manutenção e fortalecimento
das políticas adotadas.
Sala das Sessões, – Senador Lindberg Farias.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Vide texto compilado
Mensagem de Veto
(Vide Decreto-Lei nº 2.065, de 1983)
Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias,
Cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Do Sistema Financeiro Nacional
Art. 1º O sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente Lei, será constituído:
I – do Conselho Monetário Nacional;
II – do Banco Central da República do Brasil;
II – do Banco Central do Brasil; (Redação dada
pelo Del nº 278, de 28-2-67)
III – do Banco do Brasil S. A.;
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IV – do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico;
V – das demais instituições financeiras públicas
e privadas.
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Banco Central da República do Brasil
Art. 8º A atual Superintendência da Moeda e do
Crédito é transformada em autarquia federal, tendo sede
e foro na Capital da República, sob a denominação de
Banco Central da República do Brasil, com personalidade jurídica e patrimônio próprios este constituído
dos bens, direitos e valores que lhe são transferidos
na forma desta Lei e ainda da apropriação dos juros
e rendas resultantes, na data da vigência desta lei, do
disposto no art. 9º do Decreto-Lei número 8495, de 2812-1945, dispositivo que ora é expressamente revogado.
Parágrafo único. Os resultados obtidos pelo Banco Central da República do Brasil serão incorporados
ao seu patrimônio.
Parágrafo único. Os resultados obtidos pelo Banco
Central do Brasil, consideradas as receitas e despesas
de todas as suas operações, serão, a partir de 1º de
janeiro de 1988, apurados pelo regime de competência e transferidos para o Tesouro Nacional, após compensados eventuais prejuízos de exercícios anteriores.
(Redação dada pelo Del nº 2.376, de 25-11-87)
Art. 9º Compete ao Banco Central da República
do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que
lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas
expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 478, DE 2011
Revoga o art. 5º da Lei nº 12.034, de
29 de setembro de 2009, que institui o voto
impresso para as eleições de 2014.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei revoga o art. 5º da Lei nº 12.034,
de 29 de setembro de 2009, que institui o voto impresso para as eleições de 2014.
Art. 2º Fica revogado o art. 5º da Lei nº 12.034,
de 29 de setembro de 2009.
Art. 3º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Lei nº 12.034/09, conhecida como Minirreforma Eleitoral, a despeito de inúmeros avanços, trouxe
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novamente à legislação eleitoral o instituto do voto impresso, a partir das eleições gerais de 2014.
Inicialmente, o voto impresso foi legalmente proposto em 2002 para que fosse introduzido nas eleições
municipais de 2004. Entretanto, devido às graves falhas
verificadas nas seções eleitorais em que quase sete
milhões eleitores do Distrito Federal e Sergipe votaram
de maneira experimental nas eleições gerais de 2002,
o voto impresso foi considerado um enorme entrave à
celeridade e à confiabilidade das eleições e, por isso,
foi revogado da legislação brasileira logo em 2003.
À época, o então Presidente do TSE, Ministro Nelson Jobim, afirmou que “o voto impresso não agrega
nada de segurança à urna eletrônica, pelo contrário,
cria problemas”.
A experiência da utilização do voto impresso nada
acrescentou em termos de segurança ou transparência,
ao contrário, tal instrumento gerou problemas como:
maior o tamanho da fila de votação; maior o número
de votos nulos e brancos; maior o percentual de urnas
que apresentaram defeito; falhas verificadas no módulo
impressor; dúvidas de eleitores e demora na votação,
entre outros problemas.
Ao contrário de ser uma medida inclusiva, o voto
impresso conflita com as necessidades especiais, notadamente dos deficientes visuais, uma vez que dependerão de auxílio de terceiros para verificação de seus votos.
Assim, há violação da cláusula pétrea constitucional do voto secreto (CF, art. 60, § 4º, II), o que também
ocorre quando há o atolamento do papel na impressora, o que, na experiência realizada anteriormente,
mostrou-se frequente. Há, portanto, clara violação da
Constituição e do exercício do voto secreto, base da
democracia brasileira.
Outro aspecto nocivo do voto impresso refere-se à preservação ambiental e ao desenvolvimento
sustentável tão difundidos atualmente, já que, ao se
imprimir o voto de mais de 135 milhões de eleitores,
o consumo de papel seria elevado significativamente.
Nas eleições de 2010, a previsão de gastos para
a realização do pleito foi de R$ 490 milhões (incluindo
despesas de pessoal e de custeio), totalizando, assim,
um custo do voto no valor de R$ 3,61 por eleitor. Com
o voto impresso, em um cálculo aproximado e preliminar, desprezando-se, por exemplo, as despesas de
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos,
o custo do voto aumentaria em mais de 140% e a Justiça Eleitoral precisaria de quase um bilhão de reais a
mais para a realização das eleições.
São esses os motivos pelos quais submetemos
esta proposição ao exame dos ilustres membros do
augusto Congresso Nacional.
Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Farias.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.034, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009
Mensagem de veto
Altera as Leis nos 9.096, de 19 de setembro de 1995 – Leis dos Partidos Políticos, 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições, e 4.737,
de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.
....................................................................................
Art. 5o Fica criado, a partir das eleições de 2014,
inclusive, o voto impresso conferido pelo eleitor, garantido
o total sigilo do voto e observadas as seguintes regras:
§ 1o A máquina de votar exibirá para o eleitor,
primeiramente, as telas referentes às eleições proporcionais; em seguida, as referentes às eleições majoritárias; finalmente, o voto completo para conferência
visual do eleitor e confirmação final do voto.
§ 2o Após a confirmação final do voto pelo eleitor, a urna eletrônica imprimirá um número único de
identificação do voto associado à sua própria assinatura digital.
§ 3o O voto deverá ser depositado de forma automática, sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado.
§ 4o Após o fim da votação, a Justiça Eleitoral realizará, em audiência pública, auditoria independente
do software mediante o sorteio de 2% (dois por cento)
das urnas eletrônicas de cada Zona Eleitoral, respeitado o limite mínimo de 3 (três) máquinas por município, que deverão ter seus votos em papel contados
e comparados com os resultados apresentados pelo
respectivo boletim de urna.
§ 5o É permitido o uso de identificação do eleitor
por sua biometria ou pela digitação do seu nome ou
número de eleitor, desde que a máquina de identificar
não tenha nenhuma conexão com a urna eletrônica.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 479, DE 2011
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para autorizar o poder público a
definir padrões mínimos de salubridade e
conforto nos voos comerciais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 66 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte alteração:
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“Art. 66. Compete à autoridade de aviação
civil promover a segurança e a salubridade de
voo, bem como zelar pela higidez e conforto
dos passageiros e tripulantes, devendo estabelecer os padrões mínimos:
I – ..........................................................
II – .........................................................
§ 1°........................................................
§ 2º.........................................................
§ 3º Em se tratando de vôos comerciais,
a autoridade de aviação civil certificar-se-á de
que a distância média entre as poltronas não
seja inferior a 86 centímetros.” (NR)
Justificação
O transporte aéreo tem crescido extraordinariamente nos últimos anos. Nunca se voou tanto em
nosso País, graças à concorrência que passou a ser
praticada no setor a partir da década de 1990.
Preços mais baixos propiciaram o acesso à aviação para milhões de pessoas de baixa renda, que anteriormente passavam dias viajando em ônibus interestaduais a trabalho ou em laser.
Entretanto, o esforço das empresas aéreas para
reduzir custos tem levado a situações inadmissíveis
de desconforto, que atentam contra a dignidade dos
passageiros. No afã de aumentar a lotação das aeronaves, muitas empresas reduzem o espaçamento entre os assentos, assim como a largura das poltronas.
Os transtornos causados por essa prática comercial afetam não apenas pessoas altas e obesas, mas
grande parte da população brasileira. Em muitos casos, o desconforto é tamanho que pode gerar graves
riscos para a saúde dos passageiros e tripulantes, especialmente no que diz respeito ao sistema circulatório.
Diante desse quadro, a reação das autoridades
tem sido tíbia. A Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC) lançou o Programa de Avaliação Dimensional,
pelo qual se atribuirá a cada aeronave comercial em
operação uma etiqueta, que indicará as dimensões e
as distâncias entre as poltronas. Essa etiqueta será
obrigatoriamente divulgada perante os consumidores
a fim de facilitar-lhes a comparação entre as condições
de conforto oferecidas pelas diversas empresas aéreas. Sem dúvida, trata-se de uma importante iniciativa,
que contribuirá para tornar mais transparentes as relações de consumo.
É preciso, entretanto, ir mais além. Uma agência
reguladora não pode deixar de fixar padrões mínimos
de conforto e de salubridade em benefício dos usuários das aeronaves. Nesse sentido, o presente projeto
propõe uma alteração no Código Brasileiro de Aeronáutica, para incluir a salubridade e o conforto dos
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passageiros e tripulantes entre os objetivos a serem
perseguidos pela autoridade de aviação civil.
A previsão de distância mínima de 86 centímetros
visa a restaurar o padrão de medida praticado anteriormente no mundo, conforme estudo da consultora
legislativa Lígia Alcântara, enumerado como Nota Técnica nº191, de 2007.
Embora exista disposição análoga em relação
a agências congêneres, como nos casos da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), a lei de
criação da ANAC foi omissa a esse respeito.
Contamos com o apoio de nossos Pares para a
presente proposição, que visa proteger a saúde e a
dignidade dos passageiros do transporte aéreo. – Senador Cyro Miranda.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Vide texto compilado
Mensagem de veto
Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Do Sistema de Segurança de Vôo
SEÇÃO I
Dos Regulamentos e Requisitos
de Segurança de Voo
Art. 66. Compete à autoridade aeronáutica promover a segurança de vôo, devendo estabelecer os
padrões mínimos de segurança:
I – relativos a projetos, materiais, mão-de-obra,
construção e desempenho de aeronaves, motores, hélices e demais componentes aeronáuticos; e
II – relativos à inspeção, manutenção em todos
os níveis, reparos e operação de aeronaves, motores,
hélices e demais componentes aeronáuticos.
§ 1° Os padrões mínimos serão estabelecidos
em Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica, a vigorar a partir de sua publicação.
§ 2° Os padrões poderão variar em razão do tipo
ou destinação do produto aeronáutico.
Art. 67. ................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 480, DE 2011
Altera a Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993 para vedar a adoção prévia, pelo
edital de licitação, de variação de índices
de preços como critério de reajuste de valores referentes a despesas estabelecidas
nos contratos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso XI do artigo 40, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.40....................................................
...............................................................
XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção
e da produtividade, desde a data prevista para
apresentação da proposta, ou do orçamento
a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela, sendo vedada,
sob pena de nulidade, a adoção de índices de
preços.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Até 1994, quando o Plano Real foi lançado, o
Brasil tinha vivido 20 anos sob o regime de alta inflação. Nesses anos, a inflação persistia, em grande
parte, por conta das diversas formas de indexação de
preços existentes. As lições aprendidas daquele período foram as seguintes: (i) – o governo central deve
ter postura e atitude antiinflacionárias permanentes,
(ii) – focos de inflação devem ser identificados e atacados e (iii) – mecanismos de reprodução da inflação
devem ser desmontados.
Hoje, a inflação é moderada. O governo e seus
organismos estão de forma inequívoca empenhados
na manutenção da estabilidade monetária. Os focos
de inflação têm sido identificados. Algumas políticas
específicas têm sido utilizadas para neutralizá-los, por
exemplo: a adequação do valor da CIDE às variações
internacionais do preço do petróleo.
Contudo, muito pouco, ou quase nada, tem sido
feito nos últimos anos para que as práticas de reprodução da inflação sejam desmontadas. O próprio Estado
brasileiro estimula tais práticas ao assinar contratos
com cláusulas de indexação de valores de despesas.
A indexação de preços é perversa, ela provoca inflação sem que se apresente como causa aparente. A
indexação de preços não aparece como causa da in-
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flação de forma explícita como aparecem, por exemplo, a escassez de energia, um choque climático etc.
Mas, a indexação contratual de preços é uma causa
da inflação como qualquer outra e deve ser eliminada.
Um exemplo hipotético é capaz de ilustrar o tema:
um órgão do governo federal estabeleceu um contrato
de prestação de serviço com uma empresa do setor
privado. O contrato estabelece que após um ano o valor do serviço será reajustado de acordo com o IGP-DI. O IGP é calculado através da média ponderada
da inflação medida por três índices: (i) – com peso de
60%, o IPA, que mede a inflação dos produtos agrícolas e industriais no atacado, (ii) – com peso de 30%,
o IPC, que mede a inflação da cesta de consumo das
famílias com rendimentos até 33 salários mínimos e
(iii) – com peso de 10%, o INCC, que mede a inflação
da construção civil.
Se logo após a assinatura do contrato hipotético
houvesse um choque climático-agrícola, isto faria aumentar o preço no atacado dos alimentos e, em consequência, haveria uma variação para cima do IPA e
do IGP-DI. Então, aproximadamente doze meses após
o choque climático-agrícola, o IGP-DI transportaria
seus efeitos para o valor da despesa do órgão público
acima citado. Assim, a inflação ocorrida no passado é
transferida para frente e o reajuste do preço do contrato
para o setor público aumentaria ainda que não tivesse havido aumento de custos do serviço contratado.
Situações semelhantes ao exemplo hipotético
descrito ocorrem porque a lei 8.666, em seu artigo 40,
inciso XI, admite “...a adoção de índices específicos
ou setoriais...” o que permite a utilização de índices de
preços como critério para balizar reajustes de despesas
estabelecidas em contratos. É inaceitável, por exemplo,
que o IGP-DI possa orientar reajustes de contratos de
uma prestação específica de serviço.
Ademais, a indexação de preços via contratos
é extremamente prejudicial à estabilidade monetária
na medida em que estimula a indexação informal e
a cultura de reajuste preços sem causa identificada:
empresas e pessoas aumentam preços não porque
houve um aumento de seus custos ou porque planejam poupar para investir, mas porque percebem que
outros preços aumentaram. E porque uns aumentam
preços, outros aumentam também. E assim a inflação
se reproduz ao longo do tempo – de forma defasada,
silenciosa, mas permanente. Quando este processo
contínuo de reajustes de preços se estabelece, ainda
que a inflação seja moderada, como no Brasil atualmente, o que está estabelecido, de fato, é uma enorme
rigidez que dificulta a queda da inflação.
Os instrumentos antiinflacionários tradicionais,
tais como o corte de gastos públicos ou a elevação da
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taxa básica de juros, não são capazes de impedir ou
eliminar a inflação resultante da indexação de preços,
especialmente, quando a indexação é formal, estabelecida em contratos. Portanto, a contribuição que o poder
público deve dar para acabar com este tipo específico
de inflação é proibir que o Estado assine ou renove
contratos com o setor privado que possuam cláusulas
de indexação de despesas.
Os contratos entre o Estado e o setor privado
devem, contudo, prever cláusulas que possibilitem a
mudança de valores monetários das despesas governamentais. As cláusulas de adequação de preços
devem prever a possibilidade de variação de preços
calculada com base, por exemplo, na produtividade do
trabalho e nos custos da atividade contratada. Jamais
se pode aceitar a introdução de quaisquer índices de
variação de preços que estabeleçam memória inflacionária, isto é, que tragam para o presente a inflação
que ocorreu no passado.
Se a inflação inercial (ou seja, aquela que provoca
inflação no presente porque ocorreu inflação no passado) é amenizada em decorrência do fim das cláusulas
de indexação de preços através de contratos entre o
Estado e o setor privado, então, até mesmo a taxa de
juros básica da economia, a taxa Selic, poderia ser
reduzida. – Senador Lindbergh Farias.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
SEÇÃO I
Dos Princípios
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações
e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta
Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista
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e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
....................................................................................
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número
de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
execução e o tipo da licitação, a menção de que será
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I – objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
II – prazo e condições para assinatura do contrato
ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64
desta Lei, para execução do contrato e para entrega
do objeto da licitação;
III – sanções para o caso de inadimplemento;
IV – local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
V – se há projeto executivo disponível na data da
publicação do edital de licitação e o local onde possa
ser examinado e adquirido;
VI – condições para participação na licitação, em
conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma
de apresentação das propostas;
VII – critério para julgamento, com disposições
claras e parâmetros objetivos;
VIII – locais, horários e códigos de acesso dos
meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
IX – condições equivalentes de pagamento entre
empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;
X – o critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme o caso;
X – critério de aceitabilidade dos preços unitários
e global, conforme o caso, vedada a fixação de preços
mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em
relação a preços de referência; (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
X – o critério de aceitabilidade dos preços unitário
e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços
máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios
estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de
referência, ressalvado o dispossto nos parágrafos 1º e
2º do art. 48; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
XI – critério de reajuste, que deverá retratar a
variação do custo de produção, admitida a adoção de
índices específicos ou setoriais, desde a data da proposta ou do orçamento a que esta se referir até a data
do adimplemento de cada parcela;
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XI – critério de reajuste, que deverá retratar a
variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
XII – (VETADO)
XII – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
XIII – limites para pagamento de instalação e
mobilização para execução de obras ou serviços que
serão obrigatoriamente previstos em separado das
demais parcelas, etapas ou tarefas;
XIV – condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento em relação à data final a
cada período de aferição não superior a 30 (trinta) dias;
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias,
contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores a
serem pagos, desde a data a ser definida nos termos da
alínea a deste inciso até a data do efetivo pagamento;
c) critério de atualização financeira dos valores a
serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
d) compensações financeiras e penalizações, por
eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV – instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;
XVI – condições de recebimento do objeto da
licitação;
XVII – outras indicações específicas ou peculiares da licitação.
§ 1o O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade
que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas,
para sua divulgação e fornecimento aos interessados.
§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo
parte integrante:
I – o projeto básico e/ou executivo, com todas
as suas partes, desenhos, especificações e outros
complementos;
II – demonstrativo do orçamento estimado em
planilhas de quantitativos e custos unitários;
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II – orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
III – a minuta do contrato a ser firmado entre a
Administração e o licitante vencedor;
IV – as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.
§ 3o Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do
bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro
evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a
emissão de documento de cobrança.
§ 4o Nas compras para entrega imediata, assim
entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias
da data prevista para apresentação da proposta, poderão
ser dispensadas: (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
I – o disposto no inciso XI deste artigo; (Incluído
pela Lei nº 8.883, de 1994)
II – a atualização financeira a que se refere a alínea c do inciso XIV deste artigo, correspondente ao
período compreendido entre as datas do adimplemento
e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 481, DE 2011
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, para dispor sobre os crimes de constrangimento e
de ameaça praticados por meio das redes
sociais presentes na rede mundial de computadores – INTERNET.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Altere-se o caput do art. 146, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, que passará a ter a seguinte redação:
“Constrangimento ilegal
Art. 146. Constranger alguém, mediante
violência ou grave ameaça, ou depois de lhe
haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei
permite, ou a fazer o que ela não manda, inclusive por meio das redes sociais presentes na
rede mundial de computadores – INTERNET:
Pena – detenção, de três meses a um
ano, ou multa.
......................................................” (NR)
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Art. 2º Altere-se o caput do art. 147, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, que passará a ter a seguinte redação
“Ameaça
Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra,
escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, inclusive por meio das redes sociais presentes na rede mundial de computadores
– INTERNET:
Pena – detenção, de um a seis meses,
ou multa
..................................................... ” (NR)
Justificação
Tornou-se fato corriqueiro fazer uso das redes
sociais presentes na INTERNET para ofender e, também, para constranger e ameaçar as pessoas.
A cada dia, multiplicam-se os processos na justiça de pessoas que foram constrangidas e ameaçadas
em comunidades do Orkut, Facebook, entre outras
redes sociais.
Isso ocorre, em parte, pela facilidade e pela falta
de restrições impostas às redes sociais, além também,
da alta popularidade que as mesmas adquiriram ao
longo dos anos.
Geralmente, nesses casos, há pedidos da justiça
para remoção dessas comunidades. Contudo, a questão vai além da simples remoção exigindo do Estado
a tutela dos direitos das pessoas vítimas dessa ação.
A violência não deve ser tolerada sob nenhuma
forma de manifestação.
Com o objetivo de adaptar a nossa legislação penal a esta questão tão atual, espero merecer o apoio
dos ilustres senadores desta respeitada Casa legislativa. – Senador Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI
Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
....................................................................................
CAPÍTULO VI
Dos Crimes Contra a Liberdade Individual
SEÇÃO I
Dos Crimes Contra a Liberdade Pessoal
Constrangimento ilegal
Art. 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido,
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por qualquer outro meio, a capacidade de resistência,
a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela
não manda:
Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Aumento de pena
§ 1º As penas aplicam-se cumulativamente e em
dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem
mais de três pessoas, ou há emprego de armas.
§ 2º Além das penas cominadas, aplicam-se as
correspondentes à violência.
§ 3º Não se compreendem na disposição deste
artigo:
I – a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal,
se justificada por iminente perigo de vida;
II – a coação exercida para impedir suicídio.
Ameaça
Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou
gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe
mal injusto e grave:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único. Somente se procede mediante
representação.
....................................................................................
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 482, DE 2011
Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
do Idoso e dá outras providências, para
determinar a abrangência dos benefícios
relativos ao transporte coletivo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 40 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerando-se como § 1º o parágrafo único vigente:
“Art. 40. .................................................
...............................................................
§ 1º ........................................................
§ 2º Para os fins da concessão dos benefícios previstos no caput, considera-se sistema de transporte coletivo interestadual aquele
integrado pelos modos rodoviário, ferroviário,
aquaviário e aéreo.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos
sessenta dias da data de sua publicação.

33756 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Justificação
A Constituição Federal estabeleceu, no art.
230, § 2º, a gratuidade do transporte coletivo nas
áreas urbanas para os cidadãos acima de 65 anos.
Tal medida representou importante avanço social,
por proporcionar aos idosos facilidades para uma
existência mais amena e para a realização de projetos pessoais até então adiados em vista de sua
dedicação ao trabalho.
A partir da edição do Estatuto do Idoso, em 2003,
a legislação brasileira passou a prever para os idosos
carentes – assim considerados aqueles com renda igual
ou inferior a dois salários mínimos –, a reserva de duas
vagas gratuitas por veículo do sistema de transporte
coletivo interestadual ou o desconto de cinquenta por
cento, no mínimo, no valor da passagem, no caso de
essas vagas já terem sido preenchidas.
Ocorre que, embora a lei não limite a concessão
do benefício a nenhuma modalidade específica de
transporte, o recurso à designação genérica “transporte coletivo interestadual” adotada na lei ensejou o
Decreto nº 5.934, de 2006, que disciplina a matéria,
a restringir sua abrangência ao “veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de
transporte interestadual de passageiros”.
A não inclusão do transporte aéreo no conjunto
resulta, possivelmente, do entendimento de que essa
modalidade corresponderia a um padrão de conforto
não condizente com as características de um serviço
convencional, ao qual geralmente se associa o conceito de atendimento básico das necessidades de
deslocamento.
Trata-se, porém, de um grave equívoco, na medida em que, num país de dimensões continentais que
não conta com sistemas regulares de trens ou embarcações interestaduais de passageiros e sem tradição
de boas estradas, como o Brasil, o transporte aéreo
é, com frequência, a única alternativa exequível de
viagem para a grande maioria dos idosos.
Diante do exposto, proponho que seja incluído no
art. 40 do Estatuto do Idoso dispositivo destinado a eliminar a imprecisão quanto às modalidades transporte
coletivo alcançadas, permitindo aos idosos usufruir o
direito à gratuidade no transporte aéreo que lhes foi
assegurado por lei.
Certo de que a medida trará relevante contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos idosos,
dirijo-me aos nobres Pares para pedir apoio para a
aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003
Mensagem de veto
Vigência
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica: (Regulamento)
I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois)
salários-mínimos;
II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no
mínimo, no valor das passagens, para os idosos que
excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes
definir os mecanismos e os critérios para o exercício
dos direitos previstos nos incisos I e II.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO VIII
Da Ordem Social
....................................................................................
CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente,
do Jovem e do Idoso
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm
o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando
sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão
executados preferencialmente em seus lares.
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos
....................................................................................
DECRETO Nº 5.934, DE 18 DE OUTUBRO DE 2006
Estabelece mecanismos e critérios a
serem adotados na aplicação do disposto
no art. 40 da Lei no 10.741, de 1o de outubro
de 2003 (Estatuto do Idoso), e dá outras
providências.
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O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 84, incisos IV e VI, alínea a, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea e
do inciso XII do art. 21 da Constituição, e no art. 40 da
Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003,
Decreta:
Art. 1o Ficam definidos os mecanismos e os critérios para o exercício do direito previsto no art. 40 da
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, no sistema
de transporte coletivo interestadual, nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário.
Parágrafo único. Compete à Agência Nacional
de Transportes Terrestres – ANTT e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ a edição de
normas complementares objetivando o detalhamento
para execução de suas disposições.
Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I – idoso: pessoa com idade igual ou superior a
sessenta anos;
II – serviço de transporte interestadual de passageiros: o que transpõe o limite do Estado, do Distrito
Federal ou de Território;
III – linha: serviço de transporte coletivo de passageiros executado em uma ligação de dois pontos
terminais, nela incluída os seccionamentos e as alterações operacionais efetivadas, aberto ao público em
geral, de natureza regular e permanente, com itinerário
definido no ato de sua delegação ou outorga;
IV – seção: serviço realizado em trecho do itinerário de linha do serviço de transporte, com fracionamento do preço de passagem; e
V – bilhete de viagem do idoso: documento que
comprove a concessão do transporte gratuito ao idoso,
fornecido pela empresa prestadora do serviço de transporte, para possibilitar o ingresso do idoso no veículo.
Art. 3o Na forma definida no art. 40 da Lei nº
10.741, de 2003, ao idoso com renda igual ou inferior
a dois salários-mínimos serão reservadas duas vagas
gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.
§ 1o Para fins do disposto no caput, incluem-se
na condição de serviço convencional:
I – os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado com
veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares;
II – os serviços de transporte ferroviário interestadual de passageiros, em linhas regulares; e
III – os serviços de transporte aquaviário interestadual, abertos ao público, realizados nos rios, lagos, lagoas
e baías, que operam linhas regulares, inclusive travessias.
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§ 2o O idoso, para fazer uso da reserva prevista no
caput deste artigo, deverá solicitar um único “Bilhete de
Viagem do Idoso”, nos pontos de venda próprios da transportadora, com antecedência de, pelo menos, três horas
em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha
do serviço de transporte, podendo solicitar a emissão
do bilhete de viagem de retorno, respeitados os procedimentos da venda de bilhete de passagem, no que couber.
§ 3o Na existência de seções, nos pontos de seção devidamente autorizados para embarque de passageiros, a reserva de assentos também deverá estar
disponível até o horário definido para o ponto inicial da
linha, consoante previsto no § 2o.
§ 4o Após o prazo estipulado no § 2o, caso os
assentos reservados não tenham sido objeto de concessão do benefício de que trata este Decreto, as
empresas prestadoras dos serviços poderão colocar
à venda os bilhetes desses assentos, que, enquanto
não comercializados, continuarão disponíveis para o
exercício do benefício da gratuidade.
§ 5o No dia marcado para a viagem, o idoso deverá comparecer ao terminal de embarque até trinta
minutos antes da hora marcada para o início da viagem, sob pena de perda do benefício.
§ 6o O “Bilhete de Viagem do Idoso” e o bilhete
com desconto do valor da passagem são intransferíveis.
Art. 4o Além das vagas previstas no art. 3o, o idoso
com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos terá
direito ao desconto mínimo de cinqüenta por cento do
valor da passagem para os demais assentos do veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.
Parágrafo único. Para fazer jus ao desconto previsto no caput deste artigo, o idoso deverá adquirir o
bilhete de passagem obedecendo aos seguintes prazos:
I – para viagens com distância até 500 km, com,
no máximo, seis horas de antecedência; e
II – para viagens com distância acima de 500 km,
com, no máximo, doze horas de antecedência.
Art. 5o O “Bilhete de Viagem do Idoso” será emitido
pela empresa prestadora do serviço, em pelo menos
duas vias, sendo que uma via será destinada ao passageiro e não poderá ser recolhida pela transportadora.
§ 1o A segunda via do “Bilhete de Viagem do Idoso” deverá ser arquivada, permanecendo em poder da
empresa prestadora do serviço nos trezentos e sessenta e cinco dias subseqüentes ao término da viagem.
§ 2o As empresas prestadoras dos serviços de transporte deverão informar à ANTT e à ANTAQ, na periodicidade definida em seus regulamentos, a movimentação de
usuários titulares do benefício, por seção e por situação.
Art. 6o No ato da solicitação do “Bilhete de Viagem do Idoso” ou do desconto do valor da passagem,

33758 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o interessado deverá apresentar documento pessoal
que faça prova de sua idade e da renda igual ou inferior a dois salários-mínimos.
§ 1o A prova de idade do idoso far-se-á mediante
apresentação do original de qualquer documento pessoal de identidade, com fé pública, que contenha foto.
§ 2o A comprovação de renda será feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
I – Carteira de Trabalho e Previdência Social com
anotações atualizadas;
II – contracheque de pagamento ou documento
expedido pelo empregador;
III – carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
IV – extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS ou outro regime de previdência social público ou privado; e
V – documento ou carteira emitida pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Assistência Social
ou congêneres.
Art. 7o O idoso está sujeito aos procedimentos de
identificação de passageiros ao apresentarem-se para
embarque, de acordo com o estabelecido pela ANTT e
pela ANTAQ, em suas respectivas esferas de atuação.
Art. 8o O benefício concedido ao idoso assegura
os mesmos direitos garantidos aos demais passageiros.
Parágrafo único. Não estão incluídas no benefício
as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais e
as despesas com alimentação.
Art. 9o Disponibilizado o benefício tarifário, a ANTT,
a ANTAQ e o concessionário ou permissionário adotarão
as providências cabíveis para o atendimento ao disposto
no caput do art. 35 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995.
Parágrafo único. A concessionária ou permissionária deverá apresentar a documentação necessária
para a comprovação do impacto do benefício no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, observados
os termos da legislação aplicável.
Art. 10. Às infrações a este Decreto aplica-se o
disposto no art. 78-A e seguintes da Lei nº 10.233, de
5 de junho de 2001.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 12. Ficam revogados os Decretos nos 5.130,
de 7 de julho de 2004, e 5.155, de 23 de julho de 2004.
Brasília, 18 de outubro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Paulo Sergio Oliveira Passos.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19-10-2006

(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura; e de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, cabendo à última a decisão terminativa.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti,
como orador inscrito.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Geovani.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para uma comunicação inadiável, como primeiro orador.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª é primeiro para uma comunicação inadiável.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Srª Presidente, pela ordem. Eu queria também fazer
minha inscrição para uma comunicação inadiável,
por favor.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é o segundo inscrito, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy; Srªs Senadoras; Srs. Senadores; telespectadores da TV Senado
e ouvintes da Rádio Senado, quero fazer dois registros
muito importantes para mim e para o meu Estado, o
Estado de Roraima. O primeiro deles diz respeito ao
aniversário de 62 anos de fundação da Escola Oswaldo Cruz, escola em que vivi meus primeiros anos de
educação, em que cursei os chamados, àquela época,
Pré-Primário e Primário. Portanto, lá fiz a base, vamos
dizer assim, da minha educação e aprendi com muitas
e importantes professoras.
Aqui, quero registrar o nome de uma professora que ainda está viva, a Professora Cidalina Tomé,
e dizer que, hoje, conversei com a nossa Diretora
daquela Escola, Professora Marlise Matos de Menezes, e obtive uma matéria publicada sobre os 62
anos de fundação da Escola. Quero ler um trecho da
matéria, pedindo a V. Exª que, depois, autorize a sua
transcrição, na íntegra: “A Escola Estadual Oswaldo
Cruz foi criada no ano de 1948, mas foi oficialmente
inaugurada no dia 12 de agosto de 1949, pelo então
Governador do Território do Rio Branco, Dr. Miguel
Ximenes de Melo”. Em outro trecho, é dito que, atualmente, a Escola conta com “100 funcionários, entre professores, auxiliares de secretaria, inspetores,
merendeiras, vigilantes, auxiliares de biblioteca. São
21 salas de aula para atender 546 alunos entre a 1ª
e a 8ª Série do ensino fundamental”.
Quero dizer que guardo daquela Escola as lembranças mais caras e mais queridas da minha infância.
Eu morava praticamente na esquina da Escola Oswaldo Cruz e tive a oportunidade de viver os anos mais
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bonitos da minha vida. Guardo de lá, portanto, uma
lembrança muito grande.
Quero cumprimentar todos os professores, funcionários, alunos. Especialmente aos alunos, quero dirigir
uma mensagem: procurem, de fato, estudar, porque é
possível um aluno da Escola Oswaldo Cruz concluir
seus estudos, formar-se como médico e chegar a ser
Senador da República. Essa é minha mensagem especial aos alunos da Escola Oswaldo Cruz.
Há outro registro que quero fazer, Senadora
Marta: no dia 13 deste mês, completou dez anos a
inauguração da linha de transmissão de energia elétrica que vem da Venezuela até o meu Estado. Era
Governador, à época, Neudo Campos. Aliás, vários
projetos foram feitos com vistas a dotar o nosso Estado de uma energia confiável, segura. Aqui, quero
destacar o projeto Bem-Querer, da represa do rio
Branco, que é o principal rio e que, inclusive, banha
a cidade de Boa Vista e não é navegável durante todo
o ano. Esse projeto propunha também a existência de
eclusas que permitiriam a navegação no rio durante
todo o ano. Também existia o projeto do Paredão, no
rio Mucajaí, e o projeto do rio Cotingo, na cachoeira
do Tamanduá.
Já foi aprovado aqui um projeto de decreto legislativo de minha autoria, autorizando a construção
dessa hidrelétrica dentro do território do nosso Estado.
Como eu estava dizendo, a energia que temos hoje
em Roraima vem da Venezuela. Portanto, se amanhã
qualquer problema acontecer na Venezuela, poderemos entrar num apagão de energia. Então, é muito
importante estrategicamente que possa haver dentro
do Estado uma fonte de energia confiável. Essa fonte
tanto pode ser obtida por meio do projeto Bem-Querer, como por meio do projeto Paredão. Mas a mais
fácil delas é a obtida justamente pelo projeto do rio
Cotingo, que ainda apresenta uma vantagem: a de
beneficiar as comunidades indígenas da terra indígena demarcada Raposa Serra do Sol, já que parte do
lucro com o fornecimento da energia seria revertido
para as comunidades indígenas. Como a Constituição
exige que a construção de hidrelétricas em terra indígena seja autorizada pelo Congresso Nacional, daí a
iniciativa minha de um decreto legislativo, já aprovado no Senado – falta somente que ele seja aprovado
na Câmara –, para que o Governo, quando puder e
julgar conveniente, possa construir essa hidrelétrica
no meu Estado, que, inclusive, poderia ser construída
por meio de uma Parceria Público-Privada. Em vez
de se pensar em, por exemplo, construir uma usina
na Guiana e em importar energia, podíamos pensar
em construir uma usina em Roraima e em exportar
para a própria Guiana.
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Hoje, a energia que vem de Guri abastece a nossa
capital, que tem mais de 60% da população do Estado,
e vários Municípios do interior. Lamentavelmente, não
está em todo o interior, porque existiu, nesse período,
depois da saída do Governador Neudo Campos, um
descompasso. Notadamente nos últimos anos, a partir de 2007 para cá, foi feito pouco caso disso, houve
pouco empenho e até mesmo uma má administração
no sentido de dotar Roraima realmente da interiorização dessa energia.
Portanto, Senadora Marta, dentro do tempo que
me é destinado, quero finalizar, dizendo, com muita
alegria, da minha satisfação de registrar, da tribuna
do Senado, os 62 anos de fundação da Escola Oswaldo Cruz, em que fiz os primeiros anos de estudo e
que está sempre viva em minha memória. Quando
vou a Boa Vista e passo pela Praça da Bandeira, em
frente à Escola Oswaldo Cruz, vem-me a lembrança
dos anos de minha infância, onde eu me dedicava,
com afinco, a fazer um bom curso primário. Foi assim
que, depois, fui para a Escola Euclides da Cunha,
concluindo o hoje chamado ensino fundamental. Depois, cursei o ensino médio fora de Roraima, porque,
àquela época, lá não existia o ensino médio, o chamado Segundo Grau. Assim, tive de sair de lá, assim
como muitos outros roraimenses de lá saíram para
estudar em vários Estados, notadamente no Estado
Pará, em Belém, onde eu me formei e onde vários
outros se formaram. Tive a honra de me formar em
Medicina, de voltar para o meu Estado e de lá trabalhar por quatorze anos.
E esse registro eu o faço, repito, especialmente
para que os alunos da Escola Oswaldo Cruz possam
sentir que é justamente por meio do estudo que se
pode avançar na vida e ter uma perspectiva melhor.
Quero dar meus parabéns à Diretora Marlise
Matos de Menezes e a todo o corpo de professores!
Roraima fica muito feliz em contar com uma escola da qualidade da Escola Oswaldo Cruz.
Muito obrigado.
Peço, Senadora Marta, a transcrição das matérias a que me referi.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
ESCOLA OSWALDO CRUZ
COMEMORA 62 ANOS DE FUNDAÇÃO
A Escola Estadual Oswaldo Cruz completa 62 anos
de fundação. Para celebrar a data, uma vasta programação esportiva e cultural foi realizada na unidade de
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ensino nesta quinta-feira, 11. Foram realizadas gincanas
pedagógicas, torneios esportivos de futsal masculino
e feminino, escolha do garoto e garota Oswaldo Cruz,
além de discoteca para animar o clima entre os alunos.
“Estudo há dois anos aqui e me sinto
muito satisfeita, pois o ensino é muito bom e a
escola fica bem localizada”, elogia a estudante
da 8ª série, Elizângela Cavalcante.
São 100 funcionários entre professores, auxiliares
de secretaria, inspetores, merendeiras, vigilantes, auxiliares de biblioteca. São 21 salas de aula para atender
546 alunos entre 1ª e 8ª série do Ensino Fundamental.
O servidor Dirceu Valverde trabalha na escola
há 18 anos e explica as razões de permanecer nas
funções durante este período. “Gosto de conviver na
escola, a trabalhar em equipe. Aqui temos uma excelente administração que dá muito apoio aos funcionários”, menciona.
Segundo a gestora, Marlise Matos de Menezes, o
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)
tem sido alcançado. Boa parte dos nossos alunos da
8ª série consegue ser aprovada no IFRR”, ressalta a
gestora, que atua na escola desde 2006.
Entre as últimas conquistas da escola está a
informatização da secretaria escolar que possui condições de atender em tempo recorde a comunidade,
bem como o 1º lugar no Festival de Teatro Visconde
Sabugosa, e a seleção no Programa Escola Acessível
do MEC (Ministério da Educação).
Histórico
O nome Oswaldo Cruz é uma homenagem ao
estadista, médico e higienista brasileira, que prestou
relevantes serviços a saúde pública combatendo inúmeras doenças como varíola, febre amarela e peste
bubônica.
A Escola Estadual Oswaldo Cruz foi criada no ano
de 1948, mas foi oficialmente inaugurada no dia 12 de
agosto de 1949, pelo então Governador do Território
do Rio Branco, Dr. Miguel Ximenes de Melo, através do
Decreto nº 96. No decorrer da história, recebeu várias
denominações como grupo escolar, unidade escolar,
unidade integrada e escola de 1º e 2º graus.
A última reforma ocorreu em 2002 com a construção de 10 salas de aulas, ampliação do refeitório e
pátio aberto. Atualmente atende estudantes de 1ª a 8ª
série do Ensino Fundamental.
Érica Figueiredo e Andreia Melo.
ESCOLA OSWALDO CRUZ É A VENCEDORA
DO FESTIVAL VISCONDE SABUGOSA
Durante dois dias, alunos do ensino fundamental da rede estadual de ensino participaram de uma
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viagem ao mundo da literatura, durante a realização
da 18ª edição do Festival Visconde Sabugosa. Os estudantes da Escola Estadual Oswaldo Cruz conquistaram os jurados na interpretação da peça teatral e
levaram para a escola o titulo de campeã da edição
deste ano do festival.
A peça apresentada pela escola foi ”Memórias
de Emilia” com a participação de 11 alunos. O tema foi
escolhido pelos próprios alunos e a preparação durou
mais de dois meses. Toda a atividade foi coordenada
pelos professores Ozelita Dutra e Selma Lima.
Este é o terceiro ano consecutivo que a escola
participa do festival. No ano passado, a instituição ficou em 4º lugar. A gestora da escola, Marlise Menezes
disse que a conquista do primeiro lugar foi um sonho
realizado.
“O prêmio representa uma realização
para o grupo escolar, pois o primeiro lugar
sempre foi almejado. Além da competitividade, o festival é importante porque através da
cultura também desenvolvemos os nossos
conhecimentos e capacidades intelectuais”,
destacou.
O segundo lugar ficou com a Escola estadual
Monteiro Lobato e o terceiro lugar com a Escola Estadual Lobo D’Almada. O premio de melhor ator ficou
com a fundação Bradesco com o aluno Jorge Mansur
que interpretou o personagem Drº Caramujo.
Já o premio de melhor atriz com a Escola Penha
Brasil, com a aluna Wellika Barreto que interpretou a
famosa personagem dona Benta.
Cada escola premiada recebeu kits contendo
obras literárias, jogos educativos e troféus, doados
pela receita federal.
SOBRE O FESTIVAL
O festival e um projeto permanente realizado em
homenagem ao dia Nacional do Livro Infanto-Juvenil
18 de abril, mesma data em que se comemora o nascimento do escritor Monteiro Lobato, considerado o
patrono da literatura infantil no país.
Excepcionalmente em 2011, as apresentações
aconteceram no mês de maio, forma encontrada pela
coordenação para facilitar o maior envolvimento entre
os alunos.
ESCOLA VENCEDORA
A Escola Estadual Oswaldo Cruz foi fundada
em 12 de Agosto de 1949, e hoje atende mais de 546
alunos do ensino Fundamental da rede Estadual de
Educação, nos turnos matutino e vespertino.
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PRESIDENTE INAUGURA LINHA DE
TRANSMISSÃO BRASIL-VENEZUELA
O Presidente Fernando Henrique Cardoso inaugurou, em 13-8-2001, a linha de transmissão de Guri,
que traz energia elétrica estável (de hidrelétrica) da Venezuela para o Estado de Roraima. A linha de Guri está
inserida no Programa Energia no Arco Norte, um dos
programas do Plano Avança Brasil, do Governo Federal.
A população beneficiada, inicialmente, é de 250 mil
habitantes, o que corresponde a 78% do total do Estado,
sendo que 62% desse total encontra-se em Boa Vista.
A linha de transmissão vai propiciar ao País uma
economia de mais de R$120 milhões anuais que eram
gastos com a compra de óleo combustível para os geradores que supriam a capital Boa Vista de energia.
As unidades geradoras termelétricas que serão
desativadas poderão ser transferidas para outras localidades do Estado ou para outros sistemas de geração
da Eletronorte.
Além da energia firme, outro benefício será quanto
aos custos de produção da energia elétrica que serão
minimizados, já que a geração termelétrica à base de
combustíveis derivados de petróleo, tem custo extremamente elevado e exige pesados dispêndios com a
operação, manutenção e expansão para atender as necessidades do crescente mercado de energia elétrica.
A energia firme de Guri vai possibilitar que indústrias possam se instalar na região, e vem em um
momento em que a energia é importante para o País
e ainda para que a região possa se desenvolver.
O contrato de compra de energia elétrica entre o
Brasil, foi assinado em 11 de abril de 1997, e prevê a venda de 200 Mega Watts (MW) por um prazo de 20 anos.
Atualmente Boa Vista consome em média, por
dia, cerca de 70 Mega Watts. A Eletronorte tem disponível no Sistema, 200 MW prevê o contrato e, vai
pagar a quantidade de energia consumida.
O empreendimento
O Projeto da Interligação Elétrica Brasil-Venezuela
consiste em um sistema de transmissão misto brasileiro-venezuelano, interligando o complexo hidrelétrico
de Guri/Macágua na Venezuela com a cidade de Boa
Vista, capital de Roraima, numa extensão de 676 Km.
O trecho venezuelano é composto de uma linha
em 400 Kv, entre as subestações Macágua e Las Claritas, passando em seguida para a tensão de 230 Kv
até a fronteira com o Brasil, próximo à cidade de Santa Elena de Uiarén e está sob a responsabilidade da
Edelca, empresa Venezuelana.
O trecho brasileiro, com 191 Km de extensão,
liga a fronteira a Boa Vista, na tensão de 230 Kv. Sua
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construção e operação está sob a responsabilidade
da Eletronorte.
Os investimentos foram orçados à época do contrato (1997), em cerca de US$185 milhões sendo, US$55
milhões no Brasil e US$130 milhões na Venezuela.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço
a palavra pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mozarildo.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero me inscrever pela liderança da minoria.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O senhor é o primeiro inscrito pela liderança
da minoria.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Pela liderança
do PSB, Sra. Presidenta, eu gostaria de fazer uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Valadares, será uma comunicação
inadiável, não é? V. Exª não vai falar pela liderança,
mas fará uma comunicação. O senhor falou pela liderança e, depois, fará uma comunicação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Então, será uma comunicação inadiável
da liderança.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não há comunicação inadiável da liderança.
Ou é um, ou é outro. O senhor será inscrito para fazer
uma comunicação inadiável. O senhor é o terceiro inscrito, Senador Valadares.
Concedo a palavra ao Senador Geovani Borges,
para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, uma
missão carregada de sentimentos, de pesar e saudade
me traz a esta tribuna, onde me faço intérprete do povo
amapaense, que perdeu no domingo, Dia dos Pais, um
de seus mais queridos filhos, nosso ex-Governador
Annibal Barcellos, ou simplesmente o Comandante.
Governador indicado; posteriormente, primeiro
governador eleito do Amapá, quando tivemos o reconhecimento como Estado; Deputado Federal Constituinte; Prefeito de Macapá; Vereador; o mais amapaense
dos cariocas; torcedor incansável do Fluminense – o
homem que sonhou, viveu e realizou o Amapá.
Tendo nascido no Rio de Janeiro, foi pelo Amapá
que o Comandante tomou-se de amores e lá decidiu realizar seus planos de vida até ser sepultado, como era
de seu confesso desejo, na terra escolhida pelo coração.
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Morreu aos 93 anos, deixando um verdadeiro
legado e sendo reverenciado como o maior e mais
querido governador amapaense de todos os tempos.
Annibal Barcellos faleceu em 14 de agosto de
2011 em sua residência, por insuficiência respiratória.
O Comandante Barcellos foi sepultado com honras
de chefe de Estado e honras militares, prestadas pela
Marinha de Guerra do Brasil nesta manhã de terça-feira.
O reconhecimento pelos seus feitos é expresso
de todos os modos.
O ex-Governador Waldez Góes destacou a dedicação ao trabalho como marca registrada de Annibal
Barcellos, citando, ainda, seu perfil conciliador.
O Senador Gilvam Borges disse que a imagem de
trabalho e de boas obras que o comandante Annibal Barcellos, que agora nos deixou, chamado pelo Pai Eterno,
viverá para sempre em nossos corações e na lembrança
daqueles que o conheceram enquanto esteve no Amapá. O Estado perdeu uma de suas maiores lideranças.
O Presidente do Congresso Nacional, Senador
José Sarney, disse ontem, em nota, que o Comandante Annibal Barcellos foi o pioneiro na preparação
do Território Federal do Amapá para se tornar Estado,
construindo as obras necessárias para o funcionamento das instituições.
Entre as realizações do ex-Governador, o Presidente do Congresso Nacional listou a Assembleia
Legislativa, o Teatro das Bacabeiras e o Tribunal de
Justiça. Sarney acentuou que Barcellos dedicou toda
a sua vida ao Amapá e que muito ajudou o povo, principalmente os mais pobres, a quem dedicava uma
atenção especial.
“O Comandante Barcellos deixa uma
grande lacuna na política do Estado; é uma
perda que todos sentimos, pelo que ele foi e
era para a vida amapaense”, disse o Senador
José Sarney.
Capitão-de-Mar-e-Guerra, formado pela Escola Naval em 1939, o Comandante Annibal Barcellos sempre teve
participação ativa na vida pública militar, civil e política.
Um visionário, assim também o enalteciam.
Foram 33 anos de vida dedicados ao Amapá. Filho de Manoel Barcellos Filho e Minervina Barcellos,
casou-se com Dona Maria Cerqueira Barcellos, com
quem teve dois filhos: o engenheiro Sérgio e a advogada Maria Elizabeth.
A história de vida de nosso homenageado está
plena de feitos louváveis. O Comandante cumpriu uma
trajetória política, no Amapá, tão consistente quanto
a sua carreira militar. Conduziu as mais importantes
obras de infraestrutura do Amapá. Como Deputado, foi
titular da Subcomissão da União, Distrito Federal e Ter-
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ritórios, da Comissão da Organização do Estado, onde
deu sequência à sua luta em favor da transformação
do Território Federal do Amapá em Estado, o que se
concretizou com a promulgação da nova Constituição
Federal em 1988. Tive a honra de ser seu colega como
Deputado Constituinte, juntamente com o Deputado
Mozarildo Cavalcanti.
Criado o Estado, Barcellos era a liderança política
mais forte do Amapá.
“Efetivamente” era expressão que ele usava com
tanta frequência, que se tornou sua marca registrada,
e, efetivamente, o Comandante colocou o Amapá no
mapa do Brasil
Sra. Presidenta, como ainda tenho 13 laudas
em homenagem a um Constituinte, ao ex-governador
nomeado e o primeiro eleito, se V. Exª me conceder
mais dois minutos, eu farei um esforço sobre-humano
para concluir – se for possível, senão solicito que a
Mesa considere como lido o meu discurso, na íntegra.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Vou conceder mais um minuto para o senhor fechar.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Muito bem, mas deixe-me terminar os 28 segundos
e, depois, o minuto.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com muito prazer.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– As contribuições de Annibal Barcellos no desenvolvimento da capital vão além das estruturas físicas, porque demonstram uma característica do militar como
primeiro governador do Estado: o planejamento. De
fato, ele não executava nada sem planejar, por isso,
suas ações, muito diferentemente do que se vê em
diversas gestões atuais, tinham começo, meio e fim.
Ele guardava, na gaveta, uma planilha em que relatava
todas as atividades dos secretários.
Era avesso a reuniões e dizia que elas não geravam os resultados esperados. Preferia agir com
praticidade e, por isso, reunia-se com o secretariado
somente uma vez por ano, quando pedia o detalhamento de ações para o ano seguinte.
Muitos feitos.
Vou passar a lauda 15 e a lauda 16, porque já
requeri à Mesa para ser considerado na íntegra.
Loteou os bairros, as ruas.
Hoje, o Amapá está triste. Annibal Barcellos deixa
um legado de amor por nossa terra e, assim, é visto como
o mais querido dos tucujus, filho por adoção e amado.
Concluo com a seguinte frase: vá em paz, grande
comandante, e encontre...
(Interrupção do som.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para concluir, Senador, porque o Presidente
Sarney já está presente para abrir a Ordem do Dia.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Encontre o descanso merecido ao lado do Pai maior.
Já fiz um requerimento solicitando votos de pesar.
Solicito, também, que a mensagem do Senador Gilvam
seja considerada peça do meu pronunciamento, e o
Senador Sarney também é peça do meu pronunciamento, quando cito referências elogiosas que S. Exª
fez ao nosso ex-Governador do Amapá.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR GEOVANI BORGES.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, uma missão carregada de sentimentos de pesar e saudade me traz a essa tribuna, onde
me faço intérprete do povo amapaense que perdeu
domingo, no dia dos pais, um de seus mais queridos
filhos, nosso ex-governador Annibal Barcellos, ou simplesmente ... O Comandante!
Governador indicado; posteriormente primeiro
governador eleito do Amapá quando tivemos reconhecimento de Estado; deputado federal Constituinte;
Prefeito de Macapá; vereador... o mais amapaense dos canocas, torcedor incansável do Fluminense...
o homem que sonhou, viveu, realizou o Amapá!
Tendo nascido no Rio de Janeiro, foi pelo Amapá
que o Comandante tomou-se de amores e lá decidiu
realizar seus planos de vida até ser sepultado, como
era de seu confesso desejo, na terra escolhida pelo
coração.
Morreu aos 93 anos, deixando um verdadeiro
legado e sendo reverenciado como o maior e mais
querido Governador amapaense de todos os tempos.
Annibal Barcellos faleceu em 14 de agosto de
2011 em sua residência, por insuficiência respiratória.
O comandante Barcellos foi sepultado com honras
de chefe de Estado e honras militares, prestadas pela
Marinha de Guerra do Brasil nesta manhã de terça feira.
O reconhecimento pelos seus feitos é expresso
de todos os modos...
O ex-governador Waldez Góes destacou a dedicação ao trabalho, como marca registrada de Annibal
Barcellos, citando ainda seu perfil conciliador.
O Senador Gilvam Borges, disse a imagem de
trabalho e de boas obras que o comandante, Annibal
Barcellos que agora nos deixou, chamado pelo Pai
Eterno, viverá para sempre em nossos corações e na
lembrança naqueles que o conheceram enquanto es-
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teve no Amapá. O Estado perdeu uma de suas maiores lideranças.
O Presidente do Congresso Nacional, Senador
José Sarney, disse ontem, em nota, que o Comandante Annibal Barcellos foi o pioneiro na preparação
do Território Federal do Amapá para se tornar Estado,
construindo as obras necessárias ao funcionamento
das instituições.
Entre as realizações do ex-governador, o presidente do Congresso Nacional listou s Assembléia Legislação, Teatro das Bacabeiras e Tribunal de Justiça.
Sarney acentuou que Barcellos dedicou toda a sua vida
ao Amapá, e que muito ajudou o povo, principalmente
os mais pobres, a quem dedicava uma atenção especial.
“O comandante Barcellos deixa uma grande lacuna na política do Estado; é uma perda que todos
sentimos pelo que ele foi e era para a vida amapaense”, disse o senador.
Capitão-de-Mar-e-Guerra, formado pela Escola Naval em 1939, o comandante Annibal Barcellos
sempre teve participação ativa na vida pública militar,
civil e política.
Um visionário. Assim também o enalteciam.
Foram 33 anos de vida dedicados ao Amapá.
Filho de Manoel Barcellos Filho e Minervina Barcellos
casou-se com Dona Maria Cerqueira Barcellos com
quem teve dois filhos, o engenheiro Sérgio e a advogada Maria Elizabeth.
A história de vida de nosso homenageado está
plena de feitos louváveis. O Comandante cumpriu uma
trajetória política no Amapá tão consistente quanto sua
carreira militar.
Conduziu as mais importantes obras para a infra-estrutura do Estado.
Como deputado, foi titular da subcomissão da
União, Distrito Federal e Territórios, da Comissão da
Organização do Estado, onde deu seqüência à sua
luta em favor da transformação do Território Federal
do Amapá em Estado. O que se concretizou com a
promulgação da nova Constituição Federal, em 1988.
Criado o Estado, Barcellos era a liderança política
mais forte do Amapá.
Efetivamente – era a expressão que ele usava com
tanta frequência, que se tornou sua marca registrada
. E efetivamente, o Comandante colocou o Amapá no
mapa do Brasil!
As contribuições de Annibal Barcellos no desenv91vimento da capital vão além das estruturas físicas,
porque demonstram uma característica do militar como
primeiro governador do Estado: o planejamento.
E de fato ele não executava nada sem planejar.
Por isso suas ações, muito diferente do que se vê em
diversas gestões atuais, tinham começo meio e fim.
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Guardada na gaveta uma planilha que relatava
todas as atividades dos secretários.
Era avesso a reuniões, dizia que elas não geravam
os resultados esperados, preferia agir com praticidade
e por isso, reunia-se com o secretariado somente uma
vez por ano, quando pedia o detalhamento de ações
para o ano seguinte.
Ele batia o olho no lugar e dizia: Aqui vai ser isto
ou aquilo assim, como se aquela estrutura já existisse
ou estivesse lá... Ele vislumbrava a construções antes
de acontecerem.
Apaixonado pelos esportes, recomendava expressamente que as escolas tivessem espaço para a prática
de atividades esportivas. Todos os dias acordava às
cinco da manhã para nadar e às seis já estava pronto
para inspecionar as obras em andamento.
São dele também os principais projetos de saneamento básico da capital amapaense.
Quando as possibilidades de tratamento de saúde em Macapá esgotavam-se, um dos marcos de sua
administração foi o transporte marítimo da Senava que
salvou vidas e agilizou os atendimentos de urgência
que tínhamos na época.
Também era de sua preocupação a habitação
para famílias de baixa renda.
Loteou os bairros Santa Inês, Perpétuo Socorro,
Jardim Felicidade I e 11. Criou conjuntos habitacionais
nos bairros Pedrinhas, Hospital de Base e Boné Azul.
Este último, estruturado em homenagem a Barcellos,
que tinha o hábito de usar o quepe.
Nas ruas e avenidas do bairro ainda hoje é forte
a presença do homem que deu nome a comunidade.
A principal via chama-se Annibal Barcellos e o
espaço foi cuidadosamente pensado para abrigar cerca de 500 famílias que moravam em áreas de risco.
Passo a fazer breves registros de populares sobre o acontecimento.
Hoje o Amapá está triste. Annibal Barcellos deixa
um legado de amor por nossa terra e assim é visto como
o mais querido dos tucujus, filho por adoção e amado.
Outra ... Estou Em Santana há 40 anos. O Comandante sempre olhou com carinho pra nossa cidade.
Grandes obras aqui foram construídas e que até hoje
têm a marca daquele grande governo: Escola Joanira,
Escola Almirante Barroso, Escola Everaldo Vasconcelos, Escola Ribamar Pestana, Centro Social Urbano
Centro Açucena, e tantas mais.
Há quem diga que Annibal Barcellos via um Amapá que só existia nos seus sonhos. E que de sonho
virou realidade na força da determinação de um político abnegado, incansável, trabalhador, idealizador.
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Quis o destino que ele morresse no Dia dos Pais.
Na verdade, acho que nenhuma data poderia simbolizar melhor sua partida.
Ele que deixou este plano para se eternizar na
história do povo tucuju.
A delicadeza de um registro me chamou atenção.
E com ele finalizo estas homenagens. Percebam que
o autor fala como se fosse o próprio Amapá, o filho
agora órfão de seu pai querido:
“... Se existo e hoje sou grande e próspero, devo isso a você, que por tantas vezes
me idealizava em seus sonhos e falava para
si mesmo que um dia eu seria uma federação
e como as outras teria meu próprio espaço na
bandeira do meu país.
Assim como eu, minhas praças, escolas,
conjuntos e outros amigos estampam a sua
tristeza em saber dessa triste notícia.
Entristeço-me de nunca mais poder sentir
seus passos sobre minha pele, de nunca mais
sentir sua respiração e ouvir sua voz quando
das noites em que sozinho em seus aposentos você me falava do quanto fez por mim e do
quanto mais gostaria de fazer se ainda tivesse
força em seus braços.
Me sinto orgulhoso de ser seu filho e de
ter merecido tal dedicação.
Você para mim foi o melhor pai que um
filho poderia ter. O meu nome? Amapá...”
Vá em paz grande comandante e encontre o descanso merecido ao lado do Pai maior.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR GEOVANI BORGES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
MENSAGEM BARCELLOS
Na vida, a homenagem mais sincera e mais pura
é a que chega até anos através da Amizade.
Porque todo homem, para sentir-se realizado,
precisa olhar o seu passado e ver nele semeados os
melhores sentimentos, também traduzidos nas boas
obras que tiver feito em benefício dos seus semelhantes.
Hoje, Dia dos Pais, quero falar de uma amigo
verdadeiro, amigo fiel e dedicado, aquele pelo qual a
vida se torna mais bonita, aquele Amigo que segue os
nossos passos e nos protege em todos os caminhos.
Comandante Anníbal Barcellos,
O Homem, o Amigo, o Realizador, o Político com
a visão do futuro grandioso do Estado do Amapá.
A imagem de trabalho e de boas obras que agora nos deixou, chamado pelo Pai Eterno, viverá para
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sempre em nossos corações e na lembrança daqueles
que o conheceram, enquanto esteve no Amapá.
Comandante Anníbal Barcellos,
Minha homenagem pessoal ao seu nome, também inclui Família, Parentes e todos os amapaenses,
conscientes de que acabamos de perder um Líder e
um grande homem.
O Salmo 128 diz que
“Todo aquele que trabalha com honestidade e afinco, será por Deus recompensado.
Bem-Aventurado aquele que teme o Senhor e anda no seu caminho.”
Adeus, Comandante Anníbal Barcellos,
Obrigado, por ter estado entre nós.
Que sua esposa, Mariínha, seus filhos Sérgio e
Elizabeth, seus netos Alexandre e Marcelo e seus bisnetos recebam nesse momento o nosso abraço sincero,
solidário e Amigo, Senador Gilvan Borges.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido, de acordo com as normas do Regimento.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sra.
Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Presidente.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria me associar às palavras do Senador Geovani Borges sobre a
morte do Comandante Barcellos, que foi uma figura
importantíssima na história do Estado, não somente
na história política, como na história administrativa.
O Comandante Barcellos preparou o Território
do Amapá para que fosse Estado, construiu grandes
obras de infraestrutura e deu os equipamentos urbanos necessários à implantação da capital. Ele deixa
um vácuo muito grande e, ao mesmo tempo, a certeza
de que ele está incluído, definitivamente, na história
do Estado do Amapá, como um dos seus fundadores.
Muito obrigado a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador.
Presidente, vamos começar a Ordem do Dia?
Estou aguardando.
Ou não? Acho que sim, não é? Já está na hora.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Estou inscrito para
falar como Líder e acho que seria o próximo orador,
mas se V. Exª vai começar a Ordem do Dia, fico para
depois da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Conforme a Mesa teve oportunidade de comunicar, o Item 1 da nossa Ordem do Dia deveria ser a
proposta de emenda à Constituição. Entretanto, verifico
que o número ainda presente... Como essa emenda
necessita de um quórum constitucional de três quintos, poderíamos começar com uma primeira matéria
e, em seguida, votaremos a proposta de emenda à
Constituição.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª,
que, na verdade, reitera o compromisso feito na última
sessão de votarmos, ainda hoje, os dois turnos dessa
importante matéria.
Solicito a V. Exª que imediatamente quando considerar, com essa visão privilegiada que tem do alto
da mesa, que temos condições de quórum adequado
para votação da matéria, permita-me externar ao Plenário quais foram as modificações que levaram a esse
último entendimento.
Aguardo o momento em que V. Exª colocará em
discussão a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Na hora da discussão da matéria, V. Exª terá
oportunidade de fazer as suas considerações.
Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 801,de 2011)
O projeto está em regime de urgência,
nos termos do Requerimento 801.
Projeto de Lei da Câmara 116, de 2010
(nº 29/2007, na Casa de origem, do Deputado Paulo Bornhausen), que dispõe sobre a
comunicação audiovisual de acesso condicionado; altera a Medida Provisória 2.228–1,
de 6 de setembro de 2001, e as Leis 11.437,
de 28 de dezembro de 2006; 5.070, de 07 de
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julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras
providências.
A Presidência presta os seguintes esclarecimentos ao Plenário: a matéria foi lida na sessão deliberativa
do dia 23 de junho de 2010 e despachada, nos termos
do inciso IV, §1º do art. 91 do Regimento Interno, às
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de
Assuntos Econômicos; de Educação, Cultura e Esporte;
do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, cabendo à última a decisão terminativa.
No prazo regimental previsto no art. 122, foram
apresentadas duas emendas ao Projeto perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a primeira
Comissão do despacho.
Na sessão do dia 04 de maio, foi lido o Requerimento nº 492, de 2011, do Senador Alvaro Dias, solicitando informações ao Ministro de Estado das Comunicações sobre a regulamentação da comunicação
audiovisual de acesso condicionado, assunto pertinente
à presente matéria.
Na sessão do dia 30 de junho, foi aprovado o requerimento de urgência para a matéria.
Foi recebido, no dia 11 de agosto último, o ofício,
de nº 82, de 2011, do Ministro de Estado das Comunicações, encaminhando as informações referentes ao
Requerimento nº 492, que foram enviadas ao Senador
Alvaro Dias, autor do requerimento.
A matéria depende de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; de Educação, Cultura e Esporte; de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, e Fiscalização e Controle; e de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática sobre o Projeto e as duas
emendas apresentadas no prazo regimental.
Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro
para proferir o parecer conjunto sobre o projeto, em
substituição às cinco Comissões do despacho.
Aproveito para pedir a presença, no plenário,
principalmente dos líderes dos partidos, por se tratar
de matéria que, como foi comunicado à Mesa, não
tem unanimidade. Principalmente, peço a presença,
no plenário, do Senador Alvaro Dias, que foi quem
pediu informações ao Ministro das Comunicações e,
ao mesmo tempo, teve a oportunidade de pedir a suspensão da tramitação da matéria por necessidade de
informações. (Pausa.)
O Senador Alvaro Dias já está presente no plenário.
Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro.
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PARECER Nº 769, DE 2011–PLEN
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero dizer, neste momento, e até com o intuito de contribuir para o melhor
entendimento dessa matéria, que é óbvio que, como
Relator, apresentei cópia, distribuída durante esta semana, desde a última quinta-feira, sobre este que é
um importante projeto: o Projeto de Lei nº 116, que
vem da Câmara, tendo como origem o Projeto de Lei
nº 29, e tendo apensado o Projeto de Lei nº 332, de
minha autoria e de autoria do Deputado Paulo Teixeira.
O texto final encaminhado pela Câmara dos Deputados para exame desta Casa Legislativa é resultado do substitutivo que engloba os preceitos contidos
nos seguintes projetos que tramitaram em conjunto:
o Projeto de Lei nº 29, de autoria do Senador Paulo
Bornhausen; o Projeto de Lei nº 70, que dispõe sobre
a produção, programação e provimento de conteúdo
nacional, e dá outras providências, de autoria do Deputado Nelson Marquezelli; o Projeto de Lei nº 332,
de 2007, que dispõe sobre a produção, programação,
provimento, empacotamento e distribuição de comunicação social eletrônica, e dá outras providências, de
autoria dos Deputados Paulo Teixeira e Walter Pinheiro;
o Projeto de Lei nº 1.908, de 2007, que dispõe sobre
serviços de comunicação eletrônica de massas e dá
outras providências, de autoria do Deputado João Maia.
O texto que chega à revisão do Senado pretende
instituir um novo marco legal para a comunicação do
audiovisual de acesso condicionado no País.
Definida como o complexo de atividades que permitem a emissão, transmissão e recepção, por meios
eletrônicos quaisquer, de imagens, acompanhados ou
não de sons, que resultam na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes, a proposição
está dividida em 10 capítulos, com 43 artigos distribuídos conforme segue o relatório.
O Capítulo I dessa proposição conceitua as atividades de cadeia de valor do setor do audiovisual, a
produção, a programação, o empacotamento e distribuição, e introduz definições relevantes, como a de
assinantes, canal de espaço qualificado, conteúdo
brasileiro de canal de programação coligada, pacote,
produtora, programadoras brasileiras, produtor e programadoras independentes e do próprio serviço de
acesso condicionado.
Exclui-se do campo de aplicação do projeto de
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
ressalvados os dispostos que expressamente façam
menção a esse serviço ou às suas prestadoras.
O Capítulo II apresenta princípios que deverão
nortear as atividades de comunicação audiovisual de
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acesso condicionado, tais como liberdade de expressão e de acesso à informação, à diversidade cultural
das fontes de informação, produção e programação,
estímulo à produção independente e regional, além da
produção da cultura brasileira.
O Capítulo III, que vai do art. 4º ao art. 8º, trata
especificamente das atividades de comunicação audiovisual de acesso condicionado e estabelece condicionamentos para a sua exploração.
No art. 4º, estão elencadas atividades de produção, programação, empacotamento e distribuição.
No art. 5º, estipula que o controle ou titularidade
de mais de 50% do capital de empresas de telecomunicações não pode ser detido, direta ou indiretamente,
por concessionárias de radiodifusão e por produtoras
e programadoras com sede no Brasil, ficando vedado
a estas explorar diretamente serviços de telecomunicações.
O § 1º do referido artigo estabelece que o controle ou a titularidade de mais de 30% do capital da
concessionária de radiodifusão e de produtoras e programadoras com sede no Brasil não pode ser detido,
direta ou indiretamente, por prestadores de serviços
de telecomunicações, ficando vedado a esses explorar
diretamente aquele serviço.
Srªs e Srs. Senadores, o que nós temos exatamente, nesses dois artigos, é a vedação, para que não
haja um nível de intromissão, de interferência, tanto no
que diz respeito aos operadores de radiodifusão, no
sentido dos serviços de telecomunicações, meu caro
líder Romero Jucá, assim como no caso das concessionárias de telecomunicações, ficando vedados os
serviços de radiodifusão ou a produção de conteúdo
a que se refere esta lei.
O aspecto para o qual quero chamar a atenção,
no que diz respeito, principalmente, ao Capítulo V, que
se dedica ao estabelecimento de regras para a veiculação de conteúdo brasileiro, é que se diga que os
preceitos relativos às cotas deixarão de viger após 12
meses da promulgação desta proposição.
O desenho proposto pelo PL 116, de 2010, no que
concerne às chamadas cotas de conteúdo, estabelece que, nos canais de espaço qualificado, no mínimo
três horas e trinta minutos semanais dos conteúdos
veiculados no horário nobre deverão ser brasileiros
e integrar espaço qualificado. Metade desses deverá
ser produzida por produtora independente, como reza
o art. 16 do presente projeto. Enquadram-se nessas
exigências os canais ofertados na modalidade avulsa
de programação.
Os empacotadores estarão obrigados a cumprir
esse preceito até o limite de 12 canais brasileiros de
espaço qualificado. Aqueles que ofertarem pacotes dis-
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tribuídos por tecnologias que possibilitem distribuir, no
máximo, pacotes com até 31 canais de programação
estarão obrigados aos preceitos até o limite de três
canais, bem como serão dispensados do disposto no
cumprimento do art. 18.
Em todos os pacotes ofertados ao assinante,
a cada três canais de espaço qualificado existentes,
ao menos um deverá ser canal brasileiro de espaço
qualificado. Nota-se, dessa parcela mínima de canais
brasileiros de espaço qualificado, que pelo menos um
terço deverá ser programado por programadora brasileira independente.
Dos canais brasileiros de espaço qualificado a
serem veiculados nos pacotes, ao menos dois deverão
veicular, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo de
audiovisual brasileiro produzido por produtora brasileira independente, três das quais em horário nobre. A
programadora de pelo menos um desses dois canais
não poderá ser controlada, controladora ou coligada
à concessionária de radiodifusão de sons e imagens.
Nos pacotes em que houver canal de programação gerado por programadora brasileira que possua,
majoritariamente, conteúdos jornalísticos no horário
nobre, deverá ser ofertado pelo menos um canal adicional de programação com as mesmas características, no mesmo pacote ou na modalidade avulsa de
programação, observando o disposto no §4º do art. 19,
que esse preceito passa a viger um ano após a promulgação da proposição, conforme, inclusive, o art. 40.
Para a finalidade de aferição do cumprimento das
obrigações previstas, as programadoras e empacotadoras deverão publicar nos seus sítios, na rede mundial
de computadores, a listagem atualizada dos conteúdos
audiovisuais, canais de programação disponibilizados,
respectivamente, incluindo sua classificação conforme
os tipos definidos por lei.
Para efeito do cumprimento das cotas de conteúdo serão desconsiderados os canais de distribuição
obrigatória que retransmitem canais geradores de radiodifusão ou operados sob a responsabilidade do Poder Público, aqueles cuja grade de programação não
tenha passado por qualquer modificação para adaptar-se ao público brasileiro. Os dedicados à veiculação
de conteúdos de cunho erótico, os canais ofertados
na modalidade avulsa de programação avulsa ou na
modalidade avulsa de conteúdo programado.
No cumprimento das obrigações das cotas previstas, a programadora e empacotadora deverão observar as seguintes condições: pelo menos a metade
dos conteúdos audiovisuais, a metade, deve ter sido
produzida nos sete anos anteriores a sua veiculação,
regra que passa a viger quatro anos após a promulgação dessa lei.
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O conteúdo produzido por brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos será equiparado ao
produzido por produtora brasileira.
III – O conteúdo produzido por brasileiro nato ou
naturalizado há mais de dez anos será equiparado ou
produzido por produtora brasileira independente, caso
seu produtor atenda as condições previstas na alínea
c do inciso XIX, do art. 2º desta lei.
IV – Quando o cálculo dos percentuais e razões
não resultar em número inteiro e exato, considerar-se-á parte inteira do resultado.
Em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento integral das disposições previstas, a Ancine
se pronunciará sobre a questão. Também caberá à
Ancine dispor sobre a fixação do horário nobre, respeitado o limite de sete horas diárias para os canais
de programação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
aproveitar e, nesta fase, falar exatamente, na oportunidade, sobre o escopo desse projeto. Acho que são
importantes as premissas e do que trata efetivamente
o Projeto de Lei.
Estamos tratando e a parte que li aqui é exatamente de um projeto do serviço de televisão por assinatura. Ao mesmo tempo, esse projeto estabelece um
marco regulatório para o segmento, um segmento que
hoje, Presidente Sarney, atinge 8% da nossa população. As propostas de transformação do nosso setor,
as premissas básicas inseridas nesse texto tratam da
neutralidade tecnológica, a regulação por camadas, a
desverticalização de uma cadeia, o estímulo à competição do audiovisual e de telecomunicações e o fomento à produção.
V. Exª, que é um homem das letras, da Academia,
do incentivo à cultura, sabe exatamente que essa intervenção, poderíamos chamar assim, uma modificação
nesse cenário estimularia um novo marco de competição no País, permitindo a entrada de novos operadores, um aumento considerável da produção nacional
e principalmente a exportação. A produção nacional,
que é rica, não encontra canais para sua veiculação
nos dias de hoje e, principalmente, o aspecto fundamental, que é o aspecto de expansão desse serviço
no que tange a essa relação entre queda de preços e
a escala que se pretende dar a esse novo serviço do
audiovisual brasileiro.
Para que as Srªs e os Srs. Senadores tenham
uma referência, meu caro Presidente Sarney, na Argentina, temos pacotes até de R$1,00 equivalente,
lógico, à nossa moeda. E no Brasil, se fizermos uma
comparação por canal, eu diria que sairíamos da relação de R$1,00 na Argentina por canal, praticada aqui
no Brasil por R$7,00 por canal, o que significa sete
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vezes mais; talvez comparado com Europa, principalmente Portugal, que utiliza a língua portuguesa, esse
canal teria um valor máximo de R$2,00, R$2,20, enquanto em nosso caso esse canal teria um valor real
em torno de R$7,00.
O marco vigente, o setor de radiodifusão é ainda
sustentado por uma legislação de 1962, o nosso Código Brasileiro de Telecomunicações.
A televisão a cabo, que já foi um marco constituído, inclusive, nesse novo tempo pelo Congresso Nacional com a famosa Lei do Cabo, em 1995. Em 1997,
o Congresso Nacional aprovou a Lei Geral de Telecomunicações, em julho de 1997. Mas, nessa aprovação,
não houve um processo de vinculação, não houve um
debate que pudesse efetivamente introduzir, meu caro
Senador Aécio, e V. Exª era Deputado, como eu, naquela Casa, e a grande reclamação de todos nós era
o fato de a gente continuar separando telecomunicações de radiodifusão, não envolvendo isso no conceito
de comunicação.
O que se busca fazer hoje com o 116 – óbvio
que os elementos que temos hoje, Senador Aécio, são
extremamente diferentes daquela época... Hoje, nós
estamos convivendo com a convergência de mídia. A
aceleração desse processo nos jogou em outra condição para o período de hoje, além das outras duas
portarias, portanto o serviço de MMDS e DTH, tratados
por portaria na esfera do Ministério das Comunicações.
Por isso, quando nós apresentamos a proposta
do PL 116, que teve no seu momento aqui na Casa,
desde 2007, mais de cem eventos de debate, Senador
Sarney, mais de cem, entre audiências públicas, discussões setoriais, e foi levado em consideração qual
era o desejo embutido, inclusive, na experiência, na
junção de mais de quatro projetos.
Esse não é o resultado, Senador Mozarildo, da
vontade desse ou daquele parlamentar desta Casa;
o 116 é uma espécie de conjunção das diversas proposituras. Gostaria, Senador Mozarildo, por exemplo,
na tarde de hoje, de aprovar o projeto de minha autoria que deu origem, mas o resultado das tratativas,
da conciliação, da contribuição de diversas Srªs e
Srs. Parlamentares, nós chegamos, eu diria, a uma
construção que nos permite discutir, a partir dessas
experiências, o que é a situação atual. O serviço de
TV a cabo é concessão. Ele passaria a ser um serviço
de acesso condicionado. O serviço de MMDS – para
aqueles que não entendem, micro-ondas. Portanto, a
transmissão que tanto se usa na área norte, Senador
Anibal, e que a gente também, de certa forma, assistiu
durante anos e anos a fio a isso ser utilizado através
até das transmissões que todos nós conhecíamos da
Embratel antiga. Esse serviço também deixaria de ser
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uma simples autorização, passando a ser um serviço
por acesso condicionado. O serviço de satélites e o
serviço de TV por assinatura, também, nesse processo
de modificação. Lógico que a proposta de hoje, esse
serviço de acesso condicionado, caminharia efetivamente junto com o serviço de telecomunicações em
regime privado para uma autorização.
É como se nós entendêssemos – pode passar –
mais ou menos a situação atual, que é essa proposta
que nós modificamos hoje, compreendido como radiodifusão no País. O que fazem os radiodifusores?
A produção, a programação, o empacotamento e a
distribuição. Os serviços de telecomunicações, o serviço de televisão para TVC, DTH, MMDS e TVA, e introduziríamos aqui também a produção, a programação, o empacotamento e a distribuição, fazendo esse
novo conceito atual, o conceito de comunicação social
eletrônica, o que caminharia efetivamente para essa
situação proposta, que é trabalhar, na radiodifusão, a
continuidade da área de produção, a programação, o
empacotamento e a distribuição ao setor de telecomunicações, a partir, inclusive, da sua capilaridade, a
possibilidade do serviço de acesso condicionado. E,
nesse particular, o que é operado hoje por radiodifusão, Senador Romero, nós teríamos a área de telecomunicações, a distribuição. Portanto, a possibilidade
de enraizar o serviço de TV por assinatura neste País,
ganhando escala, não só para a veiculação da atual
produção. Mas é bom lembrar que o fato do aumento
dessa capilaridade, Senador Blairo Maggi, significa
oportunizar localmente àqueles que produzem; oportunizar neste Brasil a veiculação e a distribuição daquilo que é produzido desde o Rio Grande do Sul até
o Norte deste País, a nossa cultura regional.
Então, é importante tratar nesse novo conceito
de comunicação social eletrônica de massa, com essa
convergência de mídia. É importante lembrar que com
esse conceito e com essa aprovação do 116, nós vamos promover alterações na atuação situação legal.
A revogação da Lei do Cabo, de 1995. Portanto,
instituindo, a partir de agora, esse que eu chamaria
de arcabouço jurídico legal, a partir, inclusive, da introdução da indústria do audiovisual brasileiro, que
também passa a ter uma participação na produção,
na programação e no empacotamento.
A alteração dos contratos do sistema de telecomunicações fixo é comutável, patrocinado hoje pelas
operadoras de telecomunicações. Dessa forma, nós
passaríamos a ter, com o PL 116, as camadas de
comunicação de audiovisual de acesso condicionado
assim distribuídas: o produtor mexe com o conteúdo;
o programador, com o conteúdo e efetua o canal de
programação; o empacotador, aquele que tem a res-
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ponsabilidade do canal de programação, consequentemente, construindo o pacote a ser ofertado e distribuído à rede de assinantes. O distribuidor, portanto,
é como se fosse o entregador desse contexto novo,
agora regulado.
Então, a proposta do PL 116, numa linguagem
visual mais fácil de ser absorvida, além do texto obviamente apresentado às Srªs Senadoras e aos Srs.
Senadores, eu traduziria como sendo, num processo
de desverticalização dessa atual estrutura, essas quatro etapas: a atividade de produção de programação,
de empacotamento e de distribuição; as esferas de
participação dos nossos entes públicos como aspecto
de regulação, como aspecto de fiscalização e como
aspecto, inclusive, de incentivo.
Nessa etapa, meu caro Ferraço, o audiovisual,
patrocinado pela Ancine, terá a tarefa não de fiscalizar,
mas a tarefa, através da sua participação e acompanhamento, de ser uma estimuladora da absorção dessa
produção cultural e a sua veiculação.
Na área de telecomunicações, o papel é atributo
já apresentado pela lei de criação da Agência Nacional
de Telecomunicações e as suas intersecções com a
Lei Geral de Telecomunicações. Dessa forma, nós teríamos aqui, na etapa de produção, a participação do
capital estrangeiro assim distribuído: quando você tem
essa parcela, tanto na produção quanto na programação, livre na etapa interna, e depois 70% quando nós
trabalhamos a partir do que significa a veiculação, a
participação de brasileiros, como li no texto aqui, quando nós temos a participação ou de brasileiros natos ou
de empresas já instaladas no Brasil.
No caso, inclusive, do empacotamento e da distribuição, liberdade total, sem esses condicionamentos
estabelecidos; no caso, inclusive, da restrição à proposição. As operadoras de telecomunicações, na fase
de produção e programação. Essa fase teria que ser
menor que 30%, eles teriam liberdade no empacotamento; e, na distribuição, menor que 50%, levando-se
em consideração aqui a participação de radiodifusores.
Gestão.
Na mesma faixa, aqui teríamos essa participação
de brasileiros e a liberdade na gestão, inclusive no que
diz respeito à área de produção.
Nas outras áreas, na programação e no empacotamento, a necessidade de a gestão levar em consideração os parâmetros que eu já havia lido aqui,
no que diz respeito à participação de brasileiros e de
empresas brasileiras e a completa liberdade no que
diz respeito à distribuição do serviço.
E, na área de radiodifusão, essa lei aqui, efetivamente, não se aplica, já que temos legislação própria,
salvo quando o limite de 30% para participação ou a
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vedação, no que diz respeito à participação de empresas de telecomunicações.
A política de cotas, que foi a última leitura que
fiz do texto aqui.
A política de cotas por canais, a política de cotas por pacote e a política de cotas para canais de
jornalismo.
É importante lembrar que essa política foi sugerida e introduzida no texto para que nos permitisse,
de uma forma muito simples, a adoção, a participação
e principalmente aquilo que estamos chamando de
oportunização da nossa produção cultural regional e
da participação de produtores independentes.
Pode passar. (Pausa.)
Nesse sentido, a política de cotas foi separada
em duas áreas das definições.
O que é um Canal de Espaço Qualificado, portanto, um canal ocupado majoritariamente por filmes,
documentários e/ou séries em horário nobre. Esse é
o canal que a gente chama de Espaço Qualificado.
O de Canal Brasileiro de Espaço Qualificado, que
introduz, ainda, a programação com as seguintes características: programado por programadora brasileira,
três horas e trinta minutos semanais. Se analisarmos
friamente, alguém pode dizer assim: “Mas diversas
operadoras já colocam até mais que três horas”. Ótimo, parabéns. Nós vamos ter condições de ter muito
mais que isso. Isto aqui é o limite que estamos estabelecendo, o mínimo para que, dentro do horário
nobre, nós tenhamos, durante a semana, três horas
e trinta minutos de conteúdo brasileiro, sendo que,
nesta faixa aqui, é importante associar que metade
desta produção, deste conteúdo deve ser produzida
por produtor independente; portanto, para estimular
a produção independente, para estimular a produção
local em nosso País.
Outro aspecto da definição de cotas de canal
brasileiro é a livre comercialização para qualquer empacotadora. Outro importante esclarecimento na política de cotas de canal. A atividade, o programa. Todas
elas, nós vamos acompanhar aqui, o objetivo central
desta é a gente ter um aumento da produção das obras
audiovisuais brasileiras.
Aqui, estamos falando, por exemplo, dos espaços
do Canal Qualificado. Dessas três horas, pelo menos
a metade deve ser de conteúdo brasileiro.
Pode passar. (Pausa.)
Temos uma experiência aqui hoje para que os
senhores possam entender. Nove em 76 desses canais, de certa forma, produzem isso já no Brasil, é uma
experiência praticada. Exceções: deixamos fora dessa
regra os canais étnicos, os canais de carregamento
obrigatório, os canais do campo público. Portanto, a
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cota também se aplica a canais avulsos, permitindo
assim que a própria discussão que envolve esses
segmentos seja preservada de maneira a não chocar
com legislação específica que trata dessas matérias.
Adiante. (Pausa.)
A política de cotas, cotas por pacote. A atividade
do empacotamento. O objetivo central dessa questão
é exatamente a pluralidade na criação de conteúdo
brasileiro independente.
Pode passar. (Pausa.)
A cada três Canais de Espaço Qualificado no
pacote, um deverá ser de brasileiro, no limite de 12.
Portanto, entre esses canais que estamos classificando de canais brasileiros, um terço deverá ser independente; dois deverão ter 12 horas diárias de conteúdo
brasileiro independente, um dos quais sem vínculo
com as operadoras de radiodifusão. O que isso objetiva? A ideia de eliminar esse vínculo é permitir, meu
caro Randolfe, que diversas produtoras que não estão
vinculadas a esse conjunto de empresas de radiodifusão, meu caro Senador Aloysio, possam também ter
oportunidade de veicular a sua produção nessa área
que é muito importante para todos nós.
Pode passar adiante. (Pausa.)
A política da cota de pacotes. Alguns exemplos.
Os menores pacotes... Estou pegando situações existentes hoje. No caso da Net Compacto, da TVA Mini
Básico, que têm cinco, que utilizam Cotas de Espaço Qualificado, o caso aqui dos canais brasileiros, já
cumprindo, inclusive, em ambos os casos, os pacotes.
Pacotes medianos. Ou seja, algo que nós já assistimos em algumas experiências como em São Paulo,
apresentado lá pelo chamado Telefônica Básica. A cota
de seis Canais Brasileiros com Espaço Qualificado. É,
portanto, um pacote que já possui uma dessas exigências do pacote em que nós consigamos introduzir aí
a chamada Cota Brasileira com Espaço Qualificado.
E os maiores pacotes. Aqui, nós temos uma experiência, hoje, na Sky Total 2010, com 55 Canais de
Espaço Qualificado no Brasil. Então, dá para a gente, tranquilamente, imaginar de cinco a sete canais
disponíveis no mercado, e esse levantamento foi um
levantamento que nós trabalhamos a partir de 2009
aqui no País.
A cota de jornalismo. É importante a gente entender como isso entra na grade. As atividades de
empacotamento em que houver esse canal de programação com jornalismo nacional, no mínimo, um canal
jornalístico adicional deverá ser ofertado no pacote ou
na oferta da programação desse pacote, a chamada
oferta avulsa. A ideia é exatamente ampliar, dar pluralidade nessa área, principalmente na formação de
opinião no nosso País.
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Estou concluindo, Senador Sarney. Farei a leitura
do voto, assim como também a apresentação da minha
posição sobre as emendas apresentadas.
Os canais obrigatórios. Canais públicos e canais
comerciais analógicos. Os canais públicos, obrigatórios
e gratuitos, e também os canais analógicos entrariam
nessa mesma faixa de canais obrigatórios e gratuitos.
No caso dos canais comerciais digitais, nós teríamos o opcional e a pactuação, o que, na linguagem
do setor, se chama must-carry e may-carry.
Pode passar. (Pausa.)
O fomento à indústria do audiovisual brasileiro,
que acho que é importante, é uma das partes que o
projeto de lei também toca neste momento.
A transferência de 10% do Fistel, do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações, para compor, meu
caro Agripino Maia, o Condecine, portanto apoiando
essa iniciativa com recursos. Essa ideia é de que, por
meio do Fundo Nacional de Cultura, portanto, do Fundo Setorial do Audiovisual, a gente amplie essa nossa
capacidade de estimular o audiovisual brasileiro, fazendo efetivamente a classificação de que 30% desses
recursos devem ser aplicados no mínimo no Norte,
Nordeste, Centro-Oeste brasileiro. Há uma estimativa
de que, desses valores do Fistel, nós tenhamos oportunidade de repassar algo em torno de R$300 milhões
por ano para essa política de fomento ao audiovisual.
Pode seguir adiante. (Pausa.)
Portanto, vou concluir.
Outras disposições do PLC 116: as cotas progressivas, nós estamos limitando em dois anos; as cotas
limitadas no tempo, 12 anos; a flexibilidade para os
grandes pacotes; como eu disse antes, a revogação da
Lei do Cabo; a eliminação da restrição da prestação de
TV a cabo por concessionárias de serviços do STFC
– as empresas de telecomunicações, portanto, vão
poder participar – e operadoras de capital estrangeiro.
A conclusão: o diploma legal com que estamos
nesta hora nos deparando é convergente, sim. Ele
pega esse aspecto deste atual momento. Ele é neutro
e ele é válido para todas as formas de televisão paga
no País. Permite o acesso à programação nacional por
distribuidores; estimula a competição no mercado de
distribuição, aumenta a produção nacional do audiovisual. Portanto, leva-nos a uma geração de receita e,
consequentemente, a uma geração de postos de trabalho no País.
A inserção de conteúdo aqui produzido. Na medida em que é veiculado, há uma possibilidade efetiva de nós também adentrarmos o mercado externo.
Portanto, já que nós temos aqui diversas operadoras
internacionais, facilitaria o caminho de volta para nossa produção.
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Um aspecto fundamental: a diminuição do custo
da assinatura do serviço, com a democratização do
acesso, e o aumento, numa expectativa mensurada
a partir daquilo que se projetou para este momento,
Senador Sarney... Há uma estimativa de que nós consigamos chegar talvez em três vezes ou até um pouco
menos que isso no que diz respeito a essa área de
operação, oferta, na medida em que nós vamos poder
ganhar, com esse novo processo, um nível cada vez
maior de capilaridade.
No nível da escala, a tendência natural é que
nós tenhamos inclusive a redução de preço, o que,
consequentemente, nos trará, de forma muito direta, o
ingresso de novos operadores e, consequentemente,
de novos assinantes também nessa área.
Esse projeto, Sr. Presidente, recebeu oito emendas. Emendas do Senador Adelmir Santana, emendas
do Senador Adelmir Santana ainda na CCJ; aqui no
plenário... Na CCJ ainda, perdão, emendas apresentadas pelo Senador Alvaro Dias, a Emenda nº 3, a Emenda nº 4, a Emenda nº 5, a Emenda nº 6, a Emenda
nº 7, a Emenda nº 8; as emendas de plenário, foram
inclusive apresentadas mais 12 emendas; aqui apresentadas pelo Senador Ataídes Oliveira, uma terceira
emenda também, duas emendas no mesmo contexto,
a terceira pelo Senador Ataídes, que faz apresentação
aqui em plenário; do Senador Cyro Miranda; o Senador Alvaro também apresentou, submeteu ao Plenário
mais três emendas além das emendas apresentadas
à CCJ, fazendo aí, nesse contexto, a apresentação de
12 emendas aqui em plenário.
Isso, Sr. Presidente, seria o que poderíamos chamar de nosso voto formal, apresentado, do qual foram
distribuídas cópias.
Em que pese, inclusive, fazer aqui de cada emenda uma análise, se possível, eu gostaria aqui de fazer a
leitura, ainda que sucinta, da rejeição dessas emendas
e qual foi a análise feita por este relator de cada uma.
Do ponto de vista constitucional, cabe destacar
que não há qualquer óbice, seja do ponto de vista formal, seja do plano material, que possa obstar o livre
exame do mérito dessa matéria que ora apreciamos.
As temáticas jurídicas abordadas pelo projeto conformam-se àquelas de competência legislativa da União
e das atribuições do Congresso Nacional, nos termos,
respectivamente, dos arts. 22, inciso IV, e 48, inciso
XII, da Lei Maior.
Do ponto de vista de técnica legislativa, não se verifica a necessidade de fazer reparos ao PL nº 116/2010,
uma vez que a proposição se mostra em conformidade
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
No que concerne...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
‑ AP) – Pergunto a V. Exª se V. Exª está dando parecer
às emendas.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT ‑ BA) – Vou
dar o parecer a cada uma das emendas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
‑ AP) – Porque, antes, as emendas teriam de ser lidas
e, aí, cada uma, depois, submetida à votação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT ‑ BA) – Na
hora em que eu for dar o parecer, eu suspendo essa
parte e V. Exª lê as emendas. Na hora em que eu passar para as emendas, será só a minha análise técnica
para apresentação do voto.
No que concerne ao mérito, somos do entendimento de que a iniciativa merece acolhida desta Casa,
dos debates travados e, eu diria, dos valiosos subsídios colhidos ao longo da instrução desta matéria, em
todas as experiências de audiências públicas na participação da relatoria, que aqui, no Senado, contou com
a participação expressiva da Comissão de Ciência e
Tecnologia e outras comissões nos debates. Também,
com presença no Senado, coube ao Senador Eunício
Oliveira presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia
na Câmara dos Deputados no momento, em 2010, da
aprovação desta matéria.
Com efeito, nesse caso, as questões de juridicidade e de mérito parecem indissociáveis, porque tem
o cerne compartilhado pela finalidade de legis ferenda
da qual surge o questionamento se a finalidade, de
fato, recomenda as alterações propostas.
Parece não haver dúvida quanto à necessidade
permanente de adoção das medidas constantes no PL
nº 116, tendo em vista o desempenho da estrutura de
mercado de TV por assinatura no País. Essas medidas possibilitam o desenvolvimento pleno e o aumento da penetração do serviço no País. Observa-se que
há falta de investimento e de competição adequada
em todas as etapas da cadeia de valor. O mercado
de TV por assinatura no Brasil cresceu lentamente do
período de 2001 a 2005, principalmente em relação a
outros serviços de telecomunicações, dado esse, Sr.
Presidente, que pode ser acessado pelos Srªs e Srs.
Senadores e que foi apresentado por mim, quando da
apresentação deste relatório.
Aí, seria importante se pudéssemos fazer a leitura das...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB ‑
AP) – Eu pediria a V. Exª, antes que os alunos do quarto
ano do Colégio Militar D. Pedro II, da Asa Sul, de Brasília,
se retirassem, que me permitisse dizer que, em nome
da Mesa, agradecemos a visita e nos sentimos muito
honrados com a presença deles aqui, na nossa Casa.
V. Exª pode continuar.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT ‑ BA) –
Se V. Exª me permite, nesse contexto, Sr. Presidente,
aplicando-se o princípio da razoabilidade ao exame da
proposição, segundo o qual pondera-se o ônus normativo imposto inclusive pela simples existência de mais
de uma lei e eventual benefício trazido por essa lei à
sociedade, constata-se a adequação da proposição. A
medida está apta à consecução do objetivo. Identifica-se, porém, no comando, por ora, desse instrumento,
e é importante que, dessa forma, pudesse analisar as
emendas apresentadas perante a CCJ e este Plenário, momento em que passo a V. Exª para a promoção
das emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 116.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº 769, DE 2011 – PLEN
Relator: Senador Walter Pinheiro
I – Relatório
Vem ao Plenário do Senado Federal para apreciação, nos termos regimentais, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 116, de 2010 (n° 29, de 2007, na origem).
O texto final encaminhado pela Câmara dos Deputados ao exame desta Casa Legislativa é resultado
de substitutivo que engloba os preceitos contidos nos
seguintes projetos que tramitaram em conjunto:
– o PL n° 29, de 2007, que dispõe sobre a organização e exploração das atividades de comunicação
social eletrônica e dá outras providências, de autoria do Deputado Paulo Bornhausen;
– o PL n° 70, de 2007, que dispõe sobre a produção
e a programação e provimento de conteúdo nacional e dá outras providências, de autoria do
Deputado Nelson Marquezelli;
– o PL n° 332, de 2007, que dispõe sobre a produção,
programação, provimento, empacotamento e distribuição de comunicação social eletrônica e dá
outras providências, de autoria dos Deputados
Paulo Teixeira e Walter Pinheiro; e
– o PL n° 1.908, de 2007, que dispõe sobre o serviço
de comunicação eletrônica de massa e dá outras
providências, de autoria do Deputado João Maia.
O texto que chega à revisão do Senado Federal
pretende instituir um novo marco legal para a comunicação audiovisual de acesso condicionado no País,
definida como o “complexo de atividades que permite
a emissão, transmissão e recepção, por meios eletrônicos quaisquer, de imagens, acompanhadas ou não
de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes”.
A proposição está dividida em dez capítulos, com
quarenta e três artigos, distribuídos como se segue.
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O Capítulo I (arts. 1° e 2°) conceitua as atividades
da cadeia de valor do setor do audiovisual (produção,
programação, empacotamento e distribuição) e introduz
definições relevantes, como as de assinante, canal de
espaço qualificado, conteúdo brasileiro, canal de programação, coligada, pacote, produtora e programadora
brasileiras, produtora e programadora independentes
e a do próprio serviço de acesso condicionado.
Excluem-se do campo de aplicação do projeto os
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
ressalvados os dispositivos que expressamente façam
menção a esses serviços ou a suas prestadoras.
O Capítulo II (art. 3º) apresenta os princípios que
deverão nortear as atividades de comunicação audiovisual de acesso condicionado, tais como a liberdade
de expressão e de acesso à informação, a diversidade
cultural e das Fontes de informação, produção e programação, estímulo à produção independente e regional,
além da promoção da cultura brasileira.
O Capítulo III (arts. 4° a 8°) trata especificamente
das atividades de comunicação audiovisual de acesso
condicionado e estabelece condicionamentos para a
sua exploração.
No art. 4°, estão elencadas as atividades de produção, programação, empacotamento e distribuição.
O art. 5° estipula que o controle ou a titularidade
de mais de 50% do capital de empresa de telecomunicações não pode ser detido, direta ou indiretamente,
por concessionárias de radiodifusão e por produtoras
e programadoras com sede no Brasil, ficando vedado
a estas explorar diretamente serviços de telecomunicações.
O § 1º do referido artigo estabelece que o controle ou a titularidade de mais de 30% do capital de
concessionária de radiodifusão e de produtoras e programadoras com sede no Brasil não pode ser detido,
direta ou indiretamente, por prestadoras de serviços
de telecomunicações, ficando vedado a estes explorar
diretamente aqueles serviços.
Os §§ 2° e 3° do art. 5° abrem exceções às regras
estipuladas naquele artigo. Faculta-se a empresas de
radiodifusão e a produtoras e programadoras prestar
serviços de telecomunicações quando exclusivamente dedicados ao próprio serviço de radiodifusão ou a
transportar conteúdo audiovisual das produtoras ou
programadoras com sede no Brasil para entrega às
distribuidoras, no âmbito da própria rede. Paralelamente, faculta-se às operadoras de telecomunicações
controlar produtoras e programadoras que exerçam atividades exclusivamente destinadas à comercialização
de produtos e serviços para o mercado internacional.
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Os preceitos previstos no art. 5° passam a viger
um ano após a promulgação da proposta, nos termos
do art. 40 do projeto.
O art. 6° veda que grupos controladores de operadoras de telecomunicações financiem a aquisição de
direitos de exploração de imagens de eventos de interesse nacional e contratem talentos artísticos nacionais,
inclusive direitos sobre obras de autores nacionais, com
a finalidade de produzir conteúdo audiovisual para sua
veiculação no serviço de acesso condicionado ou no
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Ressalvam-se, no entanto, os casos em que a aquisição ou a contratação se destinar exclusivamente à
produção de peças publicitárias.
O projeto exclui o Serviço Especial de Televisão
por Assinatura (TVA) das restrições impostas pelos
arts. 5° e 6°.
O art. 7° veda a realização de subsídios cruzados,
preços discriminatórios ou práticas que busquem dissimular os reais resultados econômicos ou financeiros
obtidos em quaisquer das atividades de comunicação
audiovisual de acesso condicionado. No mesmo sentido, o art. 8° estipula que as normas gerais de proteção à ordem econômica são aplicáveis à comunicação
audiovisual de acesso condicionado.
O Capítulo IV (arts. 9° a 15) trata das atividades
de produção, programação e empacotamento de conteúdo, consideradas livres para empresas constituídas
sob as leis brasileiras e com sede e administração no
País. Atribui à Agência Nacional de Cinema (ANCINE)
a competência para regular e fiscalizar o exercício
dessas atividades.
O art. 10 estabelece que a gestão, a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção
inerentes à programação e ao empacotamento são
privativas de brasileiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos.
Já o art. 11 obriga que todo o conteúdo veiculado por meio de Serviço de Acesso Condicionado contenha classificação indicativa prévia com informação
sobre sua natureza e as faixas etárias a que não se
recomende. A fiscalização do cumprimento dessa obrigatoriedade caberá ao Ministério da Justiça. A medida
também obriga as distribuidoras a ofertar ao assinante
dispositivo eletrônico que permita o bloqueio da recepção dos conteúdos transmitidos.
O art. 12 condiciona o exercício das atividades
de programação e empacotamento a credenciamento
perante a Ancine. As informações a serem prestadas à
Agência deverão comprovar o cumprimento das obrigações de programação, empacotamento e publicidade,
bem como conter documentação relativa à composição
do seu capital total e votante (art. 13).
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Os arts. 14 e 15 alteram a redação da Medida
Provisória (MPV) n° 2.228-1, de 6 de setembro de 2001,
para delegar novas competências à Ancine associadas
à comunicação audiovisual de acesso condicionado.
As alterações conferem à Agência a prerrogativa de
firmar compromissos de ajustamento de conduta e determinam que a Ancine elabore e torne público plano
de trabalho como instrumento de avaliação da atuação
administrativa do órgão e do seu desempenho, bem
como envie relatório anual de suas atividades ao Ministério da Cultura e ao Congresso Nacional.
O Capítulo V (arts. 16 a 25) dedica-se ao estabelecimento das regras para a veiculação de conteúdo
brasileiro. Diga-se que os preceitos relativos às cotas
deixarão de viger após doze anos da promulgação da
proposição.
O desenho proposto pelo PLC n° 116, de 2010,
no que concerne às chamadas cotas de conteúdo brasileiro estabelece que:
– nos canais de espaço qualificado, no mínimo três
horas e trinta minutos semanais dos conteúdos
veiculados no horário nobre deverão ser brasileiros e integrar espaço qualificado, e metade
deverá ser produzida por produtora brasileira
independente (art. 16); enquadram-se nessa
exigência os canais ofertados na modalidade
avulsa de programação;
– as empacotadoras estarão obrigadas a cumprir esse
preceito até o limite de doze canais brasileiros
de espaço qualificado (art. 17,§ 2º); aquelas que
ofertarem pacotes distribuídos por tecnologias
que possibilitem distribuir, no máximo, pacotes
com até trinta e um canais de programação estarão obrigadas aos preceitos até o limite de três
canais, bem como serão dispensadas do cumprimento disposto no art. 18;
– em todos os pacotes ofertados ao assinante, a cada
três canais de espaço qualificado existentes no
pacote, ao menos um deverá ser canal brasileiro
de espaço qualificado. Note-se que, dessa parcela
mínima de canais brasileiros de espaço qualificado, pelo menos um terço deverá ser programado
por programadora brasileira independente (art.
17, caput e § 1º);
– dos canais brasileiros de espaço qualificado a serem
veiculados nos pacotes, ao menos dois canais
deverão veicular, no mínimo, doze horas diárias
de conteúdo audiovisual brasileiro produzido por
produtora brasileira independente, três das quais
em horário nobre (art. 17, § 4º). A programadora
de pelo um desses dois canais não poderá ser
controlada, controladora ou coligada à conces-
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sionária de serviço de radiodifusão de sons e
imagens.
– nos pacotes em que houver canal de programação
gerado por programadora brasileira que possua
majoritariamente conteúdos jornalísticos no horário nobre, deverá ser ofertado pelo menos um
canal adicional de programação com as mesmas
características no mesmo pacote ou na modalidade avulsa de programação, observado o disposto no § 4º do art. 19 (art. 18). Esse preceito
passa a viger um ano após a promulgação da
proposição (art. 40).
– para a finalidade de aferição do cumprimento das
obrigações previstas, as programadoras e empacotadoras deverão publicar, nos seus sítios na
rede mundial de computadores, a listagem atualizada dos conteúdos audiovisuais e canais de
programação disponibilizados, respectivamente,
incluindo sua classificação em conformidade com
os tipos definidos nesta Lei.
Para efeito do cumprimento das cotas de conteúdo, são desconsiderados os canais de distribuição
obrigatória, os que retransmitirem canais de geradoras
de radiodifusão, os operados sob a responsabilidade
do Poder Público, aqueles cuja grade de programação
não tenha passado por qualquer modificação para se
adaptar ao público brasileiro, os dedicados à veiculação
de conteúdos de cunho erótico e os canais ofertados
na modalidade avulsa de programação ou na modalidade avulsa de conteúdo programado.
No cumprimento das obrigações das cotas previstas, a programadora e a empacotadora deverão
observar as seguintes condições:
I – pelo menos a metade dos conteúdos audiovisuais
deve ter sido produzida nos sete anos anteriores
à sua veiculação, regra que passa a viger quatro anos após a promulgação desta Lei (art. 40);
II – o conteúdo produzido por brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos será equiparado
ao produzido por produtora brasileira;
III – o conteúdo produzido por brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos será equiparado ao
produzido por produtora brasileira independente,
caso seu produtor atenda as condições previstas
na alínea c do inciso XIX do art. 2º;
IV – quando o cálculo dos percentuais e razões não
resultar em número inteiro exato, considerar-se-á a parte inteira do resultado.
Em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento integral das disposições previstas, a Ancine
se pronunciará sobre a questão (art. 21). Também caberá à Ancine dispor sobre a fixação do horário nobre,
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respeitado o limite máximo de sete horas diárias para
canais de programação direcionados para crianças e
adolescentes e de seis horas para os demais canais
de programação (art. 22).
O art. 23 estabelece que, nos dois primeiros anos
de vigência da proposição, o número de horas de que
trata o caput do art. 16, as resultantes das razões estipuladas no caput e no § 1º do art. 17 e o limite de que
trata o § 3º do art. 17 serão reduzidos nas razões de
dois terços no primeiro ano de vigência da proposta e
um terço no segundo ano.
Com relação à publicidade comercial, a medida
legislativa estabelece que o tempo máximo em cada
canal de programação deverá ser igual ao limite estabelecido para o serviço de radiodifusão de sons e
imagens. Ressalvam-se os chamados canais de acesso público, como os destinados às Casas Legislativas,
bem como os canais exclusivos de publicidade comercial, de vendas e de infomerciais (art. 24).
Também determina que os programadores não
poderão ofertar canais que contenham publicidade de
serviços e produtos em língua portuguesa, legendada em português ou de qualquer forma direcionada
ao público brasileiro, com veiculação contratada no
exterior, senão por meio de agência de publicidade
nacional (art. 25).
O Capítulo VI (arts. 26 a 28) dispõe sobre o Estímulo à Produção Audiovisual. As disposições contidas
nesses dois artigos produzirão efeitos a partir do ano
seguinte à publicação do instrumento legal (art. 40).
O art. 26 altera a redação dos arts. 32, 33, 35, 36,
38 e 39 da Medida Provisória (MPV) nº 2.228-1, 2001.
A alteração ao art. 32 pretende incluir como fatos
geradores da Contribuição para o Desenvolvimento da
Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE) a
prestação de serviços que se utilizem de meios que
possam, efetiva ou potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais, e a veiculação ou distribuição de
obra audiovisual publicitária incluída em programação
internacional, nos casos em que existir participação
direta de agência de publicidade nacional.
A proposição altera o art. 33 da MPV para determinar que a Condecine será devida para cada segmento
de mercado, por título de obra publicitária cinematográfica ou videofonográfica, para cada segmento dos
seguintes mercados:
a) salas de exibição;
b) vídeo doméstico, em qualquer suporte;
c) serviço de radiodifusão de sons e imagens;
d) serviços de comunicação eletrônica
de massa por assinatura;
e) outros mercados, conforme seu anexo.
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Já o § 3° do mesmo artigo é alterado para determinar que a Condecine será devida (I) uma única
vez a cada cinco anos, para as obras a que se refere
o inciso I deste artigo; (II) a cada doze meses, para
cada segmento de mercado em que a obra seja efetivamente veiculada, para as obras a que se refere o
inciso II do caput deste artigo; (III) a cada ano, para
os serviços a que se refere o inciso III do caput deste artigo.
A modificação proposta ao art. 35 inclui entre
os sujeitos passivos da Condecine (III) o responsável
pelo pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega
das importâncias referidas no inciso I do art. 32; (IV)
as concessionárias, permissionárias e autorizadas de
serviços de telecomunicações, relativamente ao disposto no inciso II do art. 32; e (V) o representante legal
e obrigatório da programadora estrangeira no País, na
hipótese do inciso III do art. 32.
A redação do art. 36 da MPV é alterada para
incluir dispositivo que determina que, nos casos de
prestação de serviços que se utilizem de meios que
possam, efetiva ou potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais, a Condecine deverá ser recolhida à
Ancine, anualmente, até o dia 31 de março.
Já o art. 38 é modificado para estabelecer que
a Ancine e a Anatel poderão definir o recolhimento
conjunto da parcela da Condecine devida referente
ao inciso III do caput do art. 33 e das taxas de fiscalização de que trata a Lei nº 5.070, de 7 de julho de
1966, que cria o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações.
Completam as modificações apostas à MPV a
inclusão da Anatel, das Forças Armadas, da Polícia
Federal, das Polícias Militares, da Polícia Rodoviária
Federal, das Polícias Civis e dos Corpos de Bombeiros Militares entre as entidades isentas da Condecine.
Ainda no Capítulo VI, o PLC n° 116, de 2010, no
art. 27, também propõe alterações ao art. 4º da Lei n°
11.437, de 28 de dezembro de 2006.
Pela nova redação, as receitas de que trata o
inciso III do caput do art. 33 da Medida Provisória n°
2.228-1, de 6 de setembro de 2001, deverão ser utilizadas nas seguintes condições:
I – no mínimo trinta por cento deverão ser destinadas a produtoras brasileiras estabelecidas nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos
critérios e condições estabelecidos pela Ancine, que deverão incluir, entre outros, o local da
produção da obra audiovisual, a residência de
artistas e técnicos envolvidos na produção e a
contratação, na região, de serviços técnicos a
ela vinculados;
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II – no mínimo dez por cento deverão ser destinadas
ao fomento da produção de conteúdo audiovisual
independente veiculado primeiramente nos canais
comunitários, universitários e de programadoras
brasileiras independentes.
Por fim, a medida reduz, proporcionalmente ao
incremento na Condecine, a arrecadação do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), mediante alteração na redação do caput do art. 8º da Lei n°
5.070, de 7 de julho de 1966. As Taxas de Fiscalização
do Funcionamento de estações de telecomunicações
(TFF) passam de quarenta e cinco para trinta e três
por cento do valor fixado para a Taxa de Fiscalização
da Instalação.
Os princípios previstos no Capítulo VI produzirão efeitos a partir do ano seguinte à publicação da
proposta.
O Capítulo VII (arts. 29 a 32) trata da atividade de
distribuição de conteúdo pelas prestadoras do serviço
de acesso condicionado, classificada como livre para
empresas constituídas sob as leis brasileiras, com
sede e administração no País, e sujeita à regulação e
à fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
Nos termos do art. 30 da proposta submetida a
esta Casa Legislativa, as distribuidoras e empacotadoras não poderão inserir qualquer tipo de conteúdo
audiovisual, mesmo publicidade, nos canais de programação ou nos conteúdos audiovisuais avulsos veiculados, sem prévia e expressa autorização do titular do
canal ou do conteúdo a ser veiculado.
A medida estabelece também que as prestadoras do serviço de acesso condicionado somente
poderão distribuir conteúdos empacotados por empresa regularmente credenciada pela Ancine e deverão tornar pública a empacotadora do pacote por ela
distribuído (art. 31).
Ademais, as prestadoras de serviço de acesso
condicionado, em sua área de prestação, independentemente de tecnologia de distribuição empregada, deverão tornar disponíveis, sem quaisquer ônus ou custos
adicionais para seus assinantes, em todos os pacotes
ofertados, canais de programação de distribuição obrigatória para as seguintes destinações:
I – canais destinados à distribuição integral e simultânea, do sinal aberto e não codificado, transmitido
pelas geradoras locais de radiodifusão de sons
e imagens;
II – um canal reservado para a Câmara dos Deputados;
III – um canal reservado para o Senado Federal;
IV – um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal;

Agosto de 2011

V – um canal reservado para a prestação de serviços
de radiodifusão pública pelo Poder Executivo;
VI – um canal reservado para a emissora oficial do
Poder Executivo;
VII – um canal educativo e cultural, organizado pelo
Governo Federal e destinado para o desenvolvimento e aprimoramento, entre outros, do ensino a
distância de alunos e capacitação de professores,
assim como para a transmissão de produções
culturais e programas regionais;
VIII – um canal comunitário para utilização livre e compartilhada por entidades não governamentais e
sem fins lucrativos;
IX – um canal de cidadania, organizado pelo Governo Federal e destinado para a transmissão de
programações das comunidades locais, para divulgação de atos, trabalhos, projetos, sessões e
eventos dos Poderes Públicos Federal, Estadual
e Municipal;
X – um canal legislativo municipal/estadual, reservado
para o uso compartilhado entre as Câmaras de
Vereadores e a Assembléia Legislativa do respectivo Estado ou para uso da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
XI – um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as instituições de ensino superior
localizadas no Município ou Municípios da área
de prestação do serviço;
Manteve-se a transmissão analógica das geradoras locais de TV, mas deixou-se a oferta da
programação digital a critério de cada emissora,
conforme acordo direto entre as partes, assegurada a isonomia e a não discriminação. Na falta de
acordo, a emissora poderá exigir da distribuidora a
transmissão gratuíta de sua programação digital, em
substituição à analógica.
Em casos de inviabilidade técnica ou econômica
comprovada, a Anatel determinará a não obrigatoriedade da distribuição de parte ou da totalidade dos canais de que trata este artigo nos meios de distribuição
considerados inapropriados para o transporte desses
canais em parte ou na totalidade das localidades servidas pela distribuidora (art. 32, § 8º).
O Capítulo VIII (arts. 33 e 34) elenca os direitos
dos Assinantes do Serviço de Acesso Condicionado,
sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, e nas demais normas aplicáveis
às relações de consumo e aos serviços de telecomunicações.
Entre outros, estão previstos a disponibilidade de
serviço de atendimento telefônico gratuito ou com tarifação local ofertado pelas distribuidoras, sendo que,
durante o horário comercial, as empresas disponibili-
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zarão aos consumidores atendimento pessoal por meio
desse serviço; e a opção de contratar exclusivamente,
de forma onerosa, os canais de distribuição obrigatória
de que trata o art. 32.
O art. 34 determina, por fim, que as prestadoras
de serviço de acesso condicionado deverão atender
usuários em bases não discriminatórias, exceto se a
discriminação for necessária para o alcance de objetivos sociais relevantes suportados por políticas públicas que a justifique.
O Capítulo IX (arts. 35 e 36) estabelece as sanções e penalidades a serem aplicadas em caso de não
cumprimento dos preceitos previstos no PLC n° 116,
de 2010. As prestadoras estão sujeitas as penalidades previstas na Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
As infrações cometidas por empresas no exercício
das atividades de programação ou empacotamento
da comunicação audiovisual de acesso condicionado
estarão sujeitas a sanções aplicáveis pela Ancine, estando previsto até mesmo o cancelamento do credenciamento da empresa (art. 36).
Por fim, o Capítulo X estabelece disposições finais
e transitórias para a medida legislativa, especialmente
no que se refere à migração das atuais concessionárias (TV a cabo e TVA) e autorizatárias (MMDS e DTH)
para o Serviço de Acesso Condicionado. Seguem as
medidas previstas:
– os contratos de concessão das atuais prestadoras
do Serviço de TV a Cabo, os termos de autorização já emitidos para as prestadoras do Serviço de Distribuição de Canais Multiponto Multicanal (MMDS) e do Serviço de Distribuição de
Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura
Via Satélite (DTH), assim como os respectivos
atos de autorização de uso de radiofrequência,
continuarão em vigor, sem prejuízo da adaptação aos condicionamentos relativos à programação e empacotamento previstos no Capítulo
V, até o término dos prazos de validade neles
consignados;
– a partir da aprovação do regulamento do serviço
de acesso condicionado, as atuais prestadoras
de TVC, MMDS, DTH e TVA, poderão solicitar
à Anatel a adaptação das respectivas outorgas
para termos de autorização para prestação do
serviço de acesso condicionado, assegurando-se o direito de uso de radiofrequência pelos
prazos remanescentes; a Agência deverá se
pronunciar sobre as solicitações no prazo máximo de noventa dias, sendo consideradas automaticamente aprovadas após este prazo (§§
2º, 10 e 14);
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– as prestadoras de TVC, MMDS, DTH e TVA que tiverem suas outorgas adaptadas para prestação
do serviço de acesso condicionado deverão assegurar a continuidade da prestação dos serviços aos seus assinantes, com preços similares
ou inferiores aos por elas praticados, na mesma
área de prestação dos serviços (§ 3º);
– as exigências relativas às cotas de conteúdo brasileiro serão aplicadas após cento e oitenta dias da
data de entrada em vigor da proposta legislativa
a todas as empresas que exerçam atividades
de programação ou empacotamento, inclusive
aquelas cujos canais ou pacotes sejam distribuídos mediante os serviços de TV a cabo, MMDS,
DTH e TVA (§ 4°);
– até a aprovação do regulamento do serviço de
acesso condicionado, só serão admitidas pela
Anatel renovações de outorgas, de autorização
do direito de uso de radiofrequências, alterações
na composição societária da prestadora, bem
como transferências de outorgas, de controle ou
demais alterações de instrumentos contratuais
referentes à prestação dos serviços, para prestadoras que se comprometerem com a Anatel
a promover a adaptação de seus instrumentos
de outorga para o serviço de acesso condicionado (§ 6°);
– após a aprovação do regulamento do serviço de acesso condicionado pela Anatel, só serão admitidas
tais alterações para prestadoras que adaptarem
seus instrumentos de outorga para o serviço de
acesso condicionado (§ 7°);
– a partir da aprovação da proposição, não serão outorgadas novas concessões ou autorizações para
a prestação dos serviços de TVA, DTH, MMDS
e TVA (§ 8°);
– a outorga para a prestação de serviço de acesso
condicionado estará condicionada a não detenção de outorgas para os serviços de TV a Cabo,
de MMDS, de DTH ou de TVA pela interessada
ou por suas controladas, controladoras ou coligadas (§ 9°);
– as atuais operações de TVA cujos atos de autorização de uso de radiofrequência estejam em vigor
até a data da promulgação desta Lei poderão ser
adaptadas para a oferta do Serviço de Acesso
Condicionado, permanecendo, neste caso, vigentes os atos de autorização de uso de radiofrequência associados pelo prazo remanescente
da outorga, contado da data dc vencimento de
cada outorga individualmente, não sendo objeto
de renovação adicional (§ 11).
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Com relação às concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), a medida prevê que
poderão solicitar, a qualquer tempo, a adequação do
contrato de concessão para eliminação das restrições
que vedem a possibilidade de que a concessionária do
serviço e suas coligadas, controladas ou controladoras
prestem serviço de TVC, inclusive nas áreas geográficas de prestação do serviço objeto da referida concessão, desde que se comprometam com a adaptação
obrigatória às disposições previstas (§.18).
Em sentido análogo, o art. 38 da proposição altera a redação do art. 86 da Lei n° 9.472, de 16 de julho
de 1997, para permitir que as empresas de telecomunicações constituída segundo as leis brasileiras, com
sede e administração no País, possam prestar diretamente outros serviços de telecomunicações que não
sejam objeto do contrato de concessão original. Antre
os critérios a serem observados na prestação desses
serviços estão previstos:
I – a garantia dos interesses dos usuários, nos mecanismos de reajuste e revisão das tarifas, mediante o compartilhamento dos ganhos econômicos
advindos da racionalização decorrente da prestação de outros serviços de telecomunicações,
ou ainda mediante a transferência integral dos
ganhos econômicos que não decorram da eficiência ou iniciativa empresarial;
II – atuação do poder público para propiciar a livre,
ampla e justa competição, reprimidas as infrações da ordem econômica;
III – existência de mecanismos que assegurem o adequado controle público no que tange aos bens
reversíveis.
O art. 39 veda que prestadoras dos serviços de
TV a Cabo, de MMDS, DTH e de TVA, bem como suas
controladas, controladoras ou coligadas, façam uso de
recursos do Fundo Nacional da Cultura, ou dos mecanismos de fomento e de incentivo previstos nas Leis
nos 8.685, de 20 de julho de 1993, e n° 8.313, de 23
de dezembro de 1991.
O PLC n° 116, de 2010, revoga o art. 31 da Medida Provisória (MPV) n° 2.228-1, de 2001, e os dispositivos constantes dos Capítulos 1 a IV, VI, e VIII a
XI da Lei n°8.977, de 6 de janeiro de 1995.
Por fim, o art. 42 estabelece que a Anatel e a
Ancine, no âmbito de suas respectivas competências,
regulamentem as disposições contidas na proposição,
em até cento e oitenta dias da sua publicação, ouvido o
Conselho de Comunicação Social (CCS). Considerar-se-á referendado o regulamento caso o Colegiado não
se manifestar no prazo de trinta dias do recebimento
da proposta.
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O art. 43 determina que a proposição entrará em
vigor na data de sua publicação.
A proposição foi submetida à apreciação das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ),
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (CCT), de Educação, Cultura e Esporte
(CE) e de Assuntos Econômicos (CAE). Por força do
Requerimento n° 801, de 2011, vem o PLC n° 116,
de 2010, à apreciação deste Plenário em regime de
urgência.
Haviam sido apresentadas perante a CCJ oito
emendas, a seguir descritas.
EMENDA N° 1 – CCJ
De autoria do Senador Adelmir Santana, propõe
nova redação ao inciso XII do art. 2° do PLC n° 116, de
2010, para ampliar o conceito de espaço qualificado.
Exclui da definição proposta os programas jornalísticos,
manifestações e eventos esportivos, além de programas
de auditório ancorado por apresentador. Considera que
esses programas, por sua natureza e importância, não
podem deixar de ser classificados como conteúdo de
espaço qualificado quando tratam de questões nacionais e regionais com tanta abrangência.
EMENDA N° 2 – CCJ
De autoria do Senador Adelmir Santana, a emenda pretende acrescentar um parágrafo 3° ao art. 31
da proposição, determinando que em cada pacote de
serviço ofertado ao assinante, ao menos a metade dos
canais deverão ser brasileiros produzidos no Brasil,
sendo que nenhum grupo econômico poderá deter mais
de vinte por cento dos canais desse pacote. A emenda apresentada visa, conforme seu autor, promover o
desenvolvimento da produção audiovisual brasileira,
dc forma isonômica entre os produtores brasileiros.
EMENDA N° 3 – CCJ
A proposta do Senador Alvaro Dias acrescenta
parágrafo único ao art. 13 da Lei n° 8.987, de 1995,
que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços previsto no
art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências, com vistas a proibir a cobrança de tarifa sem
a correspondente contraprestação de serviço, objetivamente medido ou identificado, nem a cobrança de
tarifa mínima, a qualquer título.
EMENDA N° 4 – CCJ
De autoria do Senador Alvaro Dias, a emenda
propõe a inclusão de um § 2º ao art. 29 determinando que nenhuma autorização de prestação de
serviço de comunicação audiovisual eletrônica de
acesso condicionado será negada, salvo por moti-
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vo relevante, que será tornado público, inclusive por
meio de divulgação no sítio da Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL) na rede mundial de
computadores (internet).

pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. Ademais,
o Senador Alvaro Dias entende que o capital social
da empresa não garante a qualidade ou presença de
conteúdos brasileiros.

EMENDA N° 5 – CCJ

EMENDAS DE PLENÁRIO

O Senador Alvaro Dias pretende alterar a redação
do parágrafo único do art. 1° do PLC n° 116, dc 2010,
para ressalvar expressamente do âmbito de aplicação
do projeto, além dos serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, os conteúdos distribuídos por
meio da internet.

Em Plenário foram apresentadas mais doze emendas, que passam a ser descritas a seguir:
O Senador Ataídes de Oliveira propôs, em duas
emendas, a supressão dos arts. 5° e 6°, por julgar inconstitucional o conteúdo dos dispositivos. Em relação
ao art. 5°, por vedar a exploração de serviços de telecomunicações por emissoras de radiodifusão: Quanto
ao art. 6°, por proibir a aquisição de direito de exploração de imagens de eventos de interesse nacional por
prestadoras de serviços de telecomunicações ou suas
coligadas, controladas ou controladoras.
Em uma terceira emenda, o Senador Ataídes de
Oliveira pretende suprimir o art. 38 do PLC nº 116, de
2010, que altera redação do art. 86 da LGT para permitir que as atuais concessionárias possam explorar
outros serviços de telecomunicações além daquele
objeto da concessão.
O Senador Geovani Borges submeteu cinco
emendas ao Plenário. A primeira delas altera a redação do art. 31 do PLC nº 116, de 2010, para retirar
da Ancine o poder de credenciar previamente todo
conteúdo que será veiculado na TV por assinatura.
Uma segunda emenda altera a redação do art. 5° do
projeto, eliminando a maioria das restrições à atuação
cruzada de empresas de radiodifusão e telecomunicações. Outra emenda propõe suprimir o art. 12 e os
incisos III e IV, bem como o § 6°, do art. 36 do PLC
n° 116, de 2010, sob a justificação de que se exigir
prévio credenciamento da Ancine para as atividades
de programação e empacotamento fere princípios
constitucionais da Ordem Econômica. Uma quarta
emenda propõe a supressão, do caput do art. 18, da
expressão “ou na modalidade avulsa de programação”, no sentido de promover diversidade de conteúdo jornalístico nos pacotes básicos de programação
ofertados aos assinantes. Por fim, uma quinta emenda altera a redação do art. 24, caput, no sentido de
limitar o tempo máximo destinado à publicidade comercial nos canais de TV por assinatura, tendo em
vista o interesse do usuário e a possibilidade de os
prestadores de serviço se remunerarem com o pagamento das assinaturas.
O Senador Cyro Miranda apresentou emenda
para acrescentar dois parágrafos ao art. 16 do PLC n°
116, de 2010, que define, como cota de programação,
a veiculação de três horas e meia semanais de conteúdo brasileiro de espaço qualificado em horário no-

EMENDA Nº 6 – CCJ
O Senador Alvaro Dias propõe que se inclua um
§ 4º no art. 5º do PLC nº 116, de 2010, de modo a deixar expresso que os limites à participação acionária
de concessionárias e permissionárias de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como
de produtoras e programadoras nacionais no capital
votante das prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo que se interconectem à
rede pública de telefonia, e vice-versa, não se aplicam
a empresas cujos conteúdos produzidos ou programados sejam disponibilizados pela internet.
EMENDA Nº 7 – CCJ
O Senador Alvaro Dias propõe suprimir os arts.
9°, caput e seu parágrafo único, 12, caput e seu parágrafo único, 15, 26, 36, caput e seus parágrafos,
do PLC nº 116, de 2010, por apresentarem vício de
inconstitucionalidade formal. Argumenta o autor da
emenda que, por ser o projeto de iniciativa parlamentar, não poderia alterar a atribuição legal de órgãos e
entidades da administração pública federal. Tal competência seria privativa do Presidente da República,
nos termos da Constituição Federal.
EMENDA Nº 8 – CCJ
O Senador Alvaro Dias propõe que sejam suprimidos os arts. 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, por vício
de inconstitucionalidade material. Segundo o autor da
emenda, o projeto interfere de maneira equivocada nas
atividades de produção e programação ao estabelecer distinção de tratamento entre empresa de capital
nacional e estrangeiro, em prejuízo aos interesses do
assinante. A interferência do Estado em atividades essencialmente privadas, protegidas pelos princípios de
liberdade de expressão e comunicação, extrapolaria
os ditamos do art. 174 da Constituição.
A distinção entre empresas de capital e estrangeiro e nacional, para fins de restrição da atividade
econômica privada, não encontraria suporte constitucional, particularmente após a revogação do art. 171,
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bre. A proposta cria uma alternativa para cumprimento
dessa meta ao permitir que o programador a substitua
por investimento em produção de, no mínimo, 13 horas
anuais de séries e filmes brasileiros.
O Senador Alvaro Dias submeteu três emendas
ao Plenário. A primeira versa sobre os canais de distribuição obrigatória referidos pelo art. 32 do projeto.
A emenda propõe a supressão dos §§ 2° e 14 desse
dispositivo, que asseguram a gratuidade e obrigatoriedade da cessão dos sinais das geradoras de radiodifusão para os distribuidores do serviço de acesso
condicionado. A segunda emenda reduz à metade o
tempo máximo de publicidade comercial autorizado
nos canais da TV por assinatura, em relação ao que
dispõe o projeto aprovado na Câmara. Uma terceira
emenda altera a redação do art. 5º para permitir que
emissoras de radiodifusão possam controlar, direta
ou indiretamente, prestadoras de serviços de telecomunicações, mantendo a restrição já prevista no
sentido inverso.
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Parece não haver dúvida quanto à necessidade premente da adoção de medidas que, tendo
em vista o desempenho e a estrutura do mercado
de TV por assinatura no Brasil, possibilitem seu desenvolvimento pleno e o aumento da penetração do
serviço no País.
Observe-se que, por falta de investimento e de
competição adequada em todas as etapas da cadeia de
valor, o mercado de TV por assinatura no Brasil cresceu
lentamente no período de 2001 a 2005, principalmente
em relação a outros serviços de telecomunicações. A
Figura 1 apresenta a evolução da base de assinantes
das três modalidades de TV por assinatura (MMDS,
Cabo e DTH), segundo dados da Associação Brasileira
de Televisão por Assinatura (ABTA).

II – Análise
O exame técnico das proposições legislativas
deve debruçar-se sobre pelo menos quatro fatores:
constitucionalidade, juridicidade, forma e mérito das
iniciativas.
Do ponto de vista constitucional, cabe destacar
não existir qualquer óbice, seja no plano formal seja
no plano material, que possa obstar o livre exame do
mérito da proposição. As temáticas jurídicas abordadas
pelo projeto conformam-se àquelas de competência
legislativa da União e das atribuições do Congresso
Nacional, nos termos, respectivamente, dos arts. 22,
inciso IV, e 48, inciso XII, da Lei Maior.
Do ponto de vista da técnica legislativa, não se
verifica a necessidade de fazer reparos ao PLC n° 116,
de 2010, uma vez que a proposição se mostra em conformidade com o disposto na Lei Complementar n° 95,
de 26 de fevereiro de 1998.
No que concerne ao mérito, somos de entendimento de que a iniciativa merece a melhor acolhida
desta Casa Legislativa. Dos debates travados e dos
valiosos subsídios colhidos ao longo da instrução da
matéria, tanto na Câmara dos Deputados como no
Senado Federal, esta Relatoria firmou convicção a
respeito da validade, oportunidade e necessidade da
medida em exame.
Com efeito, nesse caso, as questões de juridicidade e de mérito parecem indissociáveis, porque têm
o cerne compartilhado pela finalidade de lege ferenda, da qual surge o questionamento se a finalidade,
de fato, recomenda as alterações propostas.

A despeito do forte crescimento registrado desde
2007, que se explica pelo aumento da renda nacional,
pela atratividade das ofertas de serviços convergentes
(triple play) e, principalmente, pelo início das operações de DTH das companhias telefônicas, a penetração domiciliar de TV por assinatura permanece baixa,
em torno de quinze por cento. Esse indicador é três
vezes inferior ao da telefonia fixa e representa menos
de um quinto da presença domiciliar do Serviço Móvel
Pessoal (SMP).
O crescimento da receita bruta, por outro lado,
teve bom desempenho, o que se explica pela manutenção do nível de preços em patamares elevados e,
decisivamente, pelo incremento das assinaturas de
acesso à internet em banda larga e de telefonia associadas ao serviço original de TV. O número de Unidades Geradoras de Receita – a UGR é entendida como
cada assinatura de TV, de banda larga ou de telefone
fixo – triplicou desde 2001, superando quatorze milhões em 2010.
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A Figura 2 ilustra a evolução da receita bruta das
operadoras de TV por assinatura no Brasil, que atingiu
o valor de R$12,22 bilhões no ano passado.

Entretanto, se considerarmos apenas as tecnologias capazes de suportar, concomitantemente,
televisão, acesso à internet e telefonia (o que exclui
o serviço por satélite), nota-se que cerca de 70% dos
clientes já contribuem com duas ou três UGR. Considerando ainda que é o DTH (satélite) que hoje mais
contribui com novas assinaturas, espera-se que a taxa
de crescimento da receita não continuo a aumentar
nos próximos anos.
O diagnóstico para o pífio desempenho registrado
por esse mercado até 2006, que motivou a apresentação do Projeto de Lei n° 29, de 2007, na Câmara dos
Deputados, resumia-se cm: demanda reprimida, nível
elevado de preços – graças não apenas aos custos de
distribuição, mas igualmente aos do conteúdo contratado para ocupar a grade de programação – e excessiva
concentração econômica, esta justificada, em parte,
pelas dificuldades tecnológicas e regulatórias impostas aos operadores de MMDS, que não conseguiram
contribuir para o crescimento da oferta dos serviços.
Embora o diagnóstico não se tenha alterado suficientemente em nenhum aspecto, nos últimos três
anos o cenário começou a mudar lenta e positivamente
para o consumidor, com ofertas de pacotes de menor
preço, maior diversidade de escolha de operadores nos
grandes centros e boas produções nacionais ocupando mais espaço de tela, graças aos incentivos fiscais
previstos na legislação.
Nesse contexto é que chega ao Senado Federal o PLC nº 116, de 2010, cujo texto é resultado de
intenso e acalorado debate entre governo, empresas
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de radiodifusão e de telecomunicações, e produtores
e programadores nacionais e internacionais.
A proposição está estruturada sobre três linhas-mestras: a ampliação da concorrência nas atividades
de produção, programação, empacotamento e distribuição do conteúdo audiovisual; a defesa das empresas
brasileiras de comunicação; e o aumento da participação de mercado do conteúdo brasileiro.
Para dar efetividade a essas premissas, o projeto disciplina a atuação intersetorial de empresas de
telecomunicações e de radiodifusão; os incentivos à
produção de conteúdo brasileiro, na forma de cotas e
de financiamento estatal; e os direitos e obrigações
dos prestadores do serviço.
De modo a incrementar a competição no segmento de TV por assinatura, o projeto propõe a estruturação e a regulação de todos os segmentos da cadeia
produtiva do setor do audiovisual, ou seja, de todos
os elos que compõem a cadeia de valor do conteúdo
brasileiro: a produção, a programação, o empacotamento e a distribuição.
É importante observar que, em determinados
segmentos da comunicação, os diferentes elos da cadeia de valor são desenvolvidos e explorados por uma
única organização. É o caso, por exemplo, das geradoras de televisão aberta, que produzem, programam
e distribuem os conteúdos, numa verticalização das
atividades. No segmento de TV por assinatura, essas
atividades são normalmente exercidas por organizações distintas.
Ao definir claramente as atividades da cadeia do
audiovisual, o projeto delimita o campo de atuação das
firmas que disputam espaço nesse mercado. Separam-se as etapas de produção e programação – típicas da
indústria do Audiovisual – das de empacotamento e
distribuição, mais afetas ao negócio de telecomunicações, facilitando a atuação das agências reguladoras.
O projeto mantém os requisitos estabelecidos
pela MP n° 2.228-1, de 2001, para classificar unia
obra cinematográfica ou videofonográfica como conteúdo brasileiro:
a) ser produzida por empresa produtora
brasileira registrada na Ancine, ser dirigida por
diretor brasileiro ou estrangeiro residente no
País há mais de três anos, e utilizar para sua
produção, no mínimo, dois terços de artistas
e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil
há mais de cinco anos;
b) ser realizada por empresa produtora
brasileira registrada na Ancine, em associação
com empresas de outros países com os quais
o Brasil mantenha acordo de co-produção cinematográfica e em consonância com os mesmos;
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c) ser realizada, em regime de co-produção, por empresa produtora brasileira registrada na Ancine, em associação com empresas
de outros países com os quais o Brasil não
mantenha acordo de coprodução, assegurada a titularidade de, no mínimo, quarenta por
cento dos direitos patrimoniais da obra à empresa produtora brasileira e utilizar para sua
produção, no mínimo, dois terços de artistas
e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil
há mais de três anos.
Nota-se que, em todas as possibilidades, está
presente o envolvimento, ainda que minoritário, da
produtora brasileira, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da indústria local.
De suma importância para a diversificação da
produção nacional é a definição de produtora independente, que deve atender, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
a) não ser controladora, controlada ou
coligada a programadoras, empacotadoras,
distribuidoras ou concessionárias de serviço
de radiodifusão de sons e imagens;
b) não estar vinculada a instrumento que,
direta ou indiretamente, confira a sócio minoritário (quando entidade listada em “a”) direito de
veto ou qualquer tipo de interferência comercial
sobre os conteúdos produzidos;
c) não manter vínculo de exclusividade
que a impeça de produzir ou comercializar
para terceiros.
Essencialmente, o projeto conta com a atuação
integrada, mais bela demarcada, da Ancine e da Anatel para assegurar que o fomento estatal à produção
de conteúdo seja complementado por plataformas de
distribuição de alta capacidade, presentes em todo o
território nacional e que assegurarão espaço para veiculação do conteúdo brasileiro.
A distribuição de conteúdo, por constituir um serviço de telecomunicações, será regulada pela Anatel,
e a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) assume o
lugar da Lei do Cabo como principal instrumento legal
a reger todas as modalidades de transporte de sinais
de televisão por assinatura, independentemente da
tecnologia empregada pela operadora.
As atividades de produção e programação ficam plenamente a cargo da Ancine. A interface de
contato entre as duas agências ocorrerá na camada de empacotamento, que poderá ser exercida por
operadoras de telecomunicações ou por entidades
independentes, especializadas na organização de
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distintas programações que dialoguem com as distintas realidades brasileiras.
Pela clareza da estratégia regulatória, somos de
entendimento de que o PLC n° 116, de 2010, merece
a melhor acolhida desta Casa. Dos debates travados
e dos valiosos subsídios colhidos ao longo da instrução da matéria, tanto na Câmara dos Deputados como
no Senado Federal, esta Relatoria firmou convicção a
respeito da validade, oportunidade e necessidade da
medida em exame.
A aprovação do PLC n° 116, de 2010, deve acarretar as seguintes melhorias para a indústria brasileira
do audiovisual:
– permitirá que, em médio prazo, todas as operações
de TV por assinatura, independentemente da
plataforma tecnológica sobre a qual se assentem, estejam sujeitas aos mesmos direitos e
obrigações, em especial no que tange à participação de capital estrangeiro, às obrigações de
cotas de conteúdo nacional e de carregamento
de canais de interesse geral e utilidade pública,
e ao tratamento (isonômico e não discriminatório) para contratação de pacotes de conteúdos
audiovisuais;
– permitirá que as concessionárias de telecomunicações ampliem sua atuação no mercado de
distribuição de conteúdo, o que hoje é restrito
pela Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de 1995 (Lei
do Cabo). Essa flexibilização é fundamental para
que os investimentos em infraestrutura ocorram
no volume esperado e necessário;
– incrementará significativamente os recursos públicos
disponíveis para financiamento da produção audiovisual nacional, graças à elevação das fontes
de contribuição da Condecine;
– estimulará a produção de conteúdo audiovisual brasileiro, inclusive a de produtores independentes,
tendo em vista as obrigações de cotas estabelecidas por doze anos.
– facilitará a atuação conjunta de duas agências reguladoras – Ancine e Anatel – em prol de uma
efetiva regulação econômica dessa indústria.
Nesse contexto, aplicando-se o princípio da razoabilidade ao exame da proposição, segundo o qual
se pondera o ônus normativo imposto (pela simples
existência de mais uma lei) e eventual benefício trazido por essa lei à sociedade, constata-se a adequação
da proposição (a medida é apta à consecução do objetivo). Identifica-se, também, que não há excesso no
comando, nem meio gravoso para a sociedade.
Por fim, passamos a analisar as emendas apresentadas perante a CCJ e o Plenário.
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EMENDA N° 1 – CCJ

EMENDA N° 4 – CCJ

De autoria do Senador Adelmir Santana, propõe
nova redação ao inciso XII do art. 2º do PLC nº 116, de
2010, para ampliar o conceito de espaço qualificado.
Exclui da definição proposta os programas jornalísticos,
manifestações e eventos esportivos, além de programas
de auditório ancorado por apresentador. Considera que
esses programas, por sua natureza e importância, não
podem deixar de ser classificados como conteúdo de
espaço qualificado quando tratam de questões nacionais e regionais com tanta abrangência.
A definição de espaço qualificado proposta pelo
texto em exame tem inspiração na regulamentação internacional e é crucial no desenho da política de cotas
de conteúdo nacional construído. Dessa maneira, não
consideramos adequada qualquer alteração nesse
sentido. A emenda está rejeitada.

De autoria do Senador Alvaro Dias a emenda
propõe a inclusão de um § 2° ao art. 29 determinando que nenhuma autorização de prestação de
serviço de comunicação audiovisual eletrônica de
acesso condicionado será negada, salvo por motivo relevante, que será tornado público, inclusive por
meio de divulgação no sítio da Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL) na rede mundial de
computadores (internet).
A esse respeito, note-se que a Lei n° 9.472, de
16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações
– LGT), em seu art. 128, inciso II, dispõe que, para
os serviços prestados em regime privado, “nenhuma
autorização será negada, salvo por motivo relevante”,
tornando dispensável, assim, a previsão do referido
dispositivo. Por essa razão, a emenda está rejeitada.

EMENDA N° 2 – CCJ

EMENDA N° 5 – CCJ

De autoria do Senador Adelmir Santana, a emenda pretende acrescentar um parágrafo 3° ao art. 31
da proposição determinando que em cada pacote de
serviço ofertado ao assinante, ao menos a metade dos
canais deverão ser brasileiros produzidos no Brasil,
sendo que nenhum grupo econômico poderá deter
mais de vinte por cento dos canais desse pacote. A
emenda apresentada visa, conforme seu autor, promover o desenvolvimento da produção audiovisual
brasileira, de forma isonômica entre os produtores
brasileiros.
O desenho proposto pelo PLC n° 116, de 2010,
é resultado de amplo acordo entre os diversos segmentos envolvidos nas atividades incluídas no âmbito
de aplicação do projeto. Não consideramos prudente,
neste momento, fazer qualquer alteração que ponha
em risco o equilíbrio do modelo construído. Por isso,
somos de parecer pela rejeição da presente emenda.

O Senador Alvaro Dias pretende alterar a redação
do parágrafo único, do art. 1º do PLC n° 116, de 2010,
para ressalvar expressamente do âmbito de aplicação
do projeto, além dos serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, os conteúdos distribuídos por meio
da rede mundial de computadores (internet).
A alteração é, a nosso ver, despicienda. Efetivamente, não é necessário alterar a proposição para
fazer essa ressalva. Tendo em vista se tratar de serviços distintos, não há como abranger a internet dentro
da mesma regulamentação do serviço de televisão
por assinatura. Entendemos que a internet deve ser
regulada por lei própria, pelo que não acolhemos a
presente emenda.

EMENDA Nº 3 – CCJ
A proposta do Senador Alvaro Dias acrescenta
parágrafo único ao art. 13 da Lei n° 8.987, de 1995,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências, com
vistas a proibir a cobrança de tarifa sem a correspondente contraprestação de serviço, objetivamente medido ou identificado, nem a cobrança de tarifa mínima,
a qualquer título.
Conquanto consideremos que a questão da cobrança de assinatura básica merece discussão mais
aprofundada, entendemos que a matéria é estranha
ao objeto da presente proposição. Por essa razão, deixamos de acolher a presente emenda.

EMENDA N° 6 – CCJ
O Senador Alvaro Dias propõe que se inclua no
§ 4º no art. 5º do PLC n° 116, de 2010, de modo a deixar expresso que os limites à participação acionária
de concessionárias e permissionárias de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como
de produtoras e programadoras nacionais no capital
votante das prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo que se interconectem à
rede pública de telefonia, e vice-versa, não se aplicam
a empresas cujos conteúdos produzidos ou programados sejam disponibilizados pela rede mundial de
computadores (internet).
Também consideramos essa alteração despicienda. Tendo em vista que o projeto disciplina apenas a
oferta de canais de programação, ou seja, de conteúdos organizados em seqüência linear temporal, com
horários predeterminados, não há possibilidade de
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atingir significativamente o modelo de negócios e de
oferta típicos da internet.
O projeto, contudo, deverá regular a oferta de canais de programação via banda larga, à medida que se
tornem mais comuns no País, velocidades de acesso
compatíveis com a oferta de múltiplos canais. O uso de
tecnologia IP para oferta de vídeo sob demanda está
claramente excluído do escopo deste projeto. Nesse
sentido, não há razão para acolher a emenda proposta
pelo Senador Álvaro Dias.
EMENDA Nº 7 – CCJ
O PLC n° 116, de 2010, não invade competência
privativa do Presidente da República, apenas define
novas atribuições para Ancine e Anatel voltadas à regulação das atividades que compõem a cadeia de valor
da comunicação audiovisual de acesso condicionado.
Não haveria como estabelecer tais atribuições senão
por lei, e não há qualquer vício de iniciativa considerando ser competência do Congresso Nacional legislar
sobre a matéria. Nesse sentido, não procede a argumentação apresentada pelo autor da emenda.
EMENDA Nº 8 – CCJ
Alega-se que as atribuições conferidas à Ancine para regular a indústria audiovisual brasileira
extrapolariam princípios constitucionais da ordem
econômica, bem como o direito à liberdade de informação e comunicação assegurado pelo art. 220
da Carta Magna.
Não entendemos que à Ancine é dado o direito
de cercear a distribuição de qualquer conteúdo, nem
de impedir que uma empresa explore atividades de
programação e empacotamento, em função da natureza do conteúdo oferecido. Exige-se o credenciamento prévio apenas para que seja possível identificar e
acompanhar a atuação das empresas, com vistas a
desenhar a estrutura do mercado e facilitar a missão
dc regulá-lo. Não se trata de regulação cultural, como
alegam alguns, mas de regulação econômica do setor, com o objetivo de incrementar a concorrência e a
diversidade na oferta.
Em relação aos incentivos oferecidos apenas a
empresas de capital nacional, avalia-se que para fomentar a geração de emprego e renda e aprimorar a
capacitação técnica no País, é indispensável aumentar
a quantidade e o porte das produtoras e programadoras
brasileiras, razão pela qual parte das cotas é reservada
a esse grupo. Não obstante, o projeto mantém os incentivos fiscais previstos na legislação e que beneficiam
igualmente as filiais de produtoras e programadoras
estrangeiras. O projeto procura apenas assegurar o
envolvimento dos produtores nativos.
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Nesse sentido, propomos recusar a Emenda n°
8 – CCJ, de autoria do Senador Álvaro Dias.
Com referência às emendas de Plenário, seguem
as razões pelas quais julgamos ser desnecessária ou
inconveniente sua aprovação.
Em relação à supressão dos arts. 5º e 6º do projeto, não julgamos haver descumprimento de preceitos constitucionais, como aponta o Senador Ataídes
de Oliveira, Alega-se desacordo com o art. 3º, inciso
II, da Constituição, que elenca entre os objetivos da
República garantir o desenvolvimento nacional. Mas
esse é exatamente o objetivo de todo o PLC n° 116,
de 2010, inclusive dos dispositivos que estabelecem
restrições à atuação de determinados agentes. Ao
impor limitações ao exercício do poder econômico, o
projeto favorece a diversidade e a competição na oferta de conteúdos audiovisuais aos consumidores finais,
condições essenciais para o desenvolvimento desse
setor da economia nacional.
Em relação à alteração ao art. 86 da LGT, para
permitir que as concessionárias passem a explorar diretamente o serviço de acesso condicionado, entendemos que se trata de um objetivo específico do projeto.
Suprimir essa alteração significa negar um diagnóstico
já evidente de falta de concorrência no mercado de TV
por assinatura. Como serão as redes das concessionárias os principais meios para se ampliar a competição
na atividade de distribuição de conteúdo, é razoável,
por questões de custos, inclusive de natureza tributária,
que elas próprias – e não suas subsidiárias – possam
comercializar o serviço.
Em relação às emendas do Senador Geovani
Borges, cabem as seguintes considerações. O credenciamento junto à Ancine deve ser compreendido como
um ato vinculado, cuja aprovação dependerá apenas
do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares
previamente estabelecidos, e não de uma decisão discricionária dos diretores do órgão, baseada em critérios
subjetivos. E o credenciamento é indispensável para
que o órgão regulador tenha informações essenciais
ao cumprimento de sua missão. Portanto, não cabe
alterar essa característica do projeto.
A supressão de importantes restrições à participação cruzada entre empresas de radiodifusão e
telecomunicações, resultante da proposta de alterar
a redação do art. 5º do projeto, abrirá espaço para
que o poder econômico, em médio prazo, comprometa a diversidade e impeça a queda nos preços dos
conteúdos. Esse dispositivo assegura um equilíbrio
que não deve ser rompido entre os agentes econômicos envolvidos na oferta do serviço de acesso
condicionado.
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A emenda ao art. 18, por sua vez, retira do assinante o direito de contratar ou não um segundo canal
jornalístico, tornando sua inclusão na grade básica
obrigatória. Parece-nos mais razoável, portanto, manter
a redação aprovada na Câmara. Por fim, a emenda ao
caput do art. 24, no sentido de limitar o tempo máximo
destinado à publicidade comercial nos canais de TV por
assinatura, embora plausível, terá como consequência
imediata o repasse das receitas perdidas ao valor da
assinatura mensal. Para evitar prováveis impactos negativos nos preços do serviço, recomendamos manter
inalterada a redação do art. 24.
Se aprovada, a proposta do Senador Cyro Miranda permitiria que o Programador substituísse a
veiculação dc pelo menos três horas e meia semanais
de conteúdo brasileiro de espaço qualificado em horário nobre por apenas treze horas anuais de séries
e filmes brasileiros. Não nos parecem compatíveis
as duas alternativas, de forma que não recomendada aprovação.
Quanto às emendas submetidas pelo Senador
Alvaro Dias, devem ser levados em consideração os
seguintes aspectos. Suspender a oferta obrigatória e
gratuita dos sinais analógicos das emissoras de TV
aberta, abrindo a possibilidade de o cidadão deixar
de receber essa programação por meio do serviço de
TV por assinatura, será percebido pela sociedade em
geral como um retrocesso. Além de inconveniente,
avalia-se como desnecessária tal proposta, na medida
em que o projeto permite que a distribuição dos sinais
digitais seja livremente negociada entre empresas de
radiodifusão e de telecomunicações.
As demais emendas versam sobre ternas já abordados (tempo máximo de publicidade comercial nos
canais da TV por assinatura e participação cruzada
entre empresas de radiodifusão e telecomunicações),
sendo semelhantes os argumentos a recomendar sua
rejeição.
VI – Voto
Em face do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010, na forma
originária da Câmara dos Deputados, sendo rejeitadas
as emendas nº 1 a 8, apresentadas perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, bem como as
emendas submetidas em Plenário, sendo necessária
a seguinte emenda de redação:
EMENDA Nº 1 – PLENÁRIO (DE REDAÇÃO)
(ao PLC nQ 116, de 2010)
Dê-se ao inciso III do art. 35 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, nos termos
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propostos pelo art. 26 do Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2010, a seguinte redação:
“Art. 35. .................................................
...............................................................
III – o responsável pelo pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega das importâncias referidas no parágrafo único de art. 32;
.......................................................”(NR)
Sala das Sessões, – Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu peço ao Senador Cyro Miranda, se pudesse
ajudar aqui a Mesa, servindo como Secretário ad hoc.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Inicialmente... O Relator já concluiu?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Relator vai agora dar o parecer sobre as
emendas que vão ser lidas ainda, aqui.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Perfeito. Então,
serei breve, só aproveitar então, antes da continuação.
Eu queria somente registrar e me somar ao Voto de
Pesar, já assinado por V. Exª e pelo Senador Geovani Borges, em virtude do falecimento, neste final de
semana, do Comandante Annibal Barcellos, último
governador do Território Federal do Amapá e primeiro
governador eleito do Estado do Amapá.
Quero só informar à Casa, Presidente, de que,
na manhã de hoje, Macapá foi sede de uma belíssima cerimônia de despedida do Comandante Annibal
Barcellos. A capital do Estado parou e o comandante
recebeu as homenagens que, de fato, deve receber
pelos serviços prestados à causa do Amapá, à causa
de construção do Amapá e à causa de ter transformado o Amapá em um Estado da Federação brasileira.
Então, protocolei um requerimento de voto de pesar, já tive conhecimento da mesma proposta de autoria de V. Exª e do Senador Geovani Borges e só quero
me somar aos requerimentos já assinados por V. Exªs.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Miranda, proceda à leitura das emendas.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Pois não.
Sr. Presidente, do Senador Ademir Santana,
Emenda nº 2, apresentada perante a CCJ: “Dê-se ao
inciso XII do art. 2º do Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2010, a seguinte redação: (...)”;
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Do Senador Adelmir Santana, Emenda nº 3, apresentada perante a CCJ: “Acrescente-se ao art. 31 do
Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010.”;
Do Senador Ataídes Oliveira, Emenda nº 4: “Suprime-se o art. 5º do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010”;
Emenda nº 5, Senador Alvaro Dias: “Dê-se ao
art. 5º do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010,
a redação a seguir”...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço desculpas a V. Exª por interrompê-lo, mas
peço aos Srs. Senadores que permaneçam no plenário
da Casa, pois, em seguida, nós teremos que votar a
emenda à Constituição das medidas provisórias, que
será feita ainda nesta sessão.
Muito obrigado.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Do Senador Geovani Borges, Emenda nº 6: “Dá-se ao
art. 5º do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010,
a redação a seguir”;
Do Senador Ataídes de Oliveira, Emenda nº 7:
“Suprime-se o art. 6º do Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2010, renumerando-se os artigos”;
Do Senador Geovani Borges, Emenda nº 8: “Suprime-se o art. 12 e os incisos III e IV e o art. 6º do
Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010”;
Do Senador Cyro Miranda, Emenda nº 9: “Acrescentam-se os arts. 1º e 2º ao art. 16, do Projeto de Lei
da Câmara nº 116, de 2010”;
Do Senador Geovani Borges, Emenda nº 10:
“Suprime-se do caput do art. 18, do Projeto de Lei da
Câmara nº 116, de 2010, a expressão ‘ou na modalidade avulsa da programação’”;
Do Senador Alvaro Dias, Emenda nº 11: “Dá-se
ao caput do art. 24, do Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2010, a redação a seguir”;
Do Senador Geovani Borges, Emenda de nº 12:
“Dá-se ao caput do art. 24, do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010, a redação a seguir”;
Do Senador Geovani Borges, Emenda de nº 13:
“Dá-se ao art. 31, do Projeto de Lei da Câmara nº 116,
de 2010, a redação a seguir”;
Do Senador Alvaro Dias, Emenda nº 14: “Suprimem-se os §§ 2º e 4º do art. 32 do Projeto de Lei da
Câmara nº 116, de 2010, renumerando-se os parágrafos do dispositivo suprimido”;
Do Senador Ataídes de Oliveira, Emenda nº 15:
“Suprime-se o art. 38 do Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2010, renumerando-se os artigos.” e, finalmente;
Do Senador Alvaro Dias, Emenda nº 16: “Suprimem-se o art. 9º, caput e seu parágrafo único; 12,
caput e seu parágrafo único; 15; 26; 36, caput e seus
parágrafos, do PLC 116, de 2010.
São os seguintes as Emendas:
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EMENDA N° 1
(Ao PLC 116, de 2010)
Apresentada perante a CCJ
Dê-se ao inciso XII do art. 2° do Projeto de Lei da
Câmara n° 116, de 2010, a seguinte redação:
“Art. 2° ...................................................
...............................................................
XII – Espaço Qualificado: espaço total do
canal de programação, excluindo-se conteúdos
religiosos ou políticos, concursos, publicidade,
televendas, infomerciais, jogos eletrônicos, propaganda política obrigatória e conteúdo audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito;
...............................................................
.............................................................. ”
Justificação
A presente emenda visa ampliar o conceito de
espaço qualificado, incluindo programas jornalísticos,
manifestações e eventos esportivos e programa de
auditório ancorado por apresentador no rol da classificação do conteúdo do espaço qualificado.
Por isso, faz necessária a supressão dos programas acima descritos do rol de exclusão do conceito
de espaço qualificado.
Segundo a redação anterior, tais conteúdos não
integram o rol de conteúdo de espaço qualificado,
deixando de valorizar e divulgar a cultura nacional.
Considerando que o objetivo do projeto é o estímulo
à produção nacional e regional, por que deixar de fora
conteúdos que exprimem tão claramente a cultura do
nosso País? Tanto no esporte quanto no jornalismo, e
no programa de auditório, há uma expressiva manifestação cultural brasileira, ou por divulgá-la, como seria
o caso do conteúdo jornalístico, ou por incentivá-la e
apresentá-la ao telespectador, como seria o caso dos
eventos esportivos e dos programas de auditório, que
refletem tão claramente o cotidiano brasileiro.
Não há como não considerá-los conteúdo de espaço qualificado quando tratam de questões nacionais
e regionais com tanta abrangência.
Sala das Sessões, – Senador Adelmir Santana.
EMENDA N° 2 – CCJ
(ao PLC 116, de 2010)
Acrescente-se ao art. 31 do Projeto de Lei da Câmara n° 116, de 2010, o seguinte parágrafo 3°:
“Art. 31. .................................................
§ 3º Em cada pacote de serviço ofertado
ao assinante, ao menos a metade dos canais
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deverão ser brasileiros produzidas no Brasil,
sendo que nenhum grupo econômico poderá
deter mais de 20% (vinte por cento) dos canais desse pacote.”
Justificação
Esta emenda visa o fomento à industria audiovisual brasileira, já que o Brasil tem produção
audiovisual de qualidade, que pode e deve ser estimulada, para reforçar o pais como produtor mundial
de conteúdos.
Para viabilizar a produção audiovisual de qualidade, os canais devem ser organizados de modo
a garantir a distribuição de conteúdos brasileiros, de
origens diversificadas.
Com a estipulação de um percentual mínimo de
manutenção das empresas brasileiras, contaremos com
um louvável apoio às empresas de conteúdo já existentes, sendo que contribuirá também com o surgimento
de novos produtores brasileiros de conteúdo, além da
possibilidade de surgimento de novos empregos.
Portanto, pelo menos 50% (cinqüenta por cento)
dos canais comerciais escolhidos pelo dono da plataforma de distribuição devem ser de produção brasileira,
com a proibição do controle, por um determinado grupo
econômico, de mais do que 20% (vinte por cento) dos
canais comerciais escolhidos.
Deve-se ressaltar que um grupo econômico é o
conjunto de empresas que, ainda que independentes
juridicamente entre si, estão ligadas por relações contratuais ou por participação de capital, que pertencem
a empresários e grupos empresariais que exercem o
controle efetivo direto ou indireto. Essa é a razão pela
qual devemos coibir o privilégio de determinados grupos econômicos, que queiram controlar mais do que
20% (vinte por cento) dos canais comerciais.
Sendo assim, a emenda apresentada visa promover o desenvolvimento da produção audiovisual
brasileira, de forma isonômica entre os produtores
brasileiros.
Sala das Sessões, – Senador Adelmir Santana
EMENDA N° 3 – CCJ
(ao PLC 116, de 2010)
Acrescente-se ao art. 31 do Projeto de Lei da Câmara n° 116, de 2010, o seguinte parágrafo 3°:
“Art. 31. .................................................
........................................................................
§ 3° Em cada pacote de serviço ofertado
ao assinante, ao menos a metade dos canais
deverão ser brasileiros produzidos no Brasil,
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sendo que nenhum grupo econômico poderá
deter mais de 20% (vinte por cento) dos canais desse pacote.”
Justificação
Esta emenda visa o fomento à industria audiovisual brasileira, já que o Brasil tem produção audiovisual
de qualidade, que pode e deve ser estimulada, para
reforçar o país como produtor mundial de conteúdos.
Para viabilizar a produção audiovisual de qualidade, os canais devem ser organizados de modo
a garantir a distribuição de conteúdos brasileiros, de
origens diversificadas.
Com a estipulação de um percentual mínimo de
manutenção das empresas brasileiras, contaremos com
um louvável apoio às empresas de conteúdo já existentes, sendo que contribuirá também com o surgimento
de novos produtores brasileiros de conteúdo, além da
possibilidade de surgimento de novos empregos.
Portanto, pelo menos 50% (cinqüenta por cento)
dos canais comerciais escolhidos pelo dono da plataforma de distribuição devem ser de produção brasileira,
com a proibição do controle, por um determinado grupo
econômico, de mais do que 20% (vinte por cento) dos
canais comerciais escolhidos.
Deve-se ressaltar que um grupo econômico é o
conjunto de empresas que, ainda que independentes
juridicamente entre si, estão ligadas por relações contratuais ou por participação de capital, que pertencem
a empresários e grupos empresariais que exercem o
controle efetivo direto ou indireto. Essa é a razão pela
qual devemos coibir o privilégio de determinados grupos econômicos, que queiram controlar mais do que
20% (vinte por cento) dos canais comerciais.
Sendo assim, a emenda apresentada visa promover o desenvolvimento da produção audiovisual brasileira, de forma isonômica entre os produtores brasileiros.
Sala das Sessões, _ Senador Adelmir Santana.
EMENDA Nº 4 – PLENÁRIO
(ao PLC 116, de 2010)
Suprima-se o art. 5º do Projeto de Lei da Câmara
nº 116, de 2010, renumerando-se os demais artigos.
Justificação
A presente emenda visa suprimir texto inconstitucional, uma vez que a redação do artigo 5° atual proíbe
grupos brasileiros, permissionários e concessionários
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de prestarem o serviço de telecomunicações.
A Constituição Federal não estabelece restrição
à participação de empresas permissionárias/conces-
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sionárias de serviço de radiodifusão em outra atividade econômica, apenas restringe a participação em
capital social de empresa de radiodifusão no caso de
capital estrangeiro (em 30%), conforme previsão do
artigo 222/CF.
Portanto, é inconstitucional qualquer regra infraconstitucional que estabeleça restrição à participação
de empresa concessionária/permissionária de serviços
de radiodifusão em outra atividade econômica (Artigo
170/CF).
Sala das Sessões, 6 de julho de 2011. – Senador
Ataídes de Oliveira.
EMENDA Nº 5 – PLEN
(Ao PLC nº 116, DE 2010)
Dê-se ao art. 5º do Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2010, a seguinte redação:
“Art. 5º O controle ou a titularidade de
participação superior a 50% (cinquenta por
cento) do capital total e votante de empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações
de interesse coletivo não poderá ser detido,
direta, indiretamente ou por meio de empresa
sob controle comum, por produtoras e programadoras com sede no Brasil ficando vedado a
estas explorar diretamente aqueles serviços.
§ 1º O controle ou a titularidade de participação superior a 30% (trinta por cento) do
capital total e votante de concessionárias e
permissionárias de radiodifusão sonora e de
sons e imagens e de produtoras e programadoras com sede no Brasil, não poderá ser detido,
direta, indiretamente ou por meio de empresa
sob controle comum, por prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo,
ficando vedado a estas explorar diretamente
aqueles serviços.
§ 2º É facultado às produtoras e programadoras com sede no Brasil, diretamente ou
por meio de empresa sobre a qual detenham
controle direto, indireto ou sob o controle comum, prestar serviços de telecomunicações
exclusivamente para transportar conteúdo audiovisual das produtoras ou programadoras
com sede no Brasil para entrega às distribuidoras, desde que no âmbito da própria rede.
§ 3º É facultado às empresas prestadoras
de serviços de telecomunicações de interesse
coletivo, diretamente ou por meio de empresa
sobre a qual detenham controle direto, indireto
ou sob controle comum, controlar produtoras e
programadoras com sede no Brasil que exerçam atividades exclusivamente destinadas à
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comercialização de produtos e serviços para
o mercado internacional.”
Justificação
A presente emenda visa excluir a vedação de
que concessionárias e permissionárias de radiodifusão
sonora e de sons e imagens possam controlar, direta
ou indiretamente, empresas prestadoras de serviços
de telecomunicações de interesse coletivo.
Efetivamente, a vedação de que prestadoras de
serviços de telecomunicações de interesse coletivo detenham o controle ou a titularidade de participação superior a 30% (trinta por cento) do capital total e votante
de concessionárias e permissionárias de radiodifusão
sonora e de sons e imagens e de produtoras e programadoras com sede no Brasil mostra-se indispensável,
vez que a capacidade econômica das prestadoras de
serviços de telecomunicações é muitas vezes maior
que a das concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora e de sons e imagens e de produtoras e programadoras, o que poderia resultar em uma
onda de aquisições e fusões que não seria benéfica.
Porém, em sentido inverso, a possibilidade de
que empresas que exploram o serviço de radiodifusão
venham a controlar prestadoras de serviços de telecomunicações certamente será benéfica à sociedade,
vez que possibilitará um aumento da oferta.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2011. – Senador Alvaro Dias.
EMENDA Nº 6 – PLEN
(Ao PLC nº 116, DE 2010)
Dê-se ao art. 5º do Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2010, a seguinte redação:
“Art. 5º O controle ou a titularidade de participação superior a 50% (cinquenta por cento)
do capital total e votante de concessionárias e
permissionárias de radiodifusão sonora e de
sons e imagens não poderá ser detido, direta
ou indiretamente, por prestadoras de serviços
de telecomunicações de interesse coletivo.”
Justificação
O controle à propriedade cruzada entre empresas
de telecomunicações e de radiodifusão aprovado pela
Câmara dos Deputados não reflete as necessidades do
setor e, principalmente, dos usuários desses serviços,
na medida em que desincentiva investimentos privados na produção de conteúdo e cerceia, desnecessariamente, o direito de emissoras de rádio e televisão
e demais produtoras e programadoras de investirem
em redes próprias de distribuição.
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Propomos manter apenas a vedação ao controle
de concessionárias de radiodifusão por prestadoras de
serviços de telecomunicações, como forma de balancear o poder econômico de um segmento controlado
majoritariamente pelo capital estrangeiro.
Sala das Sessões, – Senador Geovani Borges.
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pretende extinguir. Por estarem vinculados, os dispositivos precisam ser alterados simultaneamente.

EMENDA No 7 – PLENÁRIO
(Ao PLC no 116, DE 2010)
Suprima-se o art. 6o do Projeto de Lei da Câmara
n 116, de 2010, renumerando-se os artigos.
o

Justificação
A presente emenda visa suprimir texto inconstitucional, uma vez que a redação do artigo 6o atual proíbe
a aquisição de direito de exploração de imagens de
eventos de interesse nacional por prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, bem
como suas controladas, controladoras ou coligadas.
O artigo deve ser suprimido, porque ao proibir a
aquisição de direitos de exploração de imagens está
em dissonância com todo o texto do projeto, vez que o
que este preconiza é o incentivo à produção de conteúdo nacional, que poderá ser feito por tais prestadoras
para veiculação. Não deve haver restrição para o fomento e produção/aquisição/divulgação de conteúdo
nacional (Art. 3o, II/CF).
Sala das Sessões, 6 de julho de 2011. – Senadora Ataídes de Oliveira.
EMENDA No 8 – PLEN
(Ao PLC no 116, DE 2010)

EMENDA Nº 9 _ PLEN
(ao PLC nº 116, de 2010)
Acrescentem-se os §§ 1º e 2º ao art. 16, do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010:
“Art. 16. .................................................
...............................................................
§ 1º O canal de espaço qualificado ficará
isento do cumprimento da obrigação descrita
no caput deste artigo se o responsável por sua
programação, direto ou indireto, investir na produção de um mínimo de 13 (treze) horas anuais de séries e filmes de Conteúdo Brasileiro,
para que tenham a sua primeira exibição no
referido canal de espaço qualificado e lá sejam
exigidos sem intervalos comerciais, garantindo, ainda, a distribuição das referidas séries e
filmes de Conteúdo Brasileiro em seu sistema
de distribuição por, no mínimo, 5 (cinco) anos.

Suprima-se o art. 12 e os incisos III e IV e o § 6
do art. 36 do Projeto de Lei da Câmara no 116, de 2010.

§ 2º A isenção prevista no § 1º aplica-se até o
limite de 10 (dez) canais de espaço qualificado por
entidade beneficiada”. (NR)

Justificação

Justificação

De acordo com a Constituição Federal, a ordem
econômica no Brasil funda-se na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, sendo assegurado
a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei. Julgamos,
portanto, inconstitucionais dispositivos que condicionem o exercício da atividade de seleção de obras e
programas audiovisuais ao credenciamento pela Agência Nacional de Cinema.
O art. 13 do projeto já estabelece a obrigação de
programadoras e empacotadoras de prestar informações à Ancine para fins de regulação e fiscalização
do setor, sendo assim dispensável o condicionamento
estabelecido no art. 12.
Ocorre que a supressão do art. 12 repercute na
disciplina do art. 36, que estabelece a suspensão temporária e o cancelamento do credenciamento que se

Caso o regime de cotas previsto no artigo 16
venha a ser aplicado indistintamente no Brasil, certos
canais de televisão por assinatura que já apresentam
relevante política de fomento à produção e distribuição
de Conteúdo Brasileiro, apto a atender a alta exigência do consumidor de canais “Premium”, teriam que
revisar tais políticas que têm se mostrado eficaz ao
longo dos anos.
Tais canais teriam que priorizar a aquisição de
conteúdos, ao invés de produzi-lo, com o intuito de
atender à nova legislação. Dessa forma, restariam menos recursos para o investimento em coproduções, o
que frustraria não somente as próprias programadoras,
mas também os consumidores e produtores independentes brasileiros.
Portanto, o acréscimo dos parágrafos 1º e 2º não
altera a proposta do sistema de quotas para o conteúdo nacional na comunicação audiovisual de acesso

o
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condicionado. Por outro lado, garante a continuidade de
outro modelo de fomento além do sistema de quotas, já
praticado por canais “Premium”, que tem sido benéfico
ao mercado audiovisual brasileiro, com produções de
alta qualidade distribuídas internacionalmente.
Assim, em alternativa às quotas, os responsáveis pela programação de canais devem comprovar,
concomitantemente:
i) Produção anual mínima de 13 (treze) horas de Conteúdo Brasileiro, em forma de séries ou filmes;
ii) Primeira exibição do referido Conteúdo Brasileiro
nos seus canais de espaço qualificado;
iii) Exibição de conteúdo qualificado sem intervalos
comerciais durante sua exibição; e
iv) Garantia de distribuição do referido Conteúdo Brasileiro em seu sistema de distribuição por, no
mínimo, 5 (cinco) anos.
Dessa forma, conclui-se que fica atendido o objetivo geral do sistema de quotas, de fomentar a produção
nacional e disseminar a cultura brasileira, mantendo-se ainda o modelo de negócios de canais Premium e
a satisfação dos consumidores dessa modalidade de
programação de alta qualidade.
Sala das Sessões, _ Senador Ciro Miranda.
EMENDA Nº 10 – PLEN
(ao PLC nº 116, de 2010)
Suprima-se do caput do art.18 do Projeto de Lei
da Câmara nº 116, de 2010, a expressão “ou na modalidade avulsa de programação”.
Justficação
O objetivo desta emenda é proporcionar diversidade de conteúdo jornalístico nos pacotes de programação sem custos incrementais a assinante. A redação
do art. 18 permite que um segundo canal jornalístico
seja oferecido na modalidade avulsa de programação,
o que implicaria o pagamento de um valor adicional ao
preço básico do pacote, desestimulando e até impedindo o acesso de diversos usuários do serviço.
Sala das Sessões, – Senador Geovani Borges.
EMENDA No 11 – PLEN
(Ao PLC no 116, de 2010)
Dê-se ao caput do art. 24 do Projeto de Lei da
Câmara no 116, de 2010, a seguinte redação:
“Art. 24. O tempo máximo destinado à
publicidade comercial em cada canal de programação não deverá exceder ao limite de
12,5% (doze e meio por cento) do horário de
programação diária.
................................................................”.
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Justificação
As empresas programadoras e produtoras de
conteúdo para o serviço de telecomunicações de interesse coletivo têm como sua principal fonte de receita
o preço pago pelo usuário pelo serviço.
Assim, não parece razoável que empresas que
têm outra fonte de captação de recursos, possam concorrer em igualdade de condições com as emissoras
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, que têm
como única fonte de recursos a venda de espaços publicitários em sua grade.
Ademais, manter o percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) como tempo máximo destinado à publicidade comercial nos canais de programação vai de
encontro frontal ao interesse do consumidor, que paga
por um serviço pelo conteúdo não publicitário.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2011. – Senador
Álvaro Dias.
EMENDA Nº 12 – PLEN
(ao PLC nº 116, de 2010)
Dê-se ao caput do art. 24 do Projeto de Lei da
Câmara nº 116, de 2010, a seguinte redação:
“Art. 24. O tempo máximo destinado à
publicidade comercial em cada canal de programação não deverá ser superior a 30% (trinta
por cento) do limite estabelecido para o serviço
de radiodifusão de sons e imagens, podendo
a Ancine estabelecer limites diferenciados de
acordo com o tipo de programa e o público a
que se destina o canal.
.............................................................. ”
Justificação
A julgar pela receita total do segmento de TV por
assinatura no ano de 2010, os canais de programação e o próprio serviço de acesso condicionado são
perfeitamente viáveis no Brasil apenas com as receitas advindas das assinaturas, considerando que os
distribuidores também exploram outros serviços de
telecomunicações, como o de banda larga.
Portanto, julgamos abusivo que o tempo máximo
de publicidade comercial em canais pagos seja idêntico
ao estabelecido para a radiodifusão, cuja fonte única
de receita provém dos anunciantes.
Ao tempo em que preservamos o espaço publicitário nos canais pagos, pois permitem que o anunciante direcione melhor sua mensagem, buscamos
também proteger o assinante contra abusos, inclusive
junto ao público infanto-juvenil na exploração da publicidade comercial.
Sala das Sessões, – Senador Geovani Borges.
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EMENDA Nº 13 – PLEN
(ao PLC nº 116, de 2010)
Dê-se ao art. 31 do Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2010, a seguinte redação:
“Art. 31. A prestadora do serviço de acesso condicionado deverá tornar pública a empacotadora dos pacotes por ela distribuídos,
sendo vedada a oferta de pacotes em desacordo com esta lei.”
Justificação
De acordo com a Constituição Federal, a ordem
econômica no Brasil funda-se na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, sendo assegurado
a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei. Além disso, o art. 220 de nossa Lei Maior impede que sejam
estabelecidas restrições à criação, à expressão e à
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo.
Não compete à Ancine ou a qualquer órgão estatal, portanto, selecionar ou restringir previamente
o conteúdo que poderá ser distribuído ao assinante do serviço de acesso condicionado. Se o agente
descumprir a legislação, que se lhe aplique a sanção
correspondente.
Sala das Sessões, – Senador Geovani Borges.
EMENDA Nº 14 – PLENÁRIO
(Ao PLC nº 116, de 2010)
(Senador Álvaro Dias)
Suprimam-se os parágrafos 2° e 14 do artigo 32
do Projeto de Lei da Câmara n° 116, de 2010, renumerando-se os parágrafos do dispositivo suprimido.
Justificação
O Capítulo VII do Projeto de Lei da Câmara n°
116/2010, que dispõe sobre Distribuição de conteúdo
pelas prestadoras do serviço de acesso condicionado, determina, em seu artigo 32, algumas regras para
que as prestadoras de serviço de acesso condicionado
disponibilizem os sinais dos canais de programação
de distribuição obrigatória para diversas destinações.
Dentre os canais de oferta obrigatória, existem os
canais destinados à distribuição integral e simultânea,
sem inserção de qualquer informação, do sinal aberto
e não codificado, transmitidos em tecnologia analógica pelas geradoras locais de radiodifusão de sons e
imagens (Art. 32, I).
Ocorre que a redação do projeto, de forma inconstitucional e ilegal, determina que a cessão às
distribuidoras das programações das geradoras locais
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de radiodifusão de sons e imagens, será feita a título
gratuito e obrigatório (Art. 32, § 2°).
A redação atual apesar de possibilitar o estabelecimento de acordos comerciais, quando se trata de
programação transmitida com tecnologia digital, determina que caso não haja acordo pactuado entre geradora local de radiodifusão e distribuidoras, as geradoras
locais poderão exigir que sua programação (digital)
seja distribuída gratuitamente na área de prestação
de serviço de acesso condicionado, no entanto, sem
possibilidade de pagamento por parte da distribuidora
(Art. 32, § 14).
Verifica-se aqui a existência de inconstitucionalidade e ilegalidade dos parágrafos 2º e 14 do artigo
32 do projeto de lei em questão, na medida em que,
além da garantia do direito de propriedade disposto
no art. 5º, XXII, da Constituição Federal, a Lei dos Direitos Autorais (Lei n° 9.610/98) resguarda a criação
das emissoras de radiodifusão, na medida em que são
protegidas pelo seu Art. 7°, inciso VI, e ainda, confere
às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução
de suas emissões (Art. 95 da Lei nº 9.610/98), a seguir:
“Art. 7° São obras intelectuais protegidas
as criações do espírito, expressas por qualquer
meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível
ou intangível, conhecido ou que se invente no
futuro, tais como:
...............................................................
VI – as obras audiovisuais, sonorizadas
ou não, inclusive as cinematográficas; “
“Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a
retransmissão, fixação e reprodução de suas
emissões, bem como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de frequência
coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares
de bens intelectuais incluídos na programação.”
Portanto, o fato é que o serviço de radiodifusão
é explorado mediante concessão, cujos termos devem
assegurar o seu equilíbrio econômicofinanceiro, além
de ser um serviço gratuito para o telespectador, que
nada paga, Brasil afora, para desfrutar das informações e do entretenimento propiciado pela presença
ubíqua da televisão, motivo pelo qual as geradoras
de radiodifusão não podem ser compelidas a disponibilizar gratuitamente seus sinais (analógico ou digital)
às prestadoras de serviço de acesso condicionado.
Vale ressaltar ainda que estas prestadoras de
serviço de acesso condicionado, diferentemente das
empresas de radiodifusão, ofertam seus serviços de
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forma onerosa aos usuários, além de lucrarem com
verbas publicitárias.
Por estas razões, os dispositivos indicados deverão ser suprimidos da redação do PLC nº 166/2010, por
conterem vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2011. – Senador
Álvaro Dias.
EMENDA N° 15 – PLENÁRIO
(ao PLC nº 116, de 2010)
Suprima-se o art. 380 do Projeto dc Lei da Câmara
n° 116, de 2010, renumerando-se os artigos.
Justificação
O artigo 38 do Projeto de Lei em discussão estabelece nova redação ao Artigo 86 da Lei Geral de
Telecomunicações (Lei n° 9472, de 16 de julho de
1997), permitindo que as concessionárias de telecomunicações explorem quaisquer outros serviços diversos
daqueles descritos no objeto da concessão.
No entanto, a redação vigente do artigo 86 da Lei
Geral de Telecomunicações estabelece que a concessão somente seja outorgada a empresa constituída no
país, segundo as leis brasileiras, e criada para explorar
exclusivamente os serviços de telecomunicações objeto
da concessão. Foi com esse compromisso que as empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações
receberam as concessões para prestarem serviços de
telecomunicações à época da privatização, premissa
essa que não pode ser alterada.
Sabemos que hoje o serviço de telecomunicações
do país deixa a desejar quando nos referimos a sua
qualidade e tarifas, portanto, se esta casa não suprimir
o artigo 38 proposto, o pais estará contribuindo para
a degradação maior ainda da qualidade do serviço
de telecomunicações e para a elevação ainda pior do
preço das tarifas do serviço prestado.
O cumprimento das obrigações de uma concessionária de serviços de telecomunicações, mais do
que mera autorizatária, conforme previsto na LGT, é
de tamanha importância para difundir o serviço outorgado que não se pode permitir que a mesma concessionária possa prestar outros serviços em detrimento
do serviço objeto da concessão.
Portanto, precisa-se manter a exigência de criação
e especificação empresas para exploração exclusiva
dos serviços de telecomunicações, motivo pelo qual
se impõe a supressão do Artigo 38 do texto do Projeto
de Lei da Câmara n° 116/2010.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2011. – Senador
Ataídes de Oliveira.
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EMENDA N° 16 – PLEN
(Ao PLC n° 116, de 2010)
(Senador Alvaro Dias)
Suprimam-se os artigos 9º caput e o seu parágrafo único, 12 caput e o seu parágrafo único, 15, 26,
36 caput e seus parágrafos, do PLC nº 116, de 2011.
Justificação
A presente emenda tem por objetivo suprimir os
artigos inseridos por iniciativa parlamentar ao PLC
n° 116, de 2011. As referidas matérias têm vicio de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista estarem
restritas à iniciativa legislativa privativa do Presidente da República, nos termos do art. 61, § 1°, inciso II.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a inconstitucionalidade de normas
que alteram a atribuição legal de órgãos e entidades
da administração pública federal, quando apresentada por parlamentares, conforme os julgados a seguir:
“É indispensável a iniciativa do chefe
do Poder Executivo (mediante projeto de lei
ou mesmo, após a EC nº 32/2001, por meio
de decreto) na elaboração de normas que de
alguma forma remodelem as atribuições de
órgão pertencente à estrutura administrativa
de determinada unidade da Federação.” (ADI
3.254, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em
16-11-2005, Plenário, DJ de 2-12-2005.)
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei
alagoana nº 6.153, de 11-5-2000, que cria o
programa de leitura de jornais e periódicos em
sala de aula, a ser cumprido pelas escolas da
rede oficial e particular do Estado de Alagoas.
Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo
estadual para legislar sobre organização administrativa no âmbito do Estado. Lei de iniciativa
parlamentar que afronta o art. 61, § 1°, 11, e,
da CF, ao alterar a atribuição da Secretaria de
Educação do Estado de Alagoas. Princípio da
simetria federativa de competências. Iniciativa
louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa.” (ADI
2.329, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento
em 14-4-2010, Plenário, DJE de 25-6-2010.)
“Ação direta de inconstitucionalidade.
Lei nº 6.835/2001, do Estado do Espírito Santo. Inclusão dos nomes de pessoas físicas e
jurídicas inadimplentes no Serasa, Cadin e
SPC. Atribuições da Secretaria de Estado da
Fazenda- Iniciativa da Mesa da Assembleia
Legislativa. Inconstitucionalidade formal. A
Lei nº 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da
Assembleia Legislativa do Estado do Espíri-

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

to Santo, cria nova atribuição à Secretaria de
Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder
Executivo daquele Estado. À luz do princípio
da simetria, são de iniciativa do chefe do Poder
Executivo estadual as leis que versem sobre a
organização administrativa do Estado, podendo
a questão referente à organização e funcionamento da administração estadual, quando não
importar aumento de despesa, ser regulamentada por meio de Decreto do chefe do Poder
Executivo (...). Inconstitucionalidade formal,
por vício de iniciativa da lei ora atacada.” (ADI
2.857, Rei. Min. Joaquim Barbosa, julgamento
em 30-8-2007, Plenário, DJ de 30-11-2007.)
Pelo exposto, solicito que a presente emenda seja
acolhida no intuito de sanar a inconstitucionalidade do
PLC n° 116, de 2011.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2011. –
Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço ao Sr. Relator que profira o seu parecer sobre as emendas apresentadas que já estão em
suas mãos.
PARECER Nº 770, DE 2011–PLEN
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foram apresentadas à Mesa novas emendas: a
Emenda nº 16 e a Emenda nº 15.
Então, Sr. Presidente, quero dizer a V. Exª que,
nesse quadrante, seria importante que pudéssemos
até nos posicionar sobre as emendas apresentadas:
as que foram apresentadas pelo Senador Adelmir
Santana – duas emendas; pelo Senador Alvaro Dias
– com diversas emendas lidas; e pelo Senador Cyro.
Eu gostaria, inclusive, de dizer o porquê da rejeição
dessas emendas.
A emenda que me chega à mão agora é a emenda do Senador Alvaro Dias, que foi apresentada agora
à Mesa e que pede a supressão do art. 9º, caput e
seu parágrafo único; 12, caput e seu parágrafo único; 15; 26; 36, caput e seus parágrafos; do PLC 116.
As emendas tratam da questão da iniciativa do Poder
Executivo, mediante projeto de lei ou mesmo após a
Emenda Constitucional 32, e da elaboração de normas
que, de alguma forma, remodelem atribuições de órgão
pertencente à estrutura administrativa de determinada
unidade da Federação.
Portanto, a emenda do Senador Alvaro apresentada agora é muito parecida com a emenda apresentada pelo Senador Adelmir Santana, que se refere à
constitucionalidade dessa matéria.
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Quero dizer, Sr. Presidente, que não há nenhum
óbice. Na realidade, o § 13 da Lei nº 8.987, de 1995,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão
para a prestação de serviços, no art. 175 da Constituição Federal e outras providências... Com isso nós
consideramos que a questão apresentada pelo Senador, no que diz respeito à emenda que já havia sido
apresentada antes pelo Senador Altemir, no que tange à cobrança, é uma matéria estranha à presente
propositura.
No que diz respeito à constitucionalidade, Sr. Presidente, não há nenhum tipo... E tanto a emenda do
Senador Alvaro, apresentada agora, quanto a emenda
do Senador Cyro Miranda e a emenda que trata dessa questão, do Senador Alvaro Dias, não há nenhuma
invasão de competência. E é importante salientar a
Emenda 7, também apresentada com essa finalidade.
Quero lembrar que não há nenhuma invasão
dessa chamada competência privativa do Presidente
da República, no que diz respeito às atribuições a que
se refere na Emenda 16 o Senador Alvaro Dias para
órgãos como Ancine e Anatel, que são voltados à regulação das atividades que compõem a cadeia. No caso
da Ancine, o valor da comunicação do audiovisual de
acesso condicionado.
Dessa forma não haveria como estabelecer, Sr.
Presidente, tais atribuições, senão por lei. Não há qualquer vício de iniciativa, considerando-se a competência
do Congresso Nacional para legislar sobre a matéria.
Nesse sentido não procede a emenda ora apresentada.
Portanto, entendemos que a Emenda 8 também,
que alega que essas atribuições conferidas à Ancine
para regular a indústria do audiovisual brasileiro extrapolariam princípios constitucionais da ordem econômica, bem como a intenção da emenda em afirmar que
há uma colisão com o direito de liberdade de informação e comunicação, assegurado no art. 220 da Carta
Magna... Dessa forma não entendemos que à Ancine,
no caso específico do PL nº 116, é dado o direito de
cercear a distribuição de qualquer conteúdo. Não faz
parte do projeto de lei ora em discussão nesta Casa,
nem de impedir que uma empresa explore a atividade
de programação e empacotamento. Portanto, em função da natureza do conteúdo oferecido a Ancine não
terá o papel, Sr. Presidente, de romper essa barreira da
liberdade e vasculhar o conteúdo produzido. Exige-se o
credenciamento prévio apenas para que seja possível
identificar e acompanhar a atuação das empresas, com
vista a se desenhar a estrutura de mercado e facilitar a
missão de regulação. Não se trata de regulação cultural,
muito menos, como alegam alguns, esse aspecto no
que diz respeito a uma ordem de censura. É, sim, na
prática, um aspecto da regulação econômica do setor,
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com o objetivo, inclusive, de ampliar a concorrência, a
diversidade da oferta.
Em relação aos incentivos oferecidos apenas para
as empresas de capital nacional, avalia-se que, para
fomentar a geração de emprego e renda e aprimorar a
capacitação técnica do País, é indispensável aumentar
a quantidade e o porte de produtoras e programadoras
brasileiras. Razão pela qual, Sr. Presidente, parte das
cotas é reservada a esse grupo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª está dando parecer sobre a emenda?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Portanto, sem nenhum tipo de choque, colisão ou
qualquer tipo de agressão à nossa Constituição, a
dispositivos legais.
Nesse sentido, somos pela rejeição das emendas,
acatando, inclusive, uma única emenda, que, como já
foi lida anteriormente, foi uma emenda de redação, de
adequação ao texto.
Portanto, quanto às emendas apresentadas tanto
na CCJ quanto aqui em plenário, somos pela rejeição
e pela aprovação da matéria conforme, inclusive, a sua
gênese, a sua forma original, saída da Câmara, sendo rejeitadas as emendas, tanto as apresentadas na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania quanto
as emendas apresentas a este Plenário.
Sr. Presidente, quero aqui apresentar a nossa
redação final e submeter essa matéria à discussão e
à apreciação deste Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A redação final será feita após a votação do
projeto.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Ok, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer é favorável e contrário às emendas apresentadas, e apresentando uma emenda de
redação.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
V. Exª dispõe de dez minutos, na forma regimental.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, nós
acabamos de ouvir o bem trabalhado parecer do eminente Senador Walter Pinheiro. Laborioso, detalhista,
que entre outras preocupações teve a de esclarecer à
Casa que o PL nº 116, tal como vem hoje ao exame do
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Senado, em nenhum momento colide com a legislação
vigente e nem muito menos com a Constituição Federal.
É uma pena, nobre Senador Walter Pinheiro, que
o projeto não tenha sido submetido ao escrutínio da
Comissão de Constituição e Justiça da nossa Casa.
Dessa forma, se tivesse sido submetido à Comissão
de Constituição e Justiça, V. Exª teria tido tempo para
examinar melhor as emendas que foram apresentadas
pelo Senador Alvaro Dias, por mim, por vários outros
Senadores da Situação e membros da Oposição. Porque V. Exª veria, no exame dessas emendas, que o
Projeto de Lei nº 116, que ora estamos examinando,
se compõe, do ponto de vista da constitucionalidade
e do mérito, de duas partes distintas: a primeira parte,
que se originou num projeto de lei, se não me engano,
do Deputado Paulo Bornhausen e de outras iniciativas
com o mesmo objetivo, visa permitir que as empresas
de telecomunicação possam atuar também na TV a
cabo, para resumir a história.
Eu não tenho nenhuma objeção a essa parte
do projeto. Não vejo nenhum inconveniente de ordem
constitucional e nem muito menos de mérito. Acredito
que isso poderá permitir, do ponto de vista inclusive
do consumidor, uma maior oportunidade de escolha
pela diversificação da oferta.
O problema está, em minha opinião, nas emendas que foram introduzidas na Câmara pelo Deputado
Bittar. Essas emendas é que carregam o problema,
no meu ponto de vista, de uma inconstitucionalidade
absolutamente insanável, daquelas que um estudante
de direito de segundo ano, dessas faculdades que têm
100% de reprovação na OAB, consegue derrubar com
uma petição de duas páginas. Porque é evidente que
houve aí uma invasão da competência, da prerrogativa
exclusiva do Poder Executivo de propor ao Congresso
Nacional legislação que diga respeito a atribuições do
órgão do Poder Executivo.
A Ancine, todos nós sabemos, é uma autarquia,
uma autarquia especial e integra, portanto, a administração indireta federal. É competência exclusiva do
Presidente da República, nos termos do art. 61, § 1º,
II, e, a iniciativa de leis que disponham sobre criação
e extinção desses órgãos e, também, ao reservar a
prerrogativa de dispor, mediante decretos, sobre a organização e funcionamento da administração federal,
quando não implicarem aumento de despesa, também
reserva ao Poder Executivo, ao Presidente da República, a iniciativa de leis sobre atribuições desses órgãos.
Isto é objeto, Srs. Senadores, de uma jurisprudência
absolutamente tranquila do Supremo Tribunal Federal.
Poderia citar aqui, mas não vou citar para não cansá-los, uma dezena pelo menos de Ações Diretas de In-
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constitucionalidade, visando impugnar leis onde houve
afronta a esta prerrogativa do Executivo.
Ora, o Senado da República, o Congresso Nacional, tem o dever de produzir leis válidas. Nós não
podemos, não devemos, não temos o direito de fechar
os olhos às inconstitucionalidades, especialmente
inconstitucionalidades de tal forma rombudas como
essas que contém o Projeto de Lei nº 116, na parte
que diz respeito às competências da Ancine. Pois por
iniciativa Parlamentar está se dando competências a
uma agência reguladora, autarquia especial, competências essas que não tinham sido fixadas por lei de
iniciativa do Poder Executivo.
Então, se o Congresso, se o Senado aprovar esta
parte do projeto que atribui competências à Ancine, mediante emendas de iniciativa Parlamentar, o Congresso
Nacional, o Senado da República estará conscientemente, deliberadamente, afrontando a Constituição.
E não há sanção da Presidência que possa suprir, que possa corrigir, que possa sanar o vício de iniciativa. Também há uma jurisprudência absolutamente
tranquila e remansosa do Supremo no sentido de que,
a posterior sanção não supre nem convalida a nulidade oriunda do vício de iniciativa, que é uma nulidade
formal absoluta.
Agora, do ponto de vista material, eu vejo também uma constitucionalidade flagrante. O Senador
Walter Pinheiro nos disse que cerca de 8% dos domicílios brasileiros dispõem de um serviço de TV a cabo.
Um serviço pago. Cada uma dessas pessoas que têm
acesso à TV a cabo, que dispõem desse serviço em
sua residência, é um assinante. Ele comprou. E está
no seu direito de consumidor, na sua relação contratual com quem lhe fornece o serviço, o direito de assistir aquilo que o provedor do conteúdo lhe oferecer.
Não cabe a nós, mandatários dos cidadãos brasileiros, estabelecer uma legislação com restrições a
este direito, ao direito dos assinantes da TV a cabo,
de assistirem aquilo que lhe convier, aquilo que lhes
der prazer, aquilo que eles acharem conveniente. E
não cabe, muito menos a um órgão da administração
federal, no caso, a Ancine, dizer aquilo que o brasileiro
pode assistir no horário nobre, naquele canal de TV a
cabo que ele comprou e pelo qual ele está pagando.
Não tem o menor cabimento isso.
Nós não recebemos, quando fomos eleitos, procuração dos nossos eleitores para isso. Um órgão, a
Ancine, uma autarquia dirigida por burocratas anônimos, que nós não sabemos quem são, poder dizer:
Olha, este programa pode, esse não pode; este é o
horário nobre e aquele não é o horário nobre. O que
é horário nobre, nobre Presidente Sarney, na televisão? Vamos delegar à Ancine dizer o que é um horá-
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rio nobre e dizer quais são os conteúdos que podem
ser veiculados nesse horário considerado nobre por
ela? Cabe à Ancine credenciar os provedores desse
conteúdo, os programadores, os empacotadores e os
distribuidores. É condição, nos termos deste Projeto
de Lei, de existência dessas empresas o credenciamento pela Ancine.
Portanto, se aprovarmos este Projeto nós estamos dando à Ancine o direito de dizer quais são as
empresas difusoras de conteúdo... Quais são as empresas que têm o direito de existir e aquelas que não
têm o direito de existir; aquelas que são credenciadas
e as que não forem credenciadas.
Mais ainda, o Projeto diz, atribui à Ancine, inclusive é uma competência absolutamente discricionária,
de, a juízo dela, a juízo da direção da Ancine, dispensar
essas empresas provedoras de conteúdo, distribuidoras ou empacotadoras, do cumprimento das exigências das leis. Está no art. 12 da lei, Senador Sarney,
que a Ancine...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Só para concluir, Sr. Presidente.
Que a Ancine poderá, examinando cada caso,
dispensar as empresas distribuidoras de conteúdo
do cumprimento da lei que nós vamos aprovar. Cabe
à Ancine. Ora, isso é um absurdo, é uma excrescência. E, neste sentido, com o objetivo de eliminar um
Projeto de Lei que traz no seu germe, no seu núcleo
uma idéia boa; eliminar a ganga bruta de um acréscimo absolutamente inconstitucional e ilegítimo, é que
nós apresentamos as emendas que queremos votar
destacadamente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, inscrito
para discutir o projeto.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, um novo marco legal para
esse setor é necessário. Que as empresas de telefonia
denominadas “teles” possam competir, também, é admissível. Mas o que não se admite é a aprovação de
um marco regulatório com vícios de inconstitucionalidade. Há flagrantes inconstitucionalidades no Projeto
que estamos discutindo, Sr. Presidente. Há matérias
inseridas no Projeto originário da Câmara que devem
ser analisadas melhor. Foram incorporados ao texto
do Projeto, por emenda Parlamentar, alterações nas
competências institucionais da Ancine.
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Essas novas atribuições são absolutamente inconstitucionais, pois não respeitam a competência
privativa do Presidente da República, na iniciativa de
matérias dessa natureza, previstas no art. 61, §1º, inciso II, da Constituição Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
unânime, no sentido de declarar inconstitucionais essas matérias. É indispensável a iniciativa do Chefe do
Poder Executivo, mediante Projeto de Lei, ou mesmo
após Emenda Constitucional nº 32, de 2001, por meio
de Decreto, na elaboração de normas que, de alguma
forma, remodelem as atribuições de órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada Unidade
da Federação.
Temos Relatório da Ministra Ellen Gracie, do dia
16/11/05. Temos ainda Relatório do Ministro Joaquim
Barbosa (julgamento em 30-8-2007). São matérias
similares que foram julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal, portanto consagrando jurisprudência que não
pode ser ignorada pelo Senado Federal.
Sr. Presidente, trata-se de uma delegação de poder inconstitucional. Os eventuais gestores da Ancine
passam a atribuir a si o poder que deveria ter origem
na legislação, a partir da Constituição Federal, e a impor normas, de forma arbitrária.
Além da inconstitucionalidade formal, referente
às atribuições da Ancine, no Mérito, essas alterações
também afrontam outros princípios constitucionais.
A Ancine, como aqui já disse o Senador Aloysio
Nunes, é uma agência criada para o fomento da atividade audiovisual, mas o projeto altera essa condição
para agência reguladora da atividade do audiovisual
que não é um serviço público sujeito a outorgas. Não
há como não identificar nesse propósito a inconstitucionalidade referida.
Esse artifício tem a nítida intenção de obter o controle da mídia pela esfera estatal, permitindo restrições
aos direitos de comunicação social e à concessão de
indevidos poderes de regulação da programação audiovisual pela Ancine.
Ora, Sr. Presidente, ao aprovar esse projeto, estamos delegando à Ancine o poder de regulação da
programação audiovisual. O projeto passa a permitir
que a Ancine autorize ou não a programação de um
canal de TV paga, defina qual é o seu horário nobre,
podendo cassar, banir esse canal de ser veiculado.
Portanto, são poderes exorbitantes através de uma
delegação de poder inconstitucional.
O açodamento por parte do Senado Federal em
votar esse projeto, que inicialmente foi designado para
ser analisado por cinco comissões, traz a impossibilidade de se discutir com profundidade um dos mais
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importantes temas da proposição que é a inserção de
cotas de conteúdo brasileiro dentro dos canais.
Esse tema deveria ser amplamente debatido para
analisarmos com cuidado se há violação dos princípios
da propriedade autoral e a liberdade de comunicação
e expressão.
Segundo o eminente jurista Ives Gandra, com
o regime de cotas, os canais de conteúdo qualificado
terão de descompilar sua programação e o assinante
terá de assistir aos produtos compulsoriamente programados por vontade do Estado. Ou seja, o cidadão
brasileiro que se torna assinante, que paga para ter
a oportunidade de escolher a programação que mais
lhe agrada, acaba tendo que aceitar a imposição do
Estado brasileiro, acaba tendo que aceitar a manifestação de vontade e de preferência de administradores
eventuais que são nomeados para a agência.
Portanto, Ives Gandra aponta que esse artigo e
diversos outros do Projeto afrontam o princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, do planejamento
indicativo para o segmento privado e, principalmente,
o direito do consumidor.
É importante salientar que o Projeto apresenta
alguns avanços positivos, entretanto possui diversos
pontos que deveriam ser estudados com muito critério
e prudência em todas as Comissões do Senado Federal. Que há uma afronta ao direito do consumidor não
há dúvida, e que o Governo acaba confessando a sua
capacidade em estimular e oferecer condições para
uma produção artística no nosso País competente, o
Governo acaba, sim, confessando a sua fragilidade em
matéria de estímulo à produção cultural e artística no
nosso País na medida em que admite ser necessária
uma reserva de mercado para que esses setores da
produção artística e cultural brasileira possam competir
ou possam sobreviver.
O que eu gostaria de destacar, que está se transformando em rotina no Congresso Nacional, é que determinado grupo que é beneficiado por um dispositivo
de lei passe a pressionar o Congresso para que a Lei,
como um todo, seja aprovada, independentemente dos
prejuízos que os outros dispositivos do projeto possam
acarretar a toda a população do País, ou seja, o que
vale é o interesse pontual. Se determinado artigo desse
projeto vem em benefício de determinado setor há a
defesa intransigente mesmo que nos demais artigos
toda a população tenha seus interesses comprometidos.
Sr. Presidente, apresentamos várias emendas e
vamos deixar de pedir destaque para todas elas, privilegiando a Emenda nº 16, estamos, Senador Aloysio,
pedindo destaque para a Emenda nº 16, que suprime
os artigos 9º, caput e o seu parágrafo único; o 12,
caput e seu parágrafo único; o 15, 26 e 36, caput, e
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seus parágrafos do Projeto 116, para excluir do texto
do projeto as inconstitucionalidades aqui referidas durante esse nosso pronunciamento.
Esperamos que os Srs. Senadores possam acolher esta emenda para que, quanto ao mérito, o projeto
seja aprovado naquilo que é essencial para se instituir
um marco regulatório mas sem afronta à Constituição,
sem invasão de competência, sem delegação de poder exorbitante e inconstitucional e sem ferir o direito
do consumidor.
Essas são as preocupações que...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
concluo, Sr. Presidente. Essas são as preocupações
que sustentam a priorização desta única emenda entre
tantas apresentadas por nós e pelos colegas senadores. Nós estamos priorizando exatamente a Emenda nº
16 por essas razões expostas e queremos apelar para
que os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras possam
aprovar esta emenda, eliminando as inconstitucionalidades do projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Senador Demóstenes, só para, com a permissão
de V. Exª, dizer da nossa alegria em termos presentes
aqui na Casa os alunos da Faculdade Integrada Claretiana, de Rio Claro, São Paulo.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Muito bem. Bem-vindos!
Sr. Presidente, estamos vendo hoje no Senado
mais uma mostra da truculência do governo federal.
Esse é um projeto, Sr. Presidente, que apareceu aqui
o ano passado, ele tinha um único objetivo: fazer com
que as teles pudessem também participar do serviço
de TV a cabo e ele foi completamente inchado, modificado, transformado num monstrengo na Câmara
dos Deputados.
Para se ter idéia, acho que, no mínimo, metade dos artigos são completamente inconstitucionais,
metade é de gritante inconstitucionalidade! E vejam
os senhores, eu era o Relator desse projeto, e, para
que pudessem votar aqui, sem que houvesse nenhuma alteração, isso aqui foi tirado de forma violenta
da minha mão, e foi inclusive puxado para o Senado,
porque o Governo não aceita nenhuma modificação.
Quer que passe conforme foi aprovado na Câmara
dos Deputados. Eu não entro sequer na polêmica das
teles, porque me parece que o Governo vai ter que
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pagar uma indenização poupada para as empresas
que operavam em um determinado sistema, pagaram
milhões de reais para poderem operar dessa forma,
e o Governo fez a opção para trazer também para o
serviço de TV a cabo as teles.
Pois bem, haverá um preço e esse preço será
pago pelo consumidor. Não acredito que essa medida
seja inconstitucional. Só estão lesando aqueles que
compraram, e compraram muito caro, o serviço de
distribuição de TV a cabo.
Agora, imaginem o seguinte: que lucro tem o
consumidor com isso aqui? O lucro é zero, o lucro é
nenhum. Pelo contrário! Ouvi dizer aqui que vai baratear para o consumidor, vai encarecer para o consumidor, porque simplesmente eliminaram o sistema
de competição. O capital estrangeiro foi totalmente
banido. E, aliás, é inconstitucional, porque a restrição
ao capital estrangeiro já foi derrubado pelo Supremo
Tribunal Federal. E isso em nome de se promover a
industria nacional.
Agora, imaginem: uma indústria com capital 100%
nacional, com artistas nacionais, com empregados
nacionais. Essa empresa, com capital 100% nacional
pode produzir zero de conteúdo nacional! Então, se
a idéia era proteger o Brasil, porque não estão protegendo o conteúdo brasileiro? Estão protegendo a
indústria brasileira.
E com a restrição do capital o que irá acontecer?
Vai acontecer que o governo vai ter de manter essas
indústrias. Vai se criar mais uma sinecura, e com isso
a Ancine foi inchada, a Ancine foi inflada, a Ancine se
transformou em um monstrengo. Esse projeto transforma a Ancine em um monstrengo.
A Ancine agora vai poder, inclusive, fazer censura prévia, que é o chamado controle de conteúdo. O
termo é o mesmo da época da ditadura militar. Estão
ressuscitando, dentro da Ancine, o fantasma da censura prévia: tem que haver credenciamento, tem que
haver autorização. A Ancine, em alguns casos, pode
até dispensar as exigências dessa lei, pode aplicar
sanções e pode descredenciar. Quem tem o direito de
fazer isso é o Congresso Nacional. Quem pode fazer
isso é um órgão da administração direta. E censura
prévia, em nenhum caso, pode ser feita. Trata-se aqui
de um questionamento que nós vamos fazer junto ao
Supremo Tribunal Federal.
Novamente, com aquela ideia de que nós temos
que proteger o Brasil, estão criando cotas dentro do
sistema de TV pago. O sistema é pago. Quem quer
comprar um programa, compra o programa que quiser. O sistema aberto de televisão tem determinados
requisitos. Do sistema fechado, eu particularmente não
gosto, mas se o sujeito quer assistir a filme americano,
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a enlatado o dia inteiro, é direito dele, ele está pagando
por isso. Agora, vai ter de assistir, no horário nobre, a
três horas e meia de um conteúdo nacional, possivelmente um lixo, de fundo de quintal, com dinheiro público. E quem é que vai patrocinar isso? É aquele que
não quer assistir àquele tipo de programa. Vai pagar
para que a Ancine tenha recursos e esses recursos
possam ser utilizados para a produção de lixo nacional.
O bom filme brasileiro, esse tem espaço em qualquer lugar. A Rede Globo não produz filmes extraordinários? As novelas da Rede Globo não passam no
mundo todo? A Rede Bandeirantes não faz o mesmo?
A Rede Record, o SBT? Mas não. O que querem novamente é criar aquela história do “coitadismo”: não,
a empresa nacional precisa ser protegida.
A empresa nacional precisa ser incentivada. E aí
a gente já sabe muito bem. É a história das ONGs. Não
criaram as ONGS porque o Governo não dava conta
de fazer o serviço todo? E as ONGs, hoje, são o quê?
O que são as ONGs?
Nós estamos criando mais uma sinecura no Brasil. Estamos criando mais um instrumento para desvio
do recurso público. E onde é que está a mérito? Onde
é que está a qualidade?
Não! Nós queremos fazer com que qualquer coisa
de péssima qualidade possa entrar no horário nobre.
Não interessa. Quem é que vai regular isso? É a própria Ancine. Regular!
Senador Randolfe Rodrigues, V. Exª que é um
emérito constitucionalista, nós fizemos esta Constituição para quê? Como é que alguém pode analisar
credenciamento, conteúdo? Isso, no Brasil, é livre. Nós
estamos implantando no Brasil um sistema horrível.
Vou dizer: o Governo está fazendo a aprovação desse
projeto de lei do jeito que bem entende, do jeito que
bem quer. E vejam só como a coisa é direcionada: o
art. 24 aqui – os outros já foram todos mencionados,
as inconstitucionalidades aqui são de caminhão – vem
e dá a essa TV a cabo a mesma oportunidade de fazer
a mesma quantidade de comercial da TV aberta. Então, você tem lá 25% de uma hora; então, 15 minutos
de propaganda na TV aberta. Essa TV a cabo vai ter
o mesmo direito. Mas ninguém vai assistir mais a isso.
Ou seja, todo mundo compra para ver a programação,
e aí vai fazer-se um esforço redobrado para poder assistir ao canal que se quer comprar.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Exatamente. Diz aí o nosso querido Senador
Aloysio que vão colocar, daqui a pouco, A Voz do Brasil
no sistema de TV a cabo.
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Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o patriotismo se exerce de outra forma; exerce-se com eficiência; exerce-se com honradez; exerce-se fazendo
com que as coisas caminhem corretamente.
Enchem aqui de produtores – isso não me impressiona; de gente que faz filme e toma dinheiro do
setor público – também não me impressiona. O que
me impressiona é ter uma lei boa, uma lei salubre,
uma lei saudável.
“Ah, tem que programar aqui, porque eu vou
precisar fazer, neste instante, um conteúdo nacional.”
Existe conteúdo nacional de péssima qualidade, como
existe conteúdo estrangeiro de péssima qualidade.
É claro que eu gostaria de ter um canal brasileiro
com 24 horas de uma programação extraordinária. Se
não temos, não vai ser pela mão do governo. Porque
mão de governo sempre deturpa. Não estou falando
deste Governo, estou dizendo de qualquer governo.
Governo é incompetente para muitas coisas e, na área
cultural, é um desastre, é um arraso.
(Interrupção do som.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Para concluir, Sr. Presidente.
De sorte que votarei contra. Estou autorizado pelo
meu presidente Senador Agripino Maia, que votará a
favor porque não quer que o projeto de lei volte para a
Câmara, ele tem ideia formada sobre a conveniência
de ampliação do sistema de TV a cabo, a dizer que
vamos questionar junto ao Supremo Tribunal Federal
tudo isto que consideramos censura, xenofobia, agressão à Constituição, essa quantidade enorme de artigos
inconstitucionais que colocaram nesta lei. Não temos
força para modificar a lei; nem para modificar a lei para
voltar para a Câmara. O Governo não nos deixa fazer
isso. Vamos perder, como estamos acostumados a
perder, mas vamos atrás do nosso guardião, que é o
Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Marcelo Crivella.
(Pausa.)
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, escutei atentamente vários oradores
que me antecederam nesta tribuna. O Senador Demóstenes Torres foi o último Senador a me anteceder.
Senador Demóstenes Torres, impressionou-me a
fala de V. Exª; impressionou-me no momento em que
V. Exª claramente mostra à Nação brasileira a inconstitucionalidade deste projeto.

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Impor algo a uma empresa, impor algo à sociedade é prova indubitável da inconstitucionalidade. Mas o
Governo dita as ordens nesta Casa. Infelizmente para
a nossa democracia, o Governo faz o que quer, aprova
o que quer aqui nesta Casa. E nesta noite, meu caro
Presidente, nós vamos sair daqui com mais uma lei inconstitucional aprovada pelos Senadores governistas.
É mais um caminho da corrupção, afirmou o Senador
Demóstenes Torres.
Ó corrupção maldita, que assola, que toma conta
deste País! Ó corrupção desenfreada que, nos últimos
anos, tomou conta da Nação brasileira! O que aprovamos hoje – com certeza, a maioria, por ser governista,
vai aprovar –, como diz o Senador Demóstenes, é mais
um caminho para a corrupção. Como se não bastasse isso, Senador Demóstenes Torres, a corrupção no
Brasil disparou assustadoramente, meu caro Jarbas
Vasconcelos, depois que o Governo petista assumiu o
comando desta Pátria, desta Pátria querida que assiste
assustada, todas as semanas, às notícias de corrupção nos Ministérios. E ainda estão dizendo, Brasil, e aí
começaram a dizer, Brasil, que a Dilma está fazendo
uma varredura na corrupção.
Varrendo o quê? Varrendo os petistas que eles
mesmos colocaram nos Ministérios para fazerem a
corrupção nesta Pátria? Eles mesmos os colocaram
para facilitar a corrupção nesta Pátria!
Eles colocam os corruptos, colocam na rua e
passam a elogiar.
Nação brasileira, preste atenção; meus caros
brasileiros e brasileiras, prestem atenção; meu Líder
do meu partido querido, preste atenção ao que disse
o Presidente Nacional do PT prestando solidariedade
a Mário Moyses, aquele senhor do Ministério do Turismo que foi preso há poucos dias.
Olhem como eles defendem os corruptos: o Presidente Nacional do PT, Deputado Rui Falcão, defendeu ontem o ex-Presidente da Embratur Mário Moyses
preso na operação da Polícia Federal. Rui, Presidente
do PT, assina uma nota de solidariedade a esse corrupto petista chamado Mário Moyses.
Isso é varredura, Brasil?
Isso é varredura, Brasil?
Quem colocou os corruptos no Ministério? Foi o
Lula ou a Dilma? Quem colocou?
Que varredura está fazendo a Dilma? De onde
vieram esses corruptos? Todos são apadrinhados petistas, colocados pelos petistas dentro dos Ministérios.
Assinem! Provem que a Dilma está certa: assinem a CPI da Corrupção! Eu quero vir aqui ter o prazer de citar, um por um, o nome dos Senadores que
assinarem a CPI da corrupção! Eu quero vir aqui....
O quanto eu tentei, o quanto eu batalhei para evitar
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o roubo do Dnit! Foram bilhões! Por que a Dilma não
varreu logo?! Por que a Dilma demorou, deixou roubar
bilhões de reais dos cofres dos brasileiros?! E agora
volta a se repetir a mesma história!
Assinem! Assinem, Senadores! Tenham a coragem
de assinar! Ajudem a Dilma a varrer a corrupção neste
País! Ajudem, Senadores! Se V. Exªs assinarem a CPI
da corrupção, aí eu vou voltar a esta tribuna para dizer
que a Dilma está fazendo verdadeiramente uma varredura. Se não, Brasil, ela está dizendo para não ter CPI
aqui no Senado Federal. Assinem, Senadores! Assinem,
Senadores! Mostrem que a Presidenta quer que V. Exªs
mostrem ao Brasil a cara dos corruptos! E quantos ainda
estão neste Governo! E quantos ainda vão aparecer! E
quantos estão escondidos ainda! Malditos que acabam
com a Pátria, a roubar o povo brasileiro!
Assinem, Senadores. Assinem, Senadores. Assinem a CPI da corrupção. Eu quero ter o prazer de
voltar a esta tribuna e parabenizar um por um de V.
Exªs; se não, eu continuarei dizendo nesta tribuna,
minha Pátria querida: não se está fazendo varredura
coisa nenhuma! O que se está fazendo é proteger a
corrupção neste País.
Senador eminente, competente, histórico brasileiro José Sarney, hoje vamos mostrar mais uma vez à
Pátria como este Senado se curva às ordens da Presidenta, como este Senado, mesmo sabendo que esse
projeto não é bom, mesmo sabendo que é um projeto
impositivo e inconstitucional, povo brasileiro, vai obedecer à ordem da Presidenta! Se não, a Presidenta
manda tirar os cargos de cada um!
Muito obrigado, Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Encerrada a discussão ‑ V. Exª está inscrito para
encaminhar a votação ‑, passamos a proceder à leitura de
três emendas apresentadas no plenário, subscritas pelo
Senador Demóstenes Torres: uma emenda supressiva,
a Emenda nº 17, que pede a supressão do art. 12 do
projeto de lei; outra, também do Senador Demóstenes,
pedindo a supressão do parágrafo único do art. 9º e de
outros artigos; e outra, também do Senador Demóstenes Torres, pedindo a supressão dos arts. 16, 17, 19,
20, 21 e 23, bem como de seus incisos e parágrafos.
São as seguintes as emendas:
EMENDA SUPRESSIVA Nº 17
(Ao PLC nº 116, de 2010)
Suprima-se o art. 12 do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010, e renumere-se o artigo posterior.
Justificação
O condicionamento das atividades de programação e empacotamento a credenciamento na Ancine
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fere os princípios constitucionais da livre iniciativa e
da liberdade de expressão. Esse conhecimento equivale a um registro junto à Agência, que, por sua vez,
implica na necessidade de um aval para o exercício da
atividade artística, de comunicação e intelectual, que
deveria ser livres. Nesse sentido, há flagrante violação
dos incisos IX e XIII do art. 5º da Constituição Federal.
Isto posto, reputa-se fundamental a expressão
do referido dispositivo.
Sala das Sessões, – Senador Demóstenes Torres
EMENDA SUPRESSIVA N° 18
(Ao PLC n°116, de 2010)
Suprimam-se o parágrafo único do Artigo 9º e os
artigos 10, 12, 13, 21, 22, 31 e 36, incisos III e IV do
Projeto de Lei da Câmara n° 116, de 2010.
Justificação
A regulação de conteúdo audiovisual, prevista no
parágrafo único dos artigos 9 e artigos l0, 12, 13, 21,
22, 31 e 36, incisos e IV do PLC n° 116/2010, infringe
o direito de liberdade de expressão, direito fundamental garantido pelo artigo 5°, inciso IX da Constituição
Federal.
O projeto de lei que se discute trata de determinar, em diversos dispositivos, que todo e qualquer conteúdo dos chamados canais de conteúdo qualificado
seja submetido à validação e fiscalização pela ANCINE, agência criada pela Medida Provisória n° 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001, que tem como finalidade
precípua fomentar o cinema e produções nacionais.
Submeter todo o conteúdo de produção audiovisual à prévia Fiscalização e conhecimento da ANCINE nada mais é do que uma forma de censurar tal
atividade, conferindo ao Estado, através de uma das
suas agências, uma prerrogativa incompatível com a
democracia, a qual ataca frontal e manifestamente a
Constituição Federal.
Cumpre comentar que os principies consagrados
no artigo 5º da Constituição Federal são cláusulas pétreas, ou seja, não são suscetíveis de alteração pelo
Poder Constituinte derivado, nem ao menos por meio
de entenda constitucional dada sua qualidade elementar e fundamental para estruturação de nossa pátria.
Ainda, no Capítulo V da Constituição Federal temos: Da comunicação social.
Logo no artigo 220 mais um dispositivo que confere proteção a liberdade de expressão artística, senão vejamos:
“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto
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nesta Constituição. §1° – Nenhuma lei conterá
dispositivo que possa constituir embaraço à
plena liberdade de informação jornalística em
qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, III e XIV.
§ 2° É vedada toda e qualquer censura
de natureza política, ideológica e artística. (...)”
Por fim, ante a flagrante afronta ao direito de liberdade de expressão, uma vez que se condiciona a
atividade de comunicação audiovisual de acesso condicionado ao prévio credenciamento, conhecimento
e fiscalização por parte da Ancine, sugiro que sejam
excluídos o parágrafo (mico dos artigos 9 e artigos 10,
12. 13, 21, 22, 31 e 36, incisos III e IV.
Sala das Sessões, – Senador Demóstenes Torres.
EMENDA SUPRESSIVA N° 19
(Ao PLC nº 19, de 2010)
Suprimam-se os artigos 16, 17, 19, 20, 21 e 23
do Projeto de Lei da Câmara n° 116, de 2010, bem
como seus incisos e parágrafos:
Justificação
Não há dúvidas de que o Estado deva incentivar a
produção de conteúdo audiovisual brasileira, fomentar
essa indústria e resguardar a cultura nacional. Entretanto, os artigos 16, 17, 19, 20, 21 e 23 estabelecem
um sistema de cotas de conteúdo nacional dentro dos
canais e outro no pacote de canais programados pelas
distribuidoras do serviço de acesso condicionado. A
atividade de programação e empacotamento são atividades comerciais puramente privadas, não dependem
de concessão pública e nem estão sujeitas à regulação prevista no artigo 21, XI da Constituição Federal.
Trata-se de atividades econômicas de exercício livre,
que não pressupõe outorgas e que já se submete a
cadastros para o cumprimento de obrigações acessórias, como dita o artigo 220 da Constituição Federal.
Por outro lado, os artigos propostos retomam o
tema da restrição ao capital estrangeiro, mais uma vez
adotando forma não prevista em nosso regulamento
jurídico, conflitando frontalmente com a Constituição
Federal. Com a revogação do artigo 171 da Constituição Federal, não pode haver no Brasil distinção
de tratamento entre o capital nacional e estrangeiro
para os fins do exercício de atividade econômica, que
cuja regulação não esteja expressamente prevista na
Constituição Federal. A proposta viola ainda o artigo
174 da Constituição Federal, pois as atividades objeto
da restrição são privadas ou exercidas no regime privado onde a atividade do Estado deve ser meramente
indicativa. Não pode a lei determinar e uma autarquia
federal fiscalizar restrições postas ao exercício de tais
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atividades econômicas. A hipótese do art. 18 constitui-se em ingerência de tal ordem equivocada e descabida, a ponto de obrigar a operadora a inserir canal
jornalístico adicional, gerando verdadeiro incentivo à
desistência de se ofertar qualquer programa de conteúdo jornalístico na grade de programação, por conta dos custos operacionais, colidindo com o § 1o do
artigo 220 da Constituição Federal. Em suma, a regra
proposta incentiva a desinformação.
Sala das Sessões, – Senador Demóstenes Torres
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou pedir ao relator que profira parecer sobre
as emendas apresentadas.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, apenas para fazer um registro
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero dizer ao Relator que as emendas foram
apresentadas no plenário. Se V. Exª desejar, o Regimento lhe permite 24 horas para oferecer parecer, mas,
se V. Exª quiser oferecer já, poderá oferecê-lo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em entendimento
com os autores dos destaques da oposição, nós pactuamos que votaremos uma votação nominal de destaque,
que é o destaque à Emenda nº 16, do Senador Alvaro
Dias, que é uma emenda supressiva ao art. 9º. Então,
o acordo é que rejeitaremos os pedidos de destaque
todos em globo, menos o destaque à Emenda nº 16,
que será votado posteriormente, após a votação da
matéria, Sr. Presidente, de forma nominal, de acordo
com entendimento mantido com a oposição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Relator, Senador Walter Pinheiro.
PARECER Nº 771, DE 2011–PLEN
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesse sentido, quero dar o
meu parecer às emendas apresentadas pelo Senador
Demóstenes Torres: a Emenda nº 17, a Emenda nº 18,
a Emenda nº 19 e outra emenda aqui, sem numeração
– a Emenda nº 20?
Na realidade, Sr. Presidente, somos pela rejeição
das emendas apresentadas ao texto, pela aprovação
da emenda de redação que já consta e já foi por mim
lida no art. 36, inciso III. Portanto, rejeitando as demais
emendas apresentadas, Sr. Presidente, ressalvando
que teremos a votação nominal do destaque para a
Emenda nº 16.
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O nosso voto é pela rejeição de todas as emendas, com exceção da emenda de redação apresentada
pelo relator ao art. 35, inciso III dessa lei.
Era isso que tinha a declarar, Sr. Presidente.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Acir Gurgacz.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, apenas para destacar que votaremos favoravelmente ao projeto, em função do acordo de
destaque para a Emenda nº 16. E, posteriormente,
votaremos favoravelmente à Emenda nº 16.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Há sobre a mesa requerimentos de destaque
que vão ser lidos.
Com referência ao requerimento de destaque, a
Presidência...
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Passo a ler o Requerimento nº 1.004, de 2011, que
requer, nos termos do art. 312, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, o destaque para votação em
separado dos seguintes dispositivos do PLC nº 116,
de 2010, do Senador Demóstenes Torres.
Outro requerimento é o de nº 1.005, de 2011,
que requer, nos termos do art. 312, § 2º, do Regimento
Interno do Senado Federal, o destaque para votação
em separado dos seguintes dispositivos do PLC nº
116, de 2010, também do Senador Demóstenes Torres.
Requerimento nº 1.006, também, que requer,
nos termos do art. 312, § 2º, do Regimento Interno do
Senado Federal, o destaque para votação em separado dos seguintes dispositivos do PLC nº 116, de 2010,
do Senador Aloysio Nunes.
E o Requerimento nº 1.007, que também, nos
termos do art. 312, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, requer destaque para votação em separado à Emenda nº 16, do Plenário, do PLC nº 116,
de 2010, do Senador Alvaro Dias.
São os seguintes os Requerimentos na
íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.004, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF, o
destaque para votação em separado, do seguinte dispositivo, do PLC n° 116, de 2010:
‘‘Art. 5° O controle ou a titularidade de
participação superior a 50% (cinquenta por
cento) do capital total e votante de empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações
de interesse coletivo não poderá ser detido,
direta, indiretamente ou por meio de empresa
sob controle comum, por concessionárias e
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permissionárias de radiodifusão sonora e de
sons e imagens e por produtoras e programadoras com sede no Brasil, ficando vedado a
estas explorar diretamente aqueles serviços.
§ 1° O controle ou a titularidade de participação superior a 30% (trinta por cento) do
capital total e votante de concessionárias e
permissionárias de radiodifusão sonora e de
sons e imagens e de produtoras e programadoras com sede no Brasil não poderá ser detido,
direta, indiretamente ou por meio de empresa
sob controle comum, por prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo,
ficando vedado a estas explorar diretamente
aqueles serviços.
§ 2° É facultado às concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora e de sons
e imagens e a produtores e programadoras
com sede no Brasil, diretamente ou por meio
de empresa sobre a qual detenham controle
direto, indireto ou sob controle comum, prestar
serviços de telecomunicações exclusivamente
para concessionárias e permissionárias dos
serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens ou transportar conteúdo audiovisual
das produtoras ou programadoras com sede
no Brasil para entrega às distribuidoras, desde
que no âmbito da própria rede.
§ 3° É facultado às empresas prestadoras
de serviços de telecomunicações de interesse
coletivo, diretamente ou por meio de empresa
sobre a qual detenham controle direto, indireto
ou sob controle comum, controlar produtoras e
programadoras com sede no Brasil que exerçam atividades exclusivamente destinadas à
comercialização de produtos e serviços para
o mercado internacional.’’
Justificação
Referido dispositivo preenche-se de inconstitucionalidade por esbarrar nas regras basilares da Ordem
Econômica, servidoras dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, sobretudo do disposto
no inciso I do artigo 3° da Constituição Federal.
A livre iniciativa, consoante o disposto na Constituição Federal, representa um dos fundamentos da
ordem econômica, que por sua vez busca construir
uma sociedade livre, justa e solidária. Outros princípios,
como o da livre concorrência, também são diretrizes
que devem pautar a atividade econômica, conforme
dispõe o texto constitucional.
Ocorre que o artigo 5° do PLC n° 116/2010 traz
um preceito que afronta evidentemente os fundamentos
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da Ordem Econômica brasileira, sobretudo a livre iniciativa. Isso porque, de acordo com a referida redação,
as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo estariam proibidas de ter
participação superior a 50% ou controlar as empresas
concessionárias de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, produtoras ou programadoras com sede no
Brasil. Por outro lado, as empresas concessionárias de
radiodifusão de sons e imagens, produtoras ou programadoras estariam proibidas de ter participação superior
a 30% ou controlar as empresas de telecomunicações
de interesso coletivo.
Não há fundamento constitucional ou mercadológico que justifique criar a referida restrição de propriedade cruzada, ao menos que se tenha o intuito de
dividir os mercados entre os diversos segmentos de
empresas que fazem parte da atividade econômica
audiovisual, o que afrontaria o princípio da livre concorrência.
Ademais, o art. 5° do PLC 116/2010, ao obstar a
participação das empresas de serviços de telecomunicações nas empresas produtoras de conteúdo audiovisual, vai de encontro ao próprio objetivo do projeto
de lei, que seria fomentar e permitir maiores investimentos no conteúdo, sobretudo de natureza brasileira.
Ainda que se possa alegar que a referida restrição de propriedade cruzada tem por objetivo evitar a
consolidação de oligopólios na área do audiovisual,
cumpre destacar que as autoridades concorrenciais
têm esse papel e competência para analisar e reprimir os casos de infrações à ordem econômica, sendo,
por isso, desnecessário engessar a livre participação no mercado mediante esta proposta de lei. Não
obstante, a redação atual mostra-se excessivamente
abrangente, englobando toda e qualquer empresa de
telecomunicações, mesmo aquelas que não detêm
qualquer participação relevante no mercado, ou mesmo
aquelas que têm interesse e recursos para investir no
mercado audiovisual brasileiro. Diante disso, propõe-se que a redação seja alterada para abarcar tão somente as empresas de serviços de telecomunicações
em regime público, dada a característica do serviço e
poder econômico das referidas empresas. – Senador
Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.005, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF, o
destaque para votação em separado do seguinte dispositivo, do PLC n° 116, de 2010:
Art. 6º As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, bem como
suas controladas, controladoras ou coligadas,
não poderão, com a finalidade de produzir
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conteúdo audiovisual para sua veiculação no
serviço de acesso condicionado ou no serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens:
I – adquirir ou financiar a aquisição de
direitos de exploração de imagens de eventos
de interesse nacional; e
II – contratar talentos artísticos nacionais
de qualquer natureza, inclusive direitos sobre
obras de autores nacionais.
Parágrafo único. As restrições de que
trata este artigo não se aplicam quando a
aquisição ou a contratação se destinar exclusivamente à produção de peças publicitárias.
Justificação
A redação original do artigo 6° desencadeava
duas consequências contraditórias em relação aos
próprios princípios que norteiam o PLC nº 116/2010.
Isto porque, em um primeiro momento, o projeto
visa à abertura do mercado de TV por assinatura a todas as prestadoras de serviços de telecomunicações,
sob a égide da liberação econômica consubstanciada na livre concorrência. Por outro lado, e em razão
de alterações realizadas no texto original, o projeto
apresenta como um de seus objetivos o fomento da
atividade de produção nacional.
Inexplicavelmente, todavia, a redação original
do projeto retirava a possibilidade do conteúdo
nacional ser produzido por empresas de telecomunicações, que têm potencial para contribuir com
a produção brasileira e financiar grandes eventos de
interesse nacional. Assim, tal medida restritiva de participação no mercado afastaria uma maior quantidade
de investimento na área de produção local.
Não obstante, a redação original vai de encontro
ao princípio constitucional da livre concorrência e ao
espírito do PLC nº 116/2010, que enaltece a concorrência, quando revoga a Lei do Cabo para permitir que
empresas de telefonia fixa possam entrar no mercado
de TV a cabo.
Ademais, nos termos da legislação ordinária,
pode-se dizer que o dispositivo em debate causaria
uma “divisão de mercado”, conduta essa reprimida
e elencada entre o rol de infrações à Ordem Econômica instituídas pelo artigo 20 da Lei 8.884/1994, lei
que transforma o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) em autarquia.
Ainda que se argumente que a restrição originalmente proposta visava proteger o mercado audiovisual
de eventuais abusos de poder econômico, deve ser
ressaltado que cabe ao próprio Estado utilizar-se de
sua máquina administrativa para coibir as respectivas
infrações de ordem econômica. Por isso, a necessi-
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dade de alterar o disposto no artigo 6º. – Senador
Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 1.006, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF, o
destaque para votação em separado, dos seguintes
dispositivos, do PLC n° 116, de 2010:
a) o parágrafo único do art. 9°;
b) os §§ 1° e 3° do art. 10°;
c) os §§ 1°, 2°, do art. 11;
d) o art. 12 e seu parágrafo único;
e) o art. 13 e seu parágrafo único;
f) os arts. 14 e 15;
g) o § 3° do art. 19;
h) os arts. 21 e 22;
i) os §§ 1° e 2° do art. 25;
j) os arts. 26 e 27;
n) o caput do art. 31;
o) o art. 36;
p) o art. 42 e seu parágrafo único.
Justificação
O PLC está eivado, ao menos no que se refere
à atribuição de determinadas funções à ANCINE, de
flagrante inconstitucionalidade, seja de ordem formal,
assim como de caráter material.
Sob o aspecto formal, a inconstitucionalidade decorre de vício de iniciativa. A organização da administração pública – e a ANCINE, como autarquia especial
compõe a administração indireta – é de competência
privativa do poder Executivo, na forma inequívoca do
art. 61, § 10, II, “e”. São assim de iniciativa privativa do
Presidente da República, as leis que disponham sobre
a criação e extinção de Ministérios e Órgãos da Administração Pública. A CF de 88 vai ainda mais além,
ao conferir ao Chefe do Executivo, a poder de dispor
mediante decreto sobre organização e funcionamento
da administração federal, quando não implicar aumento de despesa.
Portanto, a definição das atribuições de órgãos
públicos, mesmo quando se trate de autarquias como
é o caso da ANCINE, cabe exclusivamente ao Poder
Executivo a que estejam vinculados. Trata-se de corolário do princípio da separação de poderes, cláusula
pétrea da Constituição Federal.
Resta evidente que projeto de lei de iniciativa parlamentar, como é o caso do PLC 116/2010, não pode
avançar sobre as atribuições privativas do Presidente
da República, em termos legislativos.
Esse é inclusive o entendimento consagrado pelo
Supremo Tribunal Federal, expresso em acórdãos exarados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos.
1391/MC – SP, 1.182-1/DF; 2.750-6/ES, 2.808-1/RS,
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2.840-5/ES, 3.180-5/AP e 2.857-0/ES. Todos esses
precedentes referem-se a leis estaduais, de origem
parlamentar, que refletem, por simetria, a tese aplicável na esfera federal.
Essa questão foi tratada com absoluta propriedade pelo I. Ministro do Supremo Tribunal Federal Sidney
Sanches, relator da ADI no 2.372, por ocasião do julgamento da cautelar requerida nessa ação, oportunidade
em que ressaltou:
“De que adiantaria ao Poder Executivo a
iniciativa de lei sobre órgãos da Administração
Pública, se, ao depois, sem sua iniciativa, outra
lei pudesse alterar todas as suas atribuições e
até suprimi-las ou desvirtuá-las? Não há dúvida
de que interessa sempre ao Poder Executivo
iniciativa de Lei que diga respeito a sua própria organização, como ocorre, também, por
exemplo, com o Poder Judiciário.”
Colamos apenas dois daqueles julgados, que
consolidam o entendimento aqui levantado:
ADI 1391MC/SP Medida cautelar na ação de
inconstitucionalidade Relator(a): Min. Celso de Mello
Julgamento 1º-2-1996 Órgão Julgador: Tribunal
Pleno
Requerente: Governador de São Paulo
Requerido: Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO – PROJETO DE LEI VETADO – VETO GOVERNAMENTAL REJEITADO – CRIAÇÃO DO CONSELHO
DE TRANSPORTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE
SÃO PAULO – CLÁUSULA DE RESERVA – USURPAÇÃO DE INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO
– MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. – A disciplina normativa pertinente ao processo
de criação, estruturação e definição das atribuições
dos órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública estadual traduz matéria que se insere, por
efeito de sua natureza mesma, na esfera de exclusiva
iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, em face
da cláusula de reserva inscrita no art. 61, § 1º, II, e, da
Constituição da República, que consagra princípio fundamental inteiramente aplicável aos Estados-membros
em tema de processo legislativo. Precedentes do STF.
– O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de
positivação do Direito, gerado pela usurpação do poder
sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de
gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica
hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infir-
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mar, de modo irremissível, a própria integridade do ato
legislativo eventualmente editado. Precedentes do STF.
ADI 1.182/DF Ação direta de inconstitucionalidade
Relator(a): Min. EROS GRAU
Julgamento:24-11-2005
Òrgão Julgador: Tribunal Pleno
REQTE.: Governador do Distrito Federal
REQDO.: Câmara Legislativa do Distrito Federal
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Artigo 117, Incisos I, II, III e IV, da Lei Orgânica do
Distrito Federal. Órgãos
INCUMBIDOS DO EXERCÍCIO DA SEGURANÇA PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. MODELO DE HARMÔNICA
TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Por tratar-se de evidente matéria de organização administrativa, a iniciativa do processo legislativo
está reservada ao Chefe do Poder Executivo local. 2. Os
Estados-Membros e o Distrito Federal devem obediência às regras de iniciativa legislativa reservada, fixadas
constitucionalmente, sob pena de violação do modelo
de harmônica tripartição de poderes, consagrado pelo
constituinte originário. Precedentes. 3. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
Não fossem tais argumentos em relação à inconstitucionalidade formal suficientes para a supressão
dos incisos elencados, são igualmente insuperáveis os
obstáculos no que tange à inconstitucionalidade material. O irrestrito poder de regulação atribuído à Ancine
afronta, entre outros princípios constitucionais, o da liberdade de criação, expressão e informação, e ainda o
da livre iniciativa e o exercício da liberdade econômica.
Ao atribuir à Ancine poderes quase ilimitados de
regulação, acaba por impedir e em alguns casos impossibilitar por parte de agentes do setor, como programadores ou empacotadores, o exercício de sua liberdade
criativa e de expressão. As atividades destes agentes
não se confundem com os prestadores de serviços de
comunicação no sentido próprio, que já são regulados
pela Anatel, na qualidade de prestadores de serviço de
transmissão de sinais (telecomunicações no sentido
próprio). Trata-se de produção artística e individual, a
mais concreta expressão da liberdade garantida pelos
arts. 5º, IX (“é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”), e 220, caput (“A
manifestação do pensamento, a criação, a expressão
e a informação não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”), todos da Constituição Federal.
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Assim, independe de licença prévia a expressão
de atividade intelectual, artística e de comunicação,
da mesma forma que a criação e a informação, sob
qualquer forma, não sofrerão qualquer restrição. A
competência da Lei Federal, na forma do § 3° do art.
220 da Constituição, se limitará à regulamentação da
propaganda comercial, diversão e espetáculos públicos, além de “meios que garantam à pessoa e à família
a possibilidade de se defenderem” de determinados
programas, em desacordo, por sua vez, com os princípios previstos.
Antes de mais nada, é preciso ressaltar que a
diversão e os espetáculos públicos, que permitem restrições por parte do Poder Público, não se enquadram
entre os serviços atingidos pelo projeto que cuida, especialmente, da “comunicação audiovisual de acesso
condicionado”. Isto porque esta atividade, como a define
o projeto em seu art. 2º, inciso VI, limita-se ao conteúdo entregue exclusivamente a “assinantes”. Aliás, é
o próprio PLC, que em seu artigo 1° estabelece essa
diferenciação, ao excluir de seu alcance “os serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens”, serviços
executados pelas rádios e TV abertas.
Destarte, a proteção que se pretende dar à família e às pessoas, contra programação que contrarie as
disposições do art. 221, inclusive no que se refere a
“respeito aos valores éticos e sociais”, está de pronto
assegurada pela liberdade de contratar ou não aquele
serviço. Em outras palavras, basta que a pessoa ou a
família deixem de ser assinantes, para assim estarem
“protegidos” deste ou daquele programa ou canal. Por
outro lado, há ainda a possibilidade de que o assinante
escolha este ou aquele pacote, ou ainda instale mecanismos de impedimento de acesso a determinados
programas.
Cumpre também rebater eventuais alegações de
que o projeto apenas atende aos princípios contidos no
citado artigo 221 da Constituição Federal. Exatamente
porque não se confundem as TV por assinatura com as
emissoras de rádio e televisão abertas, ou seja, aquela
que é disponibilizada graciosamente ao consumidor.
Claramente, não se aplica à “comunicação social condicionada”, pois esta é direcionada exclusivamente ao
interesse do consumidor, que pretende determinado
tipo de programa e apenas aquele. Basta lembrar o
exemplo dos denominados programas para “adultos”,
que, certamente, não beneficiam os valores da ética
familiar, mas que podem ser livremente adquiridos por
quem, na sua liberdade de agir e de pensar, opta por
adquiri-los. Note-se: adquiri-los, pois o consumidor
paga um preço para ter acesso a tal programação, diferentemente da TV aberta.
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A interpretação das normas constitucionais não
deixa dúvida de que a liberdade é a regra, consubstanciada em princípios como a liberdade de expressão,
livre iniciativa, proibição da censura, a legalidade dos
atos administrativos, entre outros. As exceções, por
sua vez, não podem ultrapassar os limites impostos
pela própria Constituição.
O que se tem, a prevalecer a forma trazida pelo
PLC 116, é a indevida intromissão de um órgão administrativo, no caso a Ancine, como órgão regulador
quase que absoluto, a ela cabendo, direta ou indiretamente, o controle da atividade intelectual e criativa de
programadores e empacotadores.
O art. 9º e seu parágrafo único conferem à Ancine o poder de regular e fiscalizar as atividades de
programação e empacotamento. São estas atividades, como já ressaltamos, essencialmente de produção intelectual, artística, de comunicação, abrangidas
portanto pela proteção constitucional. Atribuir a um
órgão administrativo o poder de definir quais os critérios utilizados para aferir o atendimento aos princípios
constitucionais importa em conferir a este mesmo órgão, em última instância, do caráter de intérprete da
própria Constituição.
Exemplo deste injustificável excesso de poderes
da Agência, reside no art. 12, que determina que as
atividades de programação e empacotamento só poderão ser exercidas por quem obtiver um “credenciamento perante a Ancine”. Não define entretanto, quais
os requisitos para esse credenciamento. Ora, no silêncio da lei, poderá à ANCINE, dispor livremente a esse
respeito, o que de forma alguma pode ser admitido,
especialmente no que se tratar da “regulação” de um
direito constitucionalmente garantido. O que teremos,
portanto, é uma entidade administrativa, regulamentando, por portaria ou resolução, as condições para
o exercício de uma garantia constitucional. Não pode
haver maior absurdo.
Não custa lembrar que a atividade dos programadores e empacotadores se inclui na categoria de
atividade privada de geração de conteúdo, passíveis
de transmissão não apenas pelas empresas de TV por
assinatura, mas também por outros prestadores de
serviço de telecomunicações, assim como por provedores de internet (serviços de valor adicionado – Lei
nº 9.472, de 1997, art. 61). Observe-se que nestes casos, a lei específica do setor vem para atender exatamente o princípio da legalidade. Estão assim contidas
na norma legal específica, e não sujeitas ao alvedrio
de um ente administrativo, as exceções às garantias
constitucionais da liberdade dos que atuam no campo
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da criação, da expressão e da informação (CF, arts.
5º, IX e 220, caput).
Os dispositivos que pretendemos suprimir conferem à Agência, na esteira de seu novel, papel de regular e fiscalizar, o poder de adentrar na etérea esfera do
“cumprimento dos princípios da comunicação audiovisual de acesso condicionado”. É o caso do art. 15 do
projeto, que inclui incisos no artigo da Lei da ANCINE
que trata das suas competências. Significa dizer que
a Agência poderá editar normas, fazendo exigências e
impondo restrições de direitos, com a única e simplória
condição de que isso sirva ao cumprimento dos tais
“princípios da comunicação audiovisual”.
Em descrição mais superficial e genérica ainda, o
art. 3º os enumera: “liberdade de expressão e de acesso a informação”, “promoção da diversidade cultural e
das fontes de informação, produção e programação”,
“promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira”, “estímulo à produção independente e regional”,
“estímulo ao desenvolvimento social e econômico do
País”, e “liberdade de iniciativa, mínima intervenção
da administração pública e defesa da concorrência por
meio da livre, justa e ampla competição e da vedação
ao monopólio e oligopólio”.
A partir desta fluída definição, a Ancine poderá
impor, sob o manto de tão genéricas expressões, normas de aplicação concreta e obrigatória para todas as
empresas do setor.
Cabe ainda salientar, outro evidente equívoco do
projeto, ao permitir o absurdo da ANCINE atuar como
representante do interesse dos particulares que são
consumidores de um serviço, cidadãos não apenas
com capacidade, mas inteira liberdade para contratar.
Surge assim, na esfera do direito privado, outra condição para a validade do ato jurídico. Não bastam apenas
objeto lícito, o agente capaz e a forma prescrita ou não
defesa em lei. Há de haver agora, a prévia “aprovação
do produto” pela Ancine.
Reiteramos, a comunicação audiovisual de acesso condicionado é serviço regulado por lei e que pode
livremente ser contratada. Em outras palavras, o consumidor busca um determinado programa ou canal e
por ele paga.
É na busca deste consumidor, que as empresas
se constituem e trabalham para o melhor atendimento desta demanda. Qualquer restrição ou imposição
de programas obrigatórios feriria a livre iniciativa, da
mesma forma que feriria, se determinado consumidor
pretendesse adquirir um automóvel de determinada
marca e o governo o obrigasse a adquirir automóvel
de outra marca.
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Este caráter interventivo na livre iniciativa fere
igualmente a Constituição Federal, mormente o art.
174, que estabelece os limites do planejamento das
atividades econômicas por meio da atividade normativa e reguladora do Estado.
Ali está com todas as letras, que este planejamento, obrigatório para o poder público, é meramente
indicativo para a iniciativa privada. Desta forma, impor condições e restrições, a uma atividade privada,
mais ainda quando se trata da sagrada liberdade de
expressão e informação, constitui afronta à Lei Maior.
Por outra face, o projeto, da forma em que se encontra, permite que o Estado, através da Ancine, venha
a interferir inclusive, na vontade do consumidor. Nada
impede, diante do amplíssimo poder regulamentar que
lhe é conferido, que a Agência imponha tantas restrições ao mercado produtor, que este se veja obrigado
a alterar sua programação, de molde a se adaptar à
regulamentação baixada.
Isso, em última instância, implica em privar o consumidor de uma programação que talvez lhe interessasse, ao mesmo tempo em que acaba por impor-lhe
uma programação que não desejava.
Por estas razões, entendemos que a supressão
dos dispositivos elencados se faz necessária, por absoluta inconstitucionalidade formal e material.
Sala das sessões, – Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
REQUERIMENTO Nº 1.007, DE 2011
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado da Emenda, nº 16, de Plenário,
do PLC nº 116, de 2010.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2011. –
Senador Álvaro Dias
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Com referência a requerimento de destaque, a
Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do
art. 313 do Regimento Interno, cada dispositivo a ser
destacado deve ser objeto de requerimento específico.
Nos casos dos requerimentos subscritos pelos
Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Alvaro Dias, de
destaque, há vários dispositivos do Projeto de Lei da
Câmara nº 116, de 2010.
A Presidência o recebe por analogia, nos termos
do inciso VII do art. 314 do Regimento Interno.
Não havendo objeção do Plenário, assim será
feito. (Pausa.)
O Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votação, em globo, dos Requerimentos de
Destaque nºs 1004, 1005, 1006, com o acordo de votarmos separadamente os outros pedidos de destaque.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – O
1007, o 1007.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Senadores e as Senadoras que estão de
acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados.
Vamos votar o Requerimento de Destaque do Senador Alvaro Dias nº 1.007, que pede destaque para
votação em separado da Emenda nº 16.
Em votação. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos proceder à votação do destaque.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Para encaminhar, estão inscritos o Senador Humberto Costa, Randolfe Rodrigues e Marcelo Crivella.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Desiste da palavra? Também? Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Não, Excelência, usarei.
Excelência, só para manifestar que a posição
do Partido Socialismo e Liberdade em relação à matéria é pela aprovação. É fundamental destacarmos
que protecionismo, que proteção, ao contrário do que
se diz, é um privilégio daqueles países chamados e
ditos capitalistas.
Perguntemos na Europa, perguntemos aos franceses, aos alemães, perguntemos aos norte-americanos
se eles não utilizam e não adotam mecanismos de proteção à sua indústria nacional; se eles não utilizam e
não adotam mecanismos de proteção à sua cultura, à
sua produção cultural e à sua produção cinematográfica.
O PLC nº 116 é uma reivindicação antiga do movimento brasileiro pelo audiovisual e é um movimento
pela defesa da produção nacional – e é esta produção
nacional que nós queremos aqui defender.
Esse projeto representará, em especial porque
estabelece um prazo de vigência de doze anos das
cotas para a produção nacional na TV por assinatura,
um incentivo como nunca houve para a produção cinematográfica brasileira. É importante aqui destacar que
a produção cinematográfica brasileira tem avançado
muito e conquistado o mercado internacional nos últimos vinte, trinta anos. Esse projeto é mais um apoio
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a essa iniciativa e ao que já tem sido construído em
defesa do cinema nacional.
Por fim, Sr. Presidente, o projeto abrirá o mercado das TVs por assinatura, hoje concentrado num “bipólio” de apenas duas empresas que controlam 80%
do mercado de TV por assinatura. Ao abrir o mercado
– este é um princípio do capitalismo –, ao abrir para
a livre concorrência, é óbvio que a maioria dos brasileiros que hoje não tem acesso a um preço justo da
TV por assinatura poderá ter acesso para assistir às
programações. Lamentavelmente, nem todos do meu
Estado do Amapá estão assistindo hoje a esta sessão
do Senado pela TV Senado, porque ela só é vista, por
enquanto, pela TV por assinatura. Com a democratização da TV por assinatura e com a abertura do mercado de TV por assinatura para outras operadoras de
TV por assinatura, isso passa a ser cada vez mais um
direito de todos os brasileiros.
Então, votamos a favor desse projeto pela abertura do mercado de TV por assinatura, para que ele
seja acessível à ampla maioria dos consumidores
brasileiros. Ao contrário do que se tem dito, do que se
tem falado, esse projeto beneficiará o consumidor brasileiro. E votamos a favor desse projeto, porque ele é o
maior incentivo da história deste País ao audiovisual e
à produção do cinema nacional brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Marcelo Crivella,
para encaminhar.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, ouvi atentamente as razões do Senador Randolfe, mas eu queria, com todo o respeito,
encaminhar favoravelmente essa emenda.
É bem verdade que a intenção, o espírito é reabrir
a concorrência e diminuir o preço das TVs a cabo, mas
o povo não vê TV a cabo; o povo vê TV aberta. E a TV
aberta, que é patrimônio do povo brasileiro, pode ser
demolida com o projeto, porque vai perder propaganda,
vai perder – com um projeto que nós não discutimos
ainda profundamente – recursos, verbas.
Eu recebi ligação do presidente da Band e de vários outros presidentes, preocupados com o que será
da receita deles, se aprovado esse projeto.
Além do mais, o projeto deveria ser de iniciativa
do Executivo. Esse projeto é de iniciativa dos Deputados. Esse projeto dá poderes à Ancine que são inconstitucionais.
É bem verdade que o Supremo diz que se o
Presidente sancionar então deixa de ter a inconstitu-
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cionalidade, mas na origem tem. Hoje nós estamos
praticando uma inconstitucionalidade.
Há outra coisa, Sr. Presidente, que nos preocupa
a todos. É que neste momento em que nós estamos
discutindo liberdade de imprensa, direito de opinião,
que nós, políticos, às vezes amarguramos, notícias de
jornais etc., nós estamos criando uma censura implícita
à liberdade de imprensa, à expressão do pensamento,
ao direito à consciência. A intenção é boa. Preservar
o conteúdo nacional é intenção de todos. Nossa cultura, nossos valores, isso é princípio sagrado, dever
nosso com os nossos antepassados. Esse é o patrimônio de que mais nos orgulhamos neste País. Mas
não podemos permitir a volta da censura, não podemos ser ditados e pautados por pensamentos seja de
qualquer partido. Eu digo isso com a isenção de quem
tem apoio ao governo jamais desmentido nesta Casa.
Ninguém pode levantar aqui que votei com o Governo
por qualquer intenção a, b, c ou d.
Hoje, estou aqui expressando minha consciência.
O projeto, Sr. Presidente, precisa ser discutido.
Lembro aqui as palavras de Montesquieu: a vida
consiste, Senador Walter, em conciliar. Nós precisamos
conciliar. O projeto ainda não conciliou. O projeto é
bom quando concilia. Ele não conciliou. Projeto bom é
aquele que concilia os interesses, que todos discutem.
Então aqui, Sr. Presidente, termino este breve
pronunciamento, mas alertando meus companheiros:
vamos preservar o conteúdo nacional? Sim, mas há
risco de censura. Vamos abrir o mercado para as TVs
por assinatura? Mas o povo não vê isso! À custa de
quê? Desprestigiar os canais abertos que levam a informação, que estão na alma do nosso povo? O Brasil
tem mais televisões do que geladeiras. E eles vão ser
penalizados. Liguem para o dono da Band, liguem para
os donos de televisão, os senhores aqui façam a sua
pesquisa e vão ver que eles estão todos preocupados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o projeto, ressalvadas as emendas.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes, para encaminhar.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero dizer a V. Exª que eu
concordo integralmente com as palavras do Senador
Marcelo Crivella.
Realmente, é um projeto inconstitucional. Não
vou dizer integralmente, porque acho que o Supremo
vai derrubar. Quando o Presidente mete o jamegão,
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chancelando a inconstitucionalidade, o Supremo pode
derrubar a inconstitucionalidade.
Nós vamos entrar com essa ação, e lamento apenas divergir do Senador Randolfe Rodrigues, porque
o considero um talento verdadeiro. Digo isso de coração. Há aquele elogio retórico, mas não é esse o caso.
Na realidade é uma concepção de Estado que
V. Exª tem, mas que não estimula a competição, porque quem vai pagar o pato é o consumidor, quem vai
pagar por essas produções de fundo de quintal, quem
vai fazer com que fira o direito individual de o cidadão
de, na TV fechada, assistir ao que bem entender, é
justamente esse projeto.
A Ancine se torna um monstro; um monstro que
vai desde fazer a inscrição, desde autorizar que a pessoa distribua, até em pacote, depois faz um sistema
de controle prévio de conteúdo que não está escrito
exatamente. E controle prévio de conteúdo é o eufemismo que a ditadura utilizava para censura, censura
prévia, como disse o Senador Marcelo Crivella.
Então, vou votar integralmente contra o projeto e
vamos questioná-lo, se perdermos. Acreditamos que
o Governo tem maioria e vai exercê-la. Nós vamos
questionar no Supremo Tribunal Federal e vamos tentar derrubar aquilo, primeiro, porque o consideramos
inconstitucional e, segundo, altamente lesivo aos interesses do País.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Para encaminhar, pelo Bloco, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Para encaminhar, Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu não pretendia me manifestar neste
debate, até porque nosso desejo, o desejo de toda a
sociedade é o de que nós possamos aprovar o mais
rápido possível.
No entanto, diante de algumas colocações que eu
entendo absolutamente equivocadas, nós não poderíamos deixar de contestar coisas que foram ditas e, ao
mesmo tempo, defender este projeto, que foi objeto de
discussão na Câmara dos Deputados durante três anos.
O que querem mais que se discuta? Foram audiências públicas; foram conversas bilaterais; todos os
segmentos ligados a esse setor foram ouvidos, apresentaram suas proposições e suas idéias.
Esse texto que hoje vem à votação aqui no plenário do Senado é resultado de uma concordância de
uma grande maioria dos atores desse setor, sejam as
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empresas de telefonia, sejam as empresas de radiodifusão, sejam os produtores culturais.
E esse projeto, sem dúvida, representa democratização do acesso das pessoas à TV fechada. Aqui foi
dito por vários dos oradores, a parcela ínfima se nós
compararmos com países do mesmo nível de desenvolvimento, do mesmo tamanho e até países com menor
desenvolvimento que o Brasil, aqui mesmo na América Latina, onde a quantidade de assinantes é muito
maior. E por que isso? Primeiro, porque nós temos
preços extremamente elevados para que as pessoas
no Brasil possam ter acesso. Segundo, porque nós
temos uma legislação completamente defasada para
as necessidades que esse segmento tem. E, terceiro,
porque nós precisamos que no País se desenvolva a
atividade de produção audiovisual.
Na verdade – e não é a primeira vez que isso
acontece no nosso País –, a definição de cotas nacionais vai representar um estímulo para a produção
nacional. O Brasil, que tem se destacado internacionalmente, aqui já foi dito, pela qualidade de produção
do seu cinema, pela qualidade da produção dos seus
programas de TV, poderá, sem dúvida, ter uma excelente qualidade também para a produção dos canais
fechados. E a cota tem esse objetivo.
Aqui ninguém está dando à Ancine nenhum poder que se sobreponha ao que a lei prevê e ao que a
Constituição prevê. Portanto, falar aqui em censura,
Sr. Presidente, é um absoluto equívoco. O que, na
verdade, no fundo, está em jogo aqui é uma posição
elitista, que acha que apenas uma ínfima parcela da
população pode ter direito a benefícios como esse.
E o Governo vem com esse projeto exatamente para
democratizar esse acesso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Romero Jucá. Em seguida, Senador
Aloysio Nunes.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas para encaminhar favoravelmente.
O projeto é importante. O projeto vai ampliar o atendimento à população do País. Resolve e define um marco
para que nós tenhamos a produção nacional valorizada.
Portanto o encaminhamento da Liderança do
Governo é favorável. Nós vamos votar favorável ao
projeto e depois vamos votar pela manutenção do
texto do destaque.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem.
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Apenas para esclarecer que não sou contra o
projeto, sou a favor da emenda. Estamos discutindo
emenda, destaque, que eu encaminhei favoravelmente.
Ninguém está discutindo projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, o nobre Líder do PT acaba de afirmar que nos três anos em que esse projeto
esteve sob análise na Câmara dos Deputados foram
ouvidos todos os atores envolvidos neste assunto: produtores de cinema, empresas de telefonia, empresas
de TV a cabo, produtores de conteúdo, vários atores.
Eu quero falar em nome de um ator que não foi
ouvido, que é o consumidor brasileiro, que é a pessoa
que assina, o assinante da TV a cabo que não foi ouvido nesta história toda e que contava conosco para
falar em nome dele; e que vai ser obrigado, sim, agora,
a assistir o programa de televisão no horário que for
considerado nobre pela Ancine para veiculação de filme
nacional, de programa nacional. Quer dizer, vai ter um
horário nobre que a Ancine vai dizer qual é, para que
neste espaço de tempo esse que comprou assinatura, que está pagando com dinheiro dele e que não é
obrigado a sustentar política pública – ele já sustenta
políticas públicas quando paga imposto – esse cidadão
a Ancine vai enfiar goela a baixo dele assistir aquele
programa que foi considerado apto a ser exibido naquele momento. É isso.
Trata-se de um projeto que considera o cidadão
brasileiro um imbecil, uma criança que tem que ser
tutelada. Não é um marco regulatório, é um marco regulador, é uma inclusão inadmissível na liberdade de
escolha do consumidor brasileiro. E a Ancine vai sim,
vai sim, a Ancine que eu não sei quem é, eu não conheço, nem sei quem são os diretores, a Ancine terá
a prerrogativa de credenciar ou de descrendenciar
aqueles que estarão aptos a veicular o seu conteúdo
por essa pluralidade.
Se a Ancine achar que uma determinada empresa, um determinado empacotador, produtor, distribuidor
não cumpriu as suas determinações, ela tira o sujeito
do ar, ela não deixa a pessoa trabalhar. Só isso.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, para encaminhar.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Então, o governo está dando à Ancine
a faca e o queijo. Ela vai estar com a faca e o queijo na
mão para decidir aquilo que o brasileiro pode assistir
na hora que ele quiser.

33810 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É o último orador para encaminhar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero aqui reafirmar os termos de acordo
que foi feito há 15 dias entre nós, o Partido e o Governo.
Há divergências. Essa matéria encerra divergências, mas depois de três anos na Câmara e um tempo
enorme no Senado, é preciso que haja uma definição,
que se vote e que se decida. Nós estamos aqui para
cumprir o acordo que foi montado com o Governo. Estamos facilitando o processo de votação.
Foi feito aqui para um acordo para que se votasse
o destaque para votação em separado de uma emenda.
Eu quero dizer a V. Exª que eu cumpro o acordo e
que sou favorável à democratização das oportunidades.
Que as telefônicas, por exemplo, possam transportar
pacotes de TV a cabo. Por uma razão muito simples,
eu sei quanto eu pago pelo pacote de TV a cabo na
minha casa, para assistir o que eu quero e o que eu
não quero, na hora em que eu quero.
Eu concordo inteiramente com a argumentação
que foi apresentada pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira com relação à segunda parte, a parte da Ancine.
Na medida em que as telefônicas tenham oportunidade
de também veicular pacotes, você vai ter uma ampliação no leque de ofertas, você vai poder comprar muito
mais barato, e o pacote que você quer. Isso consulta
o interesse do consumidor brasileiro.
Agora, essa emenda que está posta, se for aprovada, faz com que o projeto volte para a Câmara. Esqueça, se voltar para a Câmara, esqueça, porque depois de três anos são mais três anos e aí o prejuízo
ao consumidor ocorrerá.
Então, o que eu quero anunciar é que vou votar a
favor, vou cumprir o acordo, mas o meu partido, desde
já, está anunciando que vai entrar com uma ação direta
de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal
argüindo a inconstitucionalidade dos termos em que
a Ancine é posta nesse projeto. Os poderes que são
concedidos à Ancine.
Então, eu voto a favor, agora anuncio que meu
partido vai entrar, com o PSDB, se for o caso, no Supremo Tribunal Federal, com uma Adin contra os termos
contidos nesse projeto e que dizem respeito à Ancine.
É a minha posição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Vamos votar o projeto, ressalvadas as emendas.
Eu quero esclarecer ao Plenário que estamos
votando o projeto.
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Em votação o projeto, ressalvadas as emendas.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Votação da emenda, com a rejeição do Senador
Demóstenes Torres.
Votação da Emenda nº 1, de Redação, com parecer favorável.
As Srªs Senadoras e Srs. Senadores que aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação das emendas de parecer contrário, em
globo, ressalvada a de nº 16, destacada. (Pausa.)
Aprovada a rejeição.
Votação da Emenda nº 16, destinada, de parecer
– destacada, perdão – de parecer contrário.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem. Apenas para uma orientação
da Mesa.
A Emenda nº 16, ela é uma emenda supressiva
ao art. 9º. Ela está sendo destacada. Nós vamos votar
a emenda ou vamos votar o texto do art. 9º? É para
poder orientar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª sabe que a Mesa sempre, o Plenário
vota a matéria da emenda. Quem aprovar a emenda
vota “sim”; quem rejeitar a emenda vota “não”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A
emenda que suprime. Então na verdade o texto...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A emenda que vai ser submetida ao Plenário.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Então a Liderança do Governo encaminha o voto “não”,
Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– O PRB encaminha “sim”, Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O
Bloco de Apoio ao Governo encaminha o voto “não”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, o DEM vota “sim”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Por favor. Todos terão a oportunidade de manifestar como deve orientar suas bancadas.
Senador Crivella, o seu partido vota “sim” ou
“não”?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– O PRB vota “sim” à emenda supressiva, a Emenda
nº16, que suprime o art. 9.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB vota “não”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – O PR vota
“sim”, pela emenda. O argumento do Senador Aloysio
Nunes é pertinente, é um absurdo que a Ancine diga
o que é nobre e o que não é nobre. Os programas de
cunho e de face religiosos certamente pagarão um
preço altíssimo com esse tipo de comportamento.
Por isso nós votamos na Emenda Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto “não”. Não
à emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria encaminha o voto “sim” à Emenda do Senador Alvaro Dias.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, o PSOL vota “não”.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, o PTB vota “não”.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O
PT e o Bloco de Apoio ao Governo votam “não”.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O PSB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Srs. Senadores que o painel já está
aberto.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não está não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Perdão! Há um erro na parte de computação.
Está sendo providenciada a correção. (Pausa.)
O computador não está colaborando com a votação.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Parece que o destino conspira a favor da liberdade,
e o painel não funciona. (Risos.) Talvez tenhamos que
adiar esta votação para um outro dia, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não está ainda prevista no Regimento essa
falha no computador.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Estamos votando a Emenda nº 16.
(Procede-se à votação.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
A Liderança do Governo encaminha o voto “não”, Sr.
Presidente. Contrário à emenda.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
PSDB encaminha o “sim”, mais uma vez, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, o DEM encaminha “sim”.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Sr. Presidente, o PR encaminha o voto “sim”.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
O PT e o Bloco de Apoio ao Governo encaminham o
voto “não” à emenda.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– O PRB reitera “sim”.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, o PCdoB orienta o voto “não” ao projeto,
a rejeição da emenda, em função de que trabalhamos
intensamente – ainda era Deputado Federal –, quando
matéria desse conteúdo chegou do Senado na Câmara
Federal. Passamos esse tempo todo na Câmara; agora,
voltamos ao Senado Federal para examinar a matéria.
O centro dessa questão é permitir ao povo brasileiro que se produza mais conteúdo nacional. Em todas
as civilizações, que têm algum respeito a si mesmo,
há espaço para a produção audiovisual independente.
Essa é a questão central. É isso que se discute aqui.
As outras questões, se tal companhia de televisão fez mau negócio, se teve prejuízo, ela que se
atenha lá. Não vamos jogar esse prejuízo para cima
do consumidor brasileiro. Acho que, em última instância, é isso que se está querendo. Na verdade – tenho
certeza de que não é o propósito do Senador Alvaro
Dias –, a emenda ajuda isso.
Então, por isso, orientamos o voto contrário à
matéria. Penso que é uma conquista. Todos os canais
de TV aberta, todos os agentes desse setor, todos,
nenhum deixou de debater, nenhum deixou de ter
oportunidade...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Inácio Arruda, estou esperando V. Exª
concluir para proclamar o resultado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, por isso que nós desejamos que essa
emenda caia, o projeto vá à sanção, e aqueles que
consideram que há vícios de inconstitucionalidade têm
todo o direito e o nosso respeito para que possam recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 24; NÃO, 33.
A emenda foi rejeitada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
PARECER Nº 772, DE 2011
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 116, de 2010 (n° 29, de 2007, na
Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara n° 116, de 2010 (n° 29,
de 2007, na Casa de origem), que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado; altera a Medida Provisória n° 2.228-1, de 6 de setembro
de 2001, e as Leis nºs 11.437, de 28 de dezembro de
2006, 5.070, de 7 de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá
outras providências, consolidando a emenda de redação aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de agosto
de 2011

ANEXO AO PARECER N° 772, DE 2011.
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara n° 116, de 2010 (n° 29, de 2007, na
Casa de origem).
Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado; altera a
Medida Provisória n° 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis n°s 11.437, de 28
de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de julho
de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e
9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras
providências.

Quarta-feira 17

33813

O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Do Objeto e das Definições
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado.
Parágrafo único. Excluem-se do campo de aplicação desta Lei os serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, ressalvados os dispositivos previstos
nesta Lei que expressamente façam menção a esses
serviços ou a suas prestadoras.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – Assinante: contratante do serviço de acesso condicionado;
II – Canal de Espaço Qualificado: canal de programação que, no horário nobre, veicule majoritariamente conteúdos audiovisuais que constituam
espaço qualificado;
III – Canal Brasileiro de Espaço Qualificado: canal de
espaço qualificado que cumpra os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) ser programado por programadora
brasileira;
b) veicular majoritariamente, no horário
nobre, conteúdos audiovisuais brasileiros que
constituam espaço qualificado, sendo metade
desses conteúdos produzidos por produtora
brasileira independente;
c) não ser objeto de acordo de exclusividade que impeça sua programadora de
comercializar, para qualquer empacotadora
interessada, os direitos de sua exibição ou
veiculação;
IV – Canal de Programação: resultado da atividade
de programação que consiste no arranjo de conteúdos audiovisuais organizados em sequência
linear temporal com horários predeterminados;,
V – Coligada: pessoa natural ou jurídica que detiver,
direta ou indiretamente, pelo menos 20% (vinte
por cento) de participação no capital votante de
outra pessoa ou se o capital votante de ambas for
detido, direta ou indiretamente, em pelo menos
20% (vinte por cento) por uma mesma pessoa
natural ou jurídica, nos termos da regulamentação editada pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel;
VI – Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado: complexo de atividades que permite a emissão, transmissão e recepção, por meios eletrônicos quaisquer, de imagens, acompanhadas ou
não de sons, que resulta na entrega de conteúdo
audiovisual exclusivamente a assinantes;
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VII – Conteúdo Audiovisual: resultado da atividade de
produção que consiste na fixação ou transmissão de imagens, acompanhadas ou não de som,
que tenha a finalidade de criar a impressão de
movimento, independentemente dos processos
de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou dos
meios utilizados para sua veiculação, reprodução,
transmissão ou difusão;
VIII – Conteúdo Brasileiro: conteúdo audiovisual produzido em conformidade com os critérios estabelecidos no inciso V do art. 1° da Medida Provisória
n° 2.228-1, de 6 de setembro de 2001;
IX – Conteúdo Jornalístico: telejornais, debates, entrevistas, reportagens e outros programas que
visem a noticiar ou a comentar eventos;
X – Distribuição: atividades de entrega, transmissão,
veiculação, difusão ou provimento de pacotes ou
conteúdos audiovisuais a assinantes por intermédio de meios eletrônicos quaisquer, próprios ou
de terceiros, cabendo ao distribuidor a responsabilidade foral pelas atividades complementares
de comercialização, atendimento ao assinante,
faturamento, cobrança, instalação e manutenção
de dispositivos, entre outras;
XI – Empacotamento: atividade de organização, em
última instância, de canais de programação, inclusive nas modalidades avulsa de programação
e avulsa de conteúdo programado, a serem distribuídos para o assinante;
XII – Espaço Qualificado: espaço total do canal de
programação, excluindo-se conteúdos religiosos
ou políticas, manifestações e eventos esportivos,
concursos, publicidade, televendas, infomerciais,
jogos eletrônicos, propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado em horário
eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e programas de auditório ancorados por apresentador;
XIII – Eventos de Interesse Nacional: acontecimentos
públicos de natureza cultural, artística, esportiva,
religiosa ou política que despertem significativo
interesse da população brasileira, notadamente
aqueles em que participem, de forma preponderante, brasileiros, equipes brasileiras ou seleções
brasileiras;
XIV – Modalidade Avulsa de Conteúdo Programado
ou Modalidade de Vídeo por Demanda Programado: modalidade de conteúdos audiovisuais
organizados em canais de programação e em
horário previamente definido pela programadora para aquisição avulsa por parte do assinante;
XV – Modalidade Avulsa de Programação, ou Modalidade de Canais de Venda Avulsa: modalidade
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de canais de programação organizados para
aquisição avulsa por parte do assinante;
XVI – Pacote: agrupamento de canais de programação
ofertados pelas empacotadoras às distribuidoras,
e por estas aos assinantes, excluídos os canais
de distribuição obrigatória de que trata o art. 32;
XVII – Produção: atividade de elaboração, composição,
constituição ou criação de conteúdos audiovisuais em qualquer meio de suporte;
XVIII – Produtora Brasileira: empresa que produza
conteúdo audiovisual que atenda as seguintes
condições, cumulativamente:
a) ser constituída sob as leis brasileiras;
b) ter sede e administração no País;
c) 70% (setenta por cento) do capital total
e votante devem ser de titularidade, direta ou
indireta, de brasileiros natos ou naturalizados
há mais de 10 (dez) anos;
d) a gestão das atividades da empresa
e a responsabilidade editorial sobre os conteúdos produzidos devem ser privativas dc
brasileiros natos ou naturalizados há mais de
10 (dez) anos;
XIX – Produtora Brasileira independente: produtora
brasileira que atenda os seguintes requisitos,
cumulativamente:
a) não ser controladora, controlada ou
coligada a programadoras, empacotadoras,
distribuidoras ou concessionárias de serviço
de radiodifusão de sons e imagens;
b) não estar vinculada a instrumento que,
direta ou indiretamente, confira ou objetive conferir a sócios minoritários, quando estes forem
programadoras, empacotadoras, distribuidoras
ou concessionárias de serviços de radiodifusão
de sons e imagens, direito de veto comercial
ou qualquer tipo de interferência comercial
sobre os conteúdos produzidos;
c) não manter vínculo de exclusividade
que a impeça de produzir ou comercializar
para terceiros os conteúdos audiovisuais por
ela produzidos;
XX – Programação: atividade de seleção, organização
ou formatação de conteúdos audiovisuais apresentados na forma de canais de programação,
inclusive nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado;
XXI – Programadora Brasileira: empresa programadora que execute suas atividades de programação no território brasileiro e que atenda, cumulativamente, as condições previstas nas alíneas
a a c de inciso XVIII deste artigo e cuja gestão,
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responsabilidade editorial e seleção dos conteúdos do canal de programação sejam privativas
de brasileiros natos ou naturalizados há mais de
10 (dez) anos;
XXII – Programadora Brasileira Independente: programadora brasileira que atenda os seguintes
requisitos, cumulativamente:
a) não ser controladora, controlada ou
coligada a empacotadora ou distribuidora;
b) não manter vínculo de exclusividade
que a impeça de comercializar, para qualquer
empacotadora, os direitos de exibição ou veiculação associados aos seus canais de programação;
XXIII – Serviço de Acesso Condicionado: serviço de
telecomunicações de interesse coletivo prestado
no regime privado, cuja recepção é condicionada
à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais
na forma de pacotes, de canais nas modalidades
avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado e de canais de distribuição obrigatória,
por meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer.
CAPÍTULO II
Dos Princpios Fundamentais da Comunicação
Audiovisual de Acesso Condicionado
Art. 3º A comunicação audiovisual de acesso condicionado, em todas as suas atividades, será guiada
pelos seguintes princípios:
I – liberdade de expressão e de acesso à informação;
II – promoção da diversidade cultural e das fontes de
informação, produção e programação;
III – promoção da língua portuguesa e da cultura
brasileira;
IV – estímulo à produção independente e regional;
V – estímulo ao desenvolvimento social e econômico
do País;
VI – liberdade de iniciativa, mínima intervenção da
administração pública e defesa da concorrência
por meio da livre, justa e ampla competição e
da vedação ao monopólio e oligopólio nas atividades de comunicação audiovisual de acesso
condicionado.
Parágrafo único. Adicionam-se aos princípios
previstos nos incisos deste artigo aqueles estabelecidos na Convenção sobre a Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais, aprovada pelo
Decreto Legislativo n° 485, de 20 de dezembro de 2006.
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CAPÍTULO III
Das Atividades da Comunicação Audiovisual de
Acesso Condicionado
Art. 4º São atividades da comunicação audiovisual de acesso condicionado:
I – produção;
II – programação;
III – empacotamento;
IV – distribuição.
§ 1º A atuação em uma das atividades de que
trata este artigo não implica restrição de atuação nas
demais, exceto nos casos dispostos nesta Lei.
§ 2º Independentemente do objeto ou da razão
social, a empresa que atuar em quaisquer das atividades de que trata este artigo será considerada, conforme o caso, produtora, programadora, empacotadora
ou distribuidora.
Art. 5° O controle ou a titularidade de participação superior a 50% (cinquenta por cento) do capital
total e votante de empresas prestadoras de serviços
de telecomunicações de interesse coletivo não poderá ser detido, direta, indiretamente ou por meio de
empresa sob controle comum, por concessionárias e
permissionárias de radiodifusão sonora e de sons e
imagens e por produtoras e programadoras com sede
no Brasil, ficando vedado a estas explorar diretamente
aqueles serviços.
§ 1° O controle ou a titularidade de participação
superior a 30% (trinta por cento) do capital total e votante de concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora e de sons e imagens e de produtoras
e programadoras com sede no Brasil não poderá ser
detido, direta, indiretamente ou por meio dc empresa
sob controle comum, por prestadoras de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo, ficando vedado a estas explorar diretamente aqueles serviços.
§ 2° É facultado às concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora e de sons e imagens e
a produtoras e programadoras com sede no Brasil,
diretamente ou por meio de empresa sobre a qual
detenham controle direto, indireto ou sob controle comum, prestar serviços de telecomunicações exclusivamente para concessionárias e permissionárias dos
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens
ou transportar conteúdo audiovisual das produtoras
ou programadoras com sede no Brasil para entrega às
distribuidoras, desde que no âmbito da própria rede.
§ 3° É facultado às empresas prestadoras de
serviços de telecomunicações de interesse coletivo,
diretamente ou por meio de empresa sobro a qual detenham controle direto, indireto ou sob controle comum,
controlar produtoras e programadoras com sede no
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Brasil que exerçam atividades exclusivamente destinadas à comercialização de produtos e serviços para
o mercado internacional.
Art. 6º As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, bem como suas controladas, controladoras ou coligadas, não poderão, com a
finalidade de produzir conteúdo audiovisual para sua
veiculação no serviço de acesso condicionado ou no
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens:
I – adquirir ou financiar a aquisição de direitos de exploração de imagens de eventos de interesse
nacional; e
II – contratar talentos artísticos nacionais de qualquer
natureza, inclusive direitos sobre obras de autores nacionais.
Parágrafo único. As restrições de que trata este
artigo não se aplicam quando a aquisição ou a contratação se destinar exclusivamente à produção de
peças publicitárias.
Art. 7° É vedada a realização de subsídios cruzados, preços discriminatórios ou práticas comerciais,
gerenciais ou contábeis que contribuam para a consecução de lucros ou prejuízos artificialmente construídos
que busquem dissimular os reais resultados econômicos
ou financeiros obtidos, em quaisquer das atividades de
comunicação audiovisual de acesso condicionado de
que tratam os incisos I a IV do art. 4°, ainda que esses resultados venham a ser compensados por lucros
em outras atividades quaisquer, mesmo que exercidas
pela mesma empresa.
Art. 8° As normas gerais de proteção à ordem
econômica são aplicáveis à comunicação audiovisual
de acesso condicionado.
CAPÍTULO IV
Da Produção, Programação e Empacotamento
de Conteúdo
Art. 9° As atividades de produção, programação
e empacotamento são livres para empresas constituídas sob as leis brasileiras e com sede e administração no País.
Parágrafo único. As atividades de programação e
de empacotamento serão objeto de regulação e fiscalização pela Agência Nacional do Cinema – ANCINE
no âmbito das competências atribuídas a ela pela Medida Provisória n° 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.
Art. 10. A gestão, a responsabilidade editorial e
as atividades de seleção e direção inerentes à programação e ao empacotamento são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos.
§ 1° As programadoras e empacotadoras deverão
depositar e manter atualizada, na Ancine, relação com
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a identificação dos profissionais de que trata o caput
deste artigo, os documentos e atos societários, inclusive os referentes à escolha dos dirigentes e gestores
em exercício, das pessoas físicas e jurídicas envolvidas
na sua cadeia de controle, cujas informações deverão
ficar disponíveis ao conhecimento público, inclusive
pela rede mundial de computadores, excetuadas as
consideradas confidenciais pela legislação e regulamentação, cabendo à Agência zelar pelo sigilo destas.
§ 2° Para a finalidade de aferição do cumprimento
das obrigações previstas nos arts. 16 a 18 desta Lei,
as programadoras e empacotadoras deverão publicar,
nos seus sítios na rede mundial de computadores, a
listagem atualizada dos conteúdos audiovisuais e canais de programação disponibilizados, respectivamente,
incluindo sua classificação em conformidade com os
tipos definidos nesta Lei.
§ 3° Para efeito do cumprimento do disposto no
Capítulo V, a Ancine poderá solicitar à programadora
documentos comprobatórios de que o conteúdo exibido
é brasileiro, incluindo o Certificado de Produto Brasileiro, para os casos de que trata a Medida Provisória
n° 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.
Art. 11. Nenhum conteúdo veiculado por meio
do Serviço de Acesso Condicionado será exibido sem
aviso, antes de sua apresentação, de classificação informando a natureza do conteúdo e as faixas etárias
a que não se recomende.
§ 1° 0 Ministério da Justiça fiscalizará o disposto
no caput e oficiará à Ancine e à Anatel em caso de
seu descumprimento.
§ 2° A Anatel oficiará às distribuidoras sobre os
canais de programação em desacordo coro o disposto
no caput, cabendo a elas a cessação da distribuição
desses canais após o recebimento da comunicação.
§ 3° A distribuidora deverá ofertar ao assinante
dispositivo eletrônico que permita o bloqueio da recepção dos conteúdos transmitidos.
§ 4° Os critérios e formas de divulgação da classificação de que trata o caput serão definidos pelas
programadoras.
Art. 12. O exercício das atividades de programação
e empacotamento é condicionado a credenciamento
perante a Ancine.
Parágrafo único. A Ancine deverá se pronunciar
sobre a solicitação do credenciamento no prazo de
até 30 (trinta) dias e, em não havendo manifestação
contrária da Ancine nesse período, o credenciamento
será considerado válido.
Art. 13. As programadoras e empacotadoras credenciadas pela Ancine deverão prestar as informações
solicitadas pela Agência para efeito de fiscalização do
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cumprimento das obrigações de programação, empacotamento e publicidade.
Parágrafo único. Para efeito de aferição das restrições de capital de que trata esta Lei, além das informações previstas no caput, as programadoras deverão
apresentar a documentação relativa à composição do
seu capital total e votante, cabendo à Ancine zelar pelo
sigilo das informações consideradas confidenciais pela
legislação e regulamentação.
Art. 14. O art. 1° da Medida Provisória n°2.228-1,
de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 4º:
“Art. 1º .................................................. .............
....................................
§ 4º Para os fins desta Medida Provisória, entende-se por:
I – serviço de comunicação eletrônica de massa
por assinatura: serviço de acesso condicionado de que
trata a lei específica sobre a comunicação audiovisual
de acesso condicionado;
II – programadoras de obras audiovisuais para
o segmento de mercado de serviços de comunicação
eletrônica de massa por assinatura: empresas programadoras de que trata a lei específica sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado.” (NR)
Art. 15. O art. 7° da Medida Provisória n° 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar acrescido
dos seguintes incisos XVIII a XXI:
“Art. 7º ...................................................
...............................................................
XVIII – regular e fiscalizar o cumprimento dos princípios da comunicação audiovisual
de acesso condicionado, das obrigações de
programação, empacotamento e publicidade
e das restrições ao capital total e votante das
produtoras e programadoras fixados pela lei
que dispõe sobre a comunicação audiovisual
de acesso condicionado;
XIX – elaborar e tornar público plano de
trabalho como instrumento de avaliação da
atuação administrativa do órgão e de seu desempenho, estabelecendo os parâmetros para
sua administração, bem como os indicadores
que permitam quantificar, objetivamente, a sua
avaliação periódica, inclusive com relação aos
recursos aplicados em fomento à produção de
audiovisual;
XX – enviar relatório anual de suas atividades ao Ministério da Cultura e, por intermédio da Presidência da República, ao Congresso Nacional;
XXI – tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigên-
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cias legais no âmbito de suas competências,
nos termos do § 6° do art. 5° da Lei n° 7.347,
de 24 de julho de 1985.
....................................” (NR)
CAPÍTULO V
Do Conteúdo Brasileiro
Art. 16. Nos canais de espaço qualificado, no mínimo 3h30 (três horas e trinta minutos) semanais dos
conteúdos veiculados no horário nobre deverão ser brasileiros e integrar espaço qualificado, e metade deverá
ser produzida por produtora brasileira independente.
Art. 17. Em todos os pacotes ofertados ao assinante, a cada 3 (três) canais de espaço qualificado
existentes no pacote, ao menos 1 (um) deverá ser canal brasileiro de espaço qualificado.
§ 1º Da parcela mínima de canais brasileiros de
espaço qualificado de que trata o caput, pelo menos
1/3 (um terço) deverá ser programado por programadora brasileira independente.
§ 2º A empacotadora estará obrigada a cumprir
o disposto no caput até o limite de 12 (doze) canais
brasileiros de espaço qualificado.
§ 3° As empacotadoras que ofertarem pacotes
distribuídos por tecnologias que possibilitem distribuir,
no máximo, pacotes com até 31 (trinta e um) canais de
programação estarão obrigadas a cumprir o disposto
no caput deste artigo até o limite de 3 (três) canais,
bem como serão dispensadas do cumprimento do disposto no art. 18.
§ 4º Dos canais brasileiros de espaço qualificado
a serem veiculados nos pacotes, ao menos 2 (dois)
canais deverão veicular, no mínimo, 12 (doze) horas
diárias de conteúdo audiovisual brasileiro produzido
por produtora brasileira independente, 3 (três) das
quais em horário nobre.
§ 5º A programadora de pelo menos um dos canais de que trata o § 4° não poderá ser controlada,
controladora ou coligada a concessionária de ser viço
de radiodifusão de sons e imagens.
Art. 18. Nos pacotes em que houver canal de
programação gerado por programadora brasileira que
possua majoritariamente conteúdos jornalísticos no horário nobre, deverá ser ofertado pelo menos um canal
adicional de programação com as mesmas características no mesmo pacote ou na modalidade avulsa de
programação, observado o disposto no § 4º do art. 19.
Parágrafo único. As programadoras dos canais
de que trata o caput deste artigo não poderão deter
relação de controle ou coligação entre si.
Art. 19. Para efeito do cumprimento do disposto
nos arts. 16 e 17, serão desconsiderados:
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I – os canais de programação de distribuição obrigatória de que trata o art. 32, ainda que veiculados
em localidade distinta daquela em que é distribuído o pacote;
II – os canais de programação que retransmitirem
canais de geradoras detentoras de outorga de
radiodifusão de sons e imagens em qualquer
localidade;
III – os canais de programação operados sob a responsabilidade do poder público;
IV – os canais de programação cuja grade de programação não tenha passado por qualquer modificação para se adaptar ao público brasileiro,
incluindo legendagem, dublagem para língua
portuguesa ou publicidade específica para o
mercado brasileiro;
V – os canais de programação dedicados precipuamente à veiculação de conteúdos de cunho erótico;
VI – os canais ofertados na modalidade avulsa de
programação;
VII – os canais de programação ofertados em modalidade avulsa de conteúdo programado.
§ 1º Para os canais de que trata o inciso VI, aplica-se o disposto no art. 16.
§ 2º Na oferta dos canais de que trata o inciso
VII, no mínimo 10% (dez por cento) dos conteúdos
ofertados que integrarem espaço qualificado deverão
ser brasileiros.
§ 3º O cumprimento da obrigação de que trata
o § 2° será aferido em conformidade com período de
apuração estabelecido pela Ancine.
§ 4° Para efeito do cumprimento do disposto no
art. 18, serão desconsiderados os canais de que tratam
os incisos III, IV, V e VII do caput deste artigo.
Art. 20. A programadora ou empacotadora, no
cumprimento das obrigações previstas nos arts. 16 a
18, observará as seguintes condições:
I – pelo menos a metade dos conteúdos audiovisuais
deve ter sido produzida nos 7 (sete) anos anteriores a sua veiculação;
II – o conteúdo produzido por brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 (dez) anos será equiparado
ao produzido por produtora brasileira;
III – o conteúdo produzido por brasileiro nato ou naturalizado ha mais de 10 (dez) anos será equiparado
ao produzido por produtora brasileira independente, caso seu produtor atenda as condições
previstas na alínea c do inciso XIX do art. 2º;
IV – quando o cálculo dos percentuais e razões não
resultar em número inteiro exato, considerar-se-á a parte inteira do resultado.
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Art. 21. Em caso de comprovada impossibilidade
de cumprimento integral do disposto nos arts. 16 a 18,
o interessado deverá submeter solicitação de dispensa à Ancine, que, caso reconheça a impossibilidade
alegada, pronunciar-se-á sobre as condições e limites
de cumprimento desses artigos.
Art. 22. Regulamentação da Ancine disporá sobre
a fixação do horário nobre, respeitado o limite máximo
de 7 (sete) horas diárias para canais de programação
direcionados para crianças e adolescentes e de 6 (seis)
horas para os demais canais de programação.
Art. 23. Nos 2 (dois) primeiros anos de vigência
desta Lei, o número de horas de que trata o caput do
art. 16, as resultantes das razões estipuladas no caput
e no § 1º do art. 17 e o limite de que trata o § 3° do art.
17 serão reduzidos nas seguintes razões:
I – 2/3 (dois terços) no primeiro ano de vigência da Lei;
II – 1/3 (um terço) no segundo ano de vigência da Lei.
Art. 24. O tempo máximo destinado a publicidade
comercial em cada canal de programação deverá ser
igual ao limite estabelecido para o serviço de radiodifusão de sons e imagens.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo
não se aplica aos canais de que trata o art. 32 desta
Lei e aos canais exclusivos de publicidade comercial,
de vendas e de infomerciais.
Art. 25. Os programadores não poderão ofertar
canais que contenham publicidade de serviços e produtos em língua portuguesa, legendada em português
ou de qualquer forma direcionada ao público brasileiro,
com veiculação contratada no exterior, senão por meio
de agência de publicidade nacional.
§ 1° A Ancine fiscalizará o disposto no caput e
oficiará a Anatel e a Secretaria da Receita Federal do
Brasil em caso de seu descumprimento.
§ 2° A Anatel oficiará as distribuidoras sobre os
canais de programação em desacordo com o disposto no § 1°, cabendo a elas a cessação da distribuição
desses canais após o recebimento da comunicação.
CAPÍTULO VI
Do Estímulo à Produção Audiovisual
Art. 26. O Anexo I da Medida Provisória nº 2.2281, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar acrescido do quadro constante do Anexo desta Lei, e seus
arts. 32, 33, 35, 36, 38 e 39 passam a vigorar com a
seguinte redação, renumerando-se o parágrafo único
do art. 38 para § 1º:
“Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional
– CONDECINE terá por fato gerador:
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I – a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais,
por segmento de mercado a que forem destinadas;
II – a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos
termos da lei que dispõe sobre a comunicação
audiovisual de acesso condicionado, listados
no Anexo I desta Medida Provisória;
III – a veiculação ou distribuição de obra
audiovisual publicitária incluída em programação internacional, nos termos do inciso XIV do
art. 1º desta Medida Provisória, nos casos em
que existir participação direta de agência de
publicidade nacional, sendo tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação
incluída em programação nacional.
...................................................... ”(NR)
“Art. 33. A Condecine será devida para
cada segmento de mercado, por:
...............................................................
II – título de obra publicitária cinematográfica ou videofonográfica, para cada segmento
dos mercados previstos nas alíneas a a e do
inciso I a que se destinar;
III – prestadores dos serviços constantes do Anexo I desta Medida Provisória, a que
se refere o inciso II do art. 32 desta Medida
Provisória.
...............................................................
§ 3° A Condecine será devida:
I – uma única vez a cada 5 (cinco) anos,
para as obras a que se refere o inciso I do caput deste artigo;
II – a cada 12 (doze) meses, para cada
segmento de mercado em que a obra seja efetivamente veiculada, para as obras a que se
refere o inciso II do caput deste artigo;
III – a cada ano, para os serviços a que
se refere o inciso III do caput deste artigo.
§ 4° Na ocorrência de modalidades de
serviços qualificadas na forma do inciso II do
art. 32 não presentes no Anexo I desta Medida Provisória, será devida pela prestadora a
Contribuição referente ao item ”a” do Anexo I,
até que lei fixe seu valor.” (NR)
“Art. 35. .................................................
...............................................................
III – o responsável pelo pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega das importâncias referidas no parágrafo único do art. 32;
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IV – as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações, relativamente ao disposto no inciso
II do art. 32;
V – o representante legal e obrigatório
da programadora estrangeira no País, na hipótese do inciso III do art. 32.” (NR)
“Art. 36. .................................................
...............................................................
VII – anualmente, até o dia 31 de março,
para os serviços de que trata o inciso II do art.
32 desta Medida Provisória.” (NR)
“Art. 38. .................................................
§ 1° .......................................................
§ 2° A Ancine e a Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL exercerão as
atividades de regulamentação e fiscalização
no âmbito de suas competências e poderão
definir o recolhimento conjunto da parcela da
Condecine devida referente ao inciso III do
caput do art. 33 e das taxas de fiscalização
de que trata a Lei n° 5.070, de 7 de julho de
1966, que cria o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações.” (NR)
“Art. 39. .................................................
...............................................................
XI – a Anatel, as Forças Armadas, a Polícia Federal, as Polícias Militares, a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civis e os Corpos
de Bombeiros Militares.
..................................................... ” (NR)
Art. 27. O art. 4° da Lei n° 11.437, de 28 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4°....................................................
...............................................................
§ 3° As receitas de que trata o inciso III
do caput do art. 33 da Medida Provisória n°
2.228-1, de 6 de setembro de 2001, deverão
ser utilizadas nas seguintes condições:
I – no mínimo, 30% (trinta por cento) deverão ser destinadas a produtoras brasileiras
estabelecidas nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, nos critérios e condições estabelecidos pela Agência Nacional do Cinema
– ANCINE, que deverão incluir, entre outros,
o local da produção da obra audiovisual, a
residência de artistas e técnicos envolvidos
na produção e a contratação, na região, de
serviços técnicos a ela vinculados;
II – no mínimo, 10% (dez por cento) deverão ser destinadas ao fomento da produção
de conteúdo audiovisual independente veicu-
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lado primeiramente nos canais comunitários,
universitários e de programadoras brasileiras
independentes de que trata a lei que dispõe
sobre a comunicação audiovisual de acesso
condicionado.
§ 4° Para efeito do disposto no § 3° deste
artigo, entende-se como produtora brasileira
aquela definida nos termos da lei específica
que dispõe sobre a comunicação audiovisual
do acesso condicionado.
..................................................... ” (NR)
Art. 28. O caput do art. 8° da Lei n° 5.070, de 7 de
julho de 1966, passa avigorar com a seguinte redação:
“Art. 8° A Taxa de Fiscalização de Funcionamento será paga, anualmente, até o dia 31
de março, e seus valores serão os correspondentes a 33% (trinta e três por cento) dos fixados para a Taxa de Fiscalização de Instalação.
..................................................... ” (NR)
CAPÍTULO VII
Da Distribuição de Conteúdo pelas Prestadoras
do Serviço de Acesso Condicionado
Art. 29. A atividade de distribuição por meio do
serviço de acesso condicionado é livre para empresas
constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País, sendo regida pelas disposições
previstas nesta Lei, na Lei n° 9.472, de 16 de julho de
1997, e na regulamentação editada pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
Parágrafo único. A Anatel regulará e fiscalizara a
atividade de distribuição.
Art. 30. As distribuidoras e empacotadoras não
poderão, diretamente ou por intermédio de suas controladas, controladoras ou coligadas inserir ou associar
qualquer tipo de publicidade ou conteúdo audiovisual
nos canais de programação ou nos conteúdos audiovisuais avulsos veiculados sem a prévia e expressa
autorização do titular do canal de programação ou do
conteúdo a ser veiculado, respectivamente.
Art. 31. As prestadoras do serviço de acesso
condicionado somente poderão distribuir conteúdos
empacotados por empresa regularmente credenciada pela Ancine, observado o § 2° do art. 4° desta Lei.
§ 1° As prestadoras do serviço de acesso condicionado deverão tornar pública a empacotadora do
pacote por ela distribuído.
§ 2° A distribuidora não poderá ofertar aos assinantes pacotes que estiverem em desacordo com
esta Lei.
Art. 32. A prestadora do serviço do acesso condicionado, em sua área de prestação, independentemente
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de tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar
disponíveis, sem quaisquer ônus ou custos adicionais
para seus assinantes, em todos os pacotes ofertados,
canais de programação de distribuição obrigatória para
as seguintes destinações:
I – canais destinados à distribuição integral e simultânea, sem inserção de qualquer informação,
do sinal aberto e não codificado, transmitido em
tecnologia analógica pelas geradoras locais de
radiodifusão de sons e imagens, em qualquer
faixa de frequências, nos limites territoriais da
área de cobertura da concessão;
II – um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação dos seus trabalhos,
especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
III – um canal reservado para o Senado Federal, para
a documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
IV – um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal,
para a divulgação dos atos do Poder Judiciário
e dos serviços essenciais à Justiça;
V – um canal reservado para a prestação de serviços
de radiodifusão pública pelo Poder Executivo, a
ser utilizado como instrumento de universalização dos direitos à informação, à comunicação,
à educação e à cultura, bem como dos outros
direitos humanos e sociais;
VI – um canal reservado para a emissora oficial do
Poder Executivo;
VII – um canal educativo e cultural, organizado pelo
Governo Federal e destinado para o desenvolvimento e aprimoramento, entre outros, do ensino a
distância de alunos e capacitação de professores,
assim como para a transmissão de produções
culturais e programas regionais;
VIII – um canal comunitário para utilização livre e compartilhada por entidades não governamentais e
sem fins lucrativos;
IX – um canal de cidadania, organizado pelo Governo Federal e destinado para a transmissão de
programações das comunidades locais, para divulgação de atos, trabalhos, projetos, sessões e
eventos dos Poderes Públicos federal, estadual
e municipal;
X – um canal legislativo municipal/estadual, reservado
para o uso compartilhado entre as Câmaras de
Vereadores localizadas nos Municípios da área
de prestação do serviço e a Assembleia Legislativa do respectivo Estado ou para uso da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, destinado para a
divulgação dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

XI – um canal universitário, reservado para o uso
compartilhado entre as instituições do ensino
superior localizadas no Município ou Municípios
da área de prestação de serviço, devendo a reserva atender a seguinte ordem de precedência:
a) universidades;
b) centros universitários;
c) demais instituições de ensino superior.
§ 1° A programação dos canais previstos nos incisos II o III deste artigo poderá ser apresentada em
um só canal, se assim o decidir a Mesa do Congresso Nacional.
§ 2° A cessão às distribuidoras das programações
das geradoras de que trata o inciso I deste artigo será
feita a título gratuito e obrigatório.
§ 3° A distribuidora do serviço do acesso condicionado não terá responsabilidade sobre o conteúdo
da programação veiculada nos canais previstos neste
artigo nem estará obrigada a fornecer infraestrutura
para as atividades de produção, programação ou empacotamento.
§ 4° As programadoras dos canais de que tratam os incisos II a XI deste artigo deverão viabilizar, a
suas expensas, a entrega dos sinais dos canais nas
instalações indicadas pelas distribuidoras, nos termos
e condições técnicas estabelecidos pela Anatel.
§ 5° Os canais previstos nos incisos II a XI deste
artigo não terão caráter privado, sendo vedadas a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que
configurem comercialização de seus intervalos, assim
como a transmissão de publicidade comercial, ressalvados os casos de patrocínio de programas, eventos
e projetos veiculados sob a forma do apoio cultural.
§ 6° Os canais de que trata este artigo deverão
ser ofertados em bloco e em ordem numérica virtual
sequencial, sendo vedado intercalá-los com outros
canais de programações, respeitada a ordem de alocação dos canais no serviço de radiodifusão de sons
e imagens, inclusive em tecnologia digital, de cada
localidade.
§ 7° Em caso de inviabilidade técnica ou econômica, o interessado estará desobrigado do cumprimento
do disposto no § 6° deste artigo e deverá comunicar
o fato a Anatel, que deverá ou não aquiescer no prazo de 90 (noventa) dias do comunicado, sob pena de
aceitação tácita mediante postura silente em função
de decurso de prazo.
§ 8° Em casos de inviabilidade técnica ou econômica comprovada, a Anatel determinará a não obrigatoriedade da distribuição de parte ou da totalidade dos
canais de que trata este artigo nos meios de distribuição
considerados inapropriados para o transporte desses
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canais em parte ou na totalidade das localidades servidas pela distribuidora.
§ 9° Na hipótese da determinação da não obrigatoriedade da distribuição de parte dos canais de
que trata este artigo, a Anatel disporá sobre quais
canais de programação deverão ser ofertados pelas
distribuidoras aos usuários, observando-se a isonomia
entre os canais de que trata o inciso I deste artigo de
uma mesma localidade, priorizando após as geradoras locais de conteúdo nacional ao menos um canal
religioso em cada localidade, caso existente, na data
da promulgação desta Lei.
§ 10. Ao distribuir os canais de que trata este artigo, a prestadora de serviço de acesso condicionado
não poderá efetuar alterações de qualquer natureza
nas programações desses canais.
§ 11. O disposto neste artigo não se aplica aos
distribuidores que ofertarem apenas modalidades avulsas de conteúdo.
§ 12. A geradora local de radiodifusão de sons
e imagens de caráter privado poderá, a seu critério,
ofertar sua programação transmitida com tecnologia
digital para as distribuidoras de forma isonômica e não
discriminatória, nas condições comerciais pactuadas
entre as partes e nos termos técnicos estabelecidos
pela Anatel, ficando, na hipótese de pactuação, facultada à prestadora do serviço de acesso condicionado a
descontinuidade da transmissão da programação com
tecnologia analógica prevista no inciso I deste artigo.
§ 13. Caso não seja alcançado acordo quanto às
condições comerciais de que trata o § 12, a geradora
local de radiodifusão de sons e imagens de caráter privado poderá, a seu critério, exigir que sua programação
transmitida com tecnologia digital seja distribuída gratuitamente na área de prestação de serviço de acesso
condicionado, desde que a tecnologia de transmissão
empregada pelo distribuidor e de recepção disponível
pelo assinante assim o permitam, do acordo com critérios estabelecidos em regulamentação da Anatel.
§ 14. Na hipótese de que trata o § 13, a cessão
da programação em tecnologia digital não ensejará
pagamento por parte da distribuidora, que ficará desobrigada de ofertar aos assinantes a programação
em tecnologia analógica.
§ 15. Equiparam-se às geradoras de que trata
o inciso I deste artigo as retransmissoras habilitadas
a operar em regiões de fronteira de desenvolvimento
do País que realizarem inserções locais de programação e publicidade, inclusive as que operarem na
Amazônia Legal.
§ 16. É facultado à geradora de radiodifusão que
integre rede nacional proibir que seu sinal seja distribuído mediante serviço de acesso condicionado fora
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dos limites territoriais de sua área de concessão, bem
como vedar que o sinal de outra geradora integrante
da mesma rede seja distribuído mediante serviço do
acesso condicionado nos limites territoriais alcançados pela transmissão de seus sinais via radiodifusão.
§ 17. Na distribuição dos canais de que trata este
artigo, deverão ser observados os critérios de qualidade técnica estabelecidos pela Anatel, sendo que,
para os canais de que trata o inciso I, é de exclusiva
responsabilidade da prestadora do serviço de acesso
condicionado à recepção do sinal das geradoras para
sua distribuição aos assinantes.
§ 18. A Anatel regulamentará os critérios de compartilhamento do canal de que trata o inciso XI entre
entidades de uma mesma área de prestação de serviço.
§ 19. A programação dos canais previstos nos
incisos VIII e IX deste artigo poderá ser apresentada
em um só canal, se assim o decidirem os responsáveis por esses canais.
§ 20. A dispensa da obrigação de distribuição de
canais nos casos previstos no § 8° deverá ser solicitada
pela interessada a Anatel, que deverá se manifestar no
prazo de 90 (noventa) dias de recebimento da solicitação, sob pena de aceitação tácita mediante postura
silente em função de decurso de prazo.
§ 21. Nas localidades onde não houver concessão
para exploração de serviço de radiodifusão de sons e
imagens, caso o sinal de geradora ou retransmissora
de radiodifusão de sons e imagens em tecnologia analógica alcance os limites territoriais dessa localidade,
a distribuidora deverá distribuir esse sinal, vedada a
distribuição de programação coincidente e observado
o disposto nos §§ 7° a 9° e 16.
CAPÍTULO VIII
Dos Assinantes do Serviço de
Acesso Condicionado
Art. 33. São direitos do assinante do serviço de
acesso condicionado, sem prejuízo do disposto na
Lei n° 8.078, de 11 do setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor), e nas demais normas aplicáveis as relações de consumo e aos serviços de telecomunicações:
I – conhecer, previamente, o tipo de programação a
ser exibida;
II – contratar com a distribuidora do serviço de acesso condicionado os serviços de instalação e
manutenção dos equipamentos necessários à
recepção dos sinais;
III – ter a sua disposição serviço de atendimento telefônico gratuito ou com tarifação local ofertado
pelas distribuidoras, sendo que, durante o horário comercial, as empresas disponibilizarão aos
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consumidores atendimento pessoal por meio
desse serviço, nas condições estabelecidas pela
regulamentação;
IV – relacionar-se apenas com a prestadora de serviço de acesso condicionado da qual é assinante;
V – receber cópia impressa ou em meio eletrônico dos
contratos assim que formalizados;
VI – ter a opção de contratar exclusivamente, de forma
onerosa, os canais de distribuição obrigatória de
que trata o art. 32.
Art. 34. As prestadoras do serviço de acesso
condicionado deverão atender os usuários em bases
não discriminatórias, exceto se a discriminação for necessária para o alcance de objetivos sociais relevantes
suportados por políticas públicas que a justifiquem.
CAPÍTULO IX
Das Sanções e Penalidades
Art. 35. O não cumprimento do disposto nesta
Lei por prestadora de serviço de acesso condicionado
implicará a aplicação das penalidades previstas na Lei
n° 9.472, de 16 de julho de 1997.
Art. 36. A empresa no exercício das atividades
de programação ou empacotamento da comunicação
audiovisual de acesso condicionado que descumprir
quaisquer das obrigações dispostas nesta Lei sujeitar-se-á as seguintes sanções aplicáveis pela Ancine,
sem prejuízo de outras previstas em lei, inclusive as
de natureza civil e penal:
I – advertência;
II – multa, inclusive diária;
III – suspensão temporária do credenciamento;
IV – cancelamento do credenciamento.
§ 1° Na aplicação de sanções, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos
dela resultantes para os assinantes, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os
antecedentes do infrator e a reincidência específica,
entendida como a repetição de falta de igual natureza
após decisão administrativa anterior.
§ 2° Nas infrações praticadas por pessoa jurídica, também serão punidos com a sanção de multa de
seus administradores ou controladores, quando tiverem agido de má-fé.
§ 3° A existência de sanção anterior será considerada como agravante na aplicação de outra sanção.
§ 4° A multa poderá ser imposta isoladamente
ou em conjunto com outra sanção, não devendo ser
inferior a R$2.000,00 (dois mil reais) nem superior a
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para cada
inflação cometida.
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§ 5° Na aplicação de multa, serão considerados
a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.
§ 6° A suspensão temporária do credenciamento,
que não será superior a 30 (trinta) dias, será imposta
em caso de infração grave cujas circunstâncias não
justifiquem o cancelamento do credenciamento.
CAPÍTULO X
Disposições Finais e Transitórias
Art. 37. Revogam-se o art. 31 da Medida Provisória n° 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e os dispositivos constantes dos Capítulos I a IV, VI e VIII a XI,
da Lei n° 8.977, do 6 de janeiro de 1995.
§ 1° Os atos de outorga de concessão e respectivos contratos das atuais prestadoras do Serviço de
TV a Cabo – TVC, os termos de autorização já emitidos para as prestadoras do Serviço de Distribuição
de Canais Multiponto Multicanal – MMDS e do Serviço
de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por
Assinatura Via Satélite – DTH, assim como os atos de
autorização de uso de radiofrequência das prestadoras do MMDS e do Serviço Especial de Televisão por
Assinatura – TVA, continuarão em vigor, sem prejuízo
da adaptação aos condicionamentos relativos à programação e empacotamento previstos no Capítulo V, até
o término dos prazos de validade neles consignados,
respeitada a competência da Anatel quanto à regulamentação do use e à administração do espectro de
radiofrequências, devendo a Agência, no que couber,
adequar a regulamentação desses serviços as disposições desta Lei.
§ 2° A partir da aprovação do regulamento do
serviço de acesso condicionado, as atuais prestadoras
de TVC, MMDS, DTH o TVA, desde que preenchidas
as condições objetivas e subjetivas necessárias, poderão solicitar a Anatel a adaptação das respectivas
outorgas para termos de autorização para prestação
do serviço de acesso condicionado, assegurando-se
o direito de uso de radiofrequência pelos prazos remanescentes, na forma prevista na legislação pertinente
e na regulamentação editada pela Anatel, em especial
a de uso da radiofrequência.
§ 3° As prestadoras do TVC, MMDS, DTH e TVA
que tiverem suas outorgas adaptadas para prestação
do serviço de acesso condicionado deverão assegurar a
continuidade da prestação dos serviços aos seus assinantes, com preços similares ou inferiores aos por elas
praticados, na mesma área de prestação dos serviços.
§ 4° O disposto nos arts. 16 a 18 desta Lei será
aplicado a partir de 180 (cento e oitenta) dias da data
de vigência desta Lei a todas as empresas que exer-
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çam atividades de programação ou empacotamento,
inclusive aquelas cujos canais ou pacotes sejam distribuídos mediante os serviços de TVC, MMDS, DTH e
TVA, independentemente das obrigações dispostas nos
demais parágrafos deste artigo relativas à atividade de
distribuição mediante serviço de acesso condicionado,
TVC, MMDS, DTH e TVA.
§ 5° Não serão devidas compensações financeiras as prestadoras dos serviços mencionados no §
1° nos casos de adaptação de outorgas de que trata
este artigo.
§ 6° Até a aprovação do regulamento do serviço
de acesso condicionado, só serão admitidas pela Anatel renovações de outorgas, de autorização de direito
de uso de radiofrequências, alterações na composição
societária da prestadora, bem como transferências de
outorgas, de controle ou demais alterações de instrumentos contratuais referentes à prestação dos serviços
mencionados no § 1° para prestadoras que se comprometerem com a Anatel a promover a adaptação de
seus instrumentos de outorga para o serviço de acesso condicionado imediatamente após a aprovação do
regulamento, que conterá os critérios de adaptação.
§ 7° Após a aprovação do regulamento do serviço do acesso condicionado pela Anatel, só serão
admitidas renovações e transferências de outorgas,
de controle, renovações de autorização do direito de
uso de radiofrequência, alterações na composição
societária da prestadora ou demais alterações de
instrumentos contratuais referentes à prestação dos
serviços mencionados no § 1° para prestadoras que
adaptarem seus instrumentos de outorga para o serviço de acesso condicionado.
§ 8° A partir da aprovação desta Lei, não serão
outorgadas novas concessões ou autorizações para a
prestação dos serviços do TVC, DTH, MMDS e TVA.
§ 9° A outorga para a prestação do serviço de
acesso condicionado estará condicionada a não detenção de outorgas para os serviços de TV a Cabo –
TVC, de Distribuição de Canais Multiponto Multicanal
– MMDS, de Distribuição de Sinais de Televisão e de
Áudio por Assinatura Via Satélite – DTH ou Especial
de Televisão por Assinatura – TVA pela interessada ou
por suas controladas, controladoras ou coligadas, bem
come a adaptação de todas as outorgas da interessada e de suas controladas, controladoras ou coligadas
para termos de autorização para prestação do serviço
de acesso condicionado, nos termos dos §§ 2° e 6°.
§ 10. A Anatel deverá adotar as medidas necessárias para o tratamento da solicitação de que tratam os
§§ 2° e 6° e se pronunciar sobre ela no prazo máximo
de 90 (noventa) dias do sou recebimento.
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§ 11. As atuais concessões para a prestação do
TVA cujos atos de autorização de uso de radiofrequência estejam em vigor, ou dentro de normas e regulamentos editados pela Anatel, até a data da promu1gação desta Lei, poderão ser adaptadas para prestação
do serviço de acesso condicionado, nas condições
estabelecidas nesta Lei, permanecendo, neste caso,
vigentes os atos de autorização de uso do radiofrequência associados pelo prazo remanescente da outorga,
contado da data do vencimento de cada outorga individualmente, não sendo objeto de renovação adicional.
§ 12. Não se aplica o disposto nos arts. 5° e 6° aos
detentores de autorizações para a prestação de TVA.
§ 13. O disposto nos §§ 1°, 2° e 11 deste artigo
não retira da Anatel a competência para alterar a destinação de radiofrequências ou faixas prevista no art.
161 da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997.
§ 14. As solicitações de que tratam os §§ 2° c
6° serão consideradas automaticamente aprovadas
caso a Anatel não são pronuncie sobre elas no prazo
estabelecido no § 10.
§ 15. O art. 24 da Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24. Excluídos os canais referidos nos
incisos I, II e III do art. 23, os demais canais
serão contratados livremente pela operadora
de TV a Cabo à empacotadora ou programadora de sua escolha.” (NR)
§ 16. Aplicam-se às distribuidoras dos serviços
do TVC, MMDS e DTH e disposto nos incisos XIX e
XXII do art. 2°, nos §§ 1° e 2° do art. 4° e nos arts. 7°,
8°, 11, 30 e 31 desta Lei.
§ 17. No caso das prestadoras de TVC, para efeito do cumprimento do disposto nos arts. 16 a 18 desta
Lei, serão desconsiderados os canais de que trata o
art. 23 da Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de 1995.
§ 18. A concessionária do STFC — Serviço Telefônico Fixo Comutado poderá solicitar, a qualquer
tempo, a adequação do contrato de concessão para
eliminação das restrições que vedem a possibilidade
de que a concessionária do serviço e suas coligadas,
controladas ou controladoras prestem serviço de TVC,
inclusive nas áreas geográficas de prestação do serviço objeto da referida concessão, desde que se comprometam com a adaptação obrigatória do que tratam
os §§ 2°, 6°, 7° e 9°.
§ 19. A Anatel adotará todas as medidas necessárias para o tratamento da solicitação do que trata
o § 18, publicando formalmente o ato de aprovação
quanto ao solicitado no prazo máximo de 90 (noventa)
dias do seu recebimento.
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§ 20. O disposto no art. 32 aplica-se aos serviços
de TVC, MMDS e DTH.
Art. 38. O art. 86 da Lei n° 9.472, de 16 de julho
do 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 86. A concessão somente poderá
ser outorgada à empresa constituída segundo
as leis brasileiras, com sede e administração
no País, criada para explorar exclusivamente
serviços de telecomunicações.
Parágrafo único. Os critérios e condições
para a prestação de outros serviços de telecomunicações diretamente pela concessionária
obedecerão, entre outros, aos seguintes princípios, de acordo com regulamentação da Anatel:
I — garantia dos interesses dos usuários, nos mecanismos de reajuste e revisão
das tarifas, mediante o compartilhamento dos
gastos econômicos advindos da racionalização
decorrente da prestação de outros serviços
de telecomunicações, eu ainda mediante a
transferência integral des ganhos econômicos
que não decorram da eficiência ou iniciativa
empresarial, observados os termos dos §§ 2°
e 3° do art. 108 desta Lei;
II — atuação do poder público para propiciar a livre, ampla e justa competição, reprimidas as infrações da ordem econômica, nos
termos do art. 6° desta Lei;
III — existência de mecanismos que assegurem o adequado controle público no que
tange aos bens reversíveis.” (NR)
§ 1° A concessionária do STFC poderá solicitar,
a qualquer tempo, a adequação do contrato do concessão às disposições deste artigo.
§ 2° A Anatel deverá adotar as medidas necessárias para o tratamento da solicitação do que trata
o § 1° e pronunciar-se sobre ela em até 90 (noventa)
dias do seu recebimento, cabendo à Anatel, se for o
caso, promover as alterações necessárias ao contrato
de concessão, considerando os critérios e condições
previstos no parágrafo único do art. 86 da Lei n° 9.472,
de 16 de julho de 1997.
Art. 39. As prestadoras dos serviços de TV a Cabo
— TVC, de Distribuição de Canais Multiponto Multicanal — MMDS, de Distribuição de Sinais de Televisão e
de Áudio por Assinatura Via Satélite — DIR e Especial
de Televisão por Assinatura — TVA, bem como suas
controladas, controladoras ou coligadas, não poderão
fazer uso de recursos do Fundo Nacional da Cultura,
criada pela Lei n° 7.505, de 2 de julho do 1986, restabelecido pela Lei n° 8.313, de 23 de dezembro do
1991, ou dos mecanismos de fomento e do incentivo
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previstos nas Leis n° 8.685, de 20 de julho de 1993, e
n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Art. 40. O art. 5° passa a viger 1 (um) ano após
a promulgação desta Lei; o inciso I do caput do art.
20 passa a viger 4 (quatro) anos após a promulgação
desta Lei; o art. 18 passa a viger um ano após a promulgação desta Lei e os arts. 26 a 28 produzirão efeitos
a partir do ano seguinte à sua publicação.
Art. 41. Os arts. 16 a 23 deixarão de viger após
12 (doze) anos da promulgação desta Lei.
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Art. 42. A Anatel e a Ancine, no âmbito de suas
respectivas competências, regulamentarão as disposições desta Lei em até 180 (cento e oitenta) dias da
sua publicação, ouvido o parecer do Conselho de Comunicação Social.
Parágrafo único. Caso o Conselho de Comunicação Social não se manifeste no prazo de 30 (trinta)
dias do recebimento das propostas de regulamento,
estas serão consideradas referendadas pelo Conselho.
Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação final.
Senadoras e Senadores que concordarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção presidencial.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu peço aos Srs. Senadores que permaneçam
no plenário, porque vamos votar a emenda constitucional que trata das medidas provisórias.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, só uma correção. Falaram tanto em vício de constitucionalidade que terminei votando “sim”,
mas o meu voto é “não”.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa vai punir o computador.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Quero consignar o meu voto “não” nesta votação.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Igualmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Voto “não”, Luiz Henrique. E Casildo Maldaner, voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2011
(Aprovado calendário especial de tramitação
da matéria)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
José Sarney, que altera o procedimento de
apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional.
Pareceres sob nºs 255 e 750, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aécio Neves, 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), favorável,
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com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que
oferece, com voto em separado do Senador
José Pimentel; 2º pronunciamento: (sobre as
Emendas nºs 2, 3 e 5-Plen), favorável, nos
termos de Subemenda CCJ (Substitutivo),
que apresenta.
Proposta de Emenda à Constituição.
Votação, em turno único, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de autoria do Senador José
Sarney, que altera o procedimento de votação das medidas provisórias no Congresso Nacional.
O Relator, na Comissão de Constituição, foi o
Senador Aécio Neves que ofereceu, com voto em separado do Senador José Pimentel, as Emendas 2, 3
e 5, favorável nos termos da subemenda substitutiva
que apresenta.
É o seguinte o item:
A Discussão da matéria foi encerrada na sessão
deliberativa ordinária do dia 08 de junho, com apresentação das Emendas 2, 3 e 5, de Plenário.
A Presidência esclarece ao Plenário que a Emenda nº 4 foi retirada pelo autor.
Passa-se à votação.
O Senador Aécio Neves está inscrito para falar.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Gostaria, em meu nome
e em nome também do Senador Jorge Viana, ver com
V. Exª a possibilidade de votar ainda hoje o Item 9, se
assim for de acordo com as nossas Lideranças, que é
o projeto de lei que trata principalmente da criação do
Programa Federal de Assistência às Vitimas e Testemunhas Ameaçadas. É o Item 9 da pauta.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em seguida, votaremos o projeto de V. Exª que
é um projeto de grande interesse público.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Questão de ordem.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Sem revisão do orador.) – Por uma falha, o meu registro não constou no painel. Então eu gostaria que V.
Exª registrasse o meu voto “sim”, por favor.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Para questão de ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, para uma questão de ordem, Senador
Eduardo Amorim. Se eu aqui estivesse, eu teria votado
de acordo com a Liderança. O meu voto seria “não’.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Eduardo Amorim vota “não”.
Senador Aécio, na tribuna, com a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, na verdade, nós vamos iniciar
agora o processo de votação, em primeiro turno, de
uma emenda que tem extraordinária importância para
o futuro desta Casa e para as relações do Poder Legislativo com o Poder Executivo. Trata-se da PEC nº 11,
de autoria do Presidente desta Casa e do Congresso
Nacional, Presidente José Sarney.
De antemão, antecipo aos Srs. Senadores que
esta matéria demanda quórum constitucional para a
sua aprovação. Nós construímos, ao longo dos últimos
meses e após longa e exaustiva discussão, um consenso em torno de um texto que já não é mais apenas
do autor da proposta, tampouco do relator, mas desta
Casa. É preciso que retornemos um pouco ao tempo,
Sr. Presidente, para lembrar de que foi no ano de 2001
que conseguimos, Congresso Nacional, Câmara e Senado, fazer a primeira alteração no rito que, naquele
momento, garantia ao Executivo o poder de editar
sucessivamente medidas provisórias, sem que elas
fossem sequer objeto de discussão e deliberação por
parte do Congresso Nacional. Em 2001, substituímos
o rito que garantia a validade de cada medida provisória por trinta dias e sua sucessiva reedição para o
rito atual, em que as medidas provisórias têm validade
de sessenta dias, podendo esse prazo ser prorrogado
por mais sessenta dias.
Na verdade, o que se percebeu, ao longo dos últimos anos, foi que algumas outras distorções impediam
o Congresso Nacional de discutir com a seriedade e
a profundidade necessária a série de medidas provisórias que aqui chegavam.
Desde o início dessa discussão, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, busquei defender a tese de que
não se poderia tratar a matéria como embate entre Oposição e Governo; ao contrário, era um momento único
e histórico para que o Poder Legislativo resgatasse,
pelo menos em parte, as suas atribuições. E, de forma
muito especial, ao Senado da República passará a ser
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dada, se aprovado esse texto, um tempo mínimo para
que se possa discutir com o mínimo de profundidade
as matérias que aqui chegam.
Antes de ler, Sr. Presidente, o texto – que incorpora propostas do Senador Pedro Simon, parcialmente, também, do Senador Walter Pinheiro, do Senador
Antonio Carlos Valadares, dentre outras importantes
contribuições que tivemos – me traz três aspectos que
considero extremamente relevantes que sejam ressaltados. Como a primeira das questões, passaremos a
ter uma instância nas duas Casas do Congresso Nacional para discutir, pela primeira vez, desde 1988,
quando essa matéria foi efetivamente incorporada na
Constituição brasileira, a admissibilidade das medidas
provisórias.
Portanto, no texto incorporado pela Comissão
de Justiça, e ali aprovado por unanimidade, caberá
às Comissões de Constituição e Justiça, primeiro na
Câmara dos Deputados, Casa iniciadora, em seguida,
do Senado Federal, pelo prazo de dez dias, discutir a
urgência e relevância de cada uma das medidas provisórias, podendo essa medida ser inadmitida na Comissão de Constituição e Justiça de uma das Casas.
E, não havendo recurso ao Plenário, obviamente, cai
a validade dessa medida provisória.
Além disso, estamos redividindo os prazos de
tramitação em cada uma das Casas. Não é, Sr. Presidente José Sarney, a proposta ideal. Não é, Srªs
e Srs. Senadores, a proposta inicial que apresentei
à Comissão de Constituição e Justiça, mas ela traz
avanços extremamente importantes e entre eles este
que garante que a medida provisória tramitará, inicialmente, por oitenta dias na Câmara dos Deputados,
depois por trinta dias, no Senado da República, tendo aí, ainda, o prazo de dez dias para que, eventualmente emendada, a matéria possa retornar à Câmara
dos Deputados.
Além disso, Sr. Presidente, estamos incorporando
ao texto a constitucionalização daquilo que tem-me parecido e a muitos dos Srs. Senadores um acinte, uma
violência contra as prerrogativas desta Casa, que é o
que se costumou chamar de contrabando de medidas
provisórias, onde temas não correlatos à matéria inicial
são, ao longo da tramitação, incorporados à ela, muitas vezes pelo próprio relator da matéria, impedindo
que a medida provisória cumpra a sua função original,
distorcendo e incorporando interesses muitas vezes
não transparentes e que somos nós, do Senado, em
última instância, pela premência do tempo, obrigados
a votar sem a discussão adequada.
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Portanto, o § 13º do inciso V passa a tramitar com
a seguinte redação:
§ 13. A medida provisória e o projeto de
lei de conversão não conterão matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por
afinidade, pertinência ou conexão.” (NR)
Ainda no § 10 estamos incorporando à vedação,
que na mesma edição legislativa haja reedição de matéria constante de medida provisória que tenha perdido
a sua eficácia ou por decurso de prazo.
Portanto, o texto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se aprovado por esta Casa, e, em seguida,
pela Câmara dos Deputados passa a incorporar essas
modificações e passo a lê-las:
Art. 1º O art. 62 da Constituição Federal passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 62. .................................................
...............................................................
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado
o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia,
desde o início de sua edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes,
se forem consideradas inadmitidas na forma
do § 5º ou se não forem aprovadas:
I – pela Câmara dos Deputados no prazo
de oitenta dias contado de sua edição;
II – pelo Senado Federal no prazo de
trinta dias contado de sua aprovação pela Câmara dos Deputados;
III – pela Câmara dos Deputados para
apreciação das emendas do Senado Federal
no prazo de dez dias contado de sua aprovação por essa Casa.
§ 4º Os prazos a que se referem os §§
3º e 5º suspendem-se durante os períodos de
recesso do Congresso Nacional.
§ 5º Preliminarmente ao seu exame pelo
Plenário, as medidas provisórias serão submetidas, para juízo sobre o atendimento de seus
pressupostos constitucionais, à comissão competente para examinar a constitucionalidade
das matérias da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, observado o seguinte:
I – a comissão terá dez dias para se
manifestar;
II – a decisão da comissão pela inadmissibilidade dispensa a competência do Plenário, salvo se houver recurso, assinado por um
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décimo dos membros da respectiva Casa, que
deverá ser protocolizado até dois dias úteis
após a decisão;
III – no caso de manifestação pela admissibilidade ou, se apresentado o recurso, no
caso da inadmissibilidade, o Plenário votará
o parecer da comissão quando da apreciação
da medida provisória, observados os prazos
previstos nos incisos I e II do § 3º;
IV – se a comissão não se manifestar
no prazo a que se refere o inciso I, a decisão
sobre a admissibilidade transfere-se para o
Plenário da respectiva Casa, observado o
disposto no inciso III;
V – se a medida provisória não for admitida, será ela transformada em projeto de lei
em regime de urgência, na forma do § 1º do
art. 64, com tramitação iniciada na Câmara
dos Deputados.
§ 6º Se, no caso dos incisos I e II do § 3º,
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
não se manifestarem, respectivamente, em
até setenta e vinte dias, a medida provisória
entrará em regime de urgência, sobrestando
todas as demais deliberações legislativas da
respectiva Casa, com exceção das que tenham
prazo constitucional determinado, até que se
ultime a votação.
...............................................................
§ 10. É vedada a reedição, na mesma
sessão legislativa, de matéria constante de
medida provisória que tenha sido rejeitada
ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
...............................................................
§ 13. A medida provisória e o projeto de
lei de conversão não conterão matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por
afinidade, pertinência ou conexão.” (NR)
Art. 2º Revogam-se os §§ 7º e 9º do art.
62 da Constituição Federal.
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra
em vigor na data de sua publicação, aplicando-se às medidas provisórias que venham a ser
editadas após a sua publicação.
Portanto, Sr. Presidente, foi um trabalho conjunto
das Srªs e Srs. Senadores desta Casa, em especial da
Comissão de Justiça, que permitirá, repito, para encerrar, que as medidas provisórias terão, pela primeira

33830 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

vez, possibilidade de discussão sobre a sua admissibilidade. Esta Casa a passa a ter um prazo mínimo de
30 dias para discutir a matéria, e nós estaremos livres
da violência que tem ocorrido, com a inclusão, na medida original, de temas contrabandeados.
Repito, Sr. Presidente, não é talvez a proposta
ideal, mas sabemos todos que o ótimo é inimigo do
bom e que a política é a arte do possível.
Não tenho dúvida em afirmar que a aprovação
deste texto pelo Senado da República – e agradeço
a participação de todos os Srs. Senadores e Líderes
em especial – significará um avanço consistente em
defesa das prerrogativas do Poder Legislativo.
Solicito, de pronto, a V. Exª e aos demais Líderes
que continuem discutindo esta matéria com os Líderes
da Câmara dos Deputados, para que, o mais rapidamente possível, possamos ter esta matéria aprovada e,
pelo menos em parte, as prerrogativas do Congresso
nacional resgatadas, Sr. Presidente.
É o nosso relatório.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – De acordo com o art. 60, §2º, da Constituição
Federal, esta matéria só será declarada aprovada se
tiver três quintos de aprovação dos Srs. Senadores e
Senadoras.
Vamos passar à votação da Subemenda nº 1,
que é o Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça, que tem preferência regimental.
Manda preparar o painel.
Os Srs. Senadores já poderão votar. (Pausa.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, só para fazer uma consideração sobre o
trabalho hercúleo feito pelo Senador Aécio Neves, que
produziu o texto possível. Não é o desejável, não é aquilo com que o Congresso sonhava ou precisa perseguir
como objetivo, mas o texto traz avanços importantes,
prestigia o Congresso Nacional, as duas Casas, Câmara e Senado. O trabalho feito pelo Senador Aécio
merece elogio e aplauso.
O nosso partido votará, unanimemente, a favor
da proposta apresentada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Estamos votando com a correção feita no texto, na redação, ao § 5º do art. 62, a substituição da
expressão “ou” pela expressão “e”.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, eu queria rapidamente posicionar a
bancada.
A Bancada do PMDB, em todos os momentos,
trabalhou para que avançássemos em rumo à regula-
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mentação das medidas provisórias, aprovando essa
PEC de autoria de V. Exª, sintetizando um pensamento
que é generalizado nesta Casa.
Portanto, o voto do PMDB, coerentemente, é
pela aprovação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, dentro da mesma linha, o Partido Trabalhista
Brasileiro, o PTB, acompanhando o trabalho árduo do
nosso Senador Armando Monteiro e demais Senadores, da mesma forma, orienta o voto “sim”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, nós do Partido dos Trabalhadores e do
bloco de apoio ao Governo – o PSB, o PDT, o PRB –
participamos dessa discussão. Naturalmente que não
consideramos que o texto é o ideal. No entanto, ele
vem resolver um problema que estava já produzindo
praticamente uma crise nesta Casa, que é a inexistência de prazos para que pudéssemos fazer essa
discussão aqui no Senado.
Como esse projeto, essa PEC vai ainda à apreciação da Câmara, quaisquer imperfeições que ela
possa ter será objeto de discussão lá.
Por essa razão, nós encaminhamos, para o PT e
o bloco, o voto “sim”, na emenda constitucional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto, com a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente Sarney, pelo menos saímos daqui hoje à tarde,
hoje à noite, com esta vitória de V. Exª e do Senador
Aécio Neves. Quero me congratular com V. Exª.
Sou testemunha de que V. Exª tem sido um defensor para tornar este Senado atuante, independente. Por isso, nesta tarde, ao voltar a minha residência, volto feliz com o que se vai votar neste momento
nesta Casa.
Quero parabenizar também o grande Senador
Aécio Neves pela sua indução aos Senadores, mostrando a vantagem da democracia e da valorização dos
direitos desta Casa. Uma indução que fez colega por
colega, Parlamentar por Parlamentar, buscar a necessidade de se valorizar, cada vez mais, a democracia
neste Parlamento.
Está de parabéns V. Exª, está de parabéns o
grande Senador Aécio Neves.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Presidente Sarney, quero inicialmente cumprimentar V. Exª pela iniciativa desta proposta de emenda à Constituição que valoriza o Congresso Nacional.
E, de forma muito especial, cumprimentar o Senador
Aécio Neves.
Acompanhei a sua dedicação, mais uma vez a
demonstração de sua capacidade de diálogo, ouvindo
todas as forças políticas da Casa, adotando contribuições diversas de Senadores, de partidos, como a contribuição relevante do líder do nosso partido Senador
Antonio Carlos Valadares. Quem ganha com isso hoje
é o Congresso brasileiro, é a democracia brasileira,
porque se fortalece o Poder Legislativo.
Então, cumprimento V. Exª e cumprimento de
forma muito especial o Relator desta matéria, Senador Aécio Neves, encaminhando favoravelmente
à emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Srs. Senadores que se encontram
em outras dependências da Casa e nos seus gabinetes que compareçam ao plenário. Estamos em
processo de votação da emenda que regula as medidas provisórias.
Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Por
outro lado, mas na mesma linha, o nosso encaminhamento é favorável à iniciativa de V. Exª e ao trabalho
de habilidade do Senador Aécio Neves, que acolheu
as interpelações dos colegas que foram feitas na Comissão de Justiça e no Plenário, buscando o melhor
resultado para o Congresso Nacional. É o encaminhamento de discussão de medidas provisórias na Câmara
e no Senado o melhor caminho para que Senadores e
Deputados possam conduzir a discussão, o debate e
a votação de medidas provisórias, para que não sejamos atropelados no Senado e, ao mesmo tempo, não
joguemos ônus para a Câmara dos Deputados. Acho
que essa é a habilidade que buscamos em torno do
Projeto de V. Exª, com o trabalho do Relator às interpelações que foram feitas.
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Quero ressaltar aqui também o trabalho do Presidente da Comissão de Justiça, Senador Eunício Oliveira, do Senador Pimentel, que apresentou, inclusive,
voto em separado, que foi discutido na Comissão, e
do Senador Antônio Carlos Valadares, especialmente,
sem prejuízo para as várias observações de muitos
colegas ali na Comissão de Justiça.
Portanto, Sr. Presidente, o nosso voto, evidentemente, é favorável, nos termos do que acordamos na
Comissão de Justiça para o bom funcionamento do
Congresso Nacional na análise de medidas provisórias.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente, eu queria cumprimentar V. Exª e
o Senador Aécio Neves pelo importante trabalho que
fizeram e que resultou no projeto de emenda constitucional que a Casa está votando neste momento. O
Partido Progressista quer trazer o seu voto “sim”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR)
– Presidente, a Liderança do Governo também encaminha o voto “sim”, louvando a medida que V. Exª
propôs e o acordo construído por todos os Líderes.
Realmente avançamos, conseguimos um texto que
vai para a Câmara dos Deputados e esperamos que
a Câmara dos Deputados possa votar a matéria rapidamente. Portanto, a Liderança do Governo encaminha o voto “sim”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, o PSDB é, evidentemente, favorável ao
Projeto de V. Exª, destacando a iniciativa como necessária e, sobretudo, inteligente, destacando a capacidade de articulação política do Senador Aécio Neves,
que se dedicou de forma integral, com tempo integral
e dedicação exclusiva, para buscar o consenso, chegar a um entendimento e aprovar o texto que hoje estamos votando.
É claro – todos aqui já afirmaram –: não é o ideal,
mas é um passo adiante, um importante passo adiante. E, agora, o fundamental é realizar esse trabalho de
articulação política na Câmara dos Deputados, onde,
certamente, dificuldades existirão, mas o entendimento
de que é preciso restabelecer prerrogativas fundamentais do Congresso e torná-lo mais valorizado, certamente, levará as lideranças da Câmara dos Deputados
a acolher esta proposta de V. Exª em parceria com o
Senador Aécio Neves.
O voto, claro, é favorável.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente Sarney, quero, na mesma linha, louvar V.
Exª pela iniciativa de ter apresentado este Projeto de
Emenda à Constituição. Já não era sem tempo de o
Congresso Nacional se posicionar com relação à tramitação das medidas provisórias na nossa Casa.
Não é o que todos nós queríamos, mas é aquilo
que foi possível fazer no parecer e nas emendas do
Senador Aécio Neves, que, como aqui foi dito, com a
sua capacidade de conciliação, buscou, no seu projeto, um parecer que atendesse todos os segmentos
políticos do Congresso e do Senado Federal.
Agora, lamento, Senador Sarney, lamento que,
num projeto como este, costurado em entendimento
com as lideranças de todos os partidos, nós tenhamos
ainda que esperar quórum para que V. Exª possa abrir
o painel, já que nós precisamos que 49 votos “sim” para
que o projeto seja aprovado. E lamento mais ainda que
o Senador Humberto Costa, que participou do processo
de entendimentos para o texto final do Senador Aécio
Neves, diga agora no plenário que ele ainda vai passar por análise e revisão na Câmara Federal, o que
me leva a crer que o Governo não tem interesse em
aprovar o projeto de V. Exª, com o parecer do Senador
Aécio Neves, que dá ao Congresso...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Senador Flexa Ribeiro, a Mesa faz um apelo a V.
Exª para concluir para que possamos apurar a votação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Já concluo.
Projeto que dá ao Congresso Nacional e ao Senado Federal condições de altivez na análise das
medidas provisórias que chegam aqui à nossa Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Lindbergh.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (PR – MG) – Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero comunicar ao Plenário que o Presidente da Casa, em face do Regimento, sendo a votação
aberta, é impedido de votar.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Presidente, eu quero primeiro...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – E prorrogo a sessão pelo tempo necessário à
conclusão dos nossos trabalhos.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Quero dizer que vivemos hoje neste Senado, neste dia,
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um fato alvissareiro: uma grande unidade em torno de
um projeto tão complexo.
Eu queria parabenizar V. Exª; o Presidente da
CCJ, Eunício Oliveira, que jogou um grande papel; o
Senador Aécio Neves, mas queria destacar o papel
da base de apoio ao Governo. Desde o começo desta
legislatura, nós subimos à tribuna para dizer que não
aceitávamos aquela situação em que tínhamos que
votar medida provisória no último dia. Foi daí que surgiu um projeto de V. Exª e, depois, o Senador Aécio
Neves foi nomeado relator. Eu quero destacar que a
base de apoio do Governo teve flexibilidade no mérito
e flexibilidade política. Em nenhum momento – e nós
sabemos que temos o Senador Aécio Neves como a
grande liderança da oposição no Senado –, isso foi
utilizado pela base do Governo para tentar obstaculizar a construção desse acordo. De forma que acho
que hoje é um dia de vitória para este Senado Federal.
Mas chamo a atenção dos Senadores para o fato de
que é importante construir outros acordos. E chamo a
atenção da oposição também no sentido de que esperamos gestos como esse na discussão, principalmente, da crise econômica internacional e nos seus
reflexos para o Brasil.
Parabéns, Presidente Sarney! Parabéns, Senador Aécio Neves! Parabéns, todos os Senadores que
ajudaram na construção desse acordo!
O SR. CLÉSIO ANDRADE (PR – MG) – Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Clésio Andrade, a última intervenção.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (PR – MG.) – O PR
vota “sim”, Sr. Presidente, parabenizando V. Exª e parabenizando o Senador Aécio Neves.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Só
quero dizer que o DEM vota “sim”.
Cumprimento V. Exª pela louvável e meritória iniciativa, como também o Relator, Senador Aécio Neves. Acho que voltamos a restabelecer, aos poucos,
as prerrogativas do Senado Federal. Acho que é um
bom caminho.
O DEM tem a disposição também de construir
grandes projetos, evidentemente aqueles de interesse da sociedade.
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Dessa forma, cumprimento V. Exª uma vez mais,
pelo seu gesto de altivez, de grandeza, sobretudo
pensando no espírito maior de construirmos um Congresso Nacional forte, que defenda os interesses da
sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pergunto se todos os Senadores e Senadoras
já votaram. (Pausa.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Eu
gostaria, da mesma forma, de parabenizar V. Exª pela
iniciativa, e parabenizar o Senador Aécio Neves. Foi
uma grande vitória desta Casa.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, eu gostaria
de solicitar a V. Exª a possibilidade de apreciar um
requerimento de minha autoria que entreguei à Mesa
hoje. Trata-se de um requerimento solicitando envio
de congratulações à Associação Médica Brasileira,
que completou, neste ano, 60 anos de sua fundação.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Acir Gurgacz, por favor.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu só quero cumprimentar V. Exª e o Senador Aécio Neves por esta votação
e dizer que, na votação anterior, o meu voto foi “sim”,
para constar em ata.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
Peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras
que não votaram que o façam.
Está presente a Senadora Ana Amélia, que votou
da última vez? (Pausa.)
Senador Armando Monteiro. (Pausa.)
Demóstenes Torres. (Pausa.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, só uma correção: meu voto na votação anterior é “não”.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando a
oportunidade, eu faria um apelo a V. Exª para adotar
providências a fim de que o Projeto de Lei da Câmara
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nº 3 possa ser votado o mais rapidamente possível.
Há um apelo forte de vários segmentos da sociedade,
especialmente depois do crime hediondo praticado
contra uma juíza no Estado do Rio de Janeiro. Esse
projeto tem por objetivo oferecer maior segurança às
autoridades do Judiciário no exercício da sua atividade profissional. Nós estamos formulando um apelo a
V. Exª para que esse projeto possa ser votado o mais
rapidamente possível.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O projeto está na pauta e a Mesa já deu preferência, conforme solicitação do Senador Jorge Viana.
V. Exª será atendido.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Delcídio.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é rápido. Na votação anterior, eu acompanhei o relator.
Portanto, é só para fazer este registro: na votação nominal, meu voto é “não”. O mesmo voto do Senador Paim.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade em que
estamos uma emenda muito importante para o País,
temos, na Mesa do Senado, uma emenda proposta
pelo Senador Antonio Carlos Valadares, que tive oportunidade de relatar, é uma matéria que já está pronta
para ser deliberada. Trata-se da questão dos jornalistas profissionais do nosso País, que é muito significativa. Eles têm feito um trabalho grandioso. Visitamos
V. Exª já algumas vezes, discutindo essa matéria. V.
Exª já tem-se colocado absolutamente à disposição,
mas gostaríamos de fazer um apelo a todos os Líderes, independentemente de sua posição de voto, para
que pudéssemos votar essa matéria. É uma emenda
constitucional da regulamentação da profissão de jornalista do nosso País.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
Se todos os Senadores e Senadoras já votaram,
vou proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 60 votos; NÃO, nenhum; e abstenção,
nenhuma.
Isso é inédito dentro do Senado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Aprovado o substitutivo, ficam prejudicadas as
demais emendas apresentadas.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação para o segundo turno constitucional, que vai à publicação na forma regimental.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
PARECER Nº 773, DE 2011
(Da Comissão Diretora)
Redação, para o segundo turno, da Subemenda n° 1 – CCJ (Substitutivo) à Proposta de Emenda à Constituição n° 11, de 2011.
A Comissão Diretora apresenta a redação, para
o segundo turno, da Subemenda n° 1 – CCJ (Substitutivo) à Proposta de Emenda à Constituição n° 11,
de 2011, que altera o procedimento de apreciação das
medidas provisórias pelo Congresso Nacional, consolidando a correção de redação proposta pelo Relator
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e
aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, em 16 de agosto de 2011. – Senador José Sarney, Presidente –
Senador Cícero Lucena, Relator – Senadora Marta
Suplicy – Senadora Vanessa Grazziotin – Senador
Ciro Nogueira.
ANEXO AO PARECER N° 773, DE 2011,
Redação, para o segundo turno, da Subemenda n° 1 – CC1 (Substitutivo) à Proposta de Emenda à Constituição n° 11, de 2011.
EMENDA CONSTITUCIONAL N° , DE 2011
Altera o procedimento de apreciação
das medidas provisórias pelo Congresso
Nacional.
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1° O art. 62 da Constituição Federal passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 62. .................................................
...............................................................
§ 3° As medidas provisórias, ressalvado
o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia,
desde o início de sua edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes,
se forem consideradas inadmitidas na forma
do § 5º ou se não forem aprovadas:
I – pela Câmara dos Deputados no prazo
de oitenta dias contado de sua edição;
II – pelo Senado Federal no prazo de
trinta dias, contado de sua aprovação pela
Câmara dos Deputados;
III – pela Câmara dos Deputados, para
apreciação das emendas do Senado Federal,
no prazo de dez dias, contado de sua aprovação por esta Casa.
§ 4° Os prazos a que se referem os §§
3° e 5° suspendem-se durante os períodos de
recesso do Congresso Nacional.
§ 5º Preliminarmente ao seu exame pelo
Plenário, as medidas provisórias serão submetidas, para juízo sobre o atendimento de seus
pressupostos constitucionais, à comissão competente para examinar a constitucionalidade
das matérias da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, observado o seguinte:
I – a comissão terá dez dias para se
manifestar;
II – a decisão da comissão pela inadmissibilidade dispensa a competência do Plenário, salvo se houver recurso, assinado por um
décimo dos membros da respectiva Casa, que
deverá ser protocolizado até dois dias úteis
após a decisão;
III – no caso de manifestação pela admissibilidade ou, se apresentado o recurso, no
caso da inadmissibilidade, o Plenário votará
o parecer da comissão quando da apreciação
da medida provisória, observados os prazos
previstos nos incisos I e II do § 3°;
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IV – se a comissão não se manifestar
no prazo a que se refere o inciso 1, a decisão
sobre a admissibilidade transfere-se para o
Plenário da respectiva Casa, observado o
disposto no inciso III;
V – se a medida provisória não for admitida, será ela transformada em projeto de lei
em regime de urgência, na forma do § 1º do
art. 64, com tramitação iniciada na Câmara
dos Deputados.
§ 6º Se, no caso dos incisos I e II do § 3°,
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
não se manifestarem, respectivamente, em
até setenta e vinte dias, a medida provisória
entrará em regime de urgência, sobrestando
todas as demais deliberações legislativas da
respectiva Casa, com exceção das que tenham
prazo constitucional determinado, até que se
ultime a votação.
...............................................................
§ 10. É vedada a reedição, na mesma
sessão legislativa, de matéria constante de
medida provisória que tenha sido rejeitada
ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
...............................................................
§ 13. A medida provisória e o projeto de
lei de conversão não conterão matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por
afinidade, pertinência ou conexão.” (NR)
Art. 2° Revogam-se os §§ 7° e 9° do art. 62 da
Constituição Federal.
Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação, aplicando-se às medidas provisórias que venham a ser editadas após a
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Amanhã, teremos, então, a conclusão da votação...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Votaremos amanhã o segundo turno? É essa a consulta
que faço a V. Exª, Presidente Sarney.
Votaremos amanhã, então, o segundo turno, como
primeiro item da pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaremos amanhã, porque temos, de acordo
com o Regimento, que convocar três sessões extraordinárias, e é impossível que o façamos agora à noite.
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A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero submeter a votos o Projeto de Lei da
Câmara que estabelece normas para a organização e
a manutenção de programas especiais de proteção a
vítimas e a testemunhas ameaçada, institui...
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação
anterior, votei “sim”. Se estivesse aqui, votaria “sim”.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
...o Programa Federal de Assistência a Vítimas
e a Testemunhas Ameaçadas e que dispõe sobre a
proteção de acusados ou condenados que tenham
voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal.
O relatório é favorável.
Item 9:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2007 (nº 7.711/2007,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que acresce o art. 19-A
à Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, que
estabelece normas para a organização e a
manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas,
institui o Programa Federal de Assistência a
Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado
efetiva colaboração à investigação policial e
ao processo criminal.
Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem discussão, encerro a votação.
Em votação.
Os Senadores que aprovam e Senadoras permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção presidencial.
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Quero ressaltar que este projeto é muito importante e, realmente, neste momento em que nós presenciamos este caso tão lamentável do assassinato da
juíza, ele vem também reforçar uma posição em que
o Governo pode dar a pessoas, como a juíza, ameaçadas, maior segurança.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007
(Nº 7.711/2007, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Acresce o art. 19-A à Lei nº 9.807, de
13 de julho de 1999, que estabelece normas
para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção as vítimas e
as testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência as vítimas e
as testemunhas ameaçadas e dispõe sobre
a proteção de acusados ou condenados que
tenham voluntariamente prestado efetiva
colaboração à investigação policial e ao
processo criminal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 19-A:
Art. 19-A. Terão prioridade na tramitação
o inquérito e o processo criminal em que figure
indiciado, acusado, vítima ou réu colaboradores, vítima ou testemunha protegidas pelos
programas de que trata esta Lei.
Parágrafo único. Qualquer que seja o rito processual criminal, o juiz, após a citação, tomará antecipadamente o depoimento das pessoas incluídas nos
programas de proteção previstos nesta Lei, devendo
justificar a eventual impossibilidade de fazê-lo no caso
concreto ou possível prejuízo que a oitiva antecipada
traria para a instrução criminal.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
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1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, para acrescentar outras atividades de
prestação de serviços às já passíveis de opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 475,de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna e da flora e
altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
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ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004,
na Casa de origem), que inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas ao setor rural e
dá outras providências.
Parecer sob nº 534, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta, com
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.
7
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa de
origem), que dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal), a Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, e dá outras providências.
Parecer sob nº 231, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Paulo Paim, CDH)
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo
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de adesão ao regime especial de precatório
até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer, sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 3.129/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar
os efeitos jurídicos da subordinação exercida
por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos.
Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de
Constituição de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Casildo Maldaner.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, do Se-
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nador Demóstenes Torres, que regulamenta
o emprego de algemas em todo o território
nacional.
Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, nos termos do Substitutivo, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas apresentadas ao Substitutivo, em turno
suplementar, perante à Comissão): favorável,
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
13
REQUERIMENTO Nº 1108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
14
REQUERIMENTO Nº 918, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 918, de 2011, do Senador Cyro
Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 337, de 2005, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática (licitações de serviços de publicidade e propaganda).
15
REQUERIMENTO Nº 919, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 919, de 2011, do Senador Jarbas
Vasconcelos, solicitando a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição
nºs 29, de 2007; e 40, de 2011, por regularem
matérias correlatas (fim das coligações nas
eleições proporcionais).
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16
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Excelentíssimo Senhor Comandante do Exército, General Enzo Martins Peri, em virtude de matéria
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na
edição de 31 de julho deste ano.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.008, DE 2011
Aditamento ao Requerimento nº 901/2011.
Requeremos, nos termos regimentais aditamento
ao Requerimento nº 901/2011 para que seja alterada
a data da celebração dos 33 anos da fundação da Comunidade Canção Nova para o dia 27 de setembro de
2011 no período do expediente.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2011.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.009, DE 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney,
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, que
seja consignado, nos Anais do Senado, Voto de Aplauso
à Associação Médica Brasileira pelos seus sessenta
anos de fundação. Requeiro, ademais, que esse Voto
seja encaminhado ao conhecimento da Instituição,
por intermédio do seu Presidente, Dr, José Luiz Gomes do Amaral.
Justificação
A Associação Médica Brasileira é uma sociedade
sem fins lucrativos, fundada em 26 de janeiro de 1951,
com a finalidade de defender a dignidade profissional
do médico e a assistência de qualidade à saúde da
população brasileira.
Nesses sessenta anos a AMB tem atuado junto
ao Congresso Nacional não apenas na discussão de
matérias relacionadas à valorização profissional da
classe médica e de sua formação, mas também na
discussão de matérias de interesse da população brasileira, uma vez que tem se destacado na defesa pela
oferta de saúde de qualidade para todos.
Diante disso, considero justo o Voto de Aplauso
que proponho ao Senado da República
Sala das Sessões,16 de agosto de 2011. – Senador Paulo Davim.
REQUERIMENTO Nº 1.010, DE 2011
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 121 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de voto de pesar pelo falecimento do Ex-governador
do Território e do Estado do Amapá Aníbal Barcelos,
ocorrida no último dia 14, domingo, bem como apresentação de condolência à sua família e ao povo do
Estado de Amapá.
Justificação
O Comandante Barcelos, como era carinhosamente chamado pela população do Estado do Amapá, foi o primeiro governador eleito em 1990 após o
processo de redemocratização do Brasil.
Natural de Campo dos Goytacazis, no Rio de Janeiro, onde nasceu em 10 de julho de 1918, este oficial
da Marinha de Guerra do Brasil, escolheu o Amapá
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como sua terra de adoção. Foi indicado governador do
Estado de 1975 a 1985, tendo sido Deputado Federal
de 1987 a 1991, voltando a ser governador pelo voto
direto, do período de 1991 a 1995. Com verdadeira
dedicação ao estado, foi ainda Prefeito de Macapá de
1997 a 2001, e também Vereador, no período de 2005
a 2009. Ao falecer, aos 93 anos, deixa um exemplo de
ativismo político e de militância em defesa dos valores
e causas em que acreditava e nestes, seguramente,
como maior destaque, o Estado do Amapá.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues, PSOL-AP.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.011, DE 2011
Senhor Presidente,
O Projeto de Lei do Senado nº 393 de 2009, que
“Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, para estabelecer o pagamento do
salário mínimo fixado em lei ao trabalhador que cumpra jornada inferior a oito horas ou quarenta e quatro
horas semanais”, tramita na Comissão de Assuntos
Sociais – CAS, em caráter terminativo.
Nos termos do artigo 255, inciso II, alínea c, 12,
combinado com o inciso I do art. 101, todos do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), requeiro
que sobre a matéria seja ouvida também a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, tendo em
vista que o projeto em exame não atenta para o princípio da razoabilidade, eis que promove uma igualdade
para situações cujos aspectos fáticos não aguardam
similaridade, além de não encontrar qualquer respaldo
constitucional e jurisprudencial, pois o TST tem entendido que é devido o pagamento proporcional do salário
à jornada trabalhada.
Desta forma entendemos, nos termos do RISF,
pela necessidade de análise do PLS 393 de 2009
pela CCJ.
Sala das Sessões, – Senador Armando Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero dar a palavra ao Senador Alfredo Nascimento.
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu solicitei a apreciação
do requerimento que eu dei entrada na Mesa, o requerimento de minha autoria, para que fosse apreciado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Nós votaremos amanhã, na sessão deliberativa.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Qual
a minha inscrição? Eu me inscrevi como Líder. Eu falaria depois do Senador Alfredo?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se V. Exª quisesse assim, falaria, porque o
Senador foi o primeiro inscrito como Líder.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Senador Alfredo Nascimento, com a palavra.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, antes do Senador Alfredo Nascimento, um segundo
só, para o senhor incluir na Ordem do Dia, por favor,
um aditamento ao Requerimento nº 901, que era sobre uma comemoração da Canção Nova, que vai ser
feita neste plenário, no mês que vem.
Só isso, Presidente. Obrigado.
Obrigado, Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM. como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senadoras,
ocupo a tribuna desta Casa para, na condição de Presidente Nacional do Partido da República, tornar pública
a decisão soberana de nossas bancadas – na Câmara
dos Deputados e neste Senado Federal – de declarar
independência da base de sustentação ao Governo da
Presidenta Dilma Rousseff no Congresso Nacional. A
partir de hoje, manteremos a atitude responsável que
caracteriza a nossa trajetória no Legislativo brasileiro,
mas atuaremos de forma independente. Neste momento, abrimos mão de todos os cargos hoje ocupados por
indicação de nossas bancadas. Tais espaços estão à
disposição da Administração Federal.
O Dr. Paulo Sérgio Passos é um técnico que merece o nosso mais sincero respeito e reconhecimento
pela excelência de sua colaboração nas gestões que

Quarta-feira 17

33841

compartilhamos ao longo dos últimos anos. Sua filiação
reforça a qualificação inegável dos quadros vinculados
ao Partido da República. Cabe frisar, entretanto, que
não reconhecemos no atual titular do Ministério dos
Transportes o legítimo representante de nosso Partido
no Governo Federal. Sua nomeação reflete decisão
pessoal e isolada da Presidente da República, que
certamente não merece discussão de nossa parte.
Madura e coerente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a determinação de declarar independência traduz
o sólido consenso formado entre os 48 Parlamentares
Federais que o Partido da República elegeu pelo voto
direto e que representam, de forma legítima e inquestionável, diversos segmentos da sociedade brasileira.
Com essa decisão, pretendemos deixar claro e de modo
inequívoco que continuaremos participando de modo
construtivo do debate e encaminhamento de todos os
assuntos em pauta neste Parlamento e apoiaremos,
de forma incondicional, todas as decisões que defendam e atendam os interesses do povo brasileiro, missão fundamental no exercício dos nossos mandatos.
É isso que esperam de nós os milhares de brasileiros que nos privilegiaram com seus votos e confiança, especialmente no momento em que se avizinham
do Brasil os efeitos nocivos da crise que mantém na
berlinda a economia americana, turbulência que castiga diversos países desenvolvidos e que, agora, preocupa as nações em desenvolvimento. Diante desse
cenário de instabilidade mundial, cabe ao Partido da
República dar uma demonstração categórica de que
não arredará de suas responsabilidades na proteção
das conquistas dos últimos anos e de que é possível,
sim, contribuir com o Brasil sem as amarras impostas
seja pelo governismo, seja pela oposição.
Não fazemos política cultivando ressentimentos,
mas também não abrimos mão da construção e manutenção de relações de confiança, respeito e lealdade
junto àqueles a quem emprestamos nosso apoio. No
momento em que tais condições não mais se colocam
como base do nosso relacionamento com o Governo,
entendemos ter chegado o momento de atuar com
mais autonomia.
Ainda assim, Sr. Presidente, quero frisar que
não faremos o jogo político rasteiro da revanche ou
da vingança, do constrangimento ou da chantagem.
Entretanto, não renunciaremos à crítica proveitosa e
ao embate sereno e elevado na defesa das posições
e bandeiras do nosso partido. Votaremos com as nossas consciências e alinhados ao que pensa e deseja
o cidadão brasileiro.
É esse o nosso papel.
Sr. Presidente, nos últimos oito anos – oito anos
e meio, para ser mais preciso –, o Partido da Repúbli-
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ca ofereceu apoio incondicional e decisivo ao projeto
apresentado pelo ex-Presidente Lula, cuja expectativa
de continuidade e avanço levou à eleição da Presidenta
Dilma Rousseff. Nesse período, aceitamos fazer parte
de um governo que pretendia e teve êxito em abrir um
círculo virtuoso para o nosso povo.
No comando dos espaços que fomos convocados
a ocupar na administração, nos dedicamos ao trabalho
incansável e à sustentação política leal e segura, mesmo nos momentos em que foi necessário abrir mão de
interesses e expectativas individuais do nosso Partido.
Passado tanto tempo e tendo prestado tantos
serviços, não é aceitável que sejamos tratados como
aliados de pouca categoria, fisiológicos e oportunistas
sem compromisso nem história em comum com o Governo que aí está e que ajudamos a construir.
Quero reiterar, em nome do meu Partido, o apoio
enfático a qualquer ação de combate à corrupção e
para o fomento e fortalecimento de uma conduta exemplar na administração pública. Para nós, do Partido da
República, a defesa de tais princípios nunca esteve em
discussão. Fazemos e continuaremos fazendo coro
junto àqueles que defendam a apuração responsável
e rigorosa dos fatos, com a identificação e a comprovação de deslizes, acompanhadas da efetiva punição
dos envolvidos, dentro dos ritos consagrados pelo
Estado de direito.
Estamos convencidos, contudo, de que não se
corrigem mazelas nem se constrói a excelência com
um Estado policial e intimidatório amparado por manchetes de jornal. O enfrentamento da corrupção exige
coragem, maturidade e serenidade para rever estruturas, fortalecer e disciplinar os órgãos de controle e
investigação e modernizar procedimentos e leis, de
modo a colaborar para a ação do Poder Judiciário.
Esse é um trabalho diário e sistemático, cuja efetividade não pode estar atrelada nem graduada apenas
pelo escândalo do momento.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, afirmo que jamais
somaremos forças ou endossaremos ações meramente midiáticas, desprovidas de provas ou açodadas, em
que seja desrespeitado o direito à ampla defesa e ao
contraditório, levando à execração pública e ao julgamento antecipado de quem quer que seja, independentemente de nossas preferências ou filiação partidária.
Quero concluir, Sr. Presidente, enfatizando que os
episódios recentes fortaleceram ainda mais a coesão
interna e os princípios éticos e políticos que sempre
governaram o Partido da República. Nossa ação no
Congresso é reconhecida pela disciplina, pela unidade
e o respeito irrevogável às decisões colegiadas, atributos que esvaziarão qualquer aposta na divisão de
nossas bancadas ou na construção de dissidências.
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Nós, Senadores e Deputados, reafirmamos a
determinação do Partido da República em manter um
olhar elevado para os anseios de nosso País, repito,
sem expectativa de ocupar espaços ou desfrutar de
privilégios. No momento em que declaramos independência e devolvemos os cargos ao Governo Federal,
reiteramos o nosso compromisso com o Brasil.
Assim, trabalharemos para contribuir diretamente
com a consolidação do desenvolvimento do Brasil e,
neste momento, para o pleno enfretamento dos problemas que preocupam o nosso povo. É imperioso
nos esforçarmos para neutralizar os possíveis efeitos da crise mundial sobre nosso País, protegendo a
estabilidade de nossa economia, a continuidade dos
investimentos e a geração de empregos e renda, pilares do desenvolvimento robusto que nós do Partido
da República ajudamos a construir.
Integrantes do Partido da República são, hoje,
objeto de investigações para a apuração da suposta
prática de irregularidades. É nosso dever, neste momento, aguardar e colaborar para que tais apurações
encontrem o melhor desfecho, de modo a estabelecer
a verdade dos fatos e criar as condições para a reparação de eventuais danos às pessoas envolvidas. Não
é possível diálogo político com o Governo sem essa
salvaguarda.
Muito obrigado
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Permita-me um aparte, Senador Alfredo?
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) –
Pois não, Senador.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador Alfredo, eu não poderia deixar de dirigir uma palavra a V. Exª quando, como presidente de seu partido,
o Partido da República, V. Exª toma uma atitude que
tem que ser, no mínimo, respeitada. Eu, pessoalmente,
aplaudo, mas esta Casa tem, no mínimo, o dever de
respeitar, porque V. Exª está abrindo mão das benesses
de Governo. V. Exª ajudou a eleger a atual Presidente
da República. O partido de V. Exª foi alvo de acusações.
V. Exª se retira do Governo para ter a isenção, até para
participar de processos de investigações que liberem
de responsabilidades indevidas integrantes de seu
partido. Abrindo mão da participação nas benesses,
abre mão dos bônus do Governo. O gesto que V. Exª
está assumindo é um gesto democrático que o Brasil
precisa reconhecer. O meu partido reconhece, sem
querer aqui misturar interesses de oposição, até porque V. Exª não se coloca na oposição. Coloca-se em
posição de independência. Na hora em que o interesse
do Brasil estiver em jogo, tenho certeza de que V. Exª,
como nós, vamos votar a favor. Mas, na hora de passar
os assuntos a limpo, de preservar a própria dignidade,
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V. Exª usa de coragem cívica para tomar uma posição
que neste momento toma, e que meu partido aplaude.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) –
Muito obrigado, Senador.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alfredo Nacimento, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Pois não, Senador.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Sr. Presidente, eu quero registrar nos Anais da Casa
que, nas votações anteriores, eu votei de acordo com
a orientação do meu partido, o PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Seu voto será registrado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem também.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Pois não, Senador.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, só para justificar a minha ausência
na primeira votação. Eu estava reunido fora da Casa,
tratando de assuntos de interesse da CCJ e não pude
comparecer à primeira votação. E queria que V. Exª pedisse para registrar nos Anais desta Casa o meu voto,
acompanhando a liderança do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – O seu voto será registrado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Pois não, Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, da mesma forma, eu gostaria de
justificar a minha ausência nas duas votações anteriores. É que, infelizmente, cheguei atrasada por conta
do atraso da companhia aérea que me trouxe do meu
Estado do Amazonas até aqui.
Tive que estar na cidade de Manaus hoje, participando de duas importantes atividades. Uma delas
foi a posse do Deputado Estadual Wilson Lisboa, que
é o Deputado do meu partido, o PCdoB. Além de ter
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participado da abertura do 3º Encontro da Agricultura
Familiar no Amazonas.
Infelizmente, por conta do atraso no vôo, eu perdi essas duas importantes votações, mas registro que
acompanho o voto da liderança do meu partido, o
PCdoB, do meu bloco, o bloco que eu participo.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – O voto de V. Exª será computado.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, eu peço a palavra depois, pela liderança
do Governo, para uma rápida comunicação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Primeiro, eu concedo a palavra ao Senador
Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sr. Presidente, como é de conhecimento, o meu voto
foi favorável ao PLC 116, anteriormente. Só que como
não foi registrado o voto contrário à Emenda 16, eu
queria fazer um registro do voto contrário à Emenda
16, de autoria do Senador Alvaro Dias, ao PLC 116 e
reiterar o voto favorável ao PLC 116.
Da mesma forma tive que sair para participar de
um encontro com o Embaixador Santiago Mourão do
Itamaraty, sobre o tema da cooperação internacional
entre o meu Estado do Amapá e a Guiana Francesa,
mas quero aproveitar para reiterar o meu voto favorável e com muita honra o voto favorável à Proposta de
Emenda Constitucional nº 11, de autoria do Senador
José Sarney, com o substitutivo apresentado pelo
querido Senador Aécio Neves que, no meu entender,
disciplina, regulamenta a redenção do instituto da medida provisória, conforme, inclusive, queria o legislador
constituinte de 1988.
Então, queria que fizesse constar o meu voto favorável à Proposta de Emenda Constitucional 11, com
o substitutivo do Senador Aécio Neves.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB–
GO) – O voto de V. Exª será registrado.
Passo a palavra ao Líder do Governo, Senador
Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, eu agradeço o Senador Mário Couto
a distinção de permitir que eu fale antes que ele.
Quero apenas fazer um registro rápido que diz
respeito ao meu Estado de Roraima, que a Presidenta
Dilma, hoje, às 11 horas, anunciou a criação de quatro
universidades federais, a abertura de 47 campi univer-
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sitários e 208 unidades de institutos federais de educação, ciência e tecnologia espalhados em todo o País.
E como tive reunião com o Ministro Fernando
Haddad, programando o atendimento do Estado de
Roraima, o Estado de Roraima ganha um instituto federal, um campus avançado no setor oeste da cidade de
Boa Vista e também um instituto na cidade de Amajari
e que, inclusive, já está em construção.
Portanto, quero agradecer a Presidenta Dilma,
quero agradecer o Ministro Fernando Haddad e quero

Agosto de 2011

pedir a transcrição do texto: Dilma anuncia a criação
de universidades e unidades de institutos federais.
E quero pedir também a transcrição da lista de
88 Municípios atendidos com campi universitários e
120 novas unidades de educação profissional.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB–
GO) – O pedido de V. Exª será atendido, conforme o
Regimento da Casa.
Passo a palavra agora ao nobre Senador Mário
Couto, pela Liderança da Minoria.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Para justificar, Sr. Presidente, me perdoe Senador
Mário Couto.
No primeiro turno de votação da PEC que trata das MPs eu terminei não votando em decorrência
dessa saída do plenário. Quando cheguei aqui já havia
encerrado a votação. Mas não somente patrocinei a
emenda como, desde 1º de março, Sr. Presidente, eu
venho batendo nessa tecla.
Então, terei o segundo turno para confirmar essa
importante votação e espero que amanhã, a convite
inclusive do Senador Aécio, possamos conversar com
o Presidente da Câmara e até discutir o processo de
votação da PEC das MPs lá na Câmara dos Deputados.
Então, justificando o meu voto na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– PA) – Somos sabedores da sua luta e o voto de V.
Exª será registrado.
Passo a palavra então ao nobre Senador Mário
Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
de consultar V. Exª sobre o tempo a que tenho direito.
Me confirme se são 20 minutos.
São 20 minutos, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Vinte minutos é o tempo regulamentar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente
quero me referir à cidade de Igarapé-Açu, no meu Estado, no Estado do Pará, no Nordeste do Pará. Estive
lá há poucos dias.
Quero agradecer o carinho com que todos lá me
receberam. Quero aqui externar o meu abraço fraterno ao Paulo, um dos grandes líderes daquela cidade
de Igarapé-Açu, que nós aprendemos a gostar, a respeitar, e a dedicar àquele povo a nossa gratidão e o
nosso carinho.
Quero abraçar também o meu amigo Julio Pereira,
que esteve presente numa reunião; os vereadores, as
lideranças, enfim, todas as pessoas que estiveram na
filiação do Paulo ao PSDB, ao meu partido.
Sr. Presidente, O Globo, meu caro Paim, estampa, não só O Globo, mas vários jornais dos mais lidos
deste País estampam que Dilma veta aumento real já
acertado para aposentados.
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A Presidente Dilma passou por cima do acordo
entre a base aliada e a oposição, e vetou o artigo da
Lei do Orçamento que garantia o aumento real superior
à inflação de 2012 para os aposentados.
De quebrar acordo não é novidade, o governo
petista raramente cumpre com acordos, mas esse é o
acordo quebrado que dói em cada um dos brasileiros.
Há muito, Senador Paim, que V. Exª e outros Senadores
lutam para que o governo petista possa se sensibilizar com o sofrimento dos aposentados brasileiros. No
momento em que a população brasileira vê assustada a quantidade de corrupção que explode em quase
todos os Ministérios deste País, no momento em que
a população brasileira passa a se assustar com tanto
cinismo a roubalheira que toma conta deste país, a
população brasileira, incrédula, assiste os telejornais,
lê os jornais mais lidos do país e vê o seu dinheiro, o
dinheiro que paga os impostos religiosamente serem
tirados daquilo que o povo brasileiro precisa: da saúde, da educação, das estradas, dos portos, dos aeroportos, da segurança do cidadão. Esse dinheiro que
os corruptos tomam conta é da Nação brasileira, é do
povo brasileiro, é da sociedade brasileira.
Ora, Senador Paulo Paim, tirar do aposentado
brasileiro dizendo que é para conter as despesas de
custeio é um verdadeiro absurdo! Tirar do aposentado
brasileiro o direito líquido e certo, na hora em que ele
vive na miséria, Senador Paulo Paim?
Hoje, o aposentado brasileiro, Sr. Presidente,
não tem condições sequer de pagar um remédio para
a sua sobrevivência. Aqueles corruptos, que roubam
a Nação, com certeza, estão com a geladeira cheia de
produtos alimentícios da melhor qualidade. Os aposentados brasileiros, infelizmente, não têm esse direito!
Pensei, sinceramente, que a Presidenta Dilma
fosse sensibilizar-se com a situação dos aposentados
brasileiros, até porque, Brasil, dizem que a mulher tem
um coração muito mais sensível do que o homem.
Enganei-me! Enganei-me redondamente com o
caráter e com o coração da Presidenta da República.
Cortar o direito dos aposentados para conter as despesas deste País!
Presidenta Dilma,
V. Exª devia parar, Presidenta, de nomear incompetentes, de nomear bandidos. Quantas vezes eu chamei atenção aqui para o caso do Dnit? Quantos bilhões
de reais se perderam neste País? A Fundação Getúlio
Vargas, Brasil, diz que o País gasta com corrupção,
desde o primeiro Governo de Lula, três bilhões de reais por ano. Hoje a soma é muito maior.
Sr. Presidente, por que a Presidenta Dilma não
demite os 23 mil DAS em benefício de cortar os gastos
neste País? São 23 mil DAS, Sr. Presidente, todos apa-
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drinhados petistas, ganhando em torno de R$13 mil por
mês. São 23 mil DAS, Nação brasileira, é quanto estão
lá no Palácio, nas repartições públicas, ganhando em
torno de R$13 mil reais. Esses é que tinham que ser
contidos. Esses, sim, tinham que ser demitidos para
se conter os gastos públicos.
Como é que se dá dinheiro para qualquer país,
principalmente aqueles países de ditadores, de ditadores truculentos tipo Fidel Castro, e se massacra os
aposentados deste País? Dilma, os aposentados são
brasileiros, são humanos, vivem à míngua, vivem com
dificuldade, Dilma. Acreditar em ti, Dilma! Acreditar
em ti! Romper um acordo! Romper um acordo, Paulo
Paim, não é novidade para V. Exª, que tanto luta pelos
aposentados desta Pátria.
Mais uma vez nós fomos enganados! Mais uma
vez nós fomos enganados, aposentados do meu querido Brasil, mas não vamos nos calar, não vamos, de
forma alguma, deixar de lutar pelos irmãos brasileiros
que sofrem nesta Pátria.
Tivemos dinheiro para dar à Venezuela! Tivemos
dinheiro para dar à Bolívia! Tivemos dinheiro para dar
a Angola! Tivemos dinheiro para dar ao Haiti! Tivemos
dinheiro para dar a Cuba! Bilhões! Bilhões de reais,
mas se diz que não tem dinheiro para dar um pequeno
ajuste aos aposentados deste País.
Oh, Nação! Oh, Nação brasileira! Quanto sofre
o teu aposentado! Quanto ele é desprezado, Nação
brasileira!
Na hora em que ele mais precisa da Pátria; na
hora em que ele trabalhou tanto pela Pátria, Brasil;
na hora em que ele serviu tanto esta Pátria, Brasil;
na hora em que ele zelou tanto pela Pátria com o seu
trabalho, o reconhecimento da Pátria é zero. Quando,
Paim, quando vão reconhecer o aposentado brasileiro? Quando, Paulo Paim?
Eu sou mais radical, Paulo Paim, eu acho que nós
devemos tomar providências mais contundentes. Nós
devemos ir à rua, Paulo Paim. Nós devemos ir pra rua,
Paulo Paim, nós devemos entrar no palácio do governo com os aposentados, Paulo Paim – isto é proposta
antiga deste Senador –, para que a nossa Presidenta
possa ver a situação de cada aposentado brasileiro.
Temos que mostrar de perto a ela; ela tem que ouvir
cada aposentado brasileiro, se é que ela não sabe ou
faz que não sabe da situação de cada um.
Dilma, pensa na tua família, Dilma! Pensa naqueles que te são queridos, Dilma! Pensa em Deus! Pensa
em Deus, Dilma! Você não pode fazer isso com esses
humanos e pobres brasileiros chamados aposentados!
Temos, Paim, que lutar! Somos sós, Paim, somos
sós. Temos que convocar mais. Temos que partir novamente do zero, Paim. Temos que lutar, brigar por eles
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com muita insistência, Paim, com muita vontade, com
a alma, com o coração penalizado por ver os nossos
irmãos não terem direito a nada neste País.
Cada governante que assume, meu Deus, cada
governante que assume não toma conhecimento ou faz
de conta que não vê o sofrimento dessas pessoas. Cada
governante que assume, Brasil, maltrata o aposentado brasileiro! Cada governante que assume, Brasil,
humilha o aposentado brasileiro! E a Dilma ainda fala
que está moralizando ou tentando moralizar este País.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Um aparte,
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois
não, Senador, com muita honra.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Mário Couto, eu não poderia deixar de fazer um aparte
a V. Exª. Entendo, na força de suas palavras, a indignação sem uma solução até hoje para os aposentados
e pensionistas. Respondemos para o salário mínimo
– inflação mais PIB –, mas não há ainda uma solução
para os aposentados. E quando firmamos esse acordo,
lá na Comissão de Orçamento, dialoguei com Senadores e Deputados da base do Governo e também da
Oposição, e todos me disseram: “não é o ideal, mas
é o caminho”. Pelo menos está assegurado que, via
LDO, na peça orçamentária, nós iremos discutir com
as centrais, com as confederações, com a Cobap,
como seria a política para os aposentados. Eu lhe
confesso que não entendi o porquê do veto, como o
veto de um artigo que era praticamente um princípio
de intenção do acordo. Eu não entendi. Fui informado pelo Planejamento que era uma questão técnica e
que, na Lei Orçamentária, esse debate se dará. Fui
também buscar esclarecimentos na Casa Civil, e me
disseram também a mesma coisa: “é uma discussão
técnica, mas no debate do Orçamento essa discussão
se dará com as centrais, com as confederações e com
a Cobap. Claro que, a essa altura, eu fiquei muito preocupado, como está preocupado V. Exª. Com certeza
haverá inúmeras mobilizações. Começo nesta semana – e terei de ir porque assumi o compromisso – em
Minas Gerais, depois teremos aqui na semana que
vem; no Petrônio Portella na outra semana. Depois,
vamos ao Rio e depois teremos o Congresso Nacional
dos Aposentados, lá em Goiás. As mobilizações terão
de acontecer, até que a gente consiga efetivamente
uma política salarial que garanta ao aposentado e ao
pensionista, além da inflação, o que for possível de
aumento real. Eu me lembro de que no ano passado,
com o Presidente Lula, nós garantimos a inflação – e
V. Exª participou dos acordos – mais 80% do PIB. Foi
considerado um ganho para os nossos aposentados.
Eu falarei da tribuna daqui a alguns minutos, mas, sem
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sombra de dúvida, usarei mais um vez o que é o título
de um livro que escrevi há oito anos atrás, que é inegável – vou concluir com esta frase: se as batidas dos
tambores não forem ouvidas em Brasília, as demandas dos idosos, dos trabalhadores, dos aposentados...
e quando falo Brasília, eu me refiro aos Judiciário, ao
Congresso e ao Executivo. A mobilização é fundamental. Isso foi o que eu disse hoje, pela manhã, quando
sentei com líderes sindicais e também com líderes dos
aposentados. Só essa mobilização é que vai assegurar
que na peça orçamentária a gente tenha contemplada – que é possível, sim – a garantia de uma política
para os aposentados. Esse seria o meu aparte. Farei
depois o meu pronunciamento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Senador Paulo Paim, a minha admiração por V. Exª
é muito grande. Sabe, Senador, eu não acredito no
Governo. Eu não acho que o Governo volte a discutir
este assunto. No momento em que a Pátria assiste a
índices alarmantes de corrupção, a desvio de dinheiro público, a desvio do dinheiro do povo, a Presidenta
se nega a conversar ou a designar alguém, algum líder para conversar sobre a situação dos aposentados
sobre aquilo que foi acordado anteriormente. Eu não
acredito mais, Senador.
A nossa batalha não começou hoje, não começou ontem. A nossa batalha – já se vão aí quatro, cinco
anos – é longa, Senador. Só temos uma alternativa,
não temos outra: vamos convocar todos os aposentados deste País e vamos ao Planalto mostrar a situação
dos aposentados para a Presidenta. Eu não acredito
noutra solução. Eu não acredito que a Presidenta,
numa simples discussão de liderança, vá aceitar uma
proposta digna de melhorar a condição dos aposentados brasileiros.
Nós demoramos cinco anos, Senador, para conseguir um tantinho – um tantinho. Para nós, foi uma
vitória enorme, porque lutamos muito, Senador, mas
conseguimos...
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO. Fazendo soar a campainha.) – Peço a V. Exª
que conclua.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Estou descendo, Presidente. Já estou me arrumando
para descer.
Nós já temos experiência, várias experiências.
Só me resta uma vontade neste momento: invadir –
no bom termo, não no termo maldoso – o Palácio do
Planalto, para os aposentados mostrarem a situação
de cada um para a Presidenta da República. Talvez –
talvez! – consigamos sensibilizar o coração duro da
Presidenta Dilma.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senador Mário Couto. É muito
oportuno o seu pronunciamento.
Passo a palavra à Exmª Senadora Vanessa Grazziotin, que tem o tempo regimental de vinte minutos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada.
Agradeço a V. Exª, Senador Cyro, que dirige os
trabalhos neste momento. Mais uma vez, já o fiz, em
uma questão de ordem, Sr. Presidente, antes de iniciar
o assunto que me traz à tribuna no dia de hoje, dizer
que, infelizmente, por conta do atraso, Senador Mozarildo, das empresas – e aí nós sofremos os mesmos
atrasos, V. Exª que vem de Roraima e eu que venho do
Amazonas, porque, em geral, os voos que vêm para
Brasília vêm de Roraima e passam pelo Amazonas –,
perdi as duas votações no dia de hoje. Pelo fato, pura
e simplesmente, de atraso da companhia aérea.
Lamento aqui não ter votado essas duas matérias importantes que tratam de TV a cabo, a proposta
de emenda constitucional, votada em primeiro turno,
mudando o rito da tramitação das medidas provisórias. Mas, enfim, em segundo turno, será votada no
dia de amanhã.
Eu estive, hoje, na cidade de Manaus, participando de dois eventos importantes, Sr. Presidente. Dois
eventos muito importantes, Senador Cyro Miranda. O
primeiro diz respeito à abertura do III Encontro dos
Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado do
Amazonas, que contou com aproximadamente 800
agricultores e agricultoras de todo o interior do Estado do Amazonas.
O encontro foi organizado pela Secretaria de Produção Rural, pelo Idam, que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado do Amazonas, e que teve a
participação do vice-Governador José Melo, tendo em
vista que o Governador Omar Aziz não se encontrava
no Estado do Amazonas.
Então, daqui da tribuna, cumprimento todos os
parceiros desse encontro, que não apenas fazem parte do Governo do Estado, o Secretário de Estado de
Produção Rural, Eron Bezerra, o Presidente do Idam,
Dr. Vizolli, mas todos aqueles que se envolveram na
realização desse encontro que tem contribuído muito
para a organização dos trabalhadores rurais do Estado
do Amazonas. Aqui me refiro ao Banco da Amazônia,
ao Incra, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao
Banco do Brasil, à Confederação dos Trabalhadores
na Agricultura, à Federação da Agricultura do Amazonas, à OCB, enfim, entidades que se envolvem muito
e se dedicam muito à organização dos trabalhadores
do campo do meu Estado, que não são como os gaú-
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chos, Senador Paim, que têm grau de organização
muito maior, mais sólida, mais consolidada do que a
dos agricultores do Estado do Amazonas. Mas isso é
natural, faz parte da nossa cultura.
O grande desafio é como desenvolver a agricultura que, no Amazonas, é eminentemente familiar; tudo
ou grande parte do que se produz no Amazonas vem
da agricultura familiar. Como se desenvolver essa agricultura, como melhorar a produtividade preservando
o meio ambiente. Esse é o grande objetivo. Esse não
é o desafio do Amazonas, esse é o desafio do Brasil,
esse é o desafio do Governo brasileiro. Portanto, nós
estamos muito focados no sentido de buscar recursos
principalmente dos fundos de preservação ambiental
para esse segmento, para o segmento da produção
do campo, da agricultura familiar.
O outro fato foi que o Deputado Estadual Wilson
Lisboa, do meu partido, assumiu, no dia de hoje, Deputada Jô Morais, que visita o Senado, Deputado do
nosso partido, o PCdoB, assumiu hoje cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Então
ficam aqui os meus cumprimentos não só ao Deputado
Wilson Lisboa, mas a todos os que foram candidatos
pelo PCdoB nas últimas eleições a deputado estadual
e fizeram com que essa vaga pudesse ser ocupada
pelo PCdoB no dia de hoje na Assembleia Legislativa.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que
me traz a esta tribuna é exatamente o assunto que,
tenho certeza absoluta, deve ter dominado o Plenário
desta Casa, Senador Davim.
Eu me refiro aqui ao fato de a Presidenta Dilma,
na noite da última segunda-feira, ter sancionado a Lei
de Diretrizes Orçamentárias depois de promover 32
vetos. Entre os vetos assinalados pela Presidente Dilma – no geral, todos eles orientados pelo Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda –, quero destacar um, que foi objeto,
inclusive, do discurso do Senador que me antecedeu
nesta tribuna, que é o veto relativo ao artigo que determinava que, na Lei Orçamentária para 2012, seria
observado e garantido um ganho real aos aposentados
e pensionistas de todo o Brasil. Essa foi uma proposta
apresentada por S. Exª o Senador Paulo Paim, aqui
presente, garantindo um ganho real, que nós já conquistamos para o salário mínimo, também para aposentados, aposentadas e pensionistas do Brasil inteiro.
Eu quero ir numa linha diferente da que seguiu o
Senador que me antecedeu, porque penso que existem algumas críticas que têm como objetivo somente
atingir o Governo, e não procurar corrigir a situação.
Então, primeiro quero deixar claro que o veto da
Presidente Dilma – tenho certeza, absoluta convicção
disto – não significa dizer, Senador Cyro, que os apo-
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sentados e os pensionistas do Brasil não terão um ganho real a partir do orçamento de 2012. Não significa
isso. Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias apenas
dirige e não há nada, nenhum dispositivo legal deste
País que proíba que a Presidenta Dilma e o próprio
Congresso Nacional, lá adiante, na discussão e votação da Lei Orçamentária para 2012, não garanta esse
direito para aqueles que ajudaram muito a construir o
Brasil de hoje. Aliás, ajudaram muito, não; muitos ainda
ajudam, porque não são poucos os que, mesmo depois
da aposentadoria, se obrigam a voltar ao mercado de
trabalho para complementar sua renda.
Então, primeiro, eu quero dizer isto: que não significa dizer que esse direito foi subtraído dos trabalhadores. De jeito nenhum. E eu quero crer que o veto,
como disse há pouco o Senador Paim, tenha sido por
questões técnicas. E somente por isso.
É por essa razão, Senador Paim, que eu estou
aqui com uma carta, uma carta que será protocolada
amanhã cedo à Presidente Dilma, dirigida à Presidente
Dilma. E eu vou ler na íntegra a carta em que eu apelo
a ela a continuidade nas negociações e a garantia de
que os aposentados terão ou continuarão a ter, porque já tiveram este ano, já tiveram este ano, um ganho real. Ou seja, um ganho acima do que for apenas
uma correção das perdas em decorrência da inflação.
E digo isso mesmo diante de um momento em
que o mundo inteiro discute a crise econômica. Aliás,
o mundo inteiro discute a crise econômica, o Brasil
discute a crise econômica. E não são apenas os economistas, não é apenas o Ministério da Fazenda, não
é apenas o Ministério do Planejamento, mas o Parlamento brasileiro discute a crise.
Há alguns dias, na Câmara dos Deputados, aconteceu uma comissão geral no plenário que debateu por
um dia inteiro a crise econômica internacional.
Nós iniciamos essa crise lá no ano de 2008. O
Brasil tem superado com mais agilidade, mas agora vem
novamente, exatamente por conta de um descompasso
ocorrido nos Estados Unidos e na União Europeia, os
dois maiores centros do capitalismo do mundo inteiro.
Então, neste exato momento, vamos ao debate
da crise. Qual a melhor forma de o Brasil sair da crise? E há muitos economistas e aqueles que orientam
a política macroeconômica do Governo Federal que
dizem o seguinte: a receita é fechar a torneira. Não
foi essa a receita que o Presidente Lula adotou para
que o Brasil saísse com maior facilidade da crise. Pelo
contrário, o consumo foi incentivado, o crédito foi ampliado principalmente para os trabalhadores e para as
famílias de mais baixa renda.
E foi exatamente o dinamismo da economia interna do nosso País que fez com que nós, diferentemente

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de outros países do mundo, não amargássemos um
momento tão prolongado de crise e não chegássemos
à recessão.
Pois bem, voltamos à crise. O que fazer? Será
que se deve dar continuidade àquela velha e antiga
receita, Senador Armando? Será que é dar continuidade àquela velha e antiga receita, ao tripé da política
macroeconômica brasileira, baseado nos juros altos,
no corte orçamentário para fazer o superávit, no contingenciamento do orçamento – e, dessa feita, de R$50
bilhões –, no dólar baixo, ou seja, no câmbio flutuante,
supervalorização do real com o dólar lá embaixo? É
óbvio que essa política macroeconômica traz consequências para o Brasil, consequências sérias, consequências profundas. Então, vamos colocar à mesa.
Vamos colocar à mesa: o que é um benefício
para o trabalhador, um ganho para o trabalhador? Eu
não vejo, quando o Brasil coloca recursos para ampliar
salários de aposentados, de pensionistas, não vejo
isso como um gasto; vejo isso como um investimento,
porque é um recurso que volta à economia do Brasil,
Senador Lindbergh, é um recurso que dinamiza a economia brasileira, não é uma despesa. O governo paga
e recebe de volta, por tributo. Todo brasileiro, toda brasileira, todo cidadão deste País paga tributo. Quando
compra uma caixa de fósforo, está pagando tributo.
Quando compra um litro de leite, está pagando tributo.
Vou conceder um aparte a V. Exª, mas, antes,
Senador Lindbergh, o que quero dizer é que não pode
o Brasil continuar nessa trilha, não pode continuar na
trilha de desviar recursos públicos para favorecer a especulação. Não pode. Nós não podemos continuar com
isso, porque a política monetária praticada no Brasil,
os danos, os malefícios dessa política vão para muito
além do Orçamento, abrem espaço para especulação,
abrem espaço para especulação no câmbio, nos títulos
públicos, além de provocarem a desindustrialização e
a maior canalização, a canalização mais vergonhosa
de recursos públicos para o capital privado e para o
capital especulativo.
Senadores e Senadoras, li um estudo um dia
desses, de um instituto muito respeitado internacionalmente, que me chamou muito a atenção, porque
a dívida pública brasileira não é uma dívida tão elevada. Ela não tem as maiores proporções do mundo
não, pelo contrário, ela está na média, até um pouco
abaixo. O tamanho da dívida brasileira, que representa
em torno de 59% do Produto Interno Bruto, não justifica o volume dos gastos com os juros que o Governo
brasileiro promove.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Trinta
e nove por cento.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Trinta e nove por cento, V. Exª diz. O estudo que
eu li ainda coloca em 59%, Senador Lindbergh – é uma
pesquisa da EIU –, vejam V. Exªs, nos números que
nós debatemos com muito rigor na reunião da direção
nacional do nosso Partido, do Partido Comunista do
Brasil, um dia desses. Por isso, tomamos uma decisão
firme: há de ser mudada a política macroeconômica
do Brasil, para o bem do Brasil, para o bem do nosso
desenvolvimento, do nosso povo.
Senadora Ana Amélia, a Grécia é um país que
estava, até há alguns dias, à beira da falência e foi socorrida pela União Europeia e pelo Fundo Monetário
Internacional. Nós só perdemos para a Grécia, mas a
situação da economia brasileira está muito longe da
situação econômica da Grécia. Veja V. Exª que a Grécia
tem um percentual da sua dívida total de 142% do seu
PIB – aí, não é a dívida pública, é dívida total, Senador Lindbergh, o que, certamente, explica a diferença
dos números. Portugal: 93% é o tamanho da dívida
de Portugal em relação a tudo que produz, à riqueza
daquele país. Estados Unidos: 62%; França: 82% ‑ eu
estou arredondando os números; Inglaterra: 76%; Espanha: 60%. Agora, vamos ver a diferença de quanto
esses países despendem com o pagamento de juros
e de quanto despende o Brasil, só para concluir esses dados. Enquanto a França, repito, tem uma dívida
igual a 82% do seu PIB, ela gasta com o pagamento
de juros 2,22% do seu PIB. Portugal, com uma dívida
de 93%, gasta com juros em torno de 3% somente.
Nos Estados Unidos, o Congresso acabou de autorizar a subida do teto da dívida norte-americana, que
está a 93% do Produto Interno Bruto daquele país, e
os Estados Unidos gastam 1,4%. E quanto gasta o
Brasil? O Brasil tem uma dívida que representa 59%
do nosso Produto – a dívida total – e gastamos quase
5,5% do Produto Interno Bruto com o pagamento dos
juros. Dos juros!
O Sr. Armando Monteiro (PTB ‑ PE) – Concede-me um aparte?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB ‑
AM) – Esse é o problema mais grave do Brasil! Temos
de combater a corrupção com muito vigor, não tenho
dúvida quanto a isso, mas precisamos combater isto
que aqui está: uma transferência inaceitável, descabida, Senador Paim.
Daí a carta que estou encaminhando à Presidenta
Dilma, uma carta muito carinhosa, porque sei do compromisso que ela tem com os aposentados do Brasil.
Não vou levar em consideração o discurso daqueles
que foram governo a vida inteira, nunca contribuíram
com os trabalhadores e agora vêm aqui criticar a Presidente. Primeiro, porque a Presidente não disse para
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os aposentados que eles não terão um ganho real.
Ela não disse isso. Ela vetou e o veto nos leva a uma
preocupação. E eu estou dizendo a ela: “Presidenta,
vamos diminuir meio ponto nos juros. Vamos parar
um pouco com essa transferência, que dá para pagar
aposentado, que dá para aumentar”.
Concedo, na ordem, um aparte ao Senador Lindbergh e, em seguida, a V. Exª, Senador Armando
Monteiro.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senadora Vanessa, V. Exª faz um belíssimo pronunciamento,
e a relação da dívida com o PIB no Brasil é de 39%.
Tivemos, no ano passado, um déficit nominal de apenas 2,4% do PIB. Então, é preciso dizer que a situação
fiscal nossa está bem controlada, o Governo fez um
grande superávit; já conseguiu, em cinco meses, mais
da metade do superávit por ano. Agora, você toca nos
pontos centrais desta crise. Eu digo qual a diferença da
Europa e dos Estados Unidos para o Brasil? O Brasil
tomou um caminho diferente com a crise de 2008. O
que o Brasil do Presidente Lula fez? Política de transferência de renda, investimento público, a recuperação
do salário mínimo teve um papel central, principalmente
pelo dinheiro da Previdência Social, na criação desse
grande mercado de consumo de massa. Quarenta milhões de brasileiros entraram na classe média. Aumento
do crédito. Era 22% no governo do Fernando Henrique
Cardoso, foi para 46%. O que fizeram os países da Europa e os Estados Unidos? Jogaram dinheiro em salvar
bancos e diminuíram os impostos para os ricos, que
não colocaram aquele dinheiro na economia, que não
fizeram poupança naquele momento. Foram caminhos
opostos. Por isso digo que esta crise tem uma natureza
diferente. Vocês viram que os Estados Unidos baixaram
a taxa de juros até 2013, já era baixa, vai ficar entre
zero e 0,25%. E o próximo passo do FED, do Banco
Central, qual é? O afrouxamento monetário terceiro.
Eles só têm política monetária, porque a política fiscal
imposta pelos republicanos, eles precisavam ter uma
outra política fiscal para estimular a economia. Então,
o que quero dizer, Senadora Vanessa Grazziotin? Nós
temos uma chance histórica – eu falava isso hoje para
o Senador Armando Monteiro. O que vai ter aqui, no
Brasil? Pressão em cima da nossa moeda, em cima
do câmbio. O Governo já tomou medidas de controle
de capital importantes; aumentou o IOF, mas, se nós
não aproveitarmos esse momento histórico e baixarmos a taxa de juros já a partir da próxima reunião do
Copom, não tem jeito de aumentar IOF, controle de
capitais, porque tem uma questão que é objetiva. Hoje
temos juros reais de 6,8% do PIB, e o segundo país
do mundo é a Hungria, com 2,5% e, depois, o Chile,
com 1,8%. Digam-me, se a gente baixa essa taxa de
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juros em dois pontos percentuais, se alguém vai sair
da aplicação aqui com os nossos títulos? Então, que
a leitura correta deste momento é dizer o seguinte:
vai vir mais ataque à nossa moeda e uma competição muito violenta, porque eles só podem sustentar o
crescimento deles, as indústrias deles, disputando o
nosso mercado interno. Então, eu acho que a gente
pode construir. Falo aqui, e o Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos aqui presente nesta sessão:
por mim, a gente tentava construir um acordo, como
houve hoje na votação quanto à questão da medida
provisória, projeto de Aécio Neves, em toda esta Casa,
dizendo que há um sentimento no Senado Federal de
que o próximo passo do Governo Federal tem que
ser no caminho de baixar a taxa de juros. De forma
que eu peço desculpas a V. Exª porque fiz um aparte
aqui, em três minutos, mas é porque este é um tema
tão envolvente...
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Senador Lindbergh, gostaria de lembrar que
o senhor está inscrito para falar.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Senador Lindbergh...
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Você
sabe que a pior contrariedade das pessoas que querem falar depois é quando alguém se inscreve para
fazer um aparte desse...
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Eu acho que o aparte de V. Exª engrandece
muito, contribui muito com o pronunciamento, principalmente porque estamos caminhando na mesma linha, e sei que o Senador Armando também está – e
lhe concederei um aparte.
Agora, aproveito, Senador Delcídio, V. Exª que aqui
está e que é o Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, há um grande número, nós temos quórum
aqui neste plenário hoje, se não conseguirmos em toda
Casa, nós vamos iniciar pela Comissão de Assuntos
Econômicos, Senador Lindbergh. Vamos aprovar uma
moção, algo na Comissão para ser encaminhado também para a Presidenta Dilma, para ser encaminhado
ao Ministério da Fazenda, que vá nesse rumo.
O Senado Federal precisa ser mais atuante na
determinação da política macroeconômica brasileira.
Não podemos continuar com essa sangria, com essa
transferência. Como disse o Senador Lindbergh, os
juros não podem continuar subindo da forma como
estão. Aliás...
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Tem que começar, imediatamente, a rota de
queda.
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Eu concedo o aparte a V. Exª, com muito prazer,
Senador Armando. V. Exª tem sido um grande debatedor deste assunto aqui na Casa.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Minha
cara Senadora Vanessa, eu queria me congratular
com o seu pronunciamento. Acho que a análise a que
eu pude assistir aqui, no seu pronunciamento, sobre
a questão dos juros no Brasil é uma preocupação inteiramente pertinente. Eu lembrava, há pouco, num
debate na Comissão de Assuntos Econômicos – e o
nosso Presidente Delcídio está aqui –, do dia em que o
Presidente Tombini, do Banco Central, aqui esteve. Eu
lembrava um magnífico artigo do economista Octavio
de Barros, cujo título é: “Equilíbrio macro em busca da
perplexidade perdida”. E esse testemunho do Octavio
é insuspeito, porque ele é o economista chefe de um
dos maiores bancos do Brasil. O que ele dizia? Ele
dizia que os economistas, no Brasil...
(Interrupção do som.)
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Os economistas no Brasil perderam a capacidade de se... Eles
revelam um conformismo com essa situação. Eles passaram a desenvolver uma série de justificativas para
algo que se constitui numa anomalia, que é essa questão da taxa de juros real no Brasil. Por quê? Porque o
Brasil evoluiu, o Brasil tem um ambiente institucional
que não se compara ao de alguns países que têm
taxas de juros mais baixas. O Brasil é credor externo
líquido. O Brasil conquistou grau de investimento. Por
que um País que avançou tanto nos fundamentos da
sua economia ainda convive com uma taxa de juros
real que é uma das mais elevadas do mundo? Então,
para exemplificar o que V. Exª disse muito bem, o Brasil
gasta com o serviço da dívida pública...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Embora o estoque da dívida, relativamente ou pelo menos
comparado com os países mais desenvolvidos, não
seja tão grande, quando V. Exª fala de 59, é o conceito de dívida bruta.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Bruta.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Quando
o nosso prezado e querido amigo Lindbergh, o nosso
colega Lindbergh fala em 39, é o conceito de dívida
líquida. Mas, qualquer que seja o critério, o estoque
da dívida brasileira medido sobre o PIB não é dos
maiores. No entanto, o serviço da nossa dívida é tão
elevado quanto o da Grécia em termos relativos. Por
quê? Porque aqui a dívida é servida com uma taxa de
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juros extraordinariamente mais elevada do que, por
exemplo, a taxa média que financia a dívida italiana,
que é mais de 100% do PIB. Então, V. Exª coloca muito bem que o Brasil precisa discutir um nome arranjo
macroeconômico. Talvez o ponto de discordância de
V. Exª seja que, no Brasil, o padrão de ajuste fiscal
tem sido feito...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – ... de
maneira perversa, tem sido feito via aumento de receita, ou seja, de arrecadação. Extrai-se cada vez mais
da sociedade, drenando a poupança do setor privado
para o setor público. E veja que nós produzimos um
superávit de quase 4% do PIB no primeiro semestre,
mas à custa, minha cara Senadora Ana Amélia, de um
aumento da arrecadação dos tributos federais de 20%
em valor nominal e, mais do que isso, diminuindo o
investimento público. O ajuste no Brasil se dá pela via
da redução do investimento e do aumento da carga
tributária. Por quê? Porque há uma rigidez no gasto.
Um País jovem como o Brasil gasta com a Previdência muito mais do que países maduros, e as despesas
públicas de custeio são incomprimíveis.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Mas o
que V. Exª, em última instância, lembra é que nós poderíamos construir um espaço fiscal para investir em
infraestrutura se tivéssemos uma taxa de juros que convergisse minimamente para a taxa de juros dos países
emergentes. Talvez essa crise nos ofereça uma janela
de oportunidade para que o Brasil faça a sua taxa de
juros convergir para padrões minimamente aceitáveis,
aproveitando essa janela que a crise nos proporciona.
Então, eu me congratulo com V. Exª e quero dizer que
concordo inteiramente com a sua justa indignação.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu é que agradeço a V. Exª, Senador Armando,
que sempre que fala do assunto dá uma aula a todos.
Ainda bem que é uma aula do bem.
Como a V. Exª, nos preocupam muito recursos
que deveriam ser canalizados no investimento de infraestrutura. E olhe que nós seremos sede dos maiores
eventos desportivos do Planeta. Devemos investir em
infraestrutura no Brasil não só por isso, mas por uma
série outra de razões. E precisamos investir também
nas questões sociais. Eu não sou daquelas que veem
isso como um gasto, repito aqui. Isso é um investimento,
porque não se desenvolve um país se não se aplicam
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recursos em educação, não se desenvolve educação
se não se aplicam recursos em pessoas, na capacitação, na formação, pagando bem a um professor
universitário, pagando bem a um pesquisador. Então
é uma roda-viva.
Concordo com V. Exª. Precisamos fazer um movimento neste País, porque enquanto nós fazemos este
discurso existem outros tipos de discurso e esses ganham páginas da imprensa brasileira: exatamente por
conta da crise precisa aumentar os juros para segurar
a inflação, senão haverá mais ataques especulativos
sobre a nossa moeda e o nosso câmbio.
Não. Vamos fazer nos ouvir, Senador Armando,
vamos fazer nos ouvir, porque o Brasil depende disso para continuar melhorando a qualidade de vida de
toda a sua gente.
Agradeço a V. Exª, Senador Cyro, que foi muito
bondoso diante dos apartes solicitados. Acredito que
esse é um debate que ajuda muito o Brasil. Certamente
o nosso Presidente Delcídio, que aqui está, já está pensando no que faremos de mais audacioso por parte da
Comissão de Assuntos Econômicos para pelo menos
dizer ao Governo: nós pensamos assim. O Ministério
da Fazenda diz isso, o Banco Central diz isso. Vamos
dizer nós, Senador Delcídio, à Presidente Dilma: nós
pensamos assim.
Muito obrigada.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senadora Vanessa. Foi um
prazer conceder-lhe esse tempo extra pelo sacrifício
que fez de chegar aqui hoje, com todos os aborrecimentos que teve com a companhia aérea.
Passo a palavra à Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela
ordem) – Sr. Presidente, diante de um compromisso
que tivemos, o Senador Armando Monteiro, Moka e
eu, com a Ministra Gleisi Hoffmann, no Gabinete Civil, eu gostaria, em meu nome, que constasse o meu
voto favorável à PEC que tratou da alteração do rito
de tramitação das medidas provisórias.
Gostaria que a Mesa registrasse a minha posição
favorável a essa votação.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – O voto de V. Exª será registrado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente, da mesma foram, se aqui estivesse,
teria votado segundo a orientação da liderança do meu
Partido: voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – O voto de V. Exª também será registrado, Senador Moka.
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O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Presidente Cyro, de igual modo, eu também gostaria de
registrar o meu voto favorável à PEC nº 11.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – O voto de V. Exª também será registrado.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Davim, pela
Liderança do PV, pelo tempo regimental de 20 minutos.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, acredito ser a corrupção tão antiga
quanto a civilização. Os textos literários já nos dão conta
disso em diferentes épocas e diferentes organizações
políticas de Estado. Ela é deletéria, sobrevive como um
verme e se alimenta da impunidade e da pusilanimidade de alguns caráteres. A corrupção é fluida, diáfana,
age às sombras e na clandestinidade.
No Brasil, a corrupção viceja num quadro mais
agudo e mais grave, levando-nos à 62ª posição no
ranking da corrupção mundial, de acordo com a Transparência Internacional. Figurando atrás de países como
Moçambique, Angola, El Salvador, Trinidad e Tobago,
entre outros.
Existe uma relação perversa entre a corrupção
e a desigualdade social, sobretudo em um País como
o nosso, onde 16 milhões de brasileiros e brasileiras
sobrevivem abaixo da linha de pobreza, com uma ignóbil renda mensal de R$ 70,00
A banalização dos atos ilícitos, a malversação do
erário e a costumeira falta de compromisso com o que
é público transformaram a corrupção numa verdadeira
praga nacional, numa erva daninha que sufoca e corrói
a nação e escurece o céu da pátria. Há muito o povo
brasileiro anseia por moralização. E não venho aqui
dizer desta tribuna que a corrupção é uma questão de
índole nacional, como alguns equivocadamente querem nos fazer acreditar. Seria, no mínimo, uma grosseria, um desrespeito à imensa maioria de brasileiros,
trabalhadoras e trabalhadores honestos, cumpridores
dos seus deveres.
Por alguns anos, acreditei ser a corrupção fruto
de um regime de exceção e da consequente falta de
transparência. Tive a ingenuidade de pensar que o regime democrático seria o bálsamo de que precisávamos.
Vieram a democracia, a transparência, a liberdade de
imprensa e de expressão, e percebi que a corrupção
não havia acabado.
De maneira que registro aqui, neste momento,
meu respeito e total apoio à postura da Presidenta
Dilma Rousseff, que tem demonstrado intolerância e
coragem para enfrentar quaisquer indícios de corrupção
no seu Governo. Obviamente que a firmeza da Presidenta Dilma Rousseff nada tem a ver em dar atenção à
onda de denuncismos ou factóides que possam vir a ser
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produzidos. Admiro a sua postura por possibilitar abrir
um canal de apuração de fatos e de disposição para
responsabilizar os culpados, se assim for necessário.
Portanto, minhas convicções não se deixam abater pela inegável realidade de corrupção em que vivemos. Costumo dizer que sou primordialmente um
otimista e que acredito na humanidade, acredito no
meu País e em homens e mulheres públicos que, assim como eu, sonham com a verdadeira democracia,
alicerçada em conceitos e práticas republicanas para
a conquista de direitos, de mais igualdade e desenvolvimento social. Apresentei, no 1º semestre, um
projeto de lei que modifica a Lei 8.072, de 1990, a Lei
dos Crimes Hediondos, que acrescenta ao seu texto
dispositivo que passa a considerar também como crimes hediondos aqueles envolvendo patrimônio, bens,
valores e recursos públicos destinados à saúde, por
acreditar que, no momento em que se desviam recursos da saúde, está se condenando, ou pelo menos se
possibilitando a morte de alguém menos favorecido.
Para finalizar, peço uma pequena licença poética para falar do mito da caixa de Pandora. Uma caixa
onde foram postos pelos deuses todos os males e,
portanto, não deveria ser aberta em hipótese alguma.
Contrariando as recomendações do marido, Epimeteu – o guardião da caixa –, a esposa, Pandora, certa
feita abriu a caixa e contaminou o mundo com esses
males. Certamente a corrupção fazia parte dessas
mazelas que assolam o mundo até hoje. Mas, assim
como na mitologia, acredito que nem tudo está perdido
enquanto houver a esperança. Não a esperança pacífica e conformista. Mas a esperança que é capaz de
mudar, sobretudo nas provações e nas adversidades.
Nós do Partido Verde, eu aqui no Senado e a bancada do meu Partido na Câmara, estamos solidários
com a Presidenta Dilma, com toda e qualquer medida
coibitiva da corrupção. Não podemos passar para as
gerações futuras essa mácula, esse pecado de omissão, ou esse atestado de incapacidade de combater
a corrupção, que é um pecado sem perdão, que é um
mal nacional, uma chaga nacional.
Nós precisamos somar esforços aqui no Senado
Federal, na Câmara Federal, sensibilizar o cidadão e
a cidadã de bem, trabalhador e trabalhadora honesta,
que cumpre os seus deveres, que pagam os seus impostos, para, numa verdadeira cruzada, construirmos
um novo momento para o Brasil, uma nova face na
sociedade brasileira. E que a gente elimine, de uma
vez por todas, essa mácula nacional, essa chaga nacional, esse pecado nacional que nos acompanha e
nos persegue há muitos e muitos anos.
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Eu gostaria, Sr. Presidente, de registrar, de ler a
nota que o Partido Verde publicou no último dia 11 de
agosto. Diz a nota:
A Bancada do Partido Verde reafirma seu
compromisso incondicional com a sociedade
brasileira e lutará para que o Congresso retome seu papel na condução de medidas contra
a crise, bem como na defesa da moralidade,
da transparência e do combate à impunidade.
Quaisquer iniciativas que visem a resguardar
o interesse público e evitar práticas lesivas ao
erário terão, portanto, o amplo e irrestrito apoio
do Partido Verde.
O Congresso Nacional não pode se omitir. A disputa política e interesses fisiológicos
não podem paralisar a agenda do Congresso,
e, com isso, comprometer tanto o inadiável
enfrentamento da crise quanto as ações efetivas de combate à corrupção. O tratamento
firme dessas ações deve se aprofundar para
punir os responsáveis e inocentar os que não
têm culpa.
É imprescindível que todas as esferas
de poder estejam fortemente empenhadas em
garantir a transparência nos gastos públicos,
o aperfeiçoamento dos sistemas de controle e
fiscalização e o combate à impunidade.
O PV é contra a paralisia de nossos trabalhos. O Congresso tem de cumprir com seu
dever de assegurar a governabilidade.
Partido Verde
Brasília, 11 de agosto de 2011.
Então, Sr. Presidente,...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Paulo Davim, se V. Exª me permitir um aparte...
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Com
muito prazer, Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Paulo Davim, só cumprimentando V. Exª pelo pronunciamento de apoio à Presidenta Dilma e de combate à
impunidade e à corrupção, aproveito o momento, já que
V. Exª fala do tema, para dizer que, hoje pela manhã,
tivemos uma reunião no gabinete do Senador Pedro
Simon e decidimos que, na próxima terça-feira, às oito
e meia da manhã, na Comissão de Direitos Humanos,
faremos uma audiência pública com o tema combate
à corrupção e à impunidade no País, de apoio, naturalmente, à Presidenta Dilma. Para tanto, Senador
Paulo Davim, convidamos várias pessoas, em nome
da comissão, com o aval de dezenas de Senadores –
Senador Pedro Simon, Cristovam Buarque, Mozarildo
Cavalcanti, Pedro Taques; enfim, assinam aqui mais de
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vinte Senadores. A audiência pública vai contar com a
presença de Dom Raymundo Damasceno, presidente
da CNBB; Ophir Cavalcante, presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil; Maurício Azêdo, presidente da
Associação Brasileira de Imprensa (ABI); José Geraldo de Sousa Júnior, reitor da Universidade de Brasília;
Marlon Reis e Jovita José Rosa, representantes do
Movimento de Combate à Corrupção; Dom Manoel
João Francisco, presidente do Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs no Brasil (Conic). Essa audiência pública será mais um passo na linha de combater todo o
tipo de corrupção e impunidade. Posterior a isso, teremos então, na quarta-feira, na OAB, aqui em Brasília,
o lançamento do portal Transparência de Combate à
Corrupção. Na outra semana, teremos um debate na
universidade aqui em Brasília, na UnB; depois, teremos
um evento no Rio de Janeiro, um em São Paulo e um
no Rio Grande do Sul, para debater esse tema que
não é contra ninguém; é a favor do Brasil, a favor da
Presidenta e na linha do que tanto foi falado aqui nesta
Casa durante esta semana, de construirmos políticas
que vão na linha do projeto que V. Exª apresentou e
da carta do PV: combate à corrupção e à impunidade.
Parabéns a V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Obrigado, Senador Paim. O seu aparte enriquece o nosso
pronunciamento.
Mas, para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria
de narrar um fato que aconteceu comigo neste final
de semana lá no Rio Grande do Norte, no interior do
Rio Grande do Norte, lá em Angicos. Eu acompanhei
o Ministro Garibaldi, Ministro da Previdência, que foi
entregar ao Município de Angicos a sua agência da
Previdência – uma agência que vai beneficiar dez
Municípios da região. E havia muita gente, foi bastante prestigiada a solenidade, bastante concorrida. Na
ocasião, eu tive um desconforto orgânico e fui atendido
no Hospital Regional de Angicos; um hospital público,
um hospital pobre, um hospital carente. Eu fui atendido, e muito bem atendido – quero inclusive aproveitar
o ensejo para agradecer a equipe de plantão: os médicos, os enfermeiros, que me atenderam com muita
presteza. Mas observei a pobreza daquele hospital.
Falta-lhe a estrutura, faltam-lhe as condições necessárias para atender bem a população. Não falta boa
vontade, não falta disposição, nem falta conhecimento dos seus servidores, mas falta estrutura, porque a
saúde no Brasil atravessa um momento muito difícil.
Senador Paim, quando a gente toma conhecimento de que acontecem desvios de recursos públicos, que o erário está sendo utilizado de forma pouco
republicana, nenhum cidadão de bem, nenhuma cidadã
de consciência poderá se omitir, porque cada centavo
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que é desviado, cada recurso que é malversado na
saúde está condenando, inapelavelmente, algum anônimo pelo Brasil afora ou à morte, ou a um sofrimento.
Está privando alguém de uma cirurgia, está privando
alguém de uma sessão de hemodiálise, está privando
alguém do sacrossanto direito à vida. Portanto, acho
que está na hora de este País promover um grande
levante de moralidade.
Não podemos, este País que é tão grande, este
País que é tão maravilhoso, este povo, esta Nação
maravilhosa não pode continuar deixando que essa
imagem feia transpareça para o mundo.
Portanto, Sr. Presidente, reitero o meu apoio e o
apoio do meu partido à Presidenta Dilma no combate
à corrupção.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senador Paulo Davim, pelas
suas palavras.
Eu gostaria de submeter à aprovação um requerimento.
Foi lido anteriormente o Requerimento nº 1.008,
de 2011, do Senador Antonio Carlos Valadares e outros
Senadores, em aditamento ao Requerimento nº 901,
de 2011, solicitando seja alterada a data de celebração dos 33 anos de Fundação da Comunidade Canção
Nova para o dia 27 de setembro vindouro.
Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Antes de passar a palavra ao Senador Walter
Pinheiro...
Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pedi licença dois minutos ao Senador Walter Pinheiro
para registrar nesta Casa a alegria que todos tivemos
hoje, pela manhã, no Palácio do Planalto, quando a
Presidente Dilma não só anunciou a ampliação de novos campi, de novas universidades públicas no País,
como também de institutos federais de educação profissional, possibilitando a ampliação do atual número
de alunos em muitos dos Estados.
Na Paraíba, por exemplo, o Estado ganhou mais
seis novas unidades de ensino profissional, ligadas ao
Instituto Federal de Educação da Paraíba, nas cidades
de Catolé do Rocha, Itaporanga, Guarabira, Esperança, Santa Rita e Itabaiana. E ligadas ao Pronatec, por
exemplo, mais três campi do Instituto Federal da Para-
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íba, nas cidades de Patos, Cabedelo e Princesa Isabel;
um total de nove unidades, entre escolas ligadas ao
Pronatec, todas elas com cursos profissionalizantes
de segundo e terceiro graus.
A Paraíba se sente contemplada com a decisão
da Presidente Dilma e a agradece muito por ter atendido as reivindicações do Estado, dos Deputados e
Senadores no sentido de ampliar o ensino profissionalizante naquele Estado, estendendo até ao terceiro
grau, possibilitando que a Paraíba se enquadre perfeitamente dentro das necessidades do País no que
se refere ao ensino profissionalizante.
Sr. Presidente, o Ministro Fernando Haddad nos
comunicou que em breve irá ampliar, nessa próxima
etapa, os campi universitários para os Municípios de
Guarabira, Pedra de Fogo, para outros Municípios, a
exemplo de Uiraúna; enfim, vários outros Municípios da
Paraíba terão cursos superiores na área da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade de Campina
Grande e nos institutos paraibanos de escolas profissionalizantes, ligados ao ensino tecnológico, ampliando,
também, até o terceiro grau para os Municípios citados
e para tantos outros em breve.
Agradecemos, sim, e eu tenho certeza de que
esta decisão não só atende os anseios da população
paraibana e brasileira como também nos dá cada vez
mais a confiança de que a Presidenta está no caminho
certo e que fará muito mais em favor do nosso Estado
da Paraíba e em favor do Brasil inteiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Obrigado, Senador Wilson Santiago e parabéns ao Estado da Paraíba!
Passo a palavra, com muito prazer, ao nobre Senador Walter Pinheiro, que tem o tempo regimental de
20 minutos, ou mais.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje foi um
dia extremamente especial para todo o País, meu caro
Paulo Paim. Eu falo isso com uma alegria enorme porque eu sou um sujeito oriundo de uma escola técnica.
Estudei na Escola Técnica Federal da Bahia na
década de 70, na época em que a Escola Técnica Federal só tínhamos uma unidade, Paulo Paim: a unidade
que se encontra ali até hoje, no Barbalho, a conhecida
Escola Técnica e que naquela época – e eu convivi com
isso – diversos estudantes, meu caro Cyro, vinham
do interior do Estado, moravam em pensões. Vários
dos meus colegas nessa escola técnica eram colegas
que deixavam a convivência familiar para vir estudar
numa das melhores escolas de formação profissional
em todo o Brasil.

Quarta-feira 17

33861

Vivi essa experiência de forma inusitada. Foi
nessa escola que eu comecei a minha vida política.
Portanto, foi nessa escola que eu participei das primeiras empreitadas do movimento estudantil. Olhe
que na década de 70 não era fácil, Senadora Lídice
da Mata. Hoje, inclusive, essa escola, que eu continuo
chamando assim e guardo, Lídice, com muito carinho
algumas das lembranças daquela escola, e algumas
lembranças físicas. Guardo até hoje a minha carteira
de estudante. Naquela escola, Lídice, eu inclusive vivi
uma das experiências, eu diria, até mais bonitas, mas,
ao mesmo tempo, difícil: no período em que eu estava na escola técnica me casei com Ana e, ainda na
escola técnica e de lá saindo, mais ou menos no final,
Ana deu à luz o nosso segundo filho. Portanto, dentro
da escola técnica ainda vi nascer dois dos meus três
filhos. Eu tenho três, os dois primeiros nasceram na
época em que eu era estudante da escola técnica. Ali
eu pude, inclusive, experimentar a verdadeira formação cidadã. E falo com muita alegria, gosto muito da
escola técnica, porque para mim foi um balizador da
minha vida: formação de caráter, formação política,
formação profissional. Eu posso dizer até que enfrentei
uma barra pesadíssima de entrar na escola às 7 horas
da manhã e de ter de sair, na maioria das vezes, às
11 horas, meia-noite, porque, em um dado momento,
enquanto estudante, eu ganhava a vida como monitor.
Eu dava aulas de matemática, física e eletrônica para
me sustentar. Eu era monitor dessas áreas e ganhava
a bolsa por ser monitor, segurando a onda de turmas
inteiras que ficavam de recuperação.
E esse dia, Lídice, é um dia muito contente para
todos nós, porque quando eu cheguei aqui no Congresso Nacional como Deputado, o primeiro projeto meu
de enfrentamento, Senador Paulo Paim, um projeto de
decreto-legislativo assinado por mim, Luciano Zica e
Miguel Rossetto. Era o projeto de decreto legislativo
para derrubar o Decreto nº 2.208, de 1997, do então
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso.
Era exatamente um decreto que desmontava a estrutura das escolas técnicas no Brasil. E, olhe, Paim, sem
nenhum ataque a Fernando Henrique, nos seus oito
anos, ele não construiu nenhuma nova escola técnica.
Na Bahia, por exemplo, as últimos unidades que recebemos, as recebemos até o Governo Itamar. De lá
para cá nenhuma unidade da escola técnica – e quero
continuar chamando assim, porque depois passou a
ser Cefet; agora, Ifet, o Instituto Federal.
E ainda vivi uma experiência interessantíssima,
porque logo depois, muito depois, um dos meus filhos, o do meio, que se chama Israel, fez opção por
fazer química na escola técnica. Depois, rumou a sua
vida para engenharia química. Hoje é engenheiro de
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processo e petróleo na Petrobrás. Mas foi também na
escola técnica onde um dos meus filhos consolidou o
seu caminho profissional.
E hoje vemos esse importante projeto de expansão para a Bahia.
Concedo um aparte à companheira Lídice da
mata.
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Mais
uma vez, fui premiada por sua generosidade, Senador, porque tenho compromisso relacionado com o
trade turístico agora à noite e não poderei usar da palavra. Eu queria aproveitar, primeiro, para parabenizar
V. Exª pelo excelente relatório que aprovou aqui na
Casa hoje, demonstrando o seu compromisso com o
fortalecimento da cultura brasileira, permitindo que a
produção audiovisual do nosso País se fortaleça. Um
relatório competente, como foi a atuação de V. Exª
como Deputado e como Senador da Bahia. O segundo
aspecto, para aproveitar aqui e nós dois nos confraternizar com este Senado Federal, dando a notícia da
alegria que a Bahia tem hoje por termos conseguido
conquistar duas novas universidades, a ampliação de
mais dois campi, da UFBA e da UFRB. A Universidade
Federal do Recôncavo é uma universidade pela qual
nós dois temos muito afeto e participamos de forma
especial de sua implantação e de mais nove Ifets da
Bahia. Quero saudar, em especial, o Ifet de Alagoinhas,
que estávamos acompanhado já há algum tempo, inclusive como Prefeito. Eu sou uma testemunha da sua
participação na escola técnica. Nós tivemos a escola
técnica, que tem uma história política muito importante no movimento estudantil do nosso Estado, com
sua contribuição, com sua participação. A única coisa
de que discordo, Senador Pinheiro, é termos mudado o nome de escola técnica, porque até hoje o povo
não consegue falar de outra forma, continua chamando escola técnica. Então, Instituto Federal de Ensino
Técnico barra a escola técnica, porque é assim que a
população entende. Até na hora de falar sobre esse
assunto na televisão, a gente tem de traduzir para que
as pessoas compreendam dessa forma. Então, quero
parabenizá-lo pelas conquistas que a nossa bancada,
que o nosso Governo realizou hoje. Todas elas tiveram a sua participação, sem dúvida nenhuma, o seu
DNA, a sua contribuição. Parabenizo V. Exª e toda a
Bahia pela conquista, o Governador Jaques Wagner
e a Presidente Dilma. Obrigada.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
é que agradeço, Senadora Lídice, e quero realçar o
decisivo papel jogado por V. Exª na consolidação desses projetos dos Ifets ou das escolas técnicas. Esse
debate, é bom lembrar que nós fizemos na Câmara,
no período passado, quando nós ampliamos a oferta
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do ensino tecnológico na Bahia com a construção de
mais unidades.
Agora há pouco, Senadora Lídice, eu dava a informação para a imprensa de que nós vamos chegar
a 26 unidades de escolas técnicas na Bahia – com o
número de hoje, nove –, se levarmos em consideração
o campus avançado de Dias D’Ávila. Eram 25, com o
campus avançado de Dias D’Ávila, 26.
Então, hoje, nós ganhamos nove unidades: Brumado, que inclusive tinha um núcleo avançado, portanto, agora, vai passar a ter um campus; Juazeiro;
Lauro de Freitas, que é uma cidade próxima a Salvador e ganha esse importante instrumento; Alagoinhas,
terra por quem também tenho muito carinho, afinal de
contas, como meu pai era ferroviário, assistimos ainda
ali à participação do meu pai naquela cidade, e dois
dos meus irmãos nasceram na cidade de Alagoinhas;
a cidade de Serrinha, que é a cidade original de minha mãe e também é a terra de dois dos meus irmãos
– lá em casa nasceram dois em cada canto, dois em
Serrinha dois em Alagoinhas, dois em Lamarão, dois
em Salvador – meu pai saiu circulando pelo Estado;
Xique-Xique, ali na beira do São Francisco, portanto,
no noroeste baiano; Brumado, como já falei, também
tem esse importante campus; a cidade de Santo Antonio de Jesus, do Recôncavo Baiano, que já sedia um
campus na área da saúde da Universidade Federal do
Recôncavo. Assim, compõem-se as nove cidades que
ganharam, hoje, condição de receber um campus do
Instituto Federal de Ensino das Escolas Técnicas.
Somado a isso, a gente ganha, hoje, também a
ampliação de três para cinco universidades federais na
Bahia. E aí é outra alegria, Lídice, porque me lembro
quando nós discutíamos, ainda no governo Fernando
Henrique Cardoso, a conquista da Universidade do Vale
do São Francisco. A proposta, meu caro Paulo Paim,
era de que, naquele momento, fosse criada a Universidade Federal de Petrolina. Eu propus ao Deputado
Osvaldo Coelho – a quem quero fazer uma homenagem –, que teve um papel decisivo na criação dessa
universidade, eu disse a ele: – Não dá para criar uma
universidade desse tipo, porque ela está no Vale do
São Francisco e tem que abranger todo o vale. Ele dizia: – Mas não pode ter universidade em mais de um
Estado. E eu disse: – Quem disse que não pode? Se
isso tornar lei, e nós vamos fazer uma lei agora, teremos a lei. E ali criamos a Universidade do Vale do São
Francisco, que é a primeira experiência brasileira de
universidade federal em mais de um Estado. Está no
Piauí, em Pernambuco e na Bahia.
Na quinta-feira próxima passada, inauguramos
um campus da Universidade do Vale do São Francisco
na cidade de Senhor do Bonfim. Agora, estamos bri-
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gando para que mais um campus seja implementado
na cidade de Paulo Afonso.
Com esta conquista da Universidade do Oeste da
Bahia, que nasce a partir do núcleo de Barreiras, mas
se instalará também em Luís Eduardo e na cidade de
Bom Jesus da Lapa – já há um pleito para que essa
universidade se estenda um pouquinho até a região
de Santa Maria da Vitória, ampliando a cobertura –,
vamos ofertar ao oeste baiano uma das experiências
mais importantes que é uma universidade.
Esse não é um ganho qualquer, Paulo Paim! Uma
universidade atrai, uma universidade estimula, uma universidade faz crescer, uma universidade agrega, uma
universidade consegue provocar debates aparentemente internos, mas que se localizam a partir das relações
com o mundo! Portanto, é um fator preponderante de
desenvolvimento. O oeste baiano precisava muito disso. Não como resposta a este debate da divisão da
Bahia, a criação de novo Estado naquela região, mas
como resposta a uma política tanto do Governo Federal
quanto do Governo Estadual, em que destaco o papel
decisivo do Governador Jacques Wagner, que esteve
conosco na luta pela Universidade Federal do Recôncavo e que foi decisivo para esta posição de hoje, de
duas novas universidades na Bahia.
Outra universidade que nasce a partir dessa
decisão tomada pela Presidente da República no dia
de hoje...
Até houve uma brincadeira com o Senador Inácio, porque ele disse assim: “Das quatro universidades
criadas no Brasil, a Bahia papou duas.” Foi a expressão que ele utilizou.
Mas ficamos anos e anos a fio, quase 60 anos
com uma única universidade, a Universidade Federal
da Bahia.
A Universidade Federal do Sul, na Bahia, também nasce já se espalhando pelos três cantos: Itabuna, no sul, efetivamente, Porto Seguro, nosso marco
do descobrimento, e Teixeira de Freitas. A experiência
de desenvolvimento do extremo sul baiano.
É também a oportunidade única de fazer a cobertura na região do descobrimento, na região do
cacau. Portanto, uma universidade que cumprirá um
papel importantíssimo na recuperação da economia
daquela região.
Teremos ali uma nova estrutura modal, com porto, aeroporto, estrutura rodoviária modificada, duplicação da 415, do trecho Ilhéus-Itabuna, a passagem da
ferrovia Oeste-Leste... Portanto, teremos experiência
importante tanto da vinda da divisa da Bahia com Tocantins até a cidade de Ilhéus. Então, as duas universidades vão poder se debruçar no desenvolvimento
dessa região tendo como referências as ferrovias do
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Oeste e do Sul. Portanto, é a Universidade do Sul também como estimuladora.
Poderá a Universidade do Sul da Bahia dialogar
com a experiência já instalada da Ceplac, com seus
doutores, com seus técnicos administrativos, com seus
técnicos agrícolas. Toda essa experiência já acumulada
anos e anos a fio sendo colocada a serviço do nascedouro dessa universidade. É fundamental o surgimento
dessas práticas para que a gente estimule cada vez
mais o nível de pesquisa.
É óbvio que, quando uma universidade se interioriza, a primeira coisa que vem à cabeça da gente, meu
caro Cyro, é de que forma nós vamos ofertar vagas para
essa nossa juventude ou até para aqueles que estão
numa fase mais avançada, Senador Paulo Paim. Por
que não permitir a essa gente chegar à universidade?
É importante. Quantos não puderam chegar porque
tiveram que abortar os sonhos por outros processos,
como a barreira econômica, a necessidade de entrar
no mercado de trabalho ou a distância física? Ter que
se deslocar... Quantos puderam deslocar seus filhos
para estudar na universidade em Salvador?
Agora é diferente. Nós estamos ampliando essa
oferta num Estado como a Bahia, que é um território
quase continental, se imaginarmos assim. A França,
por exemplo, tem quase que a mesma área que tem a
Bahia. A Bahia tem 70% do seu território no semiárido.
Então, o desafio de hoje nos alegra. E aí, falando
não apenas para os baianos dessas cidades que citei,
mas para os baianos de um modo geral, este é um dia
de alegria, de consagração. O povo de Cruz das Almas
sabe do que estou falando, como o povo de Juazeiro,
que já tem uma universidade, a Universidade do Vale
do São Francisco, o povo de Cachoeira, de Amargosa, de Santo Antônio de Jesus, a experiência agora
em Bonfim, o desejo de ampliarmos para Paulo Afonso, o desafio que se abre a partir de hoje com todos
os baianos, para que a gente tenha a oportunidade
de, aproveitando o campus avançado lá mantido pela
Universidade Federal da Bahia na cidade de Vitória
da Conquista, o Núcleo Teixeira de Freitas na área de
saúde, o Núcleo Anísio Teixeira de Freitas, que poderá
virar universidade.
Esse é o desafio encabeçado nesta Casa. E falo
nesta Casa juntando Câmara e Senado, pelo meu
companheiro Waldenor Pereira, Deputado Federal ali
da cidade de Vitória da Conquista, essa luta que teve
aqui a árdua batalha do atual Prefeito da cidade, Guilherme Menezes, que era Deputado Federal, essa luta
que a UFBA encampou. Então, abrem-se, a partir de
agora, outras jornadas. Abrem-se, a partir de agora,
outras iniciativas: fazer com que essa universidade
se espalhe, fazer com que a Universidade do Oeste
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chegue à região de Santa Maria, permitir que o sertão ganhe uma universidade, que o núcleo central da
Bahia ali fixado na cidade de Seabra, que vai ter uma
unidade de escola técnica, do nosso Ifet, mas que ali
também possa ser instalada uma unidade da Universidade Federal.
Que a gente permita que esses campi se aproximem do sertanejo, que possam ocupar cada vez mais
espaço na Bahia, levando desenvolvimento, ampliando
o conhecimento, estimulando a economia, formando
pessoas.
A Bahia oferta níveis de empregos com grande
expansão, com programas como o PAC, como a Ferrovia Oeste-Leste e outras iniciativas, e vamos formar
gente para esse mercado de trabalho.
Portanto, é na Bahia que a gente quer fazer esse
novo processo, por meio da chegada dessas importantes instituições, que inovam. Inovam.
Aí quero aproveitar, nessa linha, Senador Cyro
Miranda, e encerrar dizendo ao meu companheiro Gildo, ao comandante Gildo, figura expressiva importante
ali trabalhando diuturnamente, mesmo diante dos seus
83 anos, trabalhando todos os dias, chegando às seis
horas da manhã ali no aeroporto, comandando um
espaço num hangar daquele: Gildão, essa decisão de
hoje é uma decisão que prepara para formar as próximas gerações da nossa Bahia, para que os nossos
próximos conterrâneos possam ter uma oportunidade
que eu, que você, que tantos outros não tiveram. Mas
é importante porque a gente, no dia de hoje, pode comemorar essa principal mudança.
E eu quero encerrar usando a expressão que a
Presidente Dilma usou hoje lá no lançamento...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Já
vou encerrar, Sr. Presidente.
Dizia a Presidente Dilma hoje de manhã: abrir
universidades no interior deste Brasil é abrir novos
caminhos. É esse horizonte. É entregar a essa gente,
meu caro Flexa, a oportunidade de poder caminhar
um caminho mais seguro, um caminho mais largo,
com oportunidades, sem aquele estreito por que todos
tivemos que passar.
Mas a vida é assim. Uns vão desbravando, vão
abrindo, para que, no futuro, a nossa gente possa caminhar com muito mais segurança, com firmeza e com
propósitos para ter um futuro cada vez melhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senador Walter Pinheiro. Parabéns pelas suas belas palavras.

Agosto de 2011

A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Parlamentares que está convocada sessão conjunta do
Congresso Nacional, a realizar-se dia 18 de agosto
do corrente, quinta-feira, às 10 horas, no plenário da
Câmara dos Deputados, destinada à apreciação das
seguintes matérias: Projetos de Lei do Congresso Nacional nºs 1, 3, 6, 9 e 10, de 2011, e Projeto de Resolução do Congresso Nacional n º 2, de 2008.
Com muito prazer, passo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim. Perdão, ao nobre Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Mas um
eterno Deputado, Senador Cyro Miranda, que preside
esta sessão.
Senador Cyro Miranda, Senador Pedro Taques,
que está aqui, Senador Flexa, Senador Lindbergh,
claro que eu gostaria de vir à tribuna no dia de hoje
para falar também do ensino técnico, uma paixão de
todos nós. E hoje a Presidenta Dilma anunciou, inclusive, sete novas escolas técnicas no meu Estado, o
Rio Grande do Sul.
Mas, Sr. Presidente, não tem como eu não falar
do veto à emenda apresentada por nós à LDO, que
garantia políticas de reajustes reais aos aposentados e
pensionistas, até porque, sem sombra de dúvida, este
tema foi pauta de todos os jornais no dia de hoje. Eu
cheguei a ler notícias dizendo que era uma verdadeira
bomba para os aposentados e pensionistas idosos, que
aguardavam com ansiedade esse reajuste.
Sr. Presidente, Senador Pedro Taques, na verdade, foi um total de 95 vetos em cima da LDO, com
32 justificativas. O que vamos tratar aqui, e não tem
que ser de outra forma, é do que foi vetado na Lei Orçamentária, na LDO: o §3º do art. 48, que dizia simplesmente o seguinte – uma redação que eu não sei
se singela ou até inocente e, então, não sei para que
vetar esse artigo –:
...assegurados na Lei Orçamentária os
recursos necessários ao atendimento da política de ganhos reais aplicáveis às aposentadorias e pensões do Regime Geral da Previdência [aí vem] a ser definido em articulação
com as centrais e com os representantes das
organizações dos aposentados...
Não se falava nem em índices e nem em percentual. A Lei de Diretrizes só fazia um indicativo que deveríamos, de hoje até dezembro, quando votaremos o
Orçamento, discutir qual seria o reajuste do aposentado
ou até se não teria. Esse seria o objetivo. Infelizmente,
essa matéria foi vetada. Ninguém entendeu.
Eu fiz – eu fiz, não, porque nós fizemos – um
acordo. Estava aqui, agora mesmo, o Deputado Gil-
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mar, que eu diria é o Líder do Governo, é o Líder do
PT na Comissão de Orçamento. Falei com o Líder do
Governo, o Deputado Mendes Ribeiro; falamos com
os Líderes da Oposição; e foi unânime essa votação.
Tínhamos a sinalização de que não seria vetado.
Ora, na justificativa, no meu entendimento, saiu
pior a emenda que o soneto, como se fala. “O veto ao
§ 3º do art. 48 foi devido a uma questão técnica”. Como
uma questão técnica?! Questão técnica teria sentido se
eu tivesse colocado o percentual ou indicado o índice,
quando poderiam dizer: “Não, você fixou um índice ou
botou um percentual que eu só poderia, na verdade,
assegurar se tivesse no Orçamento”. E nós não colocamos. Foi dito também que foi falta de tempo hábil.
Como, se desde que chegamos aqui, em fevereiro, nós
estamos nos reunindo no Ministério da Previdência
com o Ministro, com as centrais, com representantes
dos aposentados e pensionistas, como a Cobap, com
sindicatos e tantos outros?!
Sr. Presidente, a própria Constituição é muito clara quando diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
deve orientar a elaboração da Lei do Orçamento. Foi
isso que fizemos.
Sr. Presidente, o que estranho também é o fato
de que a mesma lei prevê mais de 18 bilhões de reais
em renúncias previdenciárias – está lá escrito –, mas
que ela não pode conter um artigo dizendo que vai
haver uma negociação entre aposentados, Governo
e as centrais.
Eu também teria que, infelizmente, dizer aqui
que só a DRU retira 45,8 bilhões da Seguridade Social – dados da Anfip. E mais, a MP nº 540, de 2011,
recentemente editada, estabelece diversos incentivos
fiscais que abrem mão de receitas previdenciárias
que fortalecem o setor empresarial, e não estou nem
fazendo crítica, porque todos sabem que insisto em
dizer e reafirmar que a Previdência é superavitária.
Claro, discordo daqueles que dizem que o Governo
paga tanto para a Previdência. O Governo não paga
nada para a Previdência. O que existe é uma arrecadação que o Governo tem que fazer das contribuições
de empregado, de empregador, de PIS/Pasep, de Cofins, enfim, de tributação sobre lucro, de faturamento,
de jogos lotéricos, arrecada e devolve em parte para
aqueles que têm direito. Então, não dá para aceitar,
de jeito nenhum, essa justificativa.
Agora estou obrigado a entrar nos dados, nos números. Segundo dados da Anfip, a Seguridade Social
apresentou, em 2010, um saldo expressivo. As receitas
superaram as despesas em R$58 bilhões. Resultado
do crescimento econômico, e que bom que eu posso
dizer isso. É sinal de que estamos indo bem.
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Mas, em resumo, Sr. Presidente, a sociedade
brasileira tem que se apropriar da Seguridade Social,
porque Seguridade Social é saúde, é assistência e é
previdência. Temos que preservar o orçamento da Seguridade. Digo isso porque acredito muito no sistema
de seguro social do Brasil, e acredito na nossa Previdência. Mas, acima de tudo, Sr. Presidente, nós temos
um compromisso de raiz, de origem, como a gente fala,
de chão de fábrica. Quando se fala em fábrica, para
mim, não é só a produção, é o local de trabalho, é o
banco, é o funcionário bancário, é o funcionário aqui
do Congresso, é o servidor, é o trabalhador da área
rural e, por isso, nós não podemos deixar de trazer
este debate à tribuna.
Lembro aqui tantos que lutaram, que suaram
a camisa, que contribuíram para que este momento
bonito do País acontecesse e, neste momento, infelizmente, sou obrigado a dizer, e dizia hoje para companheiros do meu próprio partido, que faltou sensibilidade política sobre esse tema. Agora, é natural que
tenhamos uma ampla mobilização, que vai começar
já nesta sexta-feira e vai se estender até o fim do ano,
para mudar esse quadro, porque ninguém vai proibir
que o Congresso possa colocar no Orçamento o que
ele entende adequado para uma política de aumentos
reais para os aposentados.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não,
Senador Lindbergh.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Só
quero me associar a V. Exª, porque eu também não
entendi.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Até agora não entendi.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Porque
Lei de Diretrizes Orçamentárias... Era uma intenção ali,
era uma sinalização. Isso não significaria dizer que no
Orçamento de 2012 ia ter ou não ter.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exatamente.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Da
mesma forma que o veto não muda nada; pode ter ou
não ter uma política de valorização.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Você está
coberto de razão.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Eu
fico, às vezes, achando que talvez a ideia de alguém,
alguém muito mais inteligente do que a gente, que
diga o seguinte: “Ah, precisamos passar um recado de
firmeza...” Só pode ser, mas um recado contrário às
centrais sindicais, ao movimento de aposentados. Então, a gente aprendeu com a história que não adianta
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acenar só para um lado, que nós temos que ter... E é
um Governo novo. Então, eu, como V. Exª, não entendo, acho que cria uma confusão, cria um ruído, e isso
não ajuda em nada. Não tem efeito concreto, prático
algum. V. Exª é o lutador dessa causa, dessa bandeira, mas eu queria aqui me posicionar como Senador
dessa base do Governo, que tem muita fé no Governo
da Presidenta Dilma, mas achando que, pontualmente
aqui, houve um equívoco que vai trazer ruídos, e não
é bom criar esse tipo de ruídos. Então, eu queria me
associar a V. Exª. Falava sobre uma entrevista muito
firme e muito boa da Presidenta Dilma na revista Carta
Capital, deste final de semana, com fantásticas posições sobre a crise econômica, um entendimento da
crise de 2008 que foi a crise da desregulamentação do
mercado financeiro para os desafios de agora. Agora,
eu acho, concretamente nesse ponto, que houve um
equívoco que vai trazer desgastes políticos ao Governo, por isso eu faço este aparte e me associo a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Lindbergh...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA. Fora do
microfone.) – Senador Paulo Paim...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu vou
só avançar um pouquinho mais e vou passar o aparte
ao Senador Flexa Ribeiro.
Hoje, pela manhã, mediante a reação do movimento sindical, da Cobap e das entidades dos aposentados, fizemos uma reunião aqui no Senado, com a
presença de sindicalistas, da Cobap e da Anfip, e fechamos um calendário, que eu vou aqui listar rapidamente:
1º – vamos marcar uma audiência com o Governo para
discutir a questão, ou seja, o reajuste dos aposentados; 2º – já, nesta sexta-feira, teremos uma audiência
pública na Assembleia Estadual de Minas Gerais, onde
vamos discutir a situação do Estatuto do Motorista e
a situação dos aposentados, ou seja, a Previdência;
3º – Acertamos também, para o dia 1º de setembro,
uma audiência pública aqui no Senado para discutir o
reajuste dos aposentados e o fim do fator; 4º – No dia
22 de setembro, no Auditório Petrônio Portella, mais
de mil dirigentes sindicais do Brasil, todos organizados
pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores, vão discutir a
defesa da CLT e da previdência pública; 5º – Senador
Lindbergh, no dia 6 de outubro, estaremos na cidade de
Volta Redonda – V. Exª sabe da força dos aposentados
em Volta Redonda –, num grande evento organizado
por eles e confirmado hoje, para debater essa questão
de hoje. Também no dia 6, à noite, estaremos na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, onde o tema
a ser discutido será exatamente esse; 6º – Do dia 20
ao dia 23 outubro, estaremos em Goiás para o grande
Congresso Nacional dos Aposentados e Pensionistas;
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7º – Também assumimos o compromisso de fazer um
esforço sobre-humano para aprovarmos, ainda neste
ano, uma política de reajuste real para os aposentados
a vigorar a partir de 1º de janeiro, evitando que, em
janeiro – o reajuste do salário mínimo de 13% a 14%
já está assegurado –, o aposentado receba somente
6%; 8º – Faremos também uma grande mobilização
pelo fim do voto secreto, porque eu não entendo o voto
secreto aqui no Parlamento – estou aqui há 25 anos.
Na Assembleia do meu Estado, o Rio Grande do
Sul, não há voto secreto. Nas Câmaras de Vereadores
que eu conheço, na maioria, não há voto secreto. No
Supremo não há voto secreto. Os Ministros expõem
ali contra ou a favor e pronto. Por que aqui nós temos
que apreciar ainda vetos secretamente ou escolher
uma autoridade secretamente? Não consigo entender.
Então, entendo que o movimento sindical deve, sim,
assumir uma campanha nacional para acabar com o
voto secreto. Senador Pedro Taques, permita que eu
diga isto: quando o voto é aberto, o Parlamentar vota
de acordo com o apelo popular, mas, quando o voto é
secreto, como na questão de um veto, ele se posiciona contra o projeto. Isso não é possível! Nesse período em que estou aqui, nós apreciamos mais de cinco
mil vetos. Sabem quantos derrubamos sem o apoio
do Executivo? Vejam que passaram muitos governos.
Nenhum. Então, está provado que não funciona o tal
voto secreto.
Sr. Presidente, termino cumprimentando todos
que estiveram conosco aqui hoje: o Warley, da Cobap;
o Floriano, da Anfip;...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou dar
um aparte a V. Exª.
O Robson, da Federação de Minas; o Moacyr, da
Federação do Rio Grande do Sul; e os sindicalistas.
Senador Flexa Ribeiro, eu concedo um aparte
a V. Exª, para que eu possa, depois, concluir o meu
pronunciamento. Eu só vou registrar dois documentos.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador
Paulo Paim, V. Exª traz à tribuna hoje aquilo que nos
tomou de surpresa com relação ao veto da Presidenta Dilma ao artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2012, do reajuste dos aposentados. O Brasil inteiro sabe da sua luta em favor não só dos aposentados,
como dos trabalhadores da ativa. Tivemos um embate
aqui, na legislatura passada, com o reajuste do salário
mínimo, com a extinção do fator previdenciário. Foram
batalhas memoráveis, e, ao final, não conseguimos a
vitória total, mas avançamos bastante...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E aqui
aprovamos todas.
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O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Aqui,
sim, mas,...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Lá na
Câmara.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ...lamentavelmente, àquela altura, a vontade do Governo
não se fazia de forma tão contundente como hoje.
Nós ainda tínhamos uma possibilidade de aprovar o
que era justo. Nós não queríamos nada que não fosse
justo para aqueles, Senador Pedro Taques, que tanto lutaram pelo nosso Brasil, pelo desenvolvimento, e
hoje são colocados como se fossem uma maçã que já
deu o seu suco ou uma laranja que deu o seu suco e
é descartada. O Senador Lindbergh disse, há pouco,
que não entendia o motivo e que não mudava nada o
fato de ter vetado ou que era intenção. Mas muda sim,
Senador Lindbergh, muda algo para o qual a Nação
brasileira precisa estar atenta. Mostra a vontade política
deste Governo de não atender àqueles que, como V.
Exª tão bem defende, já deram uma vida inteira de trabalho pelo nosso Brasil. Ou seja, àquela altura, quando
nós conseguimos aquele reajuste além do percentual
que o Governo dizia que era o máximo aceitável, nós
fomos, capitaneados por V. Exª – eu tive a alegria e a
honra de participar de todo esse processo –, e tivemos uma reunião dura na Câmara Federal, Senador
Pedro Taques, com o Líder Deputado Vaccarezza, que
dizia que não haveria possibilidade. Isso demonstrou,
na verdade, que foi dado o aumento, não no valor que
queríamos, mas o valor de consenso, acima do que o
Governo permitia ou autorizaria, e não aconteceu nada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Foi de
80% do PIB.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Não
aconteceu nada. Quer dizer, prova de que era possível
conceder aquele aumento aos aposentados e pensionistas. Da mesma forma, coloca-se um processo de
terrorismo em relação às contas públicas, em relação
à Previdência. Todos os dias, vemos manchetes nos
jornais de desvio de recursos públicos, de obras superfaturadas, de má gestão dos recursos públicos,
de que não há qualidade nos gastos. Se o Governo
tivesse o cuidado de gerir esses recursos, sobrariam
valores suficientes para atender aos aposentados. Vamos continuar na luta, Senador Paim. V. Exª é o nosso comandante, mas tenho certeza de que todos os
Senadores estarão ao seu lado, para que possamos
mostrar ao Governo que é possível, sim, conceder e de
forma justa. Lutamos tanto, Senador Pedro Taques, e o
Governo nos fez aprovar aqui uma regra matemática,
inclusive, de reajuste do mínimo. Nós não queríamos
a regra, porque queríamos ter a oportunidade de negociar. O Governo da época, o Presidente Lula, que
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se esqueceu da sua fase de trabalhador, não queria a
livre negociação, engessou o cálculo, e agora teremos,
como foi dito, o índice, conhecido por todos nós, de
reajuste do salário mínimo para 2012 de pouco mais
de 13, bem acima da inflação. Espero, Senador Paim,
que não venha um movimento do Governo para alterar, achando que também é sustentável, em função
da inflação, o aumento, que é acumulado, pois trata-se de uma regra matemática aprovada por indicação
do Governo. Parabéns! Conte conosco nessa luta em
favor dos menos favorecidos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Flexa Ribeiro, se V. Exª me permitir, para concluir, fazer
rápidas considerações.
Assim mesmo, eu me movimentei no dia de hoje
e recebi informações do Ministério do Planejamento e
da Casa Civil de que o veto ocorreu por uma questão
técnica, mas que o Governo abrirá a negociação para
que, na peça orçamentária, esteja contemplado, então,
o reajuste dos aposentados.
É um bom sinal. Sou daqueles que nunca joga
a toalha, que nunca diz que está derrotado por antecipação, e faremos a mobilização com esse objetivo.
Quanto à questão específica do salário mínimo,
sou obrigado a dizer que viajei o Brasil na construção
dessa proposta. E eu não queria, Senador Flexa Ribeiro – respeito quem pensa diferente –, que fossem
quatro anos. Eu queria que fosse até 2023, como havíamos acertado com o Presidente Lula. Porque, em
2023, pelo nosso cálculo, a manter essa política salarial que eu defendo, o salário mínimo poderá chegar
ao salário mínimo do Canadá ou dos Estados Unidos,
mais ou menos US$1 mil.
Então, na questão do salário mínimo, o Brasil está
muito bem servido, muito bem atendido, porque é uma
política que vai garantir, agora em janeiro, um reajuste em torno de 14%, mais precisamente 13,5%. Mas
onde está a minha preocupação? Com o aposentado,
porque esse poderá receber menos que a metade do
que foi assegurado ao salário mínimo.
Por isso que eu ainda estou esperançoso que a
gente consiga dialogar e, na peça orçamentária, construir uma redação que garanta o aumento real para o
aposentado ganhar mais que o mínimo. E estamos falando dos primos pobres da Previdência. Aqueles que
ganham, em tese, algo que não ultrapassa a R$2 mil,
R$2,5 mil. Porque ninguém, com o fator, se aposenta com R$3,650 mil, que seria o teto da Previdência.
Estamos falando de em torno de 99% que recebe, na verdade, abaixo de R$2 mil e um pouco mais
de R$545, porque quem ganha R$600 já ganha mais
que o salário mínimo e não será contemplado se nós
não mudarmos a regra.
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Mas, por fim, Sr. Presidente, eu quero só registrar dois documentos. Hoje nós tivemos aqui, em Brasília, a Marcha das Margaridas. Milhares de mulheres
do campo e da floresta hoje fizeram aqui um grande
movimento. O que elas querem é conquistar visibilidade, reconhecimento social e político e cidadania
plena. O que elas querem é um Brasil sem pobreza,
sem fome, sem preconceito e sem violência contra as
mulheres. Essas bravas mulheres também lutam pelo
desenvolvimento sustentável, com justiça, autonomia,
igualdade e liberdade.
Por isso que eu também tenho que dizer, Sr. Presidente, que saiu no jornal uma proposta, para mim
totalmente irracional, que é pior que o fator. Se algum
técnico está pensando em mandar para cá, vai ser
derrotado, porque tem que ser emenda constitucional.
A proposta é de mudar o tempo mínimo de contribuição da mulher de 30 para 37 anos. Ora! E do homem
mudaria de 35 para 42, portanto, 7 anos a mais. Então, não precisa mudar com o fator. Seria um absurdo!
E quero dizer que essas mulheres do Brasil, e tenho certeza com a sensibilidade da Presidenta Dilma,
não vão permitir um absurdo como esse. Pelo contrário,
nós temos que assegurar que quem está no sistema
se aposenta com 35 anos de contribuição, o homem,
e com 30, a mulher, e com uma regra de transição.
Queria que V. Exª registrasse nos Anais da Casa
este documento: “Margaridas em Marcha. 100 mil nas
ruas. Margaridas na luta por: Desenvolvimento sustentável com justiça autonomia, igualdade e liberdade.”
Por fim, Sr. Presidente – vou usar os últimos dois
minutos –, quero registrar esse grande movimento
nacional, inclusive com paralisação, da CNTE: “Lei do
Piso é Constitucional”. Já está garantido pelo Supremo Tribunal Federal. E o que eles querem, com esse
movimento nacional, é que os Municípios e os Estados
cumpram o que nós aqui aprovamos, o Presidente Lula
sancionou e o Supremo reafirmou: o piso constitucional para todos os professores. E é por isso que aqui
eles dizem: “Governadores e Prefeitos devem cumprir
a Lei já!” “O que você deve saber para garantir a correta
aplicação do piso do magistério.” Eles falam, inclusive,
numa grande paralisação, Sr. Presidente.
Hoje é o dia de mobilização, mas a paralisação
foi convocada pela CNTE, em diversos Estados, sindicatos preparam assembleias e outras atividades.
A lei do piso sancionada em 2008, por Lula, é
um dos avanços mais importantes no caminho da
valorização da educação. Por meio dela, ficou determinado que nenhum professor da rede pública, com
formação de nível médio e carga horária de 40 horas
semanais, poderia ganhar o correspondente, na época,
a R$950,00 – hoje, devido à inflação, seria um pou-

Agosto de 2011

co mais. O valor do piso corrigido para 2011 – hoje –
equivale a R$1.597,87. Esse é o piso assegurado pelo
Supremo Tribunal Federal.
Peço a V. Exª que considere, na íntegra, os meus
pronunciamentos.
Agradeço Senador Pedro Taques, a tolerância de
V. Exª, e lembro, já conversei com V. Exª, do grande
debate que teremos sobre impunidade e corrupção, na
próxima terça-feira às 8h30. V Exª é um dos signatários,
junto com Pedro Simon, Cristovam Buarque e tantos
outros, do requerimento apresentado na Comissão
de Direitos Humanos. E informo que eu já remeti para
toda sociedade civil organizada, como Presidente da
Comissão, convite para esse evento.
Parabéns a V. Exª!
SEGUEM, NA INTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Pronunciamento sobre o veto
da Presidente Dilma à emenda da LDO que previa reajuste real as aposentadorias e pensões.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o veto à
emenda apresentada à LDO, de nossa autoria, que
garantia reajuste real as aposentadorias e pensões,
foi a pauta das maiores agências de notícias do país.
Uma verdadeira bomba para todos os idosos que
aguardavam com ansiedade por esse reajuste, pois,
foram no total 95 vetos, com 32 justificativas. Algo inédito em matéria de cortes da LDO.
De quase uma centena de vetos, eu quero destacar:
A inclusão do parágrafo 3º do art. 48 previa que
seriam:
... “assegurados na Lei Orçamentária os
recursos necessários ao atendimento da política de ganhos reais aplicáveis às aposentadorias e pensões do Regime Geral da Previdência
Social a ser definido em articulação com as
centrais sindicais e com representantes das
organizações de aposentados”
O Ministério do Planejamento publicou
uma nota para explicar o quê, no meu entendimento, é inexplicável.
Justifica a nota:
...” O veto ao § 3º do artigo 48 da Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2012 diz respeito à
inadequação de sua alocação nesta LDO porque regra diferente das mencionadas teria que
ser quantificada e discutida previamente para
que seus efeitos pudessem ser estimados e
seus recursos, garantidos.”
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A falta de tempo hábil para discussão não se justifica, pois foi instituído no início deste ano, pelo Ministério da Previdência, um Grupo de Trabalho formado por:
– Centrais Sindicais;
– representantes de aposentados e pensionistas;
– e governo que reunia-se de forma permanente para debater questões previdenciárias.
Ademais, Srªs e Srs. Senadores, a própria Constituição Federal determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deva compreender “as metas e prioridades
da administração pública federal” e ainda, “orientar a
elaboração da Lei Orçamentária Anual”.
É justamente isso que pretendia o dispositivo
vetado, portanto, coerente com os preceitos legais e
constitucionais e plenamente adequado.
Estranha-me o fato de que a mesma Lei possa prever mais de R$ 18 bilhões de reais em renúncias previdenciárias, mas não possa conter previsão
de reajustes para as aposentadorias e pensões, sob
pretexto de que não existem recursos suficientes para
pagamento dos benefício.
Estranha-me também que das receitas previdenciárias possam sair 20% da Desvinculação de Recursos da União – DRU. Estou falando de um montante
equivalente a R$ 45.8 bilhões, somente em 2010 (dados da ANFIP).
E mais, a MP 540/2011, recentemente editada,
estabelece diversos incentivos fiscais que abrem mão
de receitas previdenciárias beneficiando diversos setores empresariais.
Não há como aceitar a justificativa de falta de recursos para implementação de uma política de ganho
real às aposentadorias e pensões acima do valor do
salário mínimo!
Graças às decisões acertadas da equipe econômica ao longo dos últimos 15 anos a economia brasileira tem obtido resultados muito positivos.
Segundo dados da ANFIP “a Seguridade Social
apresentou em 2010 um saldo muito expressivo. As
receitas superaram as despesas em R$ 58 bilhões.”
Resultado do crescimento econômico, que acabou
por ressoar favoravelmente na arrecadação do Governo.
A sociedade brasileira precisa empunhar a bandeira da Seguridade, precisa se apropriar de seus direitos e exigir o que é seu.
Temos que preservar o orçamento da Seguridade,
pois as fontes de financiamento são importantes para
a promoção de políticas públicas e de gastos sociais
necessários à redução das desigualdades.
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Digo isso porque acredito no sistema de seguro
social do Brasil, e acredito na nossa Previdência.
Mas acima de tudo, estou com você, trabalhador
aposentado, que agora me escuta.
Você que lutou, suou a camisa, contribuiu para
o desenvolvimento do nosso país merece usufruir de
um descanso com dignidade.
Faltou sensibilidade política! Acredito ainda em
uma articulação política entre Congresso, Governo,
Centrais e entidades dos aposentados, como a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas
(COBAP), que possa garantir um reajuste real a todos
aposentados e pensionistas na Lei Orçamentária Anual.
Hoje pela manhã já estive reunido com a Executiva da COBAP, mais precisamente com seu presidente, Warley, com o vice– presidente Moacyr, com o
presidente da Federação de Aposentados de Minas
Gerais, Robson de Souza Bitencourt, e com o Floriano
da Fundação ANFIP.
Agendamos o seguinte calendário de mobilização:
1º – marcar uma audiência com o Governo para discutir esta questão, ou seja, o
reajuste dos aposentados
2º – realizaremos uma audiência pública
nesta sexta-feira, dia 19, na Assembléia de
Minas Gerais, onde vamos discutir o estatuto
do Motorista e a Previdência.
3º – marcaremos uma audiência para o
próximo dia 1º de setembro para discutir reajuste dos aposentados, desoneração da folha
e fim do fator previdenciário.
4º – participaremos dia 22 de setembro,
no auditório Petrônio Portella, com mais de mil
dirigentes, de uma grande audiência, promovida pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores,
para discutir a defesa da Consolidação das Leis
Trabalhistas e da previdência pública.
5º – de 20 a 23 de outubro realizaremos
um congresso nacional dos aposentados e
pensionistas promovido pela COBAP
6º – faremos todos os esforços para que,
antes do final do ano, seja aprovada uma política de reajuste para aposentados e pensionistas a entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012. Inclusive garantindo recursos
do orçamento.
7º – faremos também uma grande mobilização pelo fim do voto secreto, porque na
hora da votação os Parlamentares mudam de
opinião como do dia para a noite.
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Como tenho dito, Brasília só atende as demandas dos trabalhadores e aposentados se ouvirem as
batidas dos tambores nas ruas. É isso que faremos!!!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Registro sobre a Marcha
das Margaridas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é, de
fato, um dia especial. Estamos em plena Marcha das
Margaridas!!!
Mulheres de todo o Brasil, trabalhadoras do campo e da floresta, mulheres trabalhadoras das cidades
estão em marcha.
As mulheres do campo e da floresta querem conquistar visibilidade, reconhecimento social e político e
cidadania plena.
Elas querem um Brasil sem pobreza, sem fome,
sem preconceito e sem violência contra as mulheres.
Essas bravas mulheres também lutam por desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia,
igualdade e liberdade.
Na história da Marcha das Margaridas, iniciada
em 2000, havia um forte caráter de denúncia contra
o projeto neoliberal, mas elas também apresentaram
uma pauta de reivindicações para negociação com o
governo.
Elas afirmam que grande parte dessas demandas voltou a fazer parte das marchas seguintes (2003
e 2007), durante o Governo Lula, período em que,
segundo elas, foram obtidas as maiores conquistas.
Pois eu digo a vocês, minhas caras margaridas,
venham e façam acontecer. Nós recebemos vocês de
braços e corações abertos.
Sejam bem vindas. Eu quero cantar com vocês
o seu canto:
Olha Brasília está florida
Estão chegando as decididas
Olha Brasília está florida
É o querer, é o querer das Margaridas
Somos de todos os novelos
De todo tipo de cabelo
Grandes, miúdas, bem erguidas
Somos nós as Margaridas
Nós que viemos sempre suando
Este país alimentando
Estamos aqui para relembrar
Este país tem que mudar
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Registro sobre a paralisação
dos professores, em todo o Brasil, pelo piso nacional,
Carreira e PNE.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é um
dia de mobilização nacional. Os professores de escolas
públicas de todo o país estão parando suas atividades
nesta terça-feira para pedir o cumprimento da lei que
estabelece um piso salarial para a categoria.
A paralisação foi convocada pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e,
em diversos estados, os sindicatos locais prepararam
assembleias e outras atividades de mobilização.
A Lei do Piso, sancionada em 2008 pelo Presidente Lula, é um dos avanços mais importantes no
caminho pela valorização da educação.
Por meio dela ficou determinado que nenhum
professor da rede pública com formação de nível
médio e carga horária de 40 horas semanais poderia ganhar menos do que R$ 950. O valor do piso
corrigido para 2011, segundo a CNTE, equivale a
R$ 1.597,87.
Todos sabem que, naquela época, cinco governadores entraram com ação no Supremo Tribunal
Federal (STF) questionando a constitucionalidade da
legislação.
Pois bem, este ano o STF decidiu pela legalidade do dispositivo. Desde então, professores de diferentes estados entraram em greve reivindicando a
aplicação da lei.
No meu Estado, Rio Grande do Sul, o CPERS
organizou uma paralisação para o dia 19, sexta-feira,
que será realizada no Gigantinho, às 17:00hs.
É isso aí, minha gente!!!
Os professores convidam a todos para o Lançamento do Movimento em Defesa da Educação Pública,
Posse da Diretoria Estadual e dos Núcleos.
Sr. Presidente, quero pedir para o Brasil inteiro,
que está acompanhando esse momento, que lance
mão do conceito de justiça e abrace essa causa, esse
movimento que os professores estão fazendo.
O movimento é justo, é necessário e se eles não
agirem assim, vão ficar a vida inteira mendigando o reconhecimento de uma profissão que, por si só, deveria
ser muito bem remunerada e respeitada.
E todo mundo está cansado de saber disso. Os
governantes sabem, os empresários sabem, os banqueiros sabem, a sociedade inteira sabe que “a escolaridade” é quesito dos mais importantes na hora da
contratação. Ela é ponto de partida.
E, de onde ela vem?...
Pois bem, meus caros educadores e educadoras, eu apoio completamente o movimento de vocês.
Espero que ele seja abraçado pelo Brasil inteiro e que
a justiça seja feita.
Pois, como diz o presidente da CNTE, Roberto
Leão, “É uma teimosia e um descaso dos gestores em
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cumprir essa lei, o que caracteriza falta de respeito com
o educador. Prefeitos e governadores estão ensinando
a população a desrespeitar a lei quando não cumprem
ou buscam subterfúgios para não cumprir”.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
o Sr. Cyro Miranda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Parabéns, Senador Paulo Paim!
V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Passo a palavra ao Senador Lindbergh Farias,
por cessão do Senador Cyro Miranda.
V. Exª terá o tempo regimental, Senador.
Posteriormente, falará o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, confesso, Sr. Presidente, que estou desolado com o assassinato brutal e covarde da juíza Patrícia Acioli. Vinte
um tiros a atingiram em frente à sua casa. Seus dois
filhos, entrando na adolescência, ouviram as rajadas
e jamais esquecerão.
E nós? Ouvimos? Ouvimos os 21 ecos do ponto
final imposto a uma história de vida exemplar?
E nós? Esqueceremos? Esqueceremos o sacrifício de uma jovem extraordinária, mártir da Justiça
brasileira? Será essa morte mais uma entre tantas
registradas nas estatísticas oficiais?
Como não poderemos reparar o irreparável, o que
nos resta fazer? O que ainda está ao nosso alcance,
Sr. Presidente Senador Pedro Taques?
Creio que seja meu dever, nosso dever, ouvir esses 21 tiros, escutar o que eles nos dizem para jamais
esquecer, para render homenagem à memória da juíza
Patrícia Acioli, para preservar sua memória e honrar sua
luta, levando-a adiante. Cabe aos que compartilhamos
os ideais de Patrícia, aos que nos comovemos e nos
solidarizamos com sua família, cabe aos que estamos
comprometidos com as causas mais elementares da
justiça transformar a derrota em vitória, o retrocesso
em avanço, a tragédia em marco histórico, em ponto
de mutação que irradia a energia para um recomeço.
Com esse espírito, tentei escutar sob cada um
dos 21 estampidos a voz de Patrícia, a voz da mulher
de fibra que não emudecerá, e as lições que talvez
sejam o seu legado, porque podem ser deduzidas de
sua linha de conduta.
(Lição 1) Para construir um país é preciso olhar
para a frente e acreditar, confiar, não perder a esperança. Essa tese me foi suscitada pela juventude de
Patrícia, uma heroína precoce. Tudo em sua biografia
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remete ao futuro: ela era movida pela confiança, que
se alimentava antes na esperança do que no diagnóstico realista do presente. A juíza Patrícia demonstrou
até o fim plena confiança na possibilidade de construção de uma ordem social justa, que lhe permitisse
transitar sozinha, dirigindo seu próprio automóvel, em
segurança. Ela vivia esse futuro desejado para antecipá-lo, tornando-o real em suas ações e, assim, ajudando a construí-lo como uma profecia virtuosa que
se autocumpre.
(Lição 2) Olhar para a frente não pode ser apenas
um ato de vontade sem lastro no passado, sem base
de sustentação que atribua consistência aos compromissos com o futuro, aos passos em direção ao futuro.
Isso vale para os indivíduos e as sociedades. A psicologia e a psicanálise demonstraram que não é saudável
negar o passado mesmo que as intenções sejam evitar
o sofrimento e construir um futuro positivo. Para que
um trauma seja superado, é preciso fazer o luto. Caso
contrário, a realidade negada e o sofrimento recalcado
retornam sob formas patológicas e desestruturantes.
Para construir o futuro, é necessário olhar o passado
nos olhos, ainda que o preço a pagar seja doloroso.
A juíza Patrícia Acioli, mesmo sendo conhecida pela
compaixão, sabia ser rigorosa na cobrança de responsabilidades. Ou seja, ela nos ensinou a olhar para
trás. Nunca se negou a examinar o passado e fazer o
balanço das feridas.
(Lição 3) Encarando o passado, a juíza Patrícia
Acioli sempre julgou com equilíbrio, sem impulsos
vingativos, mas nunca renunciou ao rigor quando julgava, apontando responsabilidades. Ela nos mostrou
que rigor e compaixão podem conviver, assim como
a admissão da verdade com a vontade de restaurar
laços e cooperar.
(Lição 4) As teses anteriores funcionam como
premissas para uma primeira conclusão, de consequências importantes para a política brasileira: sem o
momento de verdade, não pode haver reconciliação
efetiva, produtiva, saudável. Como também nos ensinaram o ex-presidente Nelson Mandela e o Rev. Desmond
Tutu: verdade e reconciliação são as pedras de toque
de uma transição democrática completa e consistente.
Faltando uma delas, o edifício desmorona.
(Lição 5) Patrícia Acioli era de uma geração que
chegou à vida adulta, ingressou no mundo profissional
quando a Constituição de 1988 estava sendo elaborada e promulgada. Enquanto operadora do Direito,
defensora pública e depois juíza criminal, era filha da
Constituição. Beneficiou-se das conquistas democráticas, às quais sempre foi fiel em sua prática institucional.
Sua vida como juíza não pode ser contemplada senão
nos marcos dessa moldura. O Estado democrático de
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direito não representou, portanto, uma circunstância
ou uma escolha eventual, passível de substituição e
adaptações. Nada disso. O Estado democrático de direito foi a segunda natureza de sua história profissional,
a essência de seu compromisso com a carreira jurídica, o fundamento e o horizonte normativo e valorativo
de seu engajamento. Mais uma lição: a democracia
não é uma acomodação oportunista provisória ou um
movimento tático, mas um engajamento estratégico,
permanente, existencial e profissional, ético e político.
(Lição 6) – A insatisfação contínua de Patrícia
com a realidade com que se defrontava refletia sua
visão prática e seu relacionamento com o Estado democrático de direito. A democracia não é uma panaceia, nem uma realidade estática, mas um processo
sempre aberto e que demarca os limites em que os
conflitos devem ser vividos, para que conduzam a superações sucessivas das deficiências porventura identificadas na realização dos valores constitucionais, e
não ao sacrifício das conquistas e de suas condições
de possibilidade.
(Lição 7) – Deduzimos outro ensinamento implícito da juíza Patrícia Acioli, ao contrastarmos sua
valorização das leis e da institucionalidade jurídica –
amplamente expressa em seu desempenho – com sua
vigorosa insatisfação, manifestada na luta incansável e
corajosa contra a brutalidade de alguns policiais, contra a violência do Estado, e também traduzida em sua
dedicação às causas dos mais pobres, daqueles que
são mais vulneráveis a injustiças: a desigualdade no
acesso à Justiça é uma das mais infames manifestações da desigualdade, em nossa sociedade. Combatê-la é dever de todo democrata.
(Lição 8) – Outra lição implicada em sua sistemática recusa a resignar-se com as injustiças presentes
nas práticas dos agentes estatais: a transição democrática brasileira não provocou um deslocamento entre
o Estado e a sociedade, por fazer o primeiro mudar
em um ritmo que a sociedade não acompanhou. Ao
contrário, o processo deu-se de um modo tal que estratos internos ao Estado não acompanharam o ritmo
e a direção que marcaram as mudanças de outros
estratos seus e da sociedade.
(Lição 9) – Devemos ouvir a voz emudecida da
juíza Patrícia e extrair a lição subjacente a seu esforço generoso e destemido de reprimir e condenar
a brutalidade de setores das polícias, as execuções
extra-judiciais, rasgando as máscaras dos “autos de
resistência”, e devemos atentar para a mensagem
que ela nos envia por meio de seu combate a máfias
e milícias, nas quais agentes públicos se envolvem em
atividades corruptas, lesivas ao interesse público e violentas. Ela parece nos dizer: há algo de podre no reino

Agosto de 2011

da democracia brasileira; há cadáveres no armário e
crimes ocultos, e uma corrente venenosa debaixo das
construções maravilhosas de que nos orgulhamos – e
com razão o fazemos, porque elas são de fato maravilhosas. O que, entretanto, não as impede de abrigar
o avesso da ordem que elas edificaram e que, honradamente, simbolizam.
Não se trata de armação ardilosa, voluntária, golpista. Não se trata de um jogo consciente e perverso.
As duas coisas são inteiramente verdadeiras, e esta
contradição é o dilema que nos desafia: a transição
política nos proporcionou o estado democrático de direito, mas, por algum motivo que resta investigar, nos
legou também, sub-repticiamente, seu antídoto, sua
negação, uma dinâmica contagiosa que se alastra ante
nossos olhos, mas sem que a identifiquemos, sem que
a compreendamos, sem que reconheçamos sua gravidade, sem que tomemos atitudes compatíveis com o
risco que ela representa para a saúde da democracia.
Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Lindbergh, são 21 horas e 43 minutos. Eu fico a imaginar, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
eu fico a imaginar essa magistrada, que não conheci,
mas ela representa milhões de brasileiros que querem
servir ao Estado. Eu fico imaginando essa magistrada
estudando cinco anos de faculdade, cinco anos, com
o sonho, tendo por objetivo passar num concurso. Termina a faculdade, com certeza deve ter sido excelente
aluna – eu li alguma coisa sobre isso. Eu fico imaginando essa magistrada estudando para concurso,
como milhões de brasileiros fazem, perdendo finais
de semana, tudo, no sentido de servir à Pátria. Pátria
significa terra que amamos. Ela poderia trilhar outro
caminho, mas ela quis servir à Pátria, porque um juiz,
no instante em que ele decide, ele está decidindo em
nome do Estado. Por isso, nos mandados, está escrito
assim: o Estado-juiz. Fico imaginando essa magistrada prestando esse concurso, primeira fase, segunda,
terceira fase. A prova oral. Fico imaginando essa magistrada, como milhões de brasileiros, milhares que
prestam concurso para a magistratura, aguardando
ansiosa o resultado para servir à Pátria. Ela passa em
um concurso, toma posse, vai para uma comarca, a
de pequena repercussão, e começa a servir à Pátria.
Essa magistrada, ao que consta, eu não a conhecia,
mas li isso pela imprensa, sempre destemida, exercia
a sua atribuição constitucional. E ela, magistrada, segundo consta, buscava aquelas varas da Justiça estadual do Rio de Janeiro, que tinham aqueles processos
mais dificultosos, com maior poder de gravidade. Você
julgar policiais corruptos, policiais violentos, policiais
que praticam crimes contra a integridade do cidadão
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é uma tarefa árdua. Fico imaginando essa magistrada decidindo, para defender a sociedade, enquanto
seus filhos estavam voltando da escola, a preocupação dessa magistrada com seus filhos. E fico imaginando essa magistrada voltando para a sua casa às
21h45min. Essa magistrada com medo, com receio de
ser morta. Fico imaginando os filhos dessa magistrada sem a possibilidade de ter uma vida normal. Fico
imaginando o dia em que essa magistrada recebeu
vinte e um tiros, aquele dia, aquela madrugada, 11 de
agosto. Dia da criação dos cursos jurídicos no Brasil,
dia a partir do qual passamos a ter duas faculdades
de direito no Brasil, a Faculdade de Direito do Largo
de São Francisco e a Faculdade de Direito de Recife,
em Pernambuco. Aí fico imaginando, Sr. Senador que
aqui orgulha o Estado do Rio de Janeiro, o que a família dessa magistrada está a pensar, na omissão do
Estado em dar segurança em quem queria e sempre
serviu ao Estado. No momento em que um magistrado,
um servidor público, seja federal, estadual ou municipal, no momento em que é atingido por um disparo, no
momento em que é violado na sua integridade física,
Sr. Presidente, é o próprio Estado que está a perecer.
Essa magistrada representa os servidores públicos do
Brasil, que são maltratados de várias maneiras. No dia,
no final do mês de abril – e já encerro, Sr. Presidente
– houve aqui no Senado da República uma audiência
pública promovida pelo Senador Paulo Paim, em que
nós discutimos ali ameaças a magistrados, membros
do Ministério Público, fiscais do Trabalho, auditores da
Receita Federal. Fiscais do Trabalho eu poderia citar
três que foram mortos em Unaí, aqui em Minas Gerais;
poderia citar o auditor da Receita Federal que foi morto
no Estado de Roraima, em Boa Vista, o Auditor Nestor.
Poderia citar de cabeça aqui 21 magistrados, o número
de disparos que esta magistrada sofreu, que estão a
perecer em razão das ameaças. Dr. Julier Sebastião da
Silva, em Mato Grosso; Dr. Pedro Francisco, que presidiu o júri do ex-Deputado Federal Hildebrando Pascoal.
Eu poderia citar outros magistrados e membros do MP.
Só quem já passou por ameaça em razão do exercício
da sua função sabe a dificuldade que essa magistrada
passou. Em razão dessa audiência, no início do mês
de maio apresentamos aqui, no Senado da República,
o Projeto de Lei 276, que cria um tipo penal de quadrilha ou bando para aquele que viola o serviço público e
comete crimes contra magistrados, membros do MP,
auditores da Receita, oficiais de Justiça, policiais que
estão a investigar a prática de crimes. Esse projeto
será relatado pelo Senador Demóstenes na data de
amanhã na CCJ. Isso resolve o problema? Não resolve o problema, mas é o início da defesa do servidor
público. Um cidadão, quando morre, quando é vítima
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de homicídio, não interessa a sua função. Ele é importante. Ele é importante! Não interessa a sua função.
Agora, o servidor público está a exercer a função do
Estado. Por isso nós devemos, amanhã, debater esse
tipo de crime. Senador representante do Estado do
Rio de Janeiro, Senador Lindbergh, que os brasileiros
todos conhecem em razão de sua atuação histórica,
V. Exª está fazendo um discurso também histórico na
defesa de uma cidadã de bem. Parabéns pela sua fala.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Senador Pedro Taques, parabéns a V. Exª, que vai
colocar um projeto de sua autoria que fala sobre esse
tema, amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça.
Sabe V. Exª que tenho a honra de ter trabalhando em
meu gabinete o Professor Luiz Eduardo Soares, que
foi Secretário Nacional de Segurança Pública, Secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Esse texto, com
essas reflexões, foi feito pelo Luiz Eduardo Soares,
que, volto a dizer, tenho um grande orgulho de tê-lo
trabalhando em meu gabinete. Mas o Professor Luiz
Eduardo fez esse texto tão emocionado e tão profundo
que, quando a minha equipe me mostrou, eu também
senti a força desse texto. Escolhi este momento para
falar porque é o momento em que a gente tem mais
calma. Esse texto traz uma reflexão tão aprofundada e
tão emocionada também do exemplo de uma pessoa,
de uma brasileira que deixa grandes lições para a gente e que remete a tudo que nos levou ao início, a nos
fazer entrar na nossa militância política desde garoto.
Então, eu fiz questão de falar do Luiz Eduardo
Soares, porque foi ele que costurou e a parte de poesia é toda dele. Ele é uma pessoa de quem tenho
muito orgulho de ser companheiro de trabalho, pela
sua sensibilidade, ao mesmo tempo profundidade e
sensibilidade. De forma que eu volto aqui, Senador
Flexa Ribeiro, a essa 10ª lição.
(Lição 10) A juíza Patrícia Acioli, por intermédio
de sua obstinação civilizatória, levantou o véu e nos
revelou o que resistimos a admitir: o antídoto, o veneno,
a negação, o avesso do estado democrático de direito é
a violência perpetrada por estratos do próprio aparelho
de Estado contra a cidadania, contra a Constituição.
(Lição 11) Nenhum país moderno, das dimensões e da complexidade do Brasil, está imune à violência policial, muito menos à infestação por máfias
e outras formas de crime organizado. Por que, então,
estabelecer conexões entre episódios criminosos e as
condições em que se realizou a transição democrática
brasileira? Primeiro: fenômenos semelhantes podem
ter causas distintas sem cujo conhecimento as terapias
não funcionam. Ou seja, terapias análogas nem sempre
obtêm o mesmo resultado, mesmo que os alvos sejam similares. Segundo: não basta que os fenômenos
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sejam semelhantes; é preciso examinar a escala em
que ocorrem, porque a quantidade altera a qualidade
e pode refletir condições bastante diferentes. A vida
e a morte de Patrícia nos ensinam: anos de trabalho
dedicados a casos que continuaram se acumulando,
sem nenhuma atitude definitiva do Estado e da sociedade. Houve 8.708 autos de resistência entre 2003 e
2010, inclusive no Estado do Rio de Janeiro. Portanto,
8.708 pessoas foram mortas pelas polícias. Não se
sabe quantas foram sumariamente executadas, mas
os pesquisadores suspeitam que a maioria. Por fim, 21
tiros no tórax e na face da juíza: a assinatura corriqueira de milícias e grupos de extermínio, vangloriando-se
da impunidade. Um estrato do Estado contra outro.
A legalidade constitucional encarnada na toga,
vestida por uma mulher notável, entra em confronto
com a arrogância armada da brutalidade desmedida.
Os números do Rio e do Brasil situam a problemática
da violência policial em patamar absolutamente excepcional.
Quero saudar o Senador Randolfe, mas mais do
que o Senador Randolfe, o grande companheiro deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo.
A singularidade do caso brasileiro remete a uma
pluralidade de causas, entre elas a forma pela qual transitamos, no Brasil, da ditadura para a democracia. Destaco esse ponto porque ele costuma ser negligenciado.
(Lição 12) Há outro aspecto importante que distingue a situação do nosso País, face à violência policial
verificada e face à incidência do crime organizado (isto
é, aquele crime do qual participam agentes públicos,
pois é essa a definição técnica de crime organizado)
em outras partes do mundo. De novo, quem nos esclarece sobre essa questão é a performance pública
da juíza Patrícia. A insistência com que ela, em suas
sentenças e suas atitudes, conclamava as autoridades
a assumirem suas responsabilidades diante do descalabro, diante do descontrole das polícias, foi eloqüente: o que diferencia o caso nacional é a indiferença do
Poder Público à traição de que é vítima, quando seus
agentes cometem crimes contra a cidadania, em particular, quando aqueles aos quais se incumbe defender a
vida, os direitos e a segurança pública fazem o contrário, invertendo seu dever e seu mandato constitucional.
(Lição 13) Consideremos um exemplo recente
para que não pareça que estou divagando. Sigo uma
inspiração da juíza, cuja prática foi a contraprova da
tendência predominante. Sua postura, pela excepcionalidade, confirma a regra. Em Nova Iguaçu, no dia 20
de junho deste ano, uma criança foi morta por policiais.
Seu nome era Juan Moraes e seus pais tiveram de
ingressar no programa de proteção às testemunhas,
porque denunciaram os assassinos de seu filho. Por
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justiça e pela verdade, arriscaram a vida e sacrificaram
a vida que levavam. No dia 6 de julho, uma autoridade
da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro declarou
à mídia que, a partir daquele momento, as mortes de
civis em supostos confrontos com policiais passariam
a se investigadas, inclusive com participação da perícia. Todos os cidadãos sensatos ficaram perplexos.
A polícia informava que passaria a cumprir seu dever.
Em outras palavras: a polícia confessava que não
cumpria seu dever.
Mencionei o caso trágico de Juan, mas não estamos falando de um episódio. Repito o número escandaloso: foram 8.708 mortes, [Senador Randolfe,
em oito anos], somente no Estado do Rio de Janeiro.
A tese demonstrada é a seguinte: a indiferença não
é uma inclinação eventual de uma ou outra autoridade. Pelo contrário, a indiferença constitui um padrão
e corresponde, portanto, a uma política institucional.
Ainda que ela se reproduza por força da inércia de
culturas corporativas, a continuidade não seria possível se não houvesse ampla omissão e cumplicidade
de distintos estratos.
(Lição 14) Patrícia Acioli nos conduz a duas grandes interrogações: qual a raiz histórica dessa assombrosa realidade, em que vemos estratos do Estado
inteiramente descolados do discurso oficial, da norma
legal, do compromisso constitucionalmente atribuído
às instituições responsáveis? A persistência de Patrícia, que resistia, chocando-se contra a insistência de
setores das instituições policiais em preservar padrões
comportamentais, cognitivos e valorativos herdados do
passado autoritário, gera um atrito, cuja incandescência acende a luz da razão e suscita uma tese: essa
herança cultural passou incólume pelas mudanças
promovidas pela transição democrática.
Certamente, a cultura profissional de que falamos
(com seus componentes cognitivos, simbólicos, identitários, emocionais, valorativos, comportamentais) não
nasceu na ditadura, mas deve a ela sua qualificação,
no sentido negativo da palavra. O regime oriundo do
Golpe de 64 absorveu acriticamente e modernizou o
pior de nossas tradições autoritárias, racistas e violentas, que jamais haviam sido, na esfera policial, confrontadas diretamente, mesmo na democracia de 1945.
Como chama a atenção a professora Sandra Helena
de Sousa, a transição democrática que culminou com
a promulgação da Carta de 1988 tampouco passou a
limpo esse anacronismo, o que acabou por retificá-lo
e convertê-lo em perverso atavismo institucional.
(Lição 15) A segunda interrogação deixa as raízes de lado e nos devolve aos dias de hoje: por que
essa realidade assombrosa, mesmo tendo atravessado
praticamente incólume o período das reformas institu-
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cionais, nos anos 1980, persiste, atualmente, em um
Brasil tão profundamente diferente?
A história profissional da juíza Patrícia Acioli, mais
uma vez, pelo efeito do contraste, ilumina a resposta:
aspectos importantes da antiga cultura policial e alguns
procedimentos arcaicos perduram porque são parcialmente compatíveis com determinadas expectativas
e com certos valores da sociedade e razoavelmente
funcionais. Observe-se que a funcionalidade não é
completa pois restam contradições, sobram resíduos,
produzem externalidades, problemas e disfuncionalidades. Ou seja, geram-se efeitos negativos para todos,
inclusive para os segmentos sociais referidos e para o
exercício do poder do Estado.
(Lição 16) A tese que acabo de expor recoloca
uma questão que já havia sido tratada, permitindo uma
correção que enriquece e precisa a afirmação anterior:
não só os estratos internos ao Estado se descolaram e
não acompanharam o ritmo e a direção que marcaram
as mudanças de outros estratos seus e da sociedade.
O mesmo é válido para certos estratos sociais, no plano da cultura política e dos valores cívicos.
(Lição 17) As duas respostas (a raiz história e
a funcionalidade parcial) se complementam e, superpostas, conduzem a mais uma tese: a transição política brasileira, ao excluir qualquer procedimento que
valorizasse a restauração da verdade relativamente
aos crimes do Estado, fundou o pacto de reconstrução unilateralmente na reconciliação, submetendo a
memória dos fatos dolorosos ao regime da negação.
A pura e simples negação equivale ao recalque
e enseja a continuidade destrutiva da experiência traumática, o que vale para vítimas e algozes. O regime
da negação afetou a cultura cívica, produziu efeitos
sobre a cultura política e se estendeu para o conjunto
do aparato repressivo da ditadura, alcançando, portanto, a problemática das polícias e das respectivas
culturas institucionais.
(Lição 18) Não desconstituir moralmente os crimes do passado em um ritual de passagem, política
e simbolicamente poderoso, implicou também não
questionar com radicalidade moral os procedimentos
policiais padrão.
Tudo se agrava quando se tem presente que tais
procedimentos, consagrados e modernizados pela ditadura de 1964, a antecederam – ou seja, estão profundamente arraigados.
(Lição 19) Desse conjunto de reflexões, suscitadas pela trajetória exemplar da Juíza Patrícia Acioli,
surgem duas recomendações. A primeira: a comissão
da verdade que a Presidenta Dilma, em entrevista
[agora no final de semana, uma belíssima entrevista]
à ultima edição da revista Carta Capital, reiterou estar
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determinada a constituir, essa comissão deverá desempenhar não só um papel decisivo no que diz respeito
ao restabelecimento da história real do Brasil, como
também um papel estratégico para nosso futuro. A comissão da verdade poderá assumir o compromisso de
inundar o Estado, em todos os seus estratos, em todas
as suas instituições, com o espírito e a convicção de
que “nunca mais” nosso País vai tolerar o intolerável,
resignar-se a conviver com o inaceitável. Nunca mais!
Nunca mais a barbárie. Foi esse o brado que ecoou
na voz de Patrícia, em cada um de seus atos: “nunca
mais.” Torturas, execuções extrajudiciais, grupos de
extermínio, crimes perpetrados por agentes do Estado
sob a cobertura da pusilanimidade: “nunca mais.” Esse
nunca mais convertido em valor deve se transformar
em modelo de orientação de comportamentos. E deve
infiltrar-se nos estratos sociais que resistem aos valores democráticos, legalistas e humanistas.
(Lição 20) A segunda recomendação se refere aos mecanismos de controle da atividade policial.
Parte substancial da insegurança pública é provocada
por agentes do Estado. Sendo assim, sem prejuízo da
necessidade de prevenirmos e reduzirmos a enorme
violência praticada pela sociedade, impõe-se uma
ação urgente e concertada das mais diferentes agências do Estado nacional, em suas diversas instâncias,
para submeter a violência de seus agentes ao controle
constitucional e democrático.
(Lição 21) A última lição, a lição 21. Foram 21 tiros.
Se os policiais brasileiros são desvalorizados, profissionalmente, se recebem salários indignos e formação
inadequada, se trabalham em condições precárias e
arriscadas, se atuam em estruturas organizacionais
que inibem em vez de potencializar suas capacidades,
temos de lhes oferecer alternativas e perspectivas de
mudança. Pessoalmente, estou investindo nesse caminho. Entretanto, nada justifica que adiemos o confronto
com essa questão dolorosa: precisamos aprimorar as
instituições encarregadas da distribuição da justiça,
em especial a polícia. É preciso olhar menos para os
desvios de conduta individuais e mais para os padrões
institucionalizados e as responsabilidades superiores
nas instituições e no governo.
Assim como o calvário de Maria da Penha estimulou a luta das mulheres contra a violência, espero
que o sacrifício de Patrícia Acioli nos inspire e nos
mobilize. É o mínimo que lhe devemos para honrar a
sua memória.
Muito obrigado.
Agradeço ao Senador Pedro Taques e ao Senador Flexa Ribeiro pela tolerância em relação ao tema.
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Durante o discurso do Sr. Lindbergh Farias, o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro.
Durante o discurso do Sr. Lindbergh Farias, o Sr. Flexa Ribeiro deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Parabéns, Senador Lindbergh, pela sua fala.
Nós sabemos que a consequência da morte dessa
magistrada decorre de uma causa que ainda não resolvemos, que é paz sem justiça. Nós precisamos de
paz, mas também precisamos de justiça. Essa justiça
de transição será trazida pela Comissão da Verdade,
como bem V. Exª disse. Temos de respeitar o aparelho
policial, mas precisamos repensar o aparelho policial.
Parabéns.
Falará agora o Senador Flexa Ribeiro. V. Exª terá
o tempo regimental.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Pedro Taques; Senador
Lindbergh, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu
quero prestar minha solidariedade à família da Juíza
Patrícia Acioli, barbaramente assassinada no último
dia 11, no Rio de Janeiro. Quero parabenizá-lo pelo
seu pronunciamento e quero parabenizar o aparte do
Senador Pedro Taques, que fizeram ver toda a sociedade brasileira que é preciso, sim, que essas pessoas
que dedicam suas vidas a fazer justiça, a trazer justiça
tenham, pelo menos, aquilo que é o mínimo: segurança
do Estado para o exercício da sua profissão.
O que vimos no Rio de Janeiro, lamentavelmente,
foi que a segurança – pelo que eu li, Senador Pedro
Taques –, que há tempos lhe foi dada, também lhe foi
tirada. E isso acabou nesse bárbaro crime.
Quero prestar minha solidariedade à família enlutada, aos Magistrados do Rio de Janeiro, para que
eles não percam a coragem de enfrentar o crime organizado, porque tenho certeza absoluta de que o
bem vencerá o mal. É preciso que haja brasileiros e
brasileiras como a juíza Patrícia Acioli. E como aqui foi
muito bem colocado por V. Exª, no seu pronunciamento,
é lamentável que tenhamos que estar debatendo um
assunto tão pesado e tão grave como esse, da tribuna
do Senado Federal.
Venho hoje, Senador Pedro Taques, que preside a sessão, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, já no
adiantado da hora, 22h09, mas a TV Senado e a Rádio
Senado têm um papel fundamental na divulgação do
trabalho parlamentar. Tenho certeza absoluta de que,
no meu Estado, nos locais mais longínquos, temos
paraenses nos assistindo e nos ouvindo com o intuito
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de acompanharem exatamente a defesa dos interesses do nosso Estado.
Ainda há pouco, na minha bancada, acionando o
Twitter, estava trocando mensagens com amigos que
estão lá, que estavam e estão nos aguardando para
ouvir o nosso pronunciamento. E o faço hoje com uma
alegria muito grande.
Hoje a Presidenta Dilma, numa cerimônia no Palácio do Planalto, autorizou a instalação de mais quatro
universidades no nosso País, dentre elas, mais uma
universidade federal no meu Estado do Pará. Senador
Pedro Taques, é a quarta universidade federal no Estado do Pará. Nós temos a Universidade Federal do
Pará, a mais antiga, já com 50 anos de instalada; temos a UFRA, que é da área de agronomia, instalada
há três anos; tivemos, em 2010, ano passado, a instalação da Universidade Federal do Oeste do Pará, e
temos hoje, autorizada pela Presidenta, a instalação,
por desmembramento da UFPA, de mais uma Universidade Federal do sul e sudeste do Pará, com sede
em Marabá, no meu Estado.
E venho, com alegria, fazer este registro de um
fato bastante, eu diria, importante na minha atuação
parlamentar. Logo que cheguei aqui, nos idos de 2005,
apresentei dois projetos, criando exatamente duas novas universidades federais no meu Estado: uma para o
oeste do Estado, outra para o sul e sudeste do Estado.
E me empenhei como Parlamentar para que houvesse
a aprovação desses dois projetos, pela importância que
essas instituições teriam no desenvolvimento dessas
regiões no meu Estado, levando ciência, tecnologia,
inovação, conhecimento, que, sem sombra de dúvida,
é a base do desenvolvimento humano e também econômico de qualquer região.
Lá atrás, nós tivemos o andamento dos dois
projetos. Eu lembro que, em onze meses, já em 2007,
nós tivemos os projetos aprovados aqui, no Senado
Federal, e encaminhados à Câmara Federal. No caso
específico da universidade do sul e sudeste do Pará,
ele foi apresentado em 11 de julho de 2006, levou o
número PLS nº 215/06 e, como eu disse, foi aprovado
em junho de 2007.
Na Câmara Federal, Senador Pedro Taques, existe uma recomendação aos Relatores, Recomendação
nº 1, de 2001, uma súmula da Câmara Federal, de
que esses projetos de criação de instituições passem
a ter caráter autorizativo. Não é que eles não sejam
aprovados, eles são aprovados, mas, como eles criam
despesas para o Executivo, a Câmara, então, encaminha ao Executivo uma apreciação dos projetos com
caráter autorizativo, para que os projetos de lei sejam
enviados pelo Executivo ao Congresso, criando essas
instituições. E assim aconteceu com os dois projetos.
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Em 2008, o então Presidente Lula encaminhou
ao Congresso, em 25 de fevereiro de 2008, o PL nº
2.879, de 2008, que efetivava a criação da Ufopa. Naquela altura, eu vim à tribuna e disse à então Governadora do Estado, a Governadora Ana Júlia Carepa,
que ela, sendo do Partido do Presidente Lula, poderia
ter solicitado... Ele criou, naquela altura, catorze universidades novas e poderia ter dado ao Pará as duas
universidades e não só uma. A então Governadora,
que não quis se empenhar na criação das duas, optou
pela Universidade Federal do Pará e não pelas duas,
deixando a do sul e sudeste sem obter a autorização
de instalação.
Nós encaminhamos aqui, no Senado, o projeto
da Ufopa, que ficou na Câmara Federal, na gaveta
do Deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco,
durante nove meses. Por nove meses, o projeto ficou
engavetado, e não houve, por parte da governadora,
pelo menos uma ligação para ele dizendo: “Olha, meu
companheiro de partido, libere o projeto da Ufopa”.
Perdemos um ano. Nós poderíamos ter instalado a
universidade em 2009, mas só o fizemos em 2010.
Perdemos mais um ano da Ufopa.
Quando o projeto da Universidade Federal do
Oeste do Pará voltou para o Senado, em 22 dias nós o
aprovamos aqui, o que propiciou, no dia 5 de novembro
de 2010, ao Vice-Presidente, querido e saudoso amigo
José Alencar, sancionar a proposta, quando efetivamente foi criada a Universidade Federal do Oeste do Pará.
Nós estamos no mesmo processo agora. Quero
aqui agradecer à Presidenta Dilma pela inclusão desse
pedido nosso, lá de 2006, dando ao sul e ao sudeste do Pará um instrumento de desenvolvimento, que
será a nova universidade federal do sul e sudeste do
meu Estado.
Espero que, tão logo o projeto do Governo seja
encaminhado à Câmara Federal, não haja nenhum
retardamento na sua aprovação e tenho certeza absoluta de que, chegando ao Senado, nós teremos o
mesmo empenho de, num curto prazo de tempo, também aprová-lo para que ele seja sancionado ainda
neste ano de 2011.
Esse é um compromisso que eu quero assumir
com os meus amigos do sul e sudeste do meu Estado,
o Estado do Pará. Se depender do Senador Flexa Ribeiro e, tenho certeza, de todos os Parlamentares da
nossa bancada – temos que estar atentos na Câmara
Federal para a tramitação do projeto –, nós teremos,
ainda este ano, sancionada a universidade do sul e
sudeste do meu Estado.
Fiz esse resgate, Senador Pedro Taques, por uma
razão muito simples. Dizem que quando o filho é bo-
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nito tem muitos pais, tem pai de todo tipo. Lá no meu
Estado todo mundo foi pai da Universidade Federal do
Oeste do Pará tão logo ela foi sancionada e instalada
e agora de novo com a universidade do sul e sudeste
do meu Estado. Tive a informação de que na cerimônia
da Presidenta Dilma, a quem quero agradecer inclusive o convite para que eu estivesse lá presente – e
não fui por uma razão de foro íntimo... Não estive lá,
mas a ex-Governadora estava. Hoje o Deputado Federal Cláudio Puty, àquela altura chefe do gabinete civil,
também se dizendo pai, já agora, da universidade do
sul e sudeste do Pará.
Os Anais do Congresso Nacional não deixam
dúvidas com relação a isso. Aqueles que se dizem
autores terão que ter o registro nos Anais do projeto
por eles apresentado.
A ex-Governadora Ana Júlia foi colega nossa aqui
no Senado, passou conosco quatro anos, poderia ter
feito o projeto. Não o fez. Como Governadora poderia
ter lutado pela implantação das duas. Não o fez. Agora
nós temos – ao final e pela vontade da Presidenta –
autorizada a apresentação do projeto para a criação
do sul e sudeste.
Ainda este ano – e é importante que o povo do
Pará saiba –, lá no dia 22 de março, estivemos numa
reunião no MEC com o Reitor da Universidade Federal do Pará, Carlos Maneschy, e fomos recebidos pelo
Secretário da Educação Superior do Ministério da
Educação, Dr. Luiz Cláudio Costa. O que nós fomos
fazer lá com outros Parlamentares da bancada? Três
ou quatro estiveram lá conosco. Fomos assistir à entrega pelo Reitor Maneschy do projeto de criação da
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, por
desmembramento da Universidade Federal do Pará.
O Dr. Luiz Carlos Costa, naquela altura, classificou o
projeto de criação da Universidade do Sul e Sudeste
do Pará como de alta relevância social e de excelente qualificação técnica. Esse ato, no dia 22 de março,
culmina hoje, dia 16 de agosto, com a autorização, por
parte do Governo Federal, do projeto para a criação
da Universidade do Sul e Sudeste do Pará.
Quero aqui parabenizar todos os amigos da região do Pará. Esse projeto beneficiará mais de trinta
Municípios que fazem parte dessa mesorregião do
meu Estado.
Quero agradecer a todos os meus colegas de
bancada que, junto comigo, lutaram para que pudéssemos aqui ter hoje essa autorização do Executivo
para essa instalação.
Vamos continuar a luta, ela não termina. Até hoje,
a Universidade Federal do Oeste do Pará está sendo
implantada, e de forma até acelerada. Tivemos algumas
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dificuldades, no ano passado, quanto a recursos, mas
isso, com a bancada atuando junto ao Governo Federal e ao MEC, foi solucionado e a universidade está
caminhando como caminhará, com certeza absoluta,
a Universidade do Sul e Sudeste do Pará.
O Governador Simão Jatene estará, esta semana,
em Marabá, com o governo itinerante. Como no oeste,
levará sua sede para Marabá. Lá ele deve ter lançado
ou lançará a instalação de uma faculdade de medicina,
em Marabá, como fez em Santarém. Em seu primeiro
governo, ele instalou a Faculdade de Medicina, que
estará, proximamente, formando a primeira turma. Ele
fará o anúncio da instalação de uma faculdade de Medicina em Marabá, que estará ligada à Universidade
Estadual do Pará, mais um instrumento de desenvolvimento para aquela região.
Ao finalizar, quero também registrar que, além da
Universidade do Sul e Sudeste do Pará, a Presidenta
Dilma autorizou a instalação de institutos federais, institutos tecnológicos. Serão agraciados cinco Municípios
no meu Estado: Ananindeua, Parauapebas, Paragominas, Óbidos e Cametá. São cinco Municípios que terão
novos centros tecnológicos, institutos tecnológicos,
que formarão mão de obra para o desenvolvimento
do nosso Estado.
Também foi anunciada a construção de uma escola de educação profissional, que será um campus
do Instituto Federal do Pará, em Marabá.
Todos esses anúncios terão que ser recebidos
com muita festa no meu Estado, porque, realmente, é
pela educação é que nós vamos conseguir formar a
geração futura e vamos ter condições de desenvolver
com maior velocidade, por inteiro, o Estado do Pará.
Eu quero, ao finalizar, agradecer, Senador Pedro Taques, V. Exª que tinha um compromisso externo
aqui no Senado, mas que atendeu à solicitação para
que eu pudesse fazer ao final, 22 horas e 25 minutos,
esse pronunciamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senador Flexa Ribeiro, não existe compromisso maior do que cumprir a Constituição. Parabéns
pela sua fala.
Em Mato Grosso, existe um ditado que diz o seguinte: depois da onça morta, muitos querem tirar fotografia. Foi o que ocorreu com V. Exª nesse caso na
faculdade. V. Exª revela que é um Senador atento, e a
questão da educação se apresenta como prioridade
para o seu mandato. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 483, DE 2011
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), para estabelecer a
obrigatoriedade de apresentação de atestado de acuidade visual para a efetivação
de matrícula no ensino fundamental.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 32. .................................................
...............................................................
§ 6º É obrigatória a apresentação de
atestado de acuidade visual para a efetivação
de matrícula no ensino fundamental.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor no ano letivo subsequente ao de sua publicação.
Justificação
Os problemas de acuidade visual constituem
condições de elevada prevalência na nossa população escolar.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, esses problemas atingem cerca de 5% dos pré-escolares
brasileiros, razão pela qual a realização de exames
de triagem de problemas de acuidade visual é recomendada pelas Diretrizes Básicas em Saúde Escolar,
da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Associação
Brasileira de Saúde Escolar.
O ingresso nessa etapa da educação formal – o
ensino fundamental – é o momento adequado para a
detecção e a correção oportunas de problemas dessa
natureza, com reflexos positivos não só sobre o rendimento escolar como também sobre outros aspectos
da vida das crianças afetadas.
Por essas razões, esperamos contar com o apoio
dos ilustres Parlamentares na aprovação do presente
projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Vide Adin 3324-7, de 2005
vide Decreto nº 3.860, de 2011
Vide Lei nº 12.061, de 2009
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Do Ensino Fundamental
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima
de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá
por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação
básica do cidadão mediante: (Redação dada pela Lei
nº 11.114, de 2005)
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:(Redação
dada pela Lei nº 11.274, de 2006)
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender,
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura,
da escrita e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social,
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos
laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão
regular por série podem adotar no ensino fundamental
o regime de progressão continuada, sem prejuízo da
avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.
§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas
e processos próprios de aprendizagem.
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.
§ 5o O currículo do ensino fundamental incluirá,
obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei
no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto
da Criança e do Adolescente, observada a produção
e distribuição de material didático adequado. (Incluído
pela Lei nº 11.525, de 2007).
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Paulo Renato Souza.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23-12-1996

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e
de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à
última a decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 484, DE 2011
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, para
dispor sobre os crimes de calúnia, difamação e injúria praticados na rede mundial de
computadores – INTERNET.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Altere-se o caput do art. 138, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, que passará a ter a seguinte redação:
“Calúnia
Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe
falsamente fato definido como crime, inclusive
por meio das redes sociais presentes na rede
mundial de computadores – INTERNET:
Pena – detenção, de seis meses a dois
anos, e multa.
......................................................” (NR)
Art. 2º Altere-se o caput do art. 139, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, que passará a ter a seguinte redação:
“Difamação
Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, inclusive
por meio das redes sociais presentes na rede
mundial de computadores – INTERNET:
Pena – detenção, de três meses a um
ano, e multa.
......................................................” (NR)
Art. 3º Altere-se o caput do art. 140, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, que passará a ter a seguinte redação:
“Injúria
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro, inclusive por meio
das redes sociais presentes na rede mundial
de computadores – INTERNET :
Pena – detenção, de um a seis meses,
ou multa.
......................................................” (NR)
Justificação
Tornou-se fato corriqueiro fazer uso das redes
sociais presentes na INTERNET para ofender a honra alheia.
A cada dia, multiplicam-se os processos na justiça
de pessoas que foram caluniadas, difamadas e injuriadas, em comunidades do Orkut, Facebook, entre
outras redes sociais.
Isso ocorre, em parte, pela facilidade e pela falta
de restrições impostas as redes sociais, além também,
da alta popularidade que as mesmas adquiriram ao
longo dos anos.

33880 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Geralmente, nesses casos, há pedidos da justiça
para remoção dessas comunidades. Contudo, a questão vai além da simples remoção exigindo do Estado
a tutela da honra das pessoas vítimas dessa ação.
Com o objetivo de adaptar a nossa legislação penal a esta questão tão atual, espero merecer o apoio
dos ilustres senadores desta respeitada Casa legislativa
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
			

Código Penal.

....................................................................................
CAPÍTULO V
Dos Crimes contra a Honra
Calúnia
Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e
multa.
§ 1º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.
§ 2º É punível a calúnia contra os mortos.
Exceção da verdade
§ 3º Admite-se a prova da verdade, salvo:
I – se, constituindo o fato imputado crime de ação
privada, o ofendido não foi condenado por sentença
irrecorrível;
II – se o fato é imputado a qualquer das pessoas
indicadas no nº I do art. 141;
III – se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.
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II – no caso de retorsão imediata, que consista
em outra injúria.
§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de
fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado,
se considerem aviltantes:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
Pena – reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)
Disposições comuns
Art. 141. As penas cominadas neste Capítulo
aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é
cometido:
I – contra o Presidente da República, ou contra
chefe de governo estrangeiro;
II – contra funcionário público, em razão de suas
funções;
III – na presença de várias pessoas, ou por meio
que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou
da injúria.
IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos
ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.
(Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003)
Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante
paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena
em dobro.

Exceção da verdade
Parágrafo único. A exceção da verdade somente
se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

Exclusão do crime
Art. 142. Não constituem injúria ou difamação
punível:
I – a ofensa irrogada em juízo, na discussão da
causa, pela parte ou por seu procurador;
II – a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção
de injuriar ou difamar;
III – o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste
no cumprimento de dever do ofício.
Parágrafo único. Nos casos dos nºs I e III, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá
publicidade.

Injúria
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.
§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I – quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

Retratação
Art. 143. O querelado que, antes da sentença,
se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação,
fica isento de pena.
Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases,
se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga
ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que

Difamação
Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato
ofensivo à sua reputação:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
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se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.
Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo
somente se procede mediante queixa, salvo quando,
no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão
corporal.
Parágrafo único. Procede-se mediante requisição
do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do
art. 141 deste Código, e mediante representação do
ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem
como no caso do § 3o do art. 140 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.033. de 2009)
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT –
MT) – A Senhora Presidente da República adotou, em
12 de agosto de 2011, e publicou, no dia 15 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 542, de 2011,
que “Dispõe sobre alterações nos limites do Parque
Nacional Amazônia, do Parque Nacional dos Campos
Amazônicos, do Parque Nacional da Mapinguari e dá
outras providências.”
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
Bloco Parlamentar da Maioria
(PMDB/PP/PSC/PMN/PV)

Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Eduardo Amorim
Sérgio Petecão

Paulo Davim
Vital do Rêgo
Ana Amélia
Eduardo Braga

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
Humberto Costa
Acir Gurgacz
Antonio Carlos Valadares
Inácio Arruda

Marcelo Crivella
Lindbergh Farias
Cristovam Buarque
Lídice da Mata

Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM)
Alvaro Dias
Demóstenes Torres

Aloysio Nunes Ferreira
Jayme Campos
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PTB
Gim Argello

João Vicente Claudino
PR

Magno Malta

Clésio Andrade
*PSOL

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

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PT

Paulo Teixeira
Arlindo Chinaglia

Henrique Fontana
Artur Bruno
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Teresa Surita

Almeida Lima
Antônio Andrade

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)
Ana Arraes
Jovair Arantes

Osmar Júnior
Givaldo Carimbão
PSDB

Duarte Nogueira

Otavio Leite
PP

Aguinaldo Ribeiro

José Otávio Germano
DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto

Pauderney Avelino

Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
Lincoln Portela

José Rocha
PDT

Giovanni Queiroz

André Figueiredo
Bloco (PV/PPS)

Sarney Filho

Rubens Bueno
*PSOL

Chico Alencar

Ivan Valente

A Presidência comunica que, de acordo com o
§ 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o
seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 15-8-2011
– Designação da Comissão: 16-8-2011(SF)
– Instalação da Comissão: 17-8-2011
– Emendas: até 21-8-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 15-8-2011 a 28-8-2011 (14º dia)
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– Remessa do processo à CD: 28-8-2011
– Prazo na CD: de 29-8-2011 a 11-9-2011 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 11-9-2011
– Prazo no SF: de 12-9-2011 a 25-9-2011 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 25-9-2011
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela
CD: de 26-9-2011 a 28-9-2011 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
29-9-2011 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 13-10-2011
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, na belíssima cidade histórica de
Paraty, no litoral do Estado do Rio de Janeiro, acontece,
desde 2003, a Festa Literária Internacional de Paraty,
ou FLIP, como é mais conhecido este evento anual que
já figura entre os principais festivais literários do mundo.
A edição de 2011, que aconteceu de 6 a 10 de
julho, foi realizada, uma vez mais, pela Associação
Casa Azul, entidade que se dedica a contribuir na solução dos problemas de infraestrutura urbana de Paraty – uma cidade que está sempre às voltas com os
desafios impostos pelo pesado fluxo turístico, combinados com a necessidade de preservar o riquíssimo e
delicado patrimônio histórico, natural e cultural do lugar.
Em sua nona edição, a FLIP voltou a contar com
alguns dos principais nomes nacionais e internacionais da literatura, do jornalismo, do cinema, das artes
plásticas, dos estudos sociais, da crítica literária, das
histórias em quadrinhos – enfim, a FLIP extrapola as
fronteiras rígidas da literatura e recebe, durante os cinco dias de duração da festa, representantes de todas
as artes, de todo o mundo.
A conferência de abertura contou com a brilhante
participação de um de nossos maiores intelectuais vivos:
o professor, crítico literário e ensaísta Antonio Candido.
Aos 93 anos, Antonio Candido é um verdadeiro
monumento da inteligência brasileira. Sua erudição,
sua sensibilidade, seu poder de análise e sua facilidade em comunicar de forma simples os pensamentos
mais sofisticados são algumas das características que
o destacam em nosso meio acadêmico.
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Ao lado do escritor e compositor José Miguel
Wisnik, o professor Antonio Candido compartilhou com
a audiência as memórias, as reflexões e os diálogos
que resultaram de sua relação pessoal e literária com o
escritor Oswald de Andrade, ícone do nosso modernismo e um dos principais autores da literatura brasileira.
Idealizador da antropofagia, um dos conceitos-chave
da estética modernista no Brasil, Oswald de Andrade foi
o principal homenageado da FLIP 2011. Sua vida e suas
obras foram discutidas e celebradas em vários encontros
– como, por exemplo, o que reuniu, no dia 10, Eduardo
Sterzi e João César de Castro Rocha, dois estudiosos da
obra de Oswald, que discutiram o papel da antropofagia
na formação de nossa identidade nacional.
Também em torno da obra de Oswald de Andrade foi concebido o show de abertura, que reuniu Elza
Soares, José Miguel Wisnik e Celso Sim numa apresentação concebida com base nos poemas de Mistérios gozosos, de Oswald.
Outros destaques da feira foram o escritor norte-americano James Ellroy, autor de romances policiais;
o jornalista e quadrinista Joe Sacco, autor de premiados documentários em forma de quadrinhos, nos quais
denuncia a opressão e as injustiças em regiões conflituosas como os Bálcãs e a Palestina; a poeta inglesa
Carol Ann Duffy; o músico e ativista britânico David
Byrne, defensor da bicicleta como parte fundamental
da solução dos problemas urbanísticos das grandes
cidades; e os escritores brasileiros Paulo Henriques
Britto, Ignácio de Loyola Brandão, Contardo Calligaris
e João Ubaldo Ribeiro, além de muitos outros.
Meus cumprimentos, portanto, aos organizadores e participantes da Festa Literária Internacional de
Paraty de 2011, por esse belíssimo evento que confirma a FLIP como um dos mais conceituados encontros
literários realizados atualmente no mundo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT –
MT) – Não havendo mais oradores inscritos, 22 horas
e 26 minutos, declaro encerrada a sessão, lembrando
às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã,
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complemen-
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tar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, para acrescentar outras atividades de
prestação de serviços às já passíveis de opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475,de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da
CMA.)
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e
CDH;
– emissão de parecer da CRE.)
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4
SUBEMENDA Nº 1-CCJ À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2011
(Aprovado calendário especial de
tramitação da matéria)
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Subemenda nº 1-CCJ à Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que altera o procedimento
de apreciação das medidas provisórias pelo
Congresso Nacional.
Parecer sob nº 773, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação para o segundo turno.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004,
na Casa de origem), que inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas ao setor rural e
dá outras providências.
Parecer sob nº 534, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta, com
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.
6
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa de
origem), que dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal), a Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, e dá outras providências.
Parecer sob nº 231, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: ad hoc Senador
Paulo Paim, CDH)
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7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo
de adesão ao regime especial de precatório
até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer, sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 3.129/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar
os efeitos jurídicos da subordinação exercida
por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos.
Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de
Constituição de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Casildo Maldaner.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador
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Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, nos termos do Substitutivo, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas apresentadas ao Substitutivo, em turno
suplementar, perante à Comissão): favorável,
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
11
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
12
REQUERIMENTO Nº 918, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 918, de 2011, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 337, de 2005, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (licitações de serviços de publicidade e propaganda).
13
REQUERIMENTO Nº 919, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 919, de 2011, do Senador Jarbas
Vasconcelos, solicitando a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição
nºs 29, de 2007; e 40, de 2011, por regularem
matérias correlatas (fim das coligações nas
eleições proporcionais).
14
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Excelentíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
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neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na
edição de 31 de julho deste ano.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 26
minutos.)
ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
DESTINADA A INVESTIGAR O TRÁFICO
NACIONAL E INTERNACIONAL DE PESSOAS NO
BRASIL, SUAS CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS,
ROTAS E RESPONSÁVEIS, NO PERÍODO DE 2003
E 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA
CONVENÇÃO DE PALERMO, CRIADA PELO
REQUERIMENTO Nº 226, DE 2011
ATA DA 8ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 8ª Reunião realizada em
01 de julho de 2011, às dez horas e quinze minutos,
no Plenário Ruy Araújo da Assembléia Legislativa do
Estado do Amazonas à Av. Mário Ypiranga Monteiro,
3.950 – Parque Dez, Manaus/AM sob a Presidência
da Senadora Vanessa Grazziotin e com a presença da
Senhora Senadora Marinor Brito. Deixaram de comparecer os Senhores Senadores: Lídice da Mata, Randolfe Rodrigues, Cristovam Buarque, Ângela Portela e
Paulo Davim. Na oportunidade foi realizada Audiência
Pública com a participação dos seguintes palestrantes: Deputada Conceição Sampaio, Vice-Presidente no
Exercício da Presidência da Assembléia Legislativa do
Estado do Amazonas; Dr. Carlos Lélio Lauria Ferreira,
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos;
Desembargador Sabino Sá Silva Marques, Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas; Dr. Alexandre Senra,
Procurador Regional do Direito do Cidadão/PRDC, da
Procuradoria da República no Estado do Amazonas;
Dra. Sara Pirangy, Promotora de Justiça e Gerente
da PROVITA/AM – PGJ/AM; Dr. Jorsinei Dourado do
Nascimento, Procurador Chefe da Procuradoria do
Trabalho e Ministério Público do Trabalho no Estado
do Amazonas; Dra. Neide Alves Alvarenga, Secretária
Executiva Adjunta, representando a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Delegado
Roberto de Jesus Câmara da Costa, representando
a Superintendência Regional da Polícia Federal do
Estado do Amazonas; Irmã
����������������������������
Marie Henriqueta Cavalcante, Coordenadora da Comissão de Justiça e Paz
da CNBB Norte II; Dra. Linda Gláucia, Delegada Titular da Delegacia de Proteção a Crianças e o Adolescente, representando o Delgado Geral de Polícial
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Civil do Estado no Amazonas; Dra. Fabiana Salvador
Reis, representando o Superintendente Regionadoda
Polícia Rodoviária Federal no Estado do Amazonas;
Dra. Catarina Saldanha Torres, Delegada Titular da
Delegacia de Ordem Política e Social; Dra. Michelle
Vitória Custódio, Diretora do Departamento Estadual
de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça no Estado
do Amazonas; Dra. Graça Prola, Secretária Executiva
de Estado, representando a Secretaria de Assistencia
Social no Estado do Amazonas e Vereadora Lúcia Antony, representando a Câmara Municipal de Manaus.
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS – Bom dia
a todos e a todas!
Invocando a proteção de Deus e em nome do
povo do Amazonas, declaro aberta esta audiência pública com o objetivo de investigar o tráfico nacional e
internacional de pessoas no Brasil, atendendo ao Requerimento nº 226, de 2011, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, do Senado Federal.
Esta é a 8ª Reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada pelo Requerimento nº 226, de 2011,
destinada a investigar o tráfico nacional e internacional
de pessoas no Brasil, suas causas, consequências,
rotas e responsáveis, no período de 2003 a 2011,
compreendido na vigência da Convenção de Palermo.
Convido, neste momento, para compor a Mesa,
a Exma Srª Senadora Vanessa Grazziotin, Presidente
da CPI. Convido a Exma Srª Senadora Marinor Brito,
Relatora da CPI. Convido o Exmo Sr. Dr. Carlos Lélio
Lauria Ferreira, Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, representando, neste ato, o Governo
do Estado do Amazonas. Convido o Exmo Sr. Deputado
Washington Régis, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos desta Casa Legislativa.
Composta a primeira Mesa de autoridades, quero,
em nome do Presidente desta Casa, Deputado Ricardo
Nicolau, primeiro, saudar todos e todas e agradecer à
nossa Senadora Vanessa Grazziotin por proporcionar
ao Amazonas uma discussão extremamente importante. Tratar do tráfico de pessoas é para nós o momento
de um debate extremamente importante. Temos casos
no Amazonas, Senadora Vanessa, e V. Exª muito bem
os conhece, como o da pequena Shara Ruana, que,
há quase uma década, está desaparecida, apesar de
todo o empenho, que reconhecemos, da Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente, mas não temos
nenhuma informação a respeito dessa menina.
Portanto, sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas. Para a Assembléia do Amazonas é mais um
motivo, Senadora, de satisfação, de orgulho em saber
que nós, como representantes do povo do Amazonas,
temos a oportunidade de debater um problema tão
importante, para que tenhamos, realmente, políticas
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públicas que possam combater o tráfico em todo o
Estado brasileiro.
Quero passar, neste momento, a Presidência desta Mesa à Senadora do Amazonas Vanessa Grazziotin.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Havendo número regimental, declaro aberta a 8ª Reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada pelo Requerimento nº 226, de 2011,
destinada a investigar o tráfico nacional e internacional
de pessoas no Brasil, suas causas, consequências,
rotas e responsáveis, no período de 2003 a 2011,
compreendido na vigência da Convenção de Palermo.
Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho
a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 7ª reunião da Comissão. (Pausa.)
Não havendo nenhuma manifestação em contrário, então, consideramos a ata aprovada.
Conforme a pauta, hoje, estamos aqui, na cidade
de Manaus, Deputada Conceição Sampaio, e só gostaria de fazer uma retificação: estamos aqui cumprindo a
determinação do requerimento apresentado pela nossa
Senadora Marinor Brito para que a CPI se deslocasse
de Brasília e viesse a Manaus. Então, estamos, aqui,
cumprindo uma deliberação, já, de reunião anterior,
para a realização de audiência pública.
Acompanhando a mim, que presido, com muita
dedicação, esta Comissão Parlamentar de Inquérito,
e à nossa Senadora Marinor, que é a nossa Relatora,
que se tem dedicado, apesar do volume de trabalho no
Senado, de forma quase que integral ao trabalho desta
Comissão, acompanham-nos também, pelo Senado da
República, o Dr. José Augusto Panisset Santana, que
é o Secretário da CPI, os Consultores Legislativos que
aqui estão, Dr. Tiago Ivo Odon e Susane Guida de Souza Galindo, assim como os Assessores Parlamentares
Verner de Miranda Pereira e Georgina Tolosa Galvão,
e Marcia Anita Sprandel, que é Assessora Técnica,
além dos representantes da TV Senado, que também
estão registrando o conteúdo desta nossa audiência
pública: Paulo Emílio Xavier, Thiago Tibúrcio, Carlos
Moura e João Gil.
Então, agradecemos a todos que nos acompanham, auxiliando-nos nos trabalhos desta CPI.
Eu gostaria, com a permissão da nossa Presidente Conceição Sampaio, através de quem agradeço a
disponibilidade e a colaboração da Assembléia Legislativa, que fossem transmitidos ao Presidente Ricardo
Nicolau não apenas os nossos agradecimentos, mas
os agradecimentos do próprio Presidente do Senado,
Senador José Sarney, por essa ajuda inestimável, não
apenas da cessão do local, mas do prestígio e da ajuda
que nos deram, do amparo técnico para a realização
desta reunião.
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Convido, para compor a Mesa conosco, a Vereadora Lúcia Antony, que também preside, na Câmara
Municipal, a Comissão de Mulheres.
Vereadora Lúcia Antony. (Palmas.)
Aí, teremos na Mesa os três Parlamentos: municipal, aqui da cidade de Manaus; estadual, com a
presença honrosa da nossa Vice-Presidenta, Deputada
Conceição Sampaio, e do nosso Deputado Régis; e o
Senado, e também o representante, Dr. Sérgio Lauria.
Antes de passar a formar a nossa primeira Mesa,
e a gente vai já explicar a metodologia, porque o nosso
objetivo, aqui no Estado do Amazonas, será o mesmo
objetivo em vários outros Estados a que nós iremos,
antes de passar a convidar as pessoas que comporão
a nossa Mesa, eu gostaria de, em breves palavras, falar um pouco acerca desta CPI.
Primeiro, a CPI foi a primeira CPI instalada, nesta
Legislatura, no Senado Federal e partiu de uma propositura da Senadora Marinor Brito, que é Senadora pelo
PSOL do Estado do Pará, que teve o apoio unânime
– unânime, não digo nem majoritário, mas unânime –
de todas as Srªs e Srs. Senadores.
O tráfico de humanos não é um assunto de grande visibilidade no Brasil. Não é.
Nós nos deparamos com esse problema quando
a imprensa brasileira ou a mídia internacional mostra
um fato que envolva uma ou mais pessoas que foram
traficadas para ter extração de órgãos, ou para o trabalho sexual, ou para o trabalho forçado, escravo. Então,
é assim que nós detectamos o problema.
É um problema que não é do Brasil. É um problema do mundo e que entrelaça todas as nações,
das mais pobres, menos desenvolvidas, às mais ricas.
O Brasil vive esse problema não apenas como
um País que envia pessoas, mas que recebe pessoas
também, principalmente dos países vizinhos. Recebe
pessoas que atuam no trabalho forçoso ou que são
exploradas sexualmente, enfim.
Essa é uma preocupação internacional, tanto que
aqui, conforme nós vimos, nossa CPI tem um período,
em que nós vamos trabalhar numa investigação, e ela
se baseia, também, na Convenção de Palermo, que é
uma convenção internacional que determina que todos
os países enfrentem, da melhor forma, da forma mais
eficaz, esse problema.
No ano de 2005, salvo engano, o Presidente Lula
determinou a elaboração de uma Política Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de pessoas, e isso derivou
o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O primeiro passo, o primeiro período do Plano
foi concluído em 2010; agora, entramos em uma segunda fase.
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A Senadora Marinor, com a sensibilidade que tem,
sugeriu à Comissão para que a gente possa colaborar
com o País. E quando a gente fala “colaborar com o
País” é colaborar com o Poder Público e colaborar com
a sociedade, porque esse é um problema trabalhado
pelo Governo, mas, principalmente – e a Senadora
falará –, trabalhado pelas Organizações não Governamentais. Então, depois de uma série de audiências
públicas que tivemos em Brasília, ouvindo técnicos –
eu já citei a presença da Drª Márcia Anita, que é uma
estudiosa, uma dedicada a esse problema, nos ajuda
muito, e já participou conosco de audiência pública em
Brasília, aliás, mais de uma, e está nos ajudando muito – e, como disse, o nosso objetivo é ajudar o Brasil.
E aí precisamos dar mais visibilidade a esse tipo de
crime que, no geral, é detectado quando outro crime
é investigado. Quando se investiga exploração sexual
percebe-se, descobre-se que aquela exploração se deu
porque uma pessoa foi vitima de tráfico. E, no tráfico,
diferentemente do sequestro, as pessoas são enganadas, são ludibriadas. E não há uma campanha, não há
uma política mais efetiva no Brasil, apesar de termos
um plano e de já termos iniciado esse enfrentamento,
mas não há uma política que mostre à sociedade a
gravidade desse crime.
Também estamos detectando que a legislação
brasileira é muito omissa nesse aspecto, é muito omissa.
Vamos, sem dúvida alguma, ao final e ao cabo
dos nossos trabalhos, propor mudanças na legislação
e, com uma bagagem de uma CPI, a gente terá condições de aprovar com mais facilidade e agilidade no
Parlamento brasileiro.
Então, ditas essas primeiras palavras, antes de
convidar os presentes, vamos dividir em duas mesas
porque queremos ouvir dos nossos convidados não
só os dados em relação a esse crime no Brasil, no
caso, aqui no Estado do Amazonas, mas a impressão
de cada uma das autoridades, as suas ideias, as suas
sugestões, o que fazer e como fazer para melhorar
esse enfrentamento.
Passo a palavra à Senadora Marinor, que é a nossa Relatora e é a pessoa que mais tem de falar, porque,
afinal de contas, ela tem uma grande responsabilidade
às mãos, que é a elaboração do nosso relatório.
Gostaria de comunicar e agradecer a presença
do Deputado David Almeida. Muito obrigada, pela presença Deputado, obrigada mesmo.
Senadora Marinor.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Bom
dia a todos e a todas.
Como a Senadora Vanessa falou, sou Senadora
pelo Partido Socialismo Liberdade, o PSOL do Estado do Pará, e estou muito honrada em ser recebida
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aqui na capital do Estado com tanto carinho, com tanto acolhimento. Desde ontem que eu estou na cidade.
Chegamos bem tarde. Ontem, passei por três Estados
brasileiros, bati o meu recorde, mas vim com muita
vontade de ouvir a sociedade amazonense.
Quero agradecer, em primeiro lugar, a nossa
companheira Vanessa, que atendeu ao nosso chamado. Como ela disse, a CPI foi aprovada por unanimidade, pois consegui coletar assinaturas suficientes
para instalá-la no Senado Federal. Assim, fiz o convite
à Senadora para presidir esta CPI, no que ela atendeu
de pronto, dizendo que estava à disposição em ajudar
no que fosse necessário, ela sabe dessa realidade. Nós
sabemos as dificuldades que o Brasil, em especial a
Amazônia, o nosso Estado, e ela se referia ao Estado
do Amazonas, tem no enfrentamento desse crime, que
ainda não está tipificado, mas que para nós é um crime. Esperamos em breve poder tipificá-lo. E se puder
fazer alguma coisa para ajudar nesse enfrentamento
eu o farei. Então quero aqui agradecer. Eu já fiz esse
agradecimento nas audiências que realizamos no
Senado, mas não poderia, Vanessa, deixar de fazê-lo
aqui no Estado que a colocou no Senado Federal, no
Estado que depositou em V. Exª a esperança de contribuir para os avanços, de ajudar no enfrentamento
das violações de direitos. Então, muito obrigada pela
oportunidade de estar compartilhando com V. Exª esse
trabalho da CPI.
Eu queria agradecer, obviamente, através da Deputada Conceição Sampaio, e a Senadora Vanessa
já o fez, à Presidência da Assembléia Legislativa do
Estado. Eu queria agradecer a presença do Secretário
de Estado de Justiça, Dr. Carlos Lélio Lauria Ferreira,
que está presente aqui, representando o Governador
do Amazonas. Eu queria agradecer a presença do Deputado Washington Regis, que preside a Comissão de
Direitos Humanos da Assembléia.
Nós sabemos que Brasil afora as comissões que
mais trabalham no Parlamento brasileiro, que têm mais
demandas, infelizmente, porque há muita violação de
direitos humanos, são as comissões de direitos humanos. E esperamos mesmo contar com essa comissão,
porque Manaus não foi escolhida à toa. Manaus, como
Belém, como Rondônia, como Roraima, Pará, Amapá,
Tocantins, está em um leque de cidades de Estados
brasileiros que historicamente têm características culturais e geográficas e tiveram planos de desenvolvimento voltados aqui para a Amazônia que favoreceram
em grande maneira, pela concentração de migração, o
tráfico de seres humanos aqui nesta região.
Nós temos denúncias já formalizadas desde 2003,
quando a CPMI do Congresso Nacional investigou a
violação de direitos sexuais de crianças e adolescentes
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e veio para a Amazônia, denunciadas várias rotas de
tráfico aqui na região, do Amazonas para a Venezuela, Colômbia, Guiana Francesa, Suriname, Holanda;
do Acre, Bolívia, Venezuela e Peru; do Pará, Suriname, Holanda, Guiana Francesa, Alemanha, Espanha;
de Roraima, Venezuela, Guiana Francesa, Holanda e
Suriname; do Tocantins, Espanha, Amapá, Suriname
e Guiana; do Amapá, Guiana Francesa, Venezuela,
Rondônia, Bolívia e Espanha; dentre outras.
Nesse crime, segundo a UnB em pesquisas recentes sobre o tráfico internacional de humanos, as
redes de traficantes estão arrecadando no mundo cerca
de 32 bilhões por ano à custa da vulnerabilidade social do povo, à custa da falta de políticas públicas, da
ausência do Estado, e às vezes até da conivência do
Estado com os traficantes, com a fragilidade da ação
do que deveria ser a rede de proteção, que está por vários motivos fragilizada, seja pela falta de estrutura, de
investimento do Estado, seja pela falta de pessoal, seja
pela falta de qualificação especializada, seja mesmo
pela negligência de parte dos que atuam nessa rede.
Embora identifiquemos esse problema, sabemos
também e não podemos deixar de valorizar o esforço
de muitos profissionais que atuam nessas redes e que
se dedicam, mesmo sem estrutura, ao enfrentamento
do tráfico. E se tem algum indício, se tem algum registro oficial, se tem algum acúmulo neste País, a gente deve muito mais a esses profissionais dedicados,
espalhados Brasil afora, do que propriamente a uma
ação direta do Estado.
Eu não queria, Senadora Vanessa, passar para
a próxima etapa sem fazer um registro que para nós
é muito especial. Nós ouvimos, algumas semanas
atrás, além da Polícia Federal, a Secretaria de Justiça,
o Ministério da Justiça e outras entidades não governamentais. Ouvimos também alguns núcleos já existentes, e são poucos existentes no Brasil, são apenas
oito núcleos existentes no Brasil, de enfrentamento ao
tráfico. Mas nós ouvimos algumas ONGs e algumas
pessoas que são muito dedicadas a esse trabalho. E
eu queria registrar com muito carinho a presença de
uma pessoa que para nós aqui na Amazônia, para nós
no Pará, é muito importante, é muito cara para os que
lutam pelos direitos humanos, que é a Irmã Henriqueta,
da CNBB, que inclusive realizou, na semana passada,
junto com outras instituições, um belíssimo seminário
sobre o tráfico humano na capital do Estado do Pará.
E que está ameaçada de morte, como muitos outros.
E aqui eu queria pedir, neste momento, a atenção da
nossa Senadora Vanessa para que nos ajude a fortalecer o pedido na Justiça brasileira de proteção à Irmã
Henriqueta. Muitos aqui na Amazônia têm tombado,
ameaçados de morte, e no dia seguinte se concretiza o
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crime. E nós não queremos ver nem a Irmã Henriqueta
nem lutador nenhum dos direitos humanos tendo sua
vida ameaçada. Porque, graças a eles, muitas meninas
e muitos meninos têm sido protegidos desse crime.
Então, eu queria dizer a vocês que a nossa vinda aqui – ao concluir meus agradecimentos – é para
ouvir as autoridades. Nós queremos saber do Estado
do Amazonas quais são as dificuldades existentes
aqui na região, por que as rotas continuam aumentando, por que a vulnerabilidade social continua grande,
cada órgão e a rede e em que momento vocês identificam as fragilidades dessa rede. Porque nós podemos fazer. Nós queremos também ouvir, e talvez não
seja neste momento, talvez a gente tenha que levar
até Brasília, em oitivas separadas, algumas vítimas
do tráfico. Porque esta é uma demanda à nossa CPI:
que a gente acrescente o olhar das vítimas do tráfico
humano. Nós queremos também botar o dedo na ferida, porque está mais do que comprovado nas CPIs
existentes, Deputados, que antecederam a esta, que
tem muitas autoridades envolvidas, tem muito, muitas
pessoas da elite, que têm poder econômico, que continuam sendo um braço forte ou sendo responsáveis,
em muitas regiões brasileiras, e na Amazônia não é
diferente, pela continuação e pelo aumento do tráfico
de pessoas e da exploração sexual de crianças e adolescentes e de outros matizes que se entremeiam no
tráfico de pessoas. Então, nós vamos botar o dedo na
ferida, todos os dias, através do site, do link que foi feito
no site do Senado, nós estamos recebendo denúncias.
Nós queremos estimular a sociedade amazonense, a
sociedade brasileira a denunciar. A denunciar. Vamos
tentar garantir a proteção dos denunciantes, mas nós
queremos botar o dedo na ferida, porque um dos grandes problemas do tráfico humano, não só no Brasil,
mas no mundo, é a impunidade.
Se esta CPI puder contribuir para a identificação
de pessoas, puder contribuir para o acompanhamento
dos processos que estão em curso na Polícia Federal,
nos Ministérios Públicos, nas delegacias onde eles foram denunciados, nós vamos fazê-lo. Nós viemos aqui
para isso. Nós aqui estamos de peito aberto para receber as contribuições, mas nós viemos aqui exercer
o nosso papel constitucional de investigar e de tomar
as devidas providências. Eu espero apresentar um
relatório com resultados concretos, que nos ajudem a
virar essa página crítica na história do povo brasileiro.
Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senadora Marinor.
Parabéns por suas colocações.
Como a Senadora Marinor bem disse, esta CPI
é extremamente necessária, porque não temos da-
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dos mais sistematizados cuja origem seja o próprio
Estado do Amazonas. Todos os dados que chegaram
até a CPI, pelo menos até o momento – nós fizemos
uma série de requerimentos de informações –, são
oriundos de uma pesquisa nacional sobre tráfico de
mulheres, crianças e adolescentes, realizada no ano
de 2002. As rotas, a Senadora já as colocou. O problema que nós temos é que é uma rota não somente
internacional. Ela também envolve alguns Estados, a
partir, principalmente, da cidade de Manaus. Salvador,
Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Velho, Belém,
Parintins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima,
enfim, são Estados que, de acordo com os casos já
relatados e detectados em pesquisas, envolvem a cidade de Manaus e o Estado como um todo.
Acaba de chegar, Senadora Marinor, o Presidente
da Assembléia Legislativa. (Palmas.)
Eu convido à Mesa o Deputado Ricardo Nicolau.
Já fizemos o agradecimento a V. Exª. Agora, já estamos
numa reunião do Senado aqui na Assembléia Legislativa. Portanto, passamos a palavra a V. Exª, Deputado
Ricardo Nicolau. Já fizemos – repetimos – os agradecimentos à Assembléia Legislativa não apenas pela
cedência do tempo, mas também por nos garantir todo
o apoio técnico necessário.
O SR. RICARDO NICOLAU (PRP – AM) – Srª
Senadora Vanessa Grazziotin, Deputada Conceição
Sampaio, na pessoa de quem cumprimento a todos
da Mesa, a Relatora da CPI, minhas senhoras, meus
senhores. Para a Assembléia Legislativa é extremamente importante – e isso tem sido constante, uma
parceria até com a ex-Deputada e Senadora Vanessa
Grazziotin – trazer as discussões importantes do País.
Esta discussão é extremamente importante porque no Amazonas nós somos vítimas também de tráfico de pessoas, de mulheres. No Amazonas existem
garimpos, existem vários setores que recrutam essas
pessoas para o tráfico. E é muito importante que o
Senado da República possa discutir isso nos Estados,
possa conhecer, possa conversar com as autoridades
locais para que, juntos, possam buscar alternativas,
alternativas que venham a melhorar e diminuir esse
crime que é cometido com as pessoas. Poder discutir
com as polícias, poder discutir com o Judiciário.
E aqui vejo o Desembargador Sabino, vejo o
nosso Juiz Jorsenildo e vejo membros da Secretaria
de Justiça, o Dr. Lélio Lauria, que agora é procurador.
É muito importante a união de forças, que sociedade
e autoridades possam estar unidas, possam participar, porque só assim nós vamos conseguir ver um
caminho diferente e identificar aquelas pessoas que
se utilizam desses crimes para benefícios financeiros,
benefícios próprios.
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Então, Senadora Vanessa, para a Assembléia
Legislativa é um prazer. É um prazer, e estamos à
disposição porque isso é muito importante para o nosso Estado, e a Assembléia Legislativa estará sempre
pronta para discutir, para apoiar e para estar ao lado
desses temas importantes que V. Exª tem trazido para a
Assembléia Legislativa e para o Estado do Amazonas.
Muito obrigado a todos, e contem conosco. Contem conosco, porque esse tema, Senadora, é um tema
extremamente importante, e que muitas vezes deixamos
de discutir e deixamos de atuar. E a vinda das senhoras
aqui faz com que isso receba um novo oxigênio, e que
todos nós possamos olhar e agir. Possamos olhar, agir
e, acima de tudo, buscar a integração das autoridades
e da sociedade para que juntos possamos combater
esse mal que assola o nosso País.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, mais uma vez, Deputado Ricardo Nicolau. Seria um prazer que V. Exª
compusesse a mesa conosco.
Peço a compreensão das nossas demais autoridades que compõem a mesa, Deputado Washington
Régis, Vereadora Lúcia Antony, Secretário Lélio Lauria,
porque vamos, de imediato, formar a primeira mesa.
Nós nos organizamos aqui da seguinte forma: temos
muitos convidados – vou nominá-los a partir de agora
–, e eles falarão em três blocos. Estamos pensando
em fazer três blocos, mesmo porque na mesa não
cabem todos.
Podemos até deixar o debate para o final, o debate mais geral, porque é nosso interesse também
abrir para quem tiver interesse poder falar. E a Relatora
trouxe aqui um rol de questionamentos, de perguntas a
todos os convidados e as convidadas. Mas, desde já,
agradeço, então, ao Dr. Carlos Lélio Lauria, que está
aqui; a Drª Michelle Vitória Custódio, que dirige o Departamento Estadual de Direitos Humanos; o Delegado
da Polícia Federal, Dr. Roberto de Jesus Câmara da
Costa, que representa a Superintendência da Polícia
Federal no Estado do Amazonas; o Dr. Sérgio; o Dr.
Alexandre Senra, que é Procurador Regional do Direito
do Cidadão, da Procuradoria da República do Estado
do Amazonas; a Irmã Marie Henriqueta Cavalcante, que
coordena a Comissão de Justiça e Paz da CNBB Norte 2; a Drª Linda Gláucia, que representa o Delegado
Geral de Polícia do Estado do Amazonas, e aqui está
ela, que é Delegada Titular da Delegacia de Proteção
da Criança e do Adolescente; a Drª Catarina Saldanha
Torres, representando o Delegado Geral da Polícia Civil
do Amazonas; a Drª Neide Alves Almeida Alvarenga,
que representa o Secretário Zulmar Pimentel, ela que
é Secretária-Executiva Adjunta da Secretaria de Se-
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gurança Pública do Estado do Amazonas; a Vereadora Socorro, que está para chegar; a Vereadora Lúcia
Antony, que aqui está – agradecemos a presença –;
também a Drª Fabiana Salvador Reis, representando
o Sr. Rafael Aquino Soares, que é Superintendente
da Polícia Rodoviária. Agradecemos a presença do
Sr. Gláucio Casacurta, representando também o Sr.
Rafael, que é Superintendente da Polícia Rodoviária;
a Drª Sandra Pirangi, que é Promotora de Justiça da
PGJ do Amazonas; conforme já nominado pelo nosso
Presidente, o Dr. Jorsinei Dourado do Nascimento, que
é Procurador-Chefe da Procuradoria do Trabalho no Estado do Amazonas; o Desembargador Sabino também,
que está conosco; a Graça Prola – já mencionei – representando a Secretaria de Ação Social; a Profª Isis,
que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos
da Mulher. E aqui temos representantes de sindicatos;
o pesquisador do INPA Dr. Antonio Carlos Marques de
Souza. No decorrer da audiência, vamos nominando.
Então, a primeira Mesa a gente já compõe. Acho
que tem cadeiras suficientes. Fazemos a Mesa. Convidamos a que representantes da assembléia permaneçam e o Dr. Lélio Lauria que está na primeira Mesa; a
Vereadora Lúcia Antony e o Deputado Washington vão
para lá; Presidente Ricardo Nicolau e Dr. Lélio Lauria
já fazem parte da Mesa.
Convido o Dr. Sabino para compor a Mesa conosco, Sabino da Silva Marques, Desembargador, que
aqui representa o Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas – muito obrigada pela presença, Dr. Sabino.
Convido o Exmº Sr. Alexandre Senra, Procurador
Regional do Direito do Cidadão, da Procuradoria da
República do Estado do Amazonas, aqui representando o Ministério Público Federal.
Peço desculpas porque eu a nominei como Sandra, porque assim era que estava, mas convido a Drª
Sara Pirangy – desculpa, Sara –, Promotora de Justiça e Gerente da PROVITA, do Ministério Público do
Estado do Amazonas – muito obrigada por aceitar o
nosso convite.
Convido o Dr. Jorsinei Dourado do Nascimento,
Procurador Chefe da Procuradoria do Trabalho do Estado do Amazonas e Ministério Público do Trabalho no
Estado do Amazonas.
Convido ainda a Drª Neide Alves Alvarenga, que
representa o Secretário de Segurança Pública, Dr.
Zulmar.
Os demais convidados, que nominamos aqui, a
gente vai chamando, conforme façamos a conclusão
dessa primeira Mesa.
Poderemos começar, Senadora Marinor, ouvindo
o Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado
do Amazonas, que neste ato representa o Governa-
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dor do Estado Omar Aziz, a quem quero também, em
nome da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito,
agradecer por todo o apoio que deu para a realização
desta reunião aqui no Estado do Amazonas, inclusive
colocou à disposição todos os órgãos de segurança,
direitos humanos, secretaria social, para que nos ajudem no levantamento desse problema que, infelizmente, acomete tantas famílias brasileiras e amazonenses.
Dr. Sérgio Lauria, nós estamos aqui fazendo um
acordo para que o tempo gire em torno de dez minutos. Isso porque essa é a primeira fase. As senhoras
e os senhores vão falar e, na sequência, teremos uma
série de questionamentos e perguntas.
Dr. Lélio Lauria, com a palavra.
O SR. CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA –
Bom dia a todos. Vou procurar, na medida do possível,
usar os dez minutos, até menos, tentar ser bem objetivo.
Primeiro, cumprimentar a Senadora Vanessa
Grazziotin e agradecê-la por me chamar duas vezes
de Sérgio Lauria. É meu irmão e meu melhor amigo, e
fico muito honrado por isso. Isso é porque a Vanessa
lecionou comigo desde 1984.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – É exatamente, é porque nos conhecemos antes do que conheço o Sérgio. Então, como
aqui está tudo cheio de regras, foi talvez por isso.
Dr. Sérgio Lauria – permita-me; vou descontar o
tempo aqui – foi Procurador-Geral da República aqui
no Estado do Amazonas; nos deixou, está no Estado
de São Paulo cumprindo também uma grande tarefa
do Ministério Público Federal.
Desculpe-me, Secretário.
O SR. CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA – Só
peço que desconte do meu tempo essa intervenção.
Mas aqui foram confundidos também meu amigo Jorsinei com o irmão dele, a Conceição Sampaio com a
Socorro Sampaio. Enfim, espero que não haja só confusão nos números sobre tráfico de seres humanos.
Eu queria cumprimentar a Senadora Marinor
Brito...
O SR. RICARDO NICOLAU (PRP – AM) – Lélio...
O SR. CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA –
Pois não.
O SR. RICARDO NICOLAU (PRP – AM) – Tenho
que pedir desculpa também, porque confundi Jorsinei
com Jorsenildo, que é irmão dele, que é juiz. Isso faz
parte do Parlamento. Chamei a Senadora de Deputada.
O SR. CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA –
Só prometo não confundir a Vanessa com o Eron. Isso
certamente não ocorrerá.
Mas hoje é sexta-feira, Presidente, e eu queria
cumprimentar a minha eterna e antiga amiga e enaltecer
o trabalho da CPI. Cumprimento a Senadora Marinor
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Brito, em nome do Governador Omar Aziz, agradecendo a presença da CPI aqui. E cumprimento os demais membros da Mesa, na pessoa do presidente da
Assembléia, Deputado Ricardo Nicolau – espero não
ter confundido seu nome com Luiz Fernando Nicolau.
Bem, como dizia uma antigo professor meu, vou
procurar resumir sem omitir. Antes de tudo, queria informar que aqui está presente a Michelle Custódio,
diretora do nosso Departamento Estadual de Direitos
Humanos, que tem feito um belíssimo trabalho aqui
quanto a essa questão do tráfico e escravatura de seres humanos.
Senadora Vanessa, conversava ainda há pouco
com o Deputado Ricardo Nicolau que essa prática
perversa, nefasta, do tráfico de seres humanos, chamado tráfico de pessoas, difere do tráfico de drogas,
por exemplo, no que diz respeito à falta de estrutura
que o Estado tem de combate. Nós temos um sistema policial e um sistema de Justiça criminal que não
consegue enfrentar essa questão e, naturalmente, os
aliciadores, os agenciadores, os traficantes, que têm a
finalidade da exploração sexual, do trabalho escravo,
da adoção internacional ilegal e, sobretudo, do tráfico
de órgãos; uma facilidade muito grande e daí a impunidade no que diz respeito à estruturação do Estado
brasileiro no combate a essa prática tão nefasta.
Eu digo sempre, Senadora Vanessa, que as CPIs
têm um papel muito importante quando discutem essas
questões. Lembro-me da CPI do sistema prisional que,
se não provocou mudanças legislativas profundas no
Brasil, pelo menos fez com que houvesse uma mudança de postura no enfrentamento da crise do sistema
penitenciário brasileiro, ao ponto de o País ter sido
denunciado pela própria CPI do sistema prisional na
Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja audiência foi em Washington no ano passado.
Creio, Senadora Marinor, que a senhora como
relatora, na visita a todos os Estados, já tem pelo menos um diagnóstico dessas informações referentes ao
tráfico de seres humanos.
Nós temos e fizemos, aqui no Estado do Amazonas, Senadora Vanessa, um encontro em 2004 da
FIPE, que é a Federação Internacional Penal e Penitenciária. Um dos temas discutidos foi exatamente o
tráfico e escravatura de seres humanos, e lá nós tivemos, veja, em 2004, várias proposições, e essa é a
ideia – vejo ali a Graça Prola, uma grande lutadora no
enfrentamento dessa questão.
Temos de sair, pelo menos, dessa audiência pública com algumas propostas concretas, porque é um
crime clandestino – falava para o Deputado Ricardo
Nicolau. Logo, é diferente da criminalidade comum do
tráfico de entorpecentes, por exemplo, em que você
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tem números, pelo menos, para trabalhar. Para se
traçar uma política pública você precisa de números
confiáveis, e lá, já em 2004, havia proposta, Senadora
Marinor, de se elaborar um banco de dados com informações confiáveis a respeitos das rotas nacionais,
internacionais, das vítimas desse tipo de crime. Essa
é uma das grandes dificuldades para se enfrentar essa
questão, porque temos, nessa clandestinidade também,
o temor dessas pessoas, não só vítimas, como testemunhas, em levar ao conhecimento das autoridades
a prática tão nefasta.
Proponho, já nesse curto espaço – não sei quanto
tempo me resta, mas procurarei ser bem disciplinado;
devem faltar cinco minutos –, além desse banco de dados, o incentivo de campanhas publicitárias de prevenção, porque sabemos que o diagnóstico é importante,
mas fundamental também é delinear ações integradas
de todos esses órgãos que estão aqui, não só de repressão, Senadora Vanessa. Nós não precisamos só
de repressão, até porque estamos trabalhando praticamente no escuro pois não temos essas informações.
Mas, sobretudo, de prevenção por meio de orientação
à população exatamente com essas campanhas publicitárias que já vêm sendo feitas.
Aqui no Amazonas, depois a Michele vai se manifestar, vai mostrar a implantação de enfrentamento
ao tráfico de seres humanos, com postos avançados,
por exemplo, na Ceasa. Já temos esse posto avançado.
Pretendemos implantar mais treze postos avançados
no interior do Estado logo de início. Temos uma rede
de parceiros, a Secretaria de Assistência Social, a
SNPH, enfim, o próprio Judiciário, o Ministério Público,
do qual faço parte.
Uma das propostas, Senadora Vanessa – e este
é o papel fundamental do Senado Federal –, é a contribuição dos programas sociais das embaixadas, exatamente para conter a escravidão desses seres humanos.
Por exemplo, por meio das relações de trabalho ilícito,
da exploração sexual e da imigração ilegal. As embaixadas podem ser fundamentais nisso. Os traficantes
se valem exatamente dessa precária distribuição de
renda e da miséria existente especialmente aqui na
nossa região amazônica.
É preciso também que se faça – e esta é uma
proposta que faço nesta primeira fala, não sei se vou
ter outra oportunidade, então faço logo – o acompanhamento dessas adoções de crianças nos processos
internacionais por agentes do corpo diplomático. E eu
acho que aí o Senado Federal poderá ter um papel
fundamental nessa questão.
Em 2004, Senadora Vanessa, nós fizemos uma
proposição, por exemplo, de estabelecimento de uma
política de compensação financeira para as vítimas
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do tráfico de seres humanos. Isso naturalmente não
foi adiante.
Temos, e aqui vejo a minha colega de Ministério
Público Sara Pirangi, de ter um sólido programa de
proteção às testemunhas que colaborem com a Justiça no processo de repressão aos infratores desse
crime, que estão sempre conectados com a execução
do tráfico de seres humanos. Então, é preciso que seja
fortalecido o PROVITA, no que diz respeito à proteção
a vítimas e testemunhas.
Tem de haver também atuação incisiva do Poder Público no confronto com os agenciadores. Isso é
natural nos vários casos que tivemos no Brasil. E aqui
me dirijo exatamente à figura do meu querido amigo
desembargador Sabino Marques, o esforço do Poder
Judiciário para por fim à impunidade desses aliciadores e proprietários que fomentam trabalho escravo
em muitas regiões da América Latina. Eu dizia isso,
inclusive, para a TV Senado ontem.
Principalmente, Senadora Marinor, acho que temos que estimular a criação de um fórum permanente
para prevenção e erradicação do trabalho infantil na
América Latina. Repito: um fórum permanente, não só
ações individuais para toda essa questão.
Teria muito mais questões a abordar aqui, mas
vou ser fiel ao aviso de que tenho só dez minutos. Se
ainda tenho algum tempo, o Governador Omar Aziz,
o governo do Estado juntamente com o Ministério da
Justiça tem um plano, e a Secretaria de Segurança
Pública, aqui muito bem representada, pode falar sobre a questão das fronteiras. Temos que ter ações de
proteção das fronteiras, e aí temos que incluir o tráfico dos seres humanos, sobretudo quando se sabe
que essas regiões são muito vulneráveis e um atrativo
principalmente para esses traficantes e aliciadores, especialmente no que diz respeito à exploração sexual.
O governo do Estado traçou um plano, salvo
engano foi divulgado ontem pelo secretário Zulmar e
toda sua equipe, para a proteção das fronteiras. E lá,
nesse plano do Governo do Estado, está a Secretaria
de Justiça e Direitos Humanos também, com várias
ações. Entre essas ações, a preocupação com a vulnerabilidade dessas fronteiras no que diz respeito à
possibilidade desta prática nefasta, que é o tráfico de
seres humanos.
Vou encerrar por aqui, acho que até antes do tempo, exatamente em respeito à possibilidade de outros
colegas se manifestarem aqui.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Secretário. Nós vamos... V. Sª vai ter a possibilidade de novas participações porque, depois que todos os membros da Mesa
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fizerem suas exposições iniciais – e por isso que o
tempo não é o tempo que sabemos necessário para
expor um tempo tão complexo –, depois que todos o
fizerem, vamos fazer as perguntas e questionamentos, e quem estiver participando da reunião e quiser
encaminhar à Mesa alguns questionamentos poderemos receber também.
Quero pedir desculpas e convidar logo para fazer
parte desta primeira Mesa o Delegado Roberto de Jesus Câmara da Costa, que aqui, neste ato, representa
a Superintendência da Polícia Federal.
Seja bem-vindo e muito obrigada! Agradecemos
a resposta ao convite.
E, na sequência, passamos a palavra ao Desembargador Dr. Sabino, para que possa fazer também as
suas considerações iniciais.
Desembargador.
O SR. SABINO SÁ SILVA MARQUES – Bom dia
a todos e a todas!
Srª Senadora Vanessa Grazziotin, peço permissão para me valer já dos cumprimentos feitos pelo Dr.
Lélio e por V. Exª também, nominando todos os que
atenderam esse convite. Peço, portanto, esta permissão, quebrando, assim, o protocolo, para fazer as devidas saudações, especialmente à Senadora que se
encontra ao meu lado, Marinor.
Não é demais dizer que essa disposição, essa
coragem, no momento em que o País enfrenta todas
essas situações de descompasso, de desmantelo, e
não sendo aquele ser carola, mas para aquele que tem
a consciência do que é o ser humano e aquilo que o
espera, não é de estranhar que tudo isso seja previsível e com a sua devida solução.
Então, para esse crime cujo enfrentamento se
busca, já foi colocado, com todas as letras, o que devemos fazer, faço lembrar quando, um ano atrás, assumi
essa função de Desembargador, junto ao Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas, e ali conclamei todos
os segmentos da sociedade a se empenharem naquilo
que diz respeito às pessoas.
É bem verdade que o Poder Judiciário – e aqui
faço minhas as palavras do Dr. Lélio – faz um esforço
tremendo para resolver algumas questões. Não vou,
de maneira nenhuma, aqui silenciar nem escurecer
alguns senões que eu poderia produzir muito mais.
Entretanto, nós, seres humanos que somos, cidadãos
que somos, que contribuímos nesse aspecto pecuniário para que este País tenha o seu caminhar, temos
e devemos esse direito de também participar, de também colaborar.
E, aí, a propósito, vem exatamente a questão
desse crime clandestino, que é exatamente este de se-
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dução, sedução nesse aspecto, que algumas pessoas
realmente são inteira e desavisadamente enganadas.
Outras – desculpem-me –, outras não sabem, e
aí, a situação esbarra nesse problema crônico deste
nosso País. E não se diga que é por trezentos, quatrocentos, quinhentos anos de atraso, porque nós não
fomos inteiramente encaminhados, não digo civilizados,
mas com aqueles encaminhamentos, pelo citadino que
é de Portugal, que é da França, que é da Holanda. As
piores espécies vieram para cá e eu creio que somos
até felizes nesse aspecto de termos o resultado que
temos, brasileiros que já marcaram sua história. Então,
digo que somos felizes nesse aspecto.
O Judiciário está aí a fazer a sua tarefa, com todo
esse esforço, e eu dizia que há um ano, quando assumi como Desembargador, coloquei uma frase, não
no meu discurso, mas apenas algumas questões para
reflexão. O Judiciário é um gigante, mas também está
agonizando porque tem o seu calcanhar de Aquiles. Fui
objeto de telefonema, abordamento do próprio Tribunal,
pelas ruas... O que significa que tem esse calcanhar de
Aquiles? É exatamente nesse ponto. Nós precisamos
que essa parceria esteja lado a lado, deixar de lado
algumas situações em que, sem sombra de dúvida, há
o remanchar, o resistir. Para não querer atender, criou-se uma figura no aspecto de ser marajá, ter mordomia.
São coisas que a página está sendo virada, as pessoas
acompanham. Hoje em dia, temos uma situação muito
diferente daquela de antes, quando muitos ostentaram.
Esse é o calcanhar de Aquiles. Nós precisamos dessa
parceria, desse lado a lado, de todo mundo empenhado
nessa história. Aí teremos esse combate efetivo, essa
situação, como colocou o Dr. Lélio, de impunidade,
como colocou a Senadora Grazziotin e como colocou
a Senadora Marinor. A impunidade é que incentiva, é
que alavanca aquilo. Sempre foi assim, sempre tem o
jeitinho brasileiro.
Finalizo dizendo que o Judiciário está aí a fazer o
seu papel. Estou aqui, independentemente da indicação
do Presidente para representar o Tribunal, estou aqui
como cidadão que também contribui nesse aspecto
pecuniário, pois pago e pago muito, nesse aspecto de
pagar tributos para o nosso País, e tenho, portanto,
essa minha partícula de responsabilidade e colocar
nesse sinalagma. Assim como o Estado me cobra, eu
também tenho o direito de cobrar dele. Mas o ponto
central está exatamente nesse informar, nesse educar, que as pessoas tomem conhecimento... Sempre
digo que trabalhamos, segunda-feira, sessão que varia
entre 9 horas, 14 horas, 14 horas e 30 minutos, com
todos os órgãos fracionados do Tribunal funcionando.
Terça-feira o Tribunal Pleno também funciona nessa
variação. Quarta-feira, Câmara reunida. Eu sempre
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digo em plenário que isso não deve ficar simplesmente
aqui nessas quatro paredes. Tem que ir para fora, para
que as pessoas tomem conhecimento e comecem a
rasgar a cortina em relação a alguns entendimentos, a
alguns pensamentos que há inteiramente desvirtuados
em relação ao que é o papel do Judiciário.
Então, estou aqui em dois papéis, magistrado
que sou e cidadão que sou, com essa disposição de
colaborar.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Muito obrigada, Dr. Sabino, Desembargador, que aqui representa o Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas.
Passamos, imediatamente, a palavra ao Dr. Dr.
Alexandre Senra, que aqui representa o Ministério Público Federal, sendo Procurador Regional de Direito
do Cidadão da Procuradoria da República no Estado
do Amazonas.
Com a palavra o Dr. Alexandre.
O SR. ALEXANDRE SENRA – Senadora Vanessa Grazziotin, Presidenta da CPI que apura o tráfico
nacional e internacional de pessoas no Brasil, Senadora Marinor Brito, Relatora da CPI, na pessoa de
quem me permito cumprimentar todos os presentes,
é uma imensa satisfação da minha parte, não apenas
como membro do Ministério Público no Amazonas,
mas também como cidadão, fazer parte deste debate
e aproveitar este ensejo para trazer as dificuldades
que o Ministério Público Federal enfrenta no combate
a essa prática tão perversa.
Eu imagino que, num primeiro momento, a primeira definição que devemos ter para compreender
de fato a dimensão do problema é entender o que é
o tráfico de pessoas, e nessa linha acho importante o
registro de que o tráfico de pessoas, nos termos em
que definido no Protocolo de Palermo, compreende
tráfico de pessoas para fins sexuais, de trabalhos forçados ou para remoção de órgãos.
E é importante também consignar que nesse
Protocolo, que foi promulgado pelo Brasil, a exploração
incluirá no mínimo essas finalidades. Ou seja, isso é
um parâmetro mínimo para que os países signatários
desse Protocolo reprimam condutas do gênero.
Bom, nessa linha, o Ministério Público Federal
atua em duas frentes: na frente preventiva e na frente
repressiva. A frente preventiva é a que toca mais de
perto a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão,
que no Estado do Amazonas é por mim representada.
O papel do Ministério Público Federal nessa frente preventiva consiste, basicamente, em atuar como
um catalisador social, em contribuir para com a sociedade para que haja uma mobilização em torno dessa
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temática, para que a sociedade não se omita e que
as informações a respeito desse crime cheguem aos
órgãos competentes.
Já na vertente repressiva, o papel do Ministério
Público Federal gira, basicamente, em torno da esfera penal. É por meio da ação penal que se vai buscar
a responsabilização criminal dos agentes aliciadores
e todas aquelas pessoas que estejam envolvidas na
cadeia do tráfico.
Agora, eu acho que seria interessante, desde já,
também, sobretudo para o Ministério Público, que eu
pontuasse quais são as dificuldades que o órgão tem
em atuar nessas duas frentes.
Bom, na frente preventiva, uma das dificuldades
que eu elenquei aqui seria o fato da situação socioeconômica dessas pessoas aliciadas e da baixa escolaridade delas, que é um problema social, mas que
acaba viabilizando, tornando essas pessoas mais suscetíveis às ofertas que, prometidamente, pelo menos,
são de ganhos fáceis.
Outro problema é a clandestinidade, mas o que
é uma característica própria ao tráfico – não teríamos
como exigir que ele não fosse clandestino –, mas, sobretudo, e nessa vertente é que imagino que a gente
pode atuar, a omissão das vítimas. As vítimas muitas
vezes são omissas como decorrência de elas próprias
não se compreenderem, não se aceitarem como vítimas, numa decorrência de um pacto perverso que existe
entre explorador e vítima em que a vítima muitas vezes o vê como um benfeitor. Isso ocorre sobretudo nos
casos de tráfico sexual quando a viagem é frustrada,
ou seja, quando a vítima não chega a sair do Brasil,
no caso do tráfico internacional. Como a vítima não
chegou a sair do Brasil, ela foi iludida, muitas vezes,
pelas promessas de ganhos fáceis e acredita que, de
fato, quando chegasse ao território estrangeiro, obteria
aqueles ganhos. Então, no entender dela, o Estado,
que já foi omisso uma vez negando a ela condições
econômicas, sociais e de escolaridade mínimas para
que ela exercesse sua dignidade, num segundo momento atua repressivamente, impedindo que ela tente
galgar uma melhora de vida no exterior.
Nessa linha, são importantes as iniciativas de informação à população. E eu achei muito interessante
também o que a Senadora Marinor colocou – salvo engano, foi a Senadora Marinor –, que a Comissão teria
interesse em ouvir vítimas. Isso é algo importantíssimo.
Agora, na outra frente, há que se relevar a intimidade dessas vítimas, e um imenso problema decorrente disso é o julgamento social que recai sobre essas
vítimas, até porque parcela dessas vítimas de fato já
exerce a prostituição no território nacional e sabe que,
eventualmente, depor perante uma CPI vai gerar uma
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repulsa social por parte de pessoas que não sabem
que essa é a atividade dela e, inclusive, ela ficaria, de
certa forma, queimada no mercado dela. Afinal de contas, essa cadeia de aliciadores, sem dúvida alguma,
tem ramificações também com as casas que exploram
a prostituição em território nacional.
Passando já para a vertente repressiva. Um primeiro problema com que o Ministério Público Federal
se depara é com relação à tipificação dessas condutas. O Protocolo de Palermo, como eu registrei, prevê
a obrigação para que os países signatários criminalizem, ao menos, tráfico de pessoas para fins sexuais,
de trabalhos forçados e remoção de órgãos.
O tráfico de pessoas para fins sexuais encontra-se previsto hoje no art. 231 do Código Penal. Ocorre
que o tráfico de pessoas para fins de trabalhos forçados não encontra uma tipificação expressa, da mesma
forma que essa primeira modalidade. Para se adequar
esse tráfico para fins de trabalhos forçados à tipicidade
penal, muitas vezes, nós recorremos aos arts. 206 e
207 do Código Penal.
O art. 206 do Código Penal trata especificamente
do aliciamento para fins de emigração, cujo tipo acho
que convém citar: “Recrutar trabalhadores, mediante
fraude, com o fim de levá-los para território estrangeiro”.
Esse é um tipo por demais insuficiente para combater
o tráfico, na medida em que exige o elemento normativo fraude e a pena é de um a três anos de detenção,
ou seja, uma pena que, ainda que fixada no máximo,
como o delito não é praticado mediante violência ou
grave ameaça, permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. É uma pena
muito branda.
E, por fim, quanto à situação do tráfico para fins
de remoção de órgãos, a tipificação que mais de perto
toca a essa prática é aquela prevista nos arts. 15 e 16
da Lei dos Transplantes, a 9.434, de 1997.
O art. 15 diz: “Comprar ou vender tecidos, órgãos
ou partes do corpo humano: [...] reclusão de três a oito
anos, e multa [...]”.
E o art. 16: “Realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de
que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo
com os dispositivos desta Lei: [...] reclusão, de um a
seis anos [...]”.
Ou seja, a descrição não é exatamente o tráfico
de pessoas. Importaria muito aos órgãos de repressão que houvesse uma definição típica que abarcasse essas três modalidades em atenção à orientação
constante do Protocolo de Palermo.
Ainda na vertente repressiva – e ainda tenho dois
minutos – outra dificuldade é na obtenção de provas.
Em razão do que eu falei quando eu estava abordando
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a atuação preventiva desse pacto perverso existente entre aliciador e aliciado, entre a compreensão da própria
vítima que não se vê enquanto tal, isso gera uma série
de dificuldades no transcorrer da instrução processual
penal, na medida em que se vai ouvir muitas vezes a
vítima, ou como testemunha uma pessoa que exerce
a prostituição em território nacional, e ela, mais do que
ser omissa, consigna que, em verdade, o aliciador é
um benfeitor, é alguém que surge na vida delas não
só com a promessa mas conferindo, de fato, a oportunidade de ganhos substancialmente mais elevados.
Por fim, ainda nessa atuação repressiva, é necessária uma sensibilização dos agentes públicos quanto
à problemática. O tráfico de pessoas é uma problemática que não desperta tanta repercussão social. Ela
desperta clamor social. Sempre que a mídia chama a
atenção para o fato, a sociedade se sensibiliza, mas
os efeitos decorrentes diretamente dela são sentidos
de forma muito mais grave pela própria vítima do que
pela sociedade em si.
E ainda nessa linha de sensibilizar os agentes
públicos, é necessário também que eles sejam qualificados em maneiras de abordagem e de formas de
tratamento dessa vítima.
Preliminarmente, eram as considerações que eu
tinha para fazer, colocando-me, desde já, à disposição
para futuros debates e esclarecimentos.
Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Muito obrigada a V. Sª, Dr. Alexandre,
pela colaboração que nos dá.
Certamente, nós vamos, sim, requisitá-lo durante
os questionamentos, e não só, como diz a Senadora
Marinor, nossa Relatora. Preparem-se, que hoje não
vamos sair tão cedo daqui. Pela lista de perguntas que
ela já tem preparada, vamos longe.
Passo a palavra agora à Senadora. Pode usar
aqui.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não é
para assustar, Senadora, porque algumas perguntas
da minha lista já estão sendo respondidas A gente vai
fazendo uma mediação aqui.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Está certo.
Convido para fazer uso da palavra, para fazer sua
exposição, a Drª Sara Pirangy, que é do Ministério Público Estadual, que é Procuradora, Promotora de Justiça e Gerente do PROVITA, no Estado do Amazonas.
Seria importante se tivéssemos um microfone
sem fio. Já tem. Está ótimo.
Com a palavra V. Exª, Drª Sara.
A SRA. SARA PIRANGY – Meu bom dia a todos e
a todas. Falo representando o Procurador-Geral de Jus-
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tiça, Dr. Francisco Cruz. Eu gostaria de cumprimentar
a Mesa. Infelizmente, a Deputada Conceição Sampaio
não se encontra, mas eu gostaria de cumprimentá-la,
embora ela esteja ausente, porque tenho, em relação
a ela, um orgulho muito grande, pois, numa época, já
há bastante tempo, fui professora de alfabetização dela.
Então, tenho muito orgulho quando a encontro. Digo
a ela que já naquela época ela demonstrava que era
uma moça muito inteligente, porque estudava numa
escola muito humilde e já demonstrava uma altivez
própria daquelas pessoas que não vão se conformar
com sua situação inicial.
Em relação à situação do tráfico de pessoas, eu
acredito que, no meu caso, seja desnecessário abordar outras questões, porque já estão sendo abordadas pelos demais colegas. Em relação à questão do
Ministério Público, são praticados todos aqueles atos
já tradicionais pelos nossos colegas do interior, por
aquela preocupação, principalmente por aqueles que
trabalham mais próximos das fronteiras, com aquelas
atividades que são aquelas atividades fins do Ministério Público Estadual.
Eu gostaria de me ater ao Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas como uma ferramenta
extremamente interessante para o combate a esse
tipo de crime. Por quê? Porque, numa primeira hora,
embora não tenhamos, no momento, nenhum usuário
que seja oriundo, vítima desse tipo de crime, nós já
estivemos em situações em que recebemos pessoas
– algumas apreendidas – e foi evitada a saída delas e
elas estiveram no programa e, enquanto estiveram no
programa, conseguiram se sentir seguras para fazer
suas colocações.
No caso do Amazonas, temos uma peculiaridade.
Talvez por isso o Dr. Carlos Lélio tenha sido tão generoso ao elogiar o programa. É porque no programa do
Amazonas nós temos um colega do Ministério Público, que no caso sou eu, que faço essa parte, que sou
a parte externa do programa, a face externa, aquele
membro do programa de proteção que não precisa se
esconder, porque, como trabalhamos com mudança de
domicílio, com uma equipe técnica que não pode ser
revelada a todo tempo, em alguns outros Estados nós
temos essa dificuldade. No Amazonas, nós temos uma
face externa. Então, é muito fácil que qualquer colega
do Ministério Público Federal, do interior, da Delegacia
de Proteção à Criança e Adolescente, qualquer membro
da sociedade possa procurar diretamente o Ministério
Público para fazer a sua colocação, o seu pedido de
proteção, sem que haja aquele protocolo que ocorre
em outros Estados, onde a equipe técnica precisa ficar
um pouco recuada. Então, há certa dificuldade para
que seja feito contato com essas pessoas.
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O Ministério Público do Amazonas apresenta
essa ferramenta, porque, numa primeira hora, é muito
fácil mencionar os meios convencionais de proteção,
aqueles que todos nós conhecemos, como pedir ajuda
da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal,
mas nós nem sempre temos local para abrigamento
dessas pessoas, porque elas, quase sempre, não vêm
só. Ela tem um filhinho pequeno, que ela deixou aqui,
quando ela foi para outro país; ela tem a mãe, ela tem
o pai; ela não aceita ficar abrigada em um local onde
não possam estar os seus demais familiares.
Aí, entra o Programa Nacional de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Nós temos feito aqui o
que podemos, mas poderíamos fazer muito mais. Então,
a minha colocação aqui é para que o olhar da CPI se
volte à grande importância do Programa de Proteção a
Vítimas e Testemunhas, porque é um mecanismo que
encoraja a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, para que ela se sinta à vontade para falar,
porque ela sabe que, depois, ela não vai ter de ficar
andando, ela vai sair do Estado, ela vai ser estimulada
a começar outra vida num outro local.
Vamos todos falar aqui sobre sugestões. Já falamos sobre a tipificação, a dificuldade de tipificar
plenamente as condutas, mas a minha colocação é
no sentido de que a comissão volte o seu olhar para
a importância do Programa de Proteção a Vítimas e
Testemunhas Ameaçadas – e familiares ‑, para que
possamos ter um fortalecimento desse programa e
para que essas pessoas possam utilizar esse mecanismo como um mecanismo eficiente no combate à
criminalidade organizada, que é o caso do tráfico de
pessoas, seja para que fim.
Fico muito agradecida e me coloco à disposição
para algumas outras explicações.
Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Drª Sarah, que aqui
representa o Ministério Público do Estado do Amazonas.
Passamos a palavra agora ao Dr. Jorsinei Dourado
do Nascimento, que é o Procurador-Chefe da Procuradoria do Trabalho no Estado do Amazonas.
O SR. JORSINEI DOURADO DO NASCIMENTO
– Inicialmente, bom-dia.
Peço licença, primeiramente, à Senadora Vanessa
Grazziotin, à Senadora Marinor Brito e ao Presidente desta Casa, para cumprimentar todos os demais
membros que compõem esta mesa. Também quero
fazer uma manifestação inicial em relação ao Desembargador Sabino.
Senhoras e senhores, fala-se muito em Procuradoria Regional do Trabalho, mas, em razão da dificuldade de nomenclatura, vou me posicionar como membro
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do Ministério Público do Trabalho aqui, no Estado de
Amazonas, e no Estado de Roraima, a exemplo dos
outros colegas que me antecederam, que fazem parte
também do Ministério Público Federal e do Ministério
Público Estadual. Aqui, represento o Ministério Público
do Trabalho nesses dois Estados.
Ao falar de tráfico de pessoas, de seres humanos,
passamos, obrigatoriamente, como foi bem colocado
pelo Dr. Alexandre, pelo Protocolo de Palermo, de
2000. Como ele bem colocou, especificamente, esse
protocolo define o que vem a ser o tráfico de pessoas.
O Brasil ratificou e adotou esse protocolo, mas, na visão do Ministério Público do Trabalho, não é só ele que
legitima uma atuação e que exige do Estado brasileiro
uma atuação no combate principalmente dessas questões. Nós temos também convenções da Organização
Internacional do Trabalho que tratam dessa questão,
sobretudo quando verificamos o tráfico de pessoas
para fins de trabalho forçado, como também para fins
de exploração sexual, sobretudo de menores e adolescentes. Nesse último caso, falo especificamente da
Convenção 182 da OIT, que reputa e repudia como
uma das piores formas de trabalho infantil a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Aproveito também, para não me alongar muito, a
excelente explanação do Dr. Alexandre quanto à questão da tipificação, mas acrescentaria que, em relação
ao trabalho forçado, no caso do tráfico de pessoas
para essa finalidade, não teríamos tão somente, no
entender do Ministério Público do Trabalho, os arts.
206 e 207 do Código Penal, mas o próprio art. 149,
que tipifica como uma redução à condição análoga
de escravo a pessoa que é submetida à condição de
trabalho forçado, que é uma das formas de tráfico de
pessoas, como também a questão do trabalho infantil,
como ele já colocou.
Esses dois pontos, esses dois destinos, esses
dois tipos de tráfico de pessoas vêm também perpassando pela atuação do Ministério Público do Trabalho,
não sob o aspecto penal ou criminal, mas sob o aspecto
cível, sob uma questão de reparação civil. Como eu já
disse, as convenções da OIT reputam tanto o trabalho forçado quanto a exploração sexual de crianças e
adolescentes como formas de trabalho ilícito e, sendo trabalho ilícito, também ensejaria uma atuação do
Ministério Público do Trabalho.
Aí, temos tido várias atuações nessas duas searas, sobretudo no trabalho escravo, inclusive aqui,
no Estado do Amazonas, exigindo não só uma regularização daquele meio ambiente de trabalho a que o
trabalhador está submetido e também o ajuizamento
de ações civis públicas visando à obtenção de indenizações por danos morais individuais, porque estamos
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tratando de um direito indisponível, mas também por
danos morais coletivos, já que qualquer atentado, qualquer situação que exponha o trabalhador a uma situação aviltante, degradante, forçada, contra sua vontade,
gera também impacto a valores da nossa sociedade,
valores esses que estão realmente consubstanciados
na própria Constituição da República, como o valor
social do trabalho e a dignidade da pessoa humana,
que são valores que estão prescritos na própria Constituição como fundamentos da nossa República. Então,
na medida em que uma pessoa é submetida a uma
condição análoga de escravo, essa pessoa é explorada
sexualmente, sobretudo a criança, isso não gera um
problema tão somente para aquela pessoa, mas traz
um problema social para todo o Estado brasileiro. Daí
o porquê de se falar em dano moral coletivo.
Aqui, no Estado do Amazonas, temos esses dois
problemas: trabalho escravo e trabalho infantil. Vou trazer aqui principalmente a questão do trabalho escravo,
apesar de, na questão de tráfico de pessoas, ser o trabalho escravo a segunda pior forma de tráfico de pessoas. A primeira é a exploração sexual e os números
dizem isso. Como foi trazido, quase 80% do tráfico de
pessoas gira em torno da exploração sexual, sobretudo
de crianças, e, em segundo lugar, do trabalho escravo.
Aqui, no Estado do Amazonas – e aí eu chamo
a atenção dos Parlamentares para esta situação, porque o Estado do Amazonas, muitas vezes, desconhece
isso, principalmente os órgãos de fiscalização, porque
as áreas onde hoje estão concentradas a exploração
de trabalho escravo estão em áreas em que os órgãos
de fiscalização do Estado, muitas vezes, não atuam,
quem atua são os órgãos de fiscalização sobretudo
do Estado de Rondônia.
Então, quando há um problema na região de Lábrea, Boca do Acre, Apuí e Canutama, quem atua é a
Polícia Federal do Estado de Rondônia, é a Polícia Rodoviária Federal do Estado de Rondônia, então isso já
é uma situação que dificulta um relacionamento entre,
por exemplo, o Ministério Público do Trabalho com esses órgãos, porque a dificuldade de contato já é muito
grande, pela simples distância, então fazer uma operação, organizar tudo isso torna-se ainda mais difícil.
Então, seria necessário que houvesse uma concentração e um melhor aparelhamento, tanto da Polícia
Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal, principalmente de material humano e material em termos
de equipamentos, para que esses próprios órgãos de
fiscalização possam chegar mais rapidamente e ter
um contato, uma aproximação maior nessas áreas.
E falo realmente porque, hoje, o Ministério Público do Trabalho tem mais de oitenta procedimentos
envolvendo, nessas áreas, questões relacionadas a
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trabalho escravo, sobretudo na região de Boca do
Acre e na região de Lábrea; inclusive, no final do ano
passado, tivemos, aqui no Estado do Amazonas, quatro condenações de proprietários por danos morais
individuais e coletivos, pela prática de exploração do
trabalho escravo. Então, em Lábrea, dois fazendeiros
foram condenados pela prática de trabalho escravo.
Isso é uma realidade – e aí eu digo, Senadora,
que tive a oportunidade de residir no seu Estado, o Estado do Pará, por dois anos, e à época era Juiz, fiquei
dois anos como Juiz naquele Estado, e justamente na
cidade de Parauapebas, respondendo por Eldorado
de Carajás, Curionópolis e Canaã dos Carajás. Mas
também passei por outras regiões, Marabá, e sei da
dificuldade.
Não me interprete mal, mas, se nós não tomarmos providências urgentes em relação a essa situação, principalmente em relação a esse avanço que
está vindo de Rondônia, do Acre, de Mato Grosso e,
em menor proporção, também do Estado do Pará –
desculpe-me o que eu vou falar – nós possivelmente
vamos transformar o Amazonas, em curto ou a médio
espaço de tempo, o que hoje vem passando o Estado
do Pará, o Estado de Mato Grosso.
Então, é necessário melhorar a fiscalização, ampliar a fiscalização, mas não basta só isso, penso eu.
É necessário que a gente também invista – e aí eu
falo invista – em políticas públicas no trabalho preventivo, principalmente em torno de educação, melhores condições de trabalho... O Ministério Público
do Trabalho sozinho não vai conseguir resolver isso
e nem os órgãos de fiscalização. É necessário que o
Estado, e aí eu digo Município, Estado, Ente Federativo e a União invista realmente nessa situação para
que mude esse quadro. Trabalhem melhores políticas
públicas, campanhas, ações preventivas e, principalmente – aí eu falo aqui diretamente ao Secretário e
também aos Parlamentares – é necessário que haja
que se criem abrigos; assim como existe hoje o SAMU,
que é um sistema de apoio médico padronizado em
todo o País, que se crie um sistema de abrigo em todos os Estados, que houvesse esse abrigo. Por quê?
Porque hoje, aqui mesmo no Estado do Amazonas, e
isso tem sido muito comum no Estado do Pará, há a
reincidência de pessoas; pessoas que já foram resgatadas da condição análoga de trabalho de escravo ou
que já foram vítimas de exploração sexual em outras
fiscalizações foram encontradas na mesma situação.
Por quê? Porque, entre ficar naquela situação e passar fome, a pessoa acaba optando por aquela situação
degradante, aviltante.
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Então, é necessário se criar condições, políticas
públicas para resolver essa situação e evitar a reincidência.
Quero dizer que, no aspecto trabalhista, existem
condições de já dar um primeiro passo nesse apoio
ao trabalhador.
A Lei nº 8.036 que trata do FGTS, no caso de
resgate de trabalhadores, seja por exploração sexual, seja por trabalho análogo de escravo, permite que
essas pessoas, ainda que numa condição informal e
irregular, venham a receber, por um determinado período, o seguro-desemprego, por conta dessa situação aviltante.
Então, são essas situações que eu trago aqui,
e, só para finalizar, eu peço desculpas, eu sei que eu
já me excedi um pouco no tempo, mas essa questão
de trabalho escravo e exploração sexual não é uma
questão no Estado do Amazonas tão somente interna.
Nós temos questões inter-regionais, principalmente
de maranhenses vindo para o Estado do Amazonas;
já encontramos pessoas do Sul do País, migrando
pelo Estado de Mato Grosso, de Rondônia, também
se alojando, mas trago duas outras situações: existe
também o tráfico internacional, seja na exploração
sexual, seja de crianças que estão sendo levadas do
Estado de Roraima para as Guianas, para o Suriname,
e também recentemente tivemos o caso de trabalho
escravo dos chineses.
Não sei se recordam, mas, no final do ano passado, quatro chineses foram resgatados de uma empresa
que recebe incentivos fiscais do modelo Zona Franca
de Manaus; que já estavam aqui há vários anos, não
sabiam falar a nossa língua, vieram da China, apanhavam com cabo de bambu e comiam carne de cachorro.
Isso é um trabalho forçado, isso é uma redução
análoga de escravo que também deve ser coibida. E o
Ministério Público do Trabalho, juntamente com a Arquidiocese, está tendo uma preocupação, mas já está
fugindo aos nossos controles. E aí reitero a intenção
que o Secretário colocou em relação à questão das
nossas fronteiras.
Hoje nós estamos com um grande número de
haitianos aqui no nosso Estado; mais de mil haitianos estão no nosso Estado e, hoje, tanto o Ministério
Público do Trabalho quanto à Arquidiocese estão perdendo o controle, não têm mais condições. E, quanto
a essas pessoas que, hoje, ainda estão sendo alocadas no mercado de trabalho, possivelmente nós não
teremos mais condições para abrigá-las e certamente
essas pessoas poderão ser exploradas sexualmente
ou também encaminhadas para o trabalho forçado. E
é isso que a gente não quer.
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Então, chamo a atenção para essas situações
e parabenizo, para finalizar, a atitude da Senadora
Vanessa Grazziotin de trazer para o nosso Estado a
discussão dessa questão, que é o que hoje ainda representa uma chaga, uma chaga muito pesada, muito cara para o nosso Estado brasileiro. E parabenizar
também a Senadora Marinor Brito.
Parabéns.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Muito obrigado, Dr. Josiney pela sua
colaboração, e, antes de passar a palavra a Drª Neide, que aqui representa o Secretário de Segurança do
Estado do Amazonas, eu gostaria de solicitar, porque
percebo que as intervenções têm tido muito conteúdo
e têm se preocupado muito com algumas sugestões.
Óbvio que nós estamos gravando, fazendo as
notas taquigráficas, mas seria importante, até para
que o relatório pudesse ser fiel com aqueles que estão colaborando, que fosse encaminhado formalmente, por escrito, num papel, tudo isso que está sendo
proposto aqui.
Passo a palavra, agora, a Drª Neide Alves Alvarenga.
A SRA. NEIDE ALVES ALVARENGA – Srª Senadora Vanessa Grazziotin, Presidenta da CPI sobre
o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil,
Srª Senadora Marinor Brito, Relatora desta CPI, Secretário de Justiça Carlos Lélio Lauria, em nome de
quem cumprimento todas as autoridades desta Mesa.
Quero também cumprimentar as delegadas da
Polícia Civil, Drª Graça e Drª Carolina presentes, senhoras e senhores, estou aqui representando o Secretário
de Segurança Pública, Dr. Zulmar Pimentel dos Santos, para falar sobre o tráfico nacional e internacional
de pessoas no Brasil.
Estou aqui também com o estudo da Organização
Internacional para as Migrações, OIM, fornecido pelo
Diretor Regional do Cone Sul do órgão, que declarou
que uma mulher pode ser “vendida” para uma rede de
exploração sexual por 100 dólares a 1.600 dólares.
O estudo revela que as vítimas costumam ser
mulheres de classe social baixa que vieram de um ambiente de marginalidade com o entorno familiar instável,
além de precário nível educacional. Assim, com pequenas possibilidades de trabalho, essas mulheres estão
predispostas a migrar e cair em diferentes esquemas.
Formas para atrair.
Pasmem. Normalmente quem atrai são as próprias mulheres, mulheres ligadas de alguma maneira
com o âmbito familiar da vítima ou uma vizinha e até
mesmo membros da própria família que apresentam
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oferta de emprego bem remunerado no exterior ou em
seu país, mas longe da família.
Os captadores também recorrem a táticas com
a publicação de anúncios nos quais o trabalho a desenvolver não está claramente especificado: testes
de elenco para trabalhar no mundo da publicidade ou
como modelos e até sequestros.
Nós tivemos um caso no Estado de Tocantins, de
onde eu sou egressa. Em Gurupi, nós tivemos muita
expedição de passaportes e o delegado que cuidava
dessa área começou a proceder a diligências, abriu um
inquérito e começou a investigar aquelas pessoas que
tiravam passaportes. O que ele fez? Começou a ouvir
as pessoas: para onde elas iam. E descobriu-se que
elas estavam indo, a maioria, para a Espanha. O que
ele fez? Começou o trabalho e procurou, via Interpol,
a polícia da Espanha. E fizeram um trabalho conjunto.
No dia em que foi desencadeada a operação no
Brasil, desencadeou-se também na Espanha. No Brasil foram presas oito pessoas, homens e mulheres, a
maioria mulheres que aliciavam, agenciavam essas
mulheres e mandavam para a Espanha. E na Espanha
também foram presas outras pessoas que comandavam de lá o tráfico internacional de pessoas.
Então não adianta você ter a vítima, mas não
prender quem está por trás, quem está lucrando com
isso. E, como disse aqui alguém da mesa, as vítimas
são julgadas socialmente do lado negativo e são marginalizadas. Por isso muitas mulheres que entram nessa rede preferem se calar a contar que foram usadas,
que tiveram que se prostituir para pagar a passagem
aérea, no caso que estou contando, lá na Espanha. O
agenciador lá na Espanha segurava o passaporte e
obrigava essas mulheres a trabalhar, a se prostituir, a
trabalhar em boates – normalmente são subempregos
– para se manter naquele país.
Voltando ao Brasil, nós temos uma legislação precária. O Código Penal Brasileiro, no art. 231, prevê o
tráfico de mulheres: “Promover ou facilitar a entrada no
território nacional de mulher que nele venha a exercer
a prostituição ou a saída de mulher que vai exercê-lo
no estrangeiro. Pena: três a oito anos”.
Quando o tráfico ocorre internamente, normalmente o enquadramento legal é o crime de favorecimento à prostituição, art. 228: “Induzir ou atrair alguém
à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone. Pena: dois a cinco anos”.
No nosso tipo penal específico para tráfico interno
de mulheres, o Brasil deve centrar, se quiser realmente
enfrentar o grave problema do tráfico de mulheres. O
nosso Código Penal não define como crime o tráfico
interno. Esse crime acaba não sendo punido adequadamente e, consequentemente, o Brasil não adotou
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medidas concretas para punir, prevenir e reprimir o
tráfico interno de mulheres.
Como disse o nosso Secretário de Justiça, Dr.
Lauria, nós temos condições, sim, de enfrentar esse
problema com o Efron, o Enefron. São programas do
governo que estamos adequando para atuar.
A SSP, em conjunto com a delegacia da mulher
e com a delegacia do menor, tem condições de atuar,
de fazer um trabalho bem melhor para enfrentarmos
esse problema.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Drª Neide.
V. Sª traz aqui para a CPI alguns relatos de casos objetivos detectados já em pesquisas, mas que
mostram o quanto é deprimente esse tipo de crime.
Quando o Dr. Lélio sugere uma ampla campanha
no Brasil inteiro é porque nós entendemos que tratando
o tráfico de pessoas podemos trabalhar preventivamente, porque o tráfico de pessoas sempre está acompanhado de outro tipo de crime. As pessoas são traficadas
para ser exploradas. Então, essas sugestões que as
senhoras e os senhores estão nos repassando fortalecem o nosso entendimento de que é preciso pegar
mais nas mãos este tema, o tráfico de pessoas, para
que possamos, através dele e de uma vez só, coibir
uma série de crimes danosos às pessoas.
Para concluir esta nossa primeira fase, eu gostaria
de passar a palavra para o representante da Polícia Federal, o Delegado Roberto de Jesus Câmara da Costa.
Informo ainda que a Drª Neide, que acaba de
falar, é oriunda da Polícia Federal, mas hoje está na
Secretaria de Segurança do Amazonas.
Dr. Roberto, com a palavra.
O SR. ROBERTO DE JESUS CÂMARA DA COSTA – Bom dia, senhores e senhoras. Quero cumprimentar a Mesa, os membros que compõem essa Mesa e
parabenizar a iniciativa do Senado em realizar esta CPI.
Sou o Delegado Roberto Câmara. Chefio atualmente a Delegacia de Defesa Institucional. Estou
representando aqui a Superintendência da Polícia
Federal no Amazonas.
Como já colocado aqui na Mesa, desde 2003,
que foi o primeiro olhar para esse problema, a Polícia
Federal passou a dar uma atenção e buscar capacitação, sensibilização dos servidores para o combate
a esse tipo de crime.
A gente sabe que o tráfico de pessoas se confunde com diversos crimes. Como já foi colocado, é
um problema do mundo. Não é um problema aqui do
Amazonas ou do Brasil; é um problema mundial.
Fiz algumas anotações em razão das colocações
dos colegas. Creio que mais do que relatar as ativida-
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des que nós temos desempenhado, creio que vou ter
muito a responder nos questionários que deverão ser
feitos para a Polícia Federal.
Em 2009, houve uma audiência pública na Câmara Municipal. Eu estava assumindo a Delegacia de
Defesa Institucional aqui no Amazonas.
Já foi colocada a dificuldade de denúncias chegarem até a Polícia Federal. Muito se fala, há muitos
estudos, rotas são identificadas, mas são pouquíssimas as denúncias que chegam até a superintendência. Para poder informar, fiz um levantamento de 2008
até 2011. Em 2008, posso informar que foi instaurado
um inquérito policial; em 2009, dois inquéritos policiais; em 2010, quando começamos a ter esse olhar,
três inquéritos policiais. Desses três, dois se referem
a uma operação desencadeada no ano passado que
conseguiu desmantelar uma organização que traficava mulheres de Manaus para Georgetown, na Guiana.
Hoje, já estamos em julho de 2011, não há nenhum inquérito instaurado para apurar esse tipo de
crime.
Com relação às dificuldades que temos, para esclarecer um pouco, a Delegacia de Defesa Institucional
trata do quê? Ela trata de crimes eleitorais, conflitos
agrários, segurança de autoridades e dos crimes envolvendo direitos humanos. Existe uma unidade central em Brasília, aqui representada pela Delegacia de
Defesa Institucional.
Quanto aos crimes envolvendo direitos humanos temos: o trabalho escravo; o tráfico internacional
de seres humanos; e o crime de pornografia infantil
pela Internet, que é o que mais tem demandas, pelo
menos na Superintendência, nessa parte que envolve
direitos humanos.
Com a titularidade da Delegacia, conseguimos,
ao menos, centralizar. Em razão da rotatividade de servidores do Amazonas, especificamente, os inquéritos
acabavam ficando nas mãos de diversas autoridades e
tínhamos dificuldade de até prestar informações. Costumeiramente, somos demandados a informar quantos inquéritos temos em relação a esse tipo de crime.
Conseguimos centralizar, e agora ficou bem mais fácil
a pesquisa e até o trato da investigação.
Quanto à nossa fronteira, foi relatado aqui o problema da grande migração de haitianos. A fronteira de
Tabatinga é aberta, não há como fechá-la. O Estado do
Amazonas faz fronteira com dois países produtores de
droga. Com o efetivo já reduzido, sabemos que nenhum
órgão aqui terá os recursos ideais – tenho certeza de
que nenhum órgão trabalha com os órgãos ideais. Há o
problema intenso do tráfico de drogas naquela região,
mas não há como cobrar uma atuação de excelência
em todas as áreas.
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O grande foco, principalmente em Tabatinga, é o
tráfico de drogas, que leva e demanda todo o esforço
do efetivo daquela unidade.
Sou amazonense também e, portanto, não falo
só como representante do Departamento, mas como
cidadão.
O colega do Ministério Público do Trabalho colocou a dificuldade da Polícia Federal em algumas ações.
Realmente, não tive o cuidado de levantar a questão
do trabalho escravo, mas como ele colocou aqui, devo
relatar que há um inquérito de 2008; um de 2009; e um
de 2010, relacionado ao flagrante realizado na empresa que escravizava chineses.
O grande problema do trabalho escravo ocorre no
sul do Amazonas, que é atendido por outra delegacia.
Essa é uma questão operacional da Polícia Federal.
No Estado do Amazonas, nós temos apenas duas unidades da Polícia Federal. No Pará, que é o Estado da
Senadora, como foi colocado, segundo o que levantei,
temos, se não me engano, em Marabá, Altamira, Santarém e Redenção, fora Belém. Talvez seja por isso que
lá a questão do trabalho escravo venha mais à tona.
Nós só temos unidades em Manaus e Tabatinga. Esse
problema, essa deturpação deve ser verificada.
No Rio Grande do Sul, existem treze delegacias
da Polícia Federal. O Amazonas, embora tenha uma
dimensão enorme, possui apenas delegacia em Manaus e em Tabatinga.
Em razão dessa dificuldade operacional, de instruções, de investigação em localidades de difícil acesso,
o apoio é repartido. A Superintendência de Rondônia
atende ao sul do Amazonas, especialmente Humaitá,
Lábrea; o Acre atende a Boca do Acre, porque a dificuldade de locomoção e de recursos para partir de
Manaus e realizar essas diligências é imensurável.
Vejo também a dificuldade em relação a uma discussão séria quanto à exploração do tráfico. Precisa
haver uma regulação da atividade sexual, independentemente dos valores que tenhamos.
No caso de que tratei pessoalmente. Nele, verificamos que as atividades que elas realizavam em
Georgetown são as mesmas que elas realizam em
Manaus. Não podemos ficar cegos diante disso. Elas
são exploradas. Existem casas de prostituição aqui em
Manaus que são conhecidas.
Esta semana, tive contato com o oficial de ligação. A operação, graças a Deus, transcorreu rápido.
Chegou a notícia, conseguimos. A notícia chegou em
junho de 2010; em agosto de 2010, houve a prisão em
flagrante e o cumprimento de quatro mandados de prisão. Então, em dois meses foi verificado.
E mais, vale ressaltar aqui – não poderia esquecer – a integração com o Ministério Público Federal e
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a Justiça Federal. Em agosto, houve a autuação em
flagrante, o inquérito foi relatado; em dezembro, duas
foram condenadas. Tramitou rápido. No momento que
chega e os órgãos trabalham em conjunto, creio que
realmente o trabalho rende mais.
Devo avalizar as contribuições indicadas pelos
colegas quanto ao fortalecimento do PROVITA, que é
essencial, ao incremento das ações das Embaixadas
no exterior.
Creio que seja isso. Fico à disposição para receber os eventuais questionamentos. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) - Muito obrigada, Dr. Roberto.
Quero cumprimentar todos os nossos convidados que estão à mesa, porque todos foram muito disciplinados com o tempo, ajudando o bom andamento.
O SR. WASHINGTON RÉGIS (PMDB – AM) –
Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não, Deputado Régis.
O SR. WASHINGTON RÉGIS (PMDB – AM) –
Senadora, quero comunicar a V. Exª que tenho agora,
ao meio dia, uma audiência na Comissão de Saúde,
onde estamos intermediando a conversa entre os neurologista que trabalham para o Estado e o Secretário
Alecrim, a pedido do Governador, para que possamos ter um número maior de cirurgias realizadas no
Estado. O Presidente, Deputado Vicente, pediu que
eu não faltasse, para que possamos dar início a essa
conversação.
Então, peço licença e parabenizo a senhora e a
nossa Senadora, que nos visita. Sejam muito felizes
nessa ação, pois isso agride a todos nós e esperamos
ter um País mais justo para todos.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) - Deputado Régis, agradecemos a V.
Exª, eu e a Senadora Marinor, pela presença.
Antes de passar a palavra ao Presidente da Assembléia Legislativa, que também tem um compromisso
agora, para comunicar e agradecer pela presença ao
Deputado Fausto Souza, como também ao Deputado
José Ricardo, que aqui está.
Passo a palavra ao Deputado Ricardo Nicolau.
O SR. RICARDO NICOLAU (PRP – AM) – Muito
obrigado, Senadora Vanessa. Serei muito breve. Peço
desculpas aos convidados e agradeço a Senadora Marinor Brito pela presença, Relatora da CPI.
O tema discutido: tráfico sexual, tráfico de órgãos, trabalho escravo, adoção ilegal, é extremamente importante. O Amazonas, como o Brasil como um
todo, passa por muitos problemas sociais de oportunidades, problemas de segurança em nossa fronteira,
que é muito grande, por isso é muito difícil conter...
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Há pouca denúncia. Esse é um problema muito sério.
O nosso Delegado da Polícia Federal disse que, nos
inquéritos que foram instaurados aí, foi preciso fazer
um trabalho de conscientização para que as pessoas
pudessem denunciar, porque, se não houver a denúncia, não vai haver o inquérito, não vai haver a punição,
e o sentimento de impunidade vai ser cada vez maior
e o crime cada vez maior. Então, é extremamente importante que haja essa integração. Essa reunião, essa
audiência pública busca essa integração dos órgãos
para atuar de forma unida e mais eficaz.
Eu queria deixar aqui, para finalizar, uma solicitação. No ano passado, eu era presidente da Comissão
de Serviços Públicos e Transportes da Assembléia e
nós fizemos uma visita, uma fiscalização para ver as
condições de transporte intermunicipal, interestadual e
até mesmo para a Venezuela e a Guiana. Nós constatamos ali um problema muito sério que nós alertamos
à época, mas eu gostaria de reiterar, que é a questão
da fiscalização da saída de menores, a fiscalização
aqui na nossa rodoviária. Essa fiscalização, através
do Juizado de Menores, estava deixando de buscar a
certidão de nascimento, de realmente verificar se era
filho, se não era, se era parente. Constatamos que tinha só uma funcionária para atender todo o movimento,
Desembargador Sabino, e ela ficava Ali na sala para
fazer também os procedimentos de rotina. Comunicamos às empresas que as próprias empresas não estavam fazendo a verificação e menores estavam indo
acompanhados, sem nenhuma identificação. E dali
vai para outros Estados, como Roraima, dali vai para
a Venezuela, vai para a Guiana.
Então, deixo aqui, mais uma vez, essa solicitação
para que nós possamos, na nossa rodoviária, que tem
ônibus diariamente para a Venezuela e para outros Estados, intensificar esse controle, porque nós já temos
muitas dificuldades. Há coisas mais simples que são
eficazes também. Então, intensificar a fiscalização no
porto, nas saídas do Estado, para que haja essa identificação e diminua ou acabe a saída de pessoas e o
tráfico e até de adoção de crianças muito pequenas
em outros países.
Muito obrigado a todos. Parabenizo o Senado, as
Senadoras, por estarem aqui no Amazonas. Estaremos
aqui de braços abertos para recebê-los, quantas vezes
forem necessárias, para tratar desses temas tão importantes para o Amazonas, para o Brasil. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Deputado Ricardo
Nicolau. Quero aqui apenas reiterar o pedido de que
as informações que estejam disponibilizadas para a
Assembléia Legislativa e que possam ajudar o trabalho
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desta Comissão Parlamentar de Inquérito, nós teremos
muito prazer em recebê-las.
Senadora Marinor.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu
acho que a Assembléia Legislativa pode e deve contribuir no enfrentamento das violências, e eu sei que,
por parte de alguns Deputados e de algumas Deputadas, há o empenho nesse sentido. Mas eu acho que
institucionalizar um disque-denúncia, uma ouvidoria,
na Assembléia, estimularia a sociedade a denunciar,
ajudaria nessa mobilização social que se faz necessária. Eu estou muito assustada, Deputado, depois
do pronunciamento do delegado da Polícia Federal,
Dr. Roberto, com a ausência de processos, de inquéritos, de denúncias. Isso aqui é estranho a tudo o que
a gente tem de informação aqui no Estado, do Estado
e das relações que envolvem o tráfico e desse número de registros.
Eu queria pedir, em nome já da CPI, em meu
nome e em nome da Senadora Vanessa, que V. Exª,
junto com vossos pares, criassem legalmente aqui, por
decreto, como Presidente, que sabe que tem prerrogativas para isso, instalar um disque-denúncia, criar
uma página permanente de denúncias na página da
Assembléia Legislativa, como nós conseguimos agora, com poucos dias de instalação desta CPI, criar
na página do Senado federal. Eu acho que isso tudo
pode interagir, porque esse crime não se enfrenta se
não for em rede.
O SR. RICARDO NICOLAU (PRP – AM) – Muito
obrigado, Senadora. Nós temos aqui, de nossa autoria,
o 0800, tem um sistema funcionando, através da Comissão de Direitos da Mulher e do Adolescente. Também temos um programa chamado Chame, que não
só está no âmbito da Assembléia como das Câmaras
municipais, para receber denúncias tanto de ações
contra crianças, adolescentes e mulheres. A sua ideia
é extremamente válida e nós vamos providenciar para
que, tanto no nosso site quanto nas comissões que estão envolvidas com isso, possam haver esse link direto
e que a gente possa também repassar essas informações – lógico que de forma sigilosa – à Polícia Federal,
à Comissão do Senado. Muito obrigado pela sugestão.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin.
PCdoB – AM) – Obrigada mais uma vez, Presidente,
Deputado Ricardo Nicolau.
Antes de passar a palavra para a nossa Relatora, gostaria de dizer que, se os presentes tiverem
questionamentos para qualquer um dos que fizeram
exposição, a Mesa receberá e fará o questionamento
aos nossos convidados e convidadas.
No nosso segundo bloco falarão a Irmã Marie Henriqueta, a Delegada Linda Gláucia, Fabiana Salvador
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Reis, que representa a Polícia Rodoviária Federal, a
Drª Catarina, a Drª Michelle Vitória, a Drª Graça Prola e a Vereadora Lúcia Antony. Então, essas pessoas
comporão o nosso segundo bloco.
Passo a palavra, de imediato, para suas perguntas
e seus questionamentos, à Senadora Marinor.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Acho
que não só perguntas, mas tentarei interagir com a
contribuição de V. Sªs. Aproveito também para agradecer o atendimento imediato de V. Sªs aqui, prestando
essa colaboração ao nosso trabalho da CPI.
A gente evidencia, de pronto, pelas falas que existe uma deficiência de recursos humanos em todos os
setores. Obviamente que existe, além da deficiência, até
por não estar tipificado na legislação o crime de tráfico
de pessoas, a falta de preparo histórico das instituições
de fazer o enfrentamento. Tanto que a situação vem se
repetindo e aumentando cada vez mais, a ponto de a
gente evidenciar nas interfaces do crime de tráfico de
pessoas, como a questão do trabalho escravo, essa
situação muito pertinente que o promotor coloca.
O Estado do Pará não tem mais delegacias apenas porque o Estado decidiu, os governos decidiram.
Existe uma mobilização social, uma pressão social grande que tem exigido uma ampliação, uma descentralização do trabalho. É preciso que Estados territorialmente
grandes como os nossos, aqui na Amazônia, tenham
essa infraestrutura descentralizada, caso contrário não
vai, obviamente. E aí é preciso exigir, é preciso colocar
nos relatórios a identificação dos problemas.
Eu queria aqui fazer uma referência, no que diz
respeito à fala do Dr. Roberto, a uma questão que a
gente não pode confundir: a questão do direito à prostituição e do direito à migração, com a situação de exploração sexual, cerceamento de liberdade e a jornada
exaustiva desumana que as prostitutas têm quando
elas são apropriadas pelos traficantes.
É bom que a gente deixe isso bem claro, que o
direto à migração, o direito a exercer a profissão de
prostituta elas têm, embora tenham várias teses, vários pensamentos diferentes sobre essa questão que
têm sido debatidos em encontros e congressos. Mas
a gente tem que ter muito claro o que significa isso.
Bom, eu queria perguntar ao Secretário de Justiça
– que eu não vou errar o nome, não corro esse risco de
confundir, porque eu não tenho ainda intimidade, não
tenho muito conhecimento, embora eu tenha respeito e
um carinho muito grande pelo povo amazonense, que
acolhe muito bem o povo paraense, há um processo
migratório muito grande. Desde quando eu cheguei,
estou encontrando conterrâneos meus, até da minha
região, lá do Baixo e Médio Amazonas e Tapajós. Esse

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

direito de migração é um direto consagrado na Constituição, nas convenções.
Mas, uma ausência do Estado, em cada Estado
da região amazônica e do País, a falta de estrutura do
Estado é definidora para se ter uma ação mais efetiva,
é definidora para haver essa inter-relação. E aqui foi
bem colocado das dificuldades quando se trata de não
ter uma estrutura policial nas fronteiras, acabando por
exigir uma relação do Ministério Público ou de outros
órgãos com outros Estados. Então, também está muito
claro para a gente que essa relação entre os Estados
que fazem fronteira e os países que fazem fronteira
inexiste, pelas informações que V. Sªs nos trazem. É
preocupante, é preciso criar laços, é preciso fazer valer os tratados internacionais.
E a gente queria que fosse identificado por vocês
o que é que impede esse relacionamento, em primeiro
lugar. Por que é difícil a relação de um Estado para o
outro e do Estado do Amazonas com outros países que
fazem fronteira? Eu queria que vocês identificassem,
porque nós vamos tratar disso no âmbito do Ministério
das Relações Exteriores, vamos tratar disso com as
embaixadas, vamos buscar mecanismos para que esses laços se estreitem no enfrentamento desse crime.
Na opinião de V. Sª, Dr. Carlos Lélio, o tráfico de
pessoas é mais uma questão de segurança pública ou
de direitos humanos? Eu queria saber qual é a opinião
do Governo do Estado, como o Estado do Amazonas
vê isso. Para nós é importante ter essa definição.
Eu também queria saber desde quando foi instalado o núcleo de enfrentamento do tráfico de pessoas e, para o núcleo, para o Estado e para todos os
participantes desta Mesa, queríamos saber quantos
casos foram registrados. E vamos pedir, oficialmente,
que vocês remetam à CPI todos os casos registrados
e em que situação eles se encontram, no processo de
investigação, de julgamento, os registros que vocês
têm, para que a gente tenha também a possibilidade
de mapear o que existe oficialmente registrado.
É possível dizer que o mercado de exploração
sexual é uma forma de vida para as mulheres carentes
do Amazonas, ou o Estado acha que isso é um problema cultural? A gente está solicitando essa informação.
Ainda para o Dr. Carlos Lélio: Quais os fatos ou
evidências foram verificados que possam fundar suas
preocupações com relação a processos de adoção internacional por agentes diplomáticos estrangeiros? Com
aquele mesmo interesse de tentar encontrar uma saída.
Ao representante da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Ministério Público Federal: tanto o
Dr. Lélio quanto o Dr. Alexandre mencionaram a importância de campanhas de prevenção ao tráfico de
pessoas. Nós queríamos saber das instituições: Quais

Quarta-feira 17

33903

têm sido as ações específicas de seus respectivos órgãos para atender essa necessidade?
Vou fazer todas as perguntas e vocês também
respondem em bloco, porque acho que isso ajuda.
É possível dizer que, em regra, as vítimas de
tráfico de pessoas no Amazonas, seja para fins de
exploração sexual, seja laboral, são conhecedoras
dos esquemas de tráfico? Em geral, elas têm ciência,
mesmo que genérica, das obrigações e condições a
que estão sujeitas antes do processo, ou a situação
mais frequente é de engano e de surpresa?
É possível apontar, especificamente no Estado
do Amazonas, essas causas para o fenômeno do tráfico de pessoas, na opinião de vocês?
Qual é o perfil dos traficantes e aliciadores? São,
em sua maioria, pessoas conhecidas das vítimas, amigos e familiares? Há algumas posturas regulares das
vítimas de tentar ocultar e preservar a identidade dos
traficantes ou aliciadores?
É possível traçar, no âmbito do Estado do Amazonas, um diagnóstico do tráfico de pessoas praticadas
contra indígenas? Em que frequência e que forma de
recrutamento ocorre?
Bom, eu queria perguntar também para o Dr.
Roberto se, entre esses três casos registrados, esses
três processos registrados, está um processo recente
que tivemos conhecimento pela denúncia no site do
Senado, inclusive ontem à noite, relacionado com o
Dr. José Lauro Rocha da Silva. Em que estágio está
esse processo?
Nós queríamos também saber, no caso das pessoas que denunciaram esse processo, se vocês têm
alguma situação de proteção já estabelecida aos denunciantes.
Vou parar por aqui, por enquanto, para dar oportunidade aos nossos convidados. São perguntas que
podem ser respondidas por todos, a meu ver, porque
há muitas coisas que são gerais, que podem contribuir. Se alguém tiver já algum dado de quantitativo, de
situações de dificuldades, porque eu achei que faltou
um pouco mais, na fala de vocês, explicitar as dificuldades. Os dois aqui do meu lado se prenderam um
pouco mais nisso.
Nós ouvimos o relatório da Polícia Federal em
Brasília – a Senadora Vanessa se lembra bem disso –,
e estão disponibilizados para cada Estado, para tratar
desse tema, dois policiais federais. Como está essa
relação? Há pedido de mais efetivo? Há previsão de
concurso? Há demanda daqui da Superintendência?
A gente quer saber qual é a estrutura.
E da Secretaria de Segurança Pública, da estrutura de pessoal que pode estar disponível, qual é
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o contingente que pode estar sendo capacitado para
atender a essas ações? O que precisaria ter?
Eu vou ter daqui a pouco... Estamos solicitando
uma audiência com o Governador do Estado no final
da tarde, e tomara dê certo com a agenda dele, porque
também queremos levar para ele as demandas. Queremos dizer para ele o que viemos fazer aqui, nos colocando à disposição inclusive para intermediar emenda
parlamentar, intermediar abertura de financiamento,
de apoios, de aporte financeiro e político, porque não
adianta passar por aqui, vir, tecer um monte de críticas
e não tentar ajudar a melhorar a estrutura para que
o enfrentamento seja feito com mais resolutividade.
Por enquanto é isso, Senadora Vanessa.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Obrigada, Senadora Marinor. Também
vou fazer alguns pouquíssimos questionamentos e
aproveitar para que possa fazer uma rodada com esses
convidados, porque em seguida ouviremos os demais.
Eu perguntaria ao Secretário de Direitos Humanos
do Estado do Amazonas, assim como à representante,
a Subsecretária de Segurança aqui do Amazonas se,
na opinião do senhor e da senhora, esse tipo de crime
acontece mais na capital, ou seja, numa grande cidade,
ou se é um crime que tem uma maior ocorrência no
interior do Estado. E qual é a participação dos Municípios, do Poder Público municipal no enfrentamento
desse problema?
Perguntaria também aos dois qual a opinião dos
senhores – principalmente o Dr. Lélio que está há mais
tempo; a Drª Neide está há pouquíssimo tempo aqui no
Estado do Amazonas à frente dessa função, e talvez o
Dr. Lélio tenha mais condições de falar porque já vem
do governo anterior – sobre quais foram os avanços
detectados aqui no Estado do Amazonas, os avanços
práticos que puderam ser percebidos em relação ao
Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, plano que foi estabelecido, cuja primeira etapa
se encerrou no ano de 2010. Que impacto esse plano
teve para o Estado do Amazonas?
Perguntaria ainda ao Secretário, aos representantes do Amazonas...
Eu poderia deixar essa pergunta. Acho que na
segunda Mesa vamos ter mais o pessoal que trabalha
na linha de frente. Então, vou deixar essas perguntas
para a segunda oportunidade.
Gostaria de perguntar também sobre a parceira
do Estado do Amazonas, dos órgãos de segurança
pública, de direitos humanos, assim como sobre a
parceria dos órgãos federais que atuam no Estado do
Amazonas – a Polícia Federal, o Ministério Público do
Trabalho, o Ministério Público Federal. Que parcerias
temos com os países que fazem fronteira com o nosso
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Estado? Eu não diria com o Brasil, mas pelo menos
com o Amazonas. Se há um encontro regular entre esses no sentido de fazer uma verificação, de fazer uma
análise em relação a esse tipo de crime.
Por fim, pergunto a quem queira responder – todos falaram a respeito da legislação –, mas acho que
para nós da CPI seria muito importante: a legislação
brasileira é suficiente para o enfrentamento do tráfico
de pessoas? Ou a legislação brasileira é insuficiente,
é precária, no enfrentamento desse crime? E, se for
a segunda alternativa, quais são as sugestões que os
senhores dariam para o aperfeiçoamento da legislação
brasileira quanto ao enfrentamento desse problema do
tráfico de pessoas?
Era isso.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA)– Em
relação à questão da oitiva das vítimas, a gente queria deixar claro e estimular a sociedade a estimular as
vítimas a nos procurarem. Estamos buscando, junto
com algumas entidades da sociedade civil, identificar
algumas vítimas e já organizar um processo de oitiva,
com todos os cuidados legais e humanos de não expô-las, de não criar nenhum tipo de constrangimento.
Inclusive a nossa ideia, para proteger mais as vítimas,
é levá-las para serem ouvidas em Brasília, para evitar
exposição pública, para evitar um debate como esse.
Nós não queremos revitimizar ninguém, não queremos
que elas sejam mais ameaçadas ainda do que já estão
sendo por estarem vitimadas ou por já terem recebido
ameaças de que, se denunciarem... E é claro que isso
existe. Está aí o número pequeno de denúncias feitas,
segundo o Dr. Roberto, de formalização de denúncias
à Polícia Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Quem gostaria de iniciar? (Pausa.)
Dr. Lélio, pois não. V. Sª tem a palavra.
O SR. CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA –
Prometo ser bem objetivo nas respostas, talvez sendo
até omisso em alguns dados, mas certamente isso será
complementado pela Michelle quando ela se manifestar.
Segurança pública e direitos humanos – pergunta
da Senadora Marinor. Fazer segurança pública significa, em linhas gerais, proteger a sociedade e respeitar
os direitos humanos. Logo, não se pode optar por uma
ou outra. Essa questão do tráfico é uma questão de
segurança pública e de direitos humanos, e assim o
Governo do Estado do Amazonas encara a questão,
porque não se pode fazer opção nesse assunto. Ela é
uma questão de segurança pública e também de direitos humanos, porque é proteger a sociedade com
respeito aos direitos humanos fundamentais.
Como está o núcleo de enfrentamento ao tráfico
de seres humanos na Secretaria? Ele está aprovado,
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está na fase de aquisição de materiais, licitação para
aquisição desses materiais. Esperamos já nos próximos dias... – hoje mesmo tem uma comissão reunida
na Secretaria de Justiça para tratar dessa questão.
Logo, bem avançada.
Perguntou-se também sobre essa questão da responsabilidade dos entes federativos. Conversava com
a Senadora Vanessa aqui, inclusive desrespeitando a
sua fala, Senadora Marinor. Enquanto a senhora falava,
eu dizia à Senadora Vanessa que uma das grandes
dificuldades que temos – e aqui mesmo nesta audiência pública, salvo a minha amiga vereadora, Lúcia
Antony; não temos, salvo engano, um representante
do Município de Manaus. Sem o Município, não conseguiremos nada.
A senhora vai sentir essa mesma dificuldade e
vai outra proposta objetiva para a CPI do tráfico de
seres humanos: que, em todas as audiências públicas, tenha um representante com nível de decisão do
Município. Vou dar um exemplo prático. Estou dizendo
que em todas as audiências públicas é preciso... E o
José Ricardo, como grande Deputado sabe que, sem
o Município, não podemos fazer praticamente nada.
Vou dar um exemplo prático. Nós, agora mesmo,
estamos com grande dificuldade de instalar um posto
avançado aqui na cidade de Manaus, porque o Município que detém a titularidade do imóvel alega que
não pode ceder aquele espaço para implantação de
um posto avançado. Essa questão tem que ser tratada
sob a ótica dos direitos humanos; logo, uma questão de
Estado. Não é do governo do Estado de amazonas; é
uma questão de Estado e por isto me manifestei logo na
abertura desta CPI aqui na cidade de Manaus, porque
vejo com muita esperança os resultados desta CPI, Senadora Marinor e Senadora Vanessa, porque ela tem o
poder de sugerir, de mudar posturas e legislação. Para
não me alongar muito, acho que tem que haver esta
integração da União; já temos com a Secretaria Nacional de Justiça, pelo menos a Secretaria de Justiça e
Direitos Humanos, o Governo do Amazonas tem essa
parceria muito forte com os Estados e principalmente
com os Municípios. Se não tiver aqui um representante
do Município para decidir algumas questões nós não
vamos avançar em quase nada.
Vou tentar me manifestar sobre quase todas as
perguntas, não tirando...
A Senadora Vanessa lembrou bem: aqui não está
a FUNAI. Aprendi uma coisa na vida: cada macaco na
sua árvore. Prefiro que essa questão seja expressada
por especialistas. Vou falar do que conheço, mas entendo que é uma questão grave, muito grave e tem que
ser abordada com a presença da FUNAI, em respeito
à especialidade de cada questão.
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Foi feita uma pergunta quanto à exploração sexual, se ela é um mercado sexual... Ela é tudo. O tráfico de seres humanos, a exploração sexual é apenas
uma, talvez uma das maiores finalidades do tráfico de
seres humanos e tem que ser encarada dessa forma
e combatida. Tem que ter medidas repressivas e de
prevenção, principalmente, como foi falado aqui.
Quanto a adoção internacional, a senhora perguntou o que poderia ser feito. Eu fiz essa proposta porque
isso foi discutido aqui no Amazonas em 2004 com vários países. A CPI pode propor isto, uma fiscalização
mais rigorosa dos cartórios. Assim como a COAFI faz
no sistema financeiro, assim como a Receita Federal
faz com os cartórios, que têm que informar aquisição
de bens imóveis, para essa fiscalização nós temos que
ter uma atitude agora muito forte no que diz respeito ao acompanhamento da adoção dessas crianças,
principalmente a adoção internacional porque aí está
exatamente a figura da finalidade do tráfico de seres
humanos. As vítimas são conhecedoras da prática? Eu
diria que é uma questão cultural, sim. Isso foi falado
por vários colegas aqui da mesa, deve ser abordado
já na manifestação dos que ainda vão falar. Certamente elas são conhecedoras, mas o grande problema é
aquela ingenuidade que têm algumas vítimas de achar
que essa é uma prática natural, assim como ocorre
na pedofilia, na violência doméstica. Essas pessoas
conhecem sim alguns casos, mas não conhecem em
profundidade essa questão e a gravidade que têm.
Para não me alongar muito, as causas desse
fenômeno, temos, sim. Como foi proposto, vamos elaborar com a Michele, com toda a equipe da secretaria,
mesmo sendo discutido aqui, vamos encaminhar um
documento com todas essas propostas e esse diagnóstico da secretaria. Perfil dos aliciadores, temos, sim.
É um trabalho que a Michele vai apresentar depois,
temos um perfil já traçado tanto de traficantes, empregadores, consumidores, investidores, transportadores,
informantes, servidores públicos corruptos que atuam
nessa área, aliciadores, guias, cobradores, especialistas e pessoal de apoio nessa prática nefasta, lavadores
de dinheiro – e essa é uma questão em que a Polícia
Federal nesse momento está com um evento muito importante, e participei na terça feira, quanto à lavagem
de dinheiro aqui – e a questão dos seguranças que
são imigrantes ilegais que mantêm a ordem durante o
transporte das vítimas. Todo esse perfil, nós já temos
diagnosticado e vamos passar para a CPI.
A Senadora Vanessa faz um questionamento se
o crime ocorre mais na capital ou no interior. Essa é
uma questão que a gente sabe muito bem pelo volume:
isso ocorre certamente mais na capital. No interior do
Estado ocorre provavelmente com a mesma frequên-
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cia, só que a clandestinidade é maior. Aqui na capital
temos a possibilidade de implantar esses postos avançados e estamos engatinhando ainda nesse combate,
mas certamente no interior do Estado isso ocorre de
forma mais clandestina.
Responsabilidade dos Municípios. A Senadora
Vanessa levantou a bola exatamente para que, como
falei no inicio, cobre a responsabilidade dos Municípios. Assim como na execução da pena no sistema
prisional os Municípios lavaram as mãos quanto a
responsabilidade pelos presos que estão nesses Municípios, o crime foi lá mas o preso é mandado para a
capital. Também ocorre no que diz respeito ao tráfico
humano; como citei o exemplo, é preciso que os Municípios façam a cessão desses imóveis para que a
gente possa implantar no tráfico de seres humanos. A
proposta concreta que faço à CPI é que no seu relatório, ou antes até do final dos trabalhos, advirta a confederação nacional dos Municípios, são salvo engano
5.563 ou 5.564 municípios, que faça a orientação dos
Municípios nas suas reuniões do direcionamento para
participação dos Municípios nessa questão.
Os avanços no Amazonas são práticos do Plano
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas?
Sim, temos vários avanços, a criação do núcleo de
enfrentamento, a implantação desses postos avançados, a criação do disque-denúncia, mas eu queria
e vou deixar para o final para fazer justiça para responder a última pergunta: qual a parceria dos órgãos
com países internacionais? Eu queria deixar bem claro
que sem a participação da nossa amiga Graça Prola,
que talvez seja uma das maiores especialistas com
a Michele, aqui no Estado do Amazonas sobre essa
questão na Secretaria de Assistência Social, nós não
teríamos feito nada. Ela certamente vai se manifestar.
A parceria com esses órgãos. Acabei de receber informação da Michele de que fizemos a oitava reunião
da rede de parceiros no enfrentamento ao tráfico de
seres humanos e tem já um compromisso do Peru na
participação dessa rede e certamente vai ser o primeiro
país e vamos estender isso a outros países. Foi muito
bem lembrado pela Senadora Marinor.
Espero ter pelo menos pincelado algumas dessas questões. Certamente serei complementado pela
Michele. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Obrigada pela participação, Dr. Lélio.
Agora, a nossa secretária adjunta Neide.
A SRA. NEIDE ALVES ALVARENGA – Senhora
Senadora, em relação aos questionamentos da Senadora Marinor Brito deixo o assunto, o diagnóstico sobre
o tráfico humano no Estado a cargo da nossa delega-
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da de polícia Drª Linda Gláucia, que, com maiores e
melhores elementos, poderá explanar sobre o assunto.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Ministério Público do Trabalho agora.
O SR. JORSINEI DOURADO DO NASCIMENTO
– Muito bem, Senadora. Inicialmente, com relação ao
perfil dos traficantes. O que a gente tem constatado nas
operações é que a gente não consegue pegar o grande
mentor; geralmente nós nos deparamos que a figura
do gato, o intermediário, que normalmente tem uma
condição vamos dizer uma condição social um pouco
melhor do que aquele que está sendo traficado, explorado. E eu estou falando especificamente do trabalho
escravo. A gente tem se deparado com essa situação.
Quanto à questão dos índios, nós já recebemos
denúncias de envolvimento de vítimas indígenas sendo
submetidas a essa situação, mas durante as investigações nós não conseguimos constatar essa exploração.
Recebemos denúncias, mas não conseguimos apurar
nada nesse sentido.
Sigilo dos denunciantes.
Noventa e cinco por cento dos procedimentos
que são instaurados no âmbito do Ministério Público
do Trabalho decorrem de uma iniciativa pró-ativa do
próprio Ministério Público; poucas são as denúncias
que chegam até o Ministério Público do Trabalho. Então, nós, de acordo com o trabalho de mapeamento,
inclusive cito o apoio do SIPAM e do IBAMA também,
onde tem foco de queimadas, avanço de madeireiras.
A gente tem ido até esses locais e constatado essa
situação, sobretudo, de trabalho análogo ao de escravo. Eu sempre digo que aqui no interior do Estado do
Amazonas há uma dificuldade muito grande em relação
a esse trabalho análogo ao de escravo principalmente
porque está relacionado com a exploração da madeira,
com o desmatamento. A exploração da madeira gera
a madeireira e, muitas vezes, leva à carvoaria. Nessas atividades, além do trabalho aviltante, também há
muitas crianças trabalhando. Manicoré é um exemplo
disso. Aqui nas olarias, do outro lado do rio, na estrada
de Iranduba, também na região que vai para Itacoatiara, temos as pedreiras, os areais, perto da estrada de
Itacoatiara. Normalmente são constatadas essas situações por meio de uma atitude pró-ativa, inclusive no
âmbito do Ministério Público do Trabalho, de operações
com a participação de membros de outros Estados e
contando com o apoio da Polícia Federal e também
do Ministério do Trabalho e Emprego.
Por que eu digo que é com o apoio de colegas
de outras regiões? Porque hoje o Ministério Público do
Trabalho tem no Estado do Amazonas apenas onze
membros, que cuidam de todo o Estado, com sua sede
em Manaus. Então, hoje... Não sei se V. Exª conhece
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o nosso Estado muito bem. Só para deixá-lo a par da
situação: há locais em que passamos cerca de 20 a
23 dias para chegar ao Município, de barco. Outras
vezes, se formos de avião, temos de passar por dois,
três Estados, como ocorre, por exemplo, no caso de
Boca do Acre. A situação é bem complicada.
É por isso que eu digo que os investimentos,
principalmente na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal devem ser ampliados porque o custo de
uma passagem aérea de Manaus para essas localidades, muitas vezes, equivale, mais ou menos, a cinco
viagens em operações em outros Estados. Então, o
custo de um policial aqui, muitas vezes, é cinco vezes
o valor que se gastaria em outra região. Então, os investimentos também têm de levar em consideração
essa peculiaridade.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O senhor me permite, para não ter de voltar?
Dois pontos. Primeiro, eu queria saber o que
implicou esse último contingenciamento do Governo
Federal, dos 50 bilhões, em relação ao trabalho de
vocês. Há a questão do concurso público.
Segundo, a outra questão é relativa a todos os
relatórios de CPIs que antecederam a esta. Os dados
das ONGs que pesquisam essa questão na Amazônia dão conta do trabalho infanto-juvenil doméstico,
da migração no próprio Estado. Gostaria de saber se
existem, oficialmente, registros disso. Essa é uma realidade vista a olhos nus. Nas residências das pessoas mais abastadas, com poder econômico mais alto,
é comum haver uma menina trabalhando de babá, de
doméstica. Vocês têm registros oficiais disso? O que
tem sido feito nesse sentido?
O SR. JORSINEI DOURADO DO NASCIMENTO – Dando continuidade e respondendo à pergunta
de V. Exª, em relação às pessoas, no caso às adolescentes, que fazem trabalho doméstico, não temos
registro específico, mas existe um fenômeno comum.
Tenho trinta anos – não vou dizer apenas trinta anos
–, mas desde pequeno escuto dizerem que aqui na
cidade tem aquela figura “Esse aqui, o Fulano, é meu
afilhado”. Trazem o adolescente do interior, que fica
ali na casa a pretexto de estar cuidando dele, como
se fosse a figura do padrinho e a do afilhado, naquela
idéia de que está dando-lhe educação. Na verdade, a
pessoa está sendo submetida a uma situação de exploração no trabalho doméstico. Isso é muito comum
aqui. É claro que há exceções, mas a regra realmente
é a exploração do trabalho infantil, seja como babá,
ou até mesmo para atividades domésticas de modo
geral, serviços gerais.
Em relação à primeira pergunta, que é a questão
do impacto do contingenciamento, eu digo o seguinte:
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para o Ministério Público do Trabalho, como temos um
orçamento específico, isso, diretamente, refletiu, mas
em razão da independência financeiro-orçamentária,
nós tivemos certa liberdade quanto a isso. Porém, o
Ministério Público do Trabalho depende de outros órgãos – aí falo especificamente da Polícia Federal, da
Polícia Rodoviária Federal, do IBAMA, que são órgãos
federais, – para realização de suas operações. Eu não
sei como foi o impacto nesses órgãos. O que posso
dizer é que quando nós pedimos apoio, existe não
uma dificuldade, mas uma justificativa no sentido de
que nesses órgãos está faltando dinheiro. Eles estão
com dificuldade financeira para custear diárias, para
fazer essas operações de modo geral em termos de
equipamentos e, sobretudo, para manter esses policiais durante a operação, inclusive, a gente tem até o
costume de buscar o apoio dentro do Ministério Público em relação a essas pessoas quando do apoio nas
operações, seja na questão de segurança, seja mesmo
no apoio da elaboração de provas.
Quanto aos números – o Ministério Público do
Trabalho, como eu disse –, eu não os tenho exatamente, mas são mais de oitenta inquéritos civis que
temos hoje tramitando aqui no Estado do Amazonas,
relativos a trabalho escravo e quatro procedimentos
envolvendo exploração sexual de menores. Desses
oitenta inquéritos, nós já obtivemos, no aspecto cível,
ou melhor, não criminal, que é a atuação do Ministério Público do Trabalho, quatro condenações civis no
âmbito da Justiça do Trabalho, na região de Boca do
Acre, e uma condenação criminal – isso, acho, o Dr.
Alexandre deve comentar – na Justiça Federal, que
foi o caso dos chineses, que, no âmbito do Ministério
Público do Trabalho, ensejou a elaboração de um termo de ajustamento de conduta. Esse termo, somado
aos demais, chega, aproximadamente, a vinte termos
de ajustamento de conduta firmados pelo Ministério
Público do Trabalho com o objetivo, primeiro, de regularizar o ambiente de trabalho quando isso é possível,
porque em se tratando de trabalho degradante é muito
difícil resgatar isso e também na imposição de danos
morais individuais e danos morais coletivos, como eu
disse na minha primeira fala.
Parcerias.
Parcerias com órgãos internos...
Inclusive Dr. Alexandre faz parte disso, estamos
entabulando, estamos em vias de tratativas. Desde o
ano passado a gente está tentando constituir um grupo de trabalho para combater o trabalho escravo no
Estado do Amazonas, que será composto – essa é
a nossa intenção – pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, Marinha e
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Aeronáutica. Além do apoio do SIPAM e do IBAMA. O
SIPAM consegue mapear, por imagens, e saber onde
estão os focos de queimadas, e o IBAMA também, com
suas operações, tem como prestar essas informações.
Todos, como se pode ver...
Seria interessante também – aproveito e faço o
convite – a própria Secretaria de Estado de Justiça e
a Secretaria de Segurança Pública darem um apoio.
Só para não esquecer, a Polícia Militar Ambiental do
Estado do Amazonas também já foi chamada para as
tratativas porque ela tem seus braços, praticamente
em todo o Estado do Amazonas; portanto é um braço forte e está ligada a esse foco do desmatamento,
onde a gente encontra a situação de trabalho escravo.
A legislação é suficiente?
Só para complementar, parcerias internacionais,
infelizmente não as temos. O Ministério Público do Trabalho não as tem, até por que – penso eu – em nível
regional não teríamos atribuição nem competência
para tanto.
A legislação é suficiente?
Penso que hoje nós temos instrumentos legais,
sim, para enquadramento dos vários tipos de tráfico
de pessoas.
Aí vou dizer uma coisa: no ano passado, participei, em Brasília, inclusive com a presença do Senado
Federal, da Câmara dos Deputados, lá na Procuradoria da República do Fórum Internacional de Combate
ao Trabalho Escravo. Quem estava lá representando o
Senado era o Senador José Nery e também a Senadora da bancada ruralista, esqueci o nome dela, é a...
Senadora Kátia Abreu, que é da bancada ruralista. E
lá, o grande ponto que verificamos é a dificuldade de
se dar um entendimento ou uma interpretação ao que
venha ser especificamente o trabalho escravo, o que
significa trabalho escravo, porque a lei fala de trabalho
forçado. O que vem a ser trabalho forçado? Fala em
jornada exaustiva. O que é jornada exaustiva?
E aí vou dizer, Dr. Câmara, a gente já teve outras
oportunidades, isso está mudando, é claro, mas dificultou muito nos anos passados, a atuação da Polícia
Federal, e aí eu digo também ao Ministério Público Federal, no aspecto criminal, essa dificuldade de enquadramento, de interpretação do que vem a ser redução
análoga de escravo, do que é um aliciamento, do que
é uma servidão por dívida. Apesar de o Ministério Público do Trabalho já ter atuado no aspecto cível, mas
esse enquadramento para fins criminais, onde tem a
aplicação da penalidade, é muito difícil. É claro que digo
que está mudando. E digo que está mudando por quê?
Em uma das primeiras decisões, e muito boa,
por sinal, lá do Estado do Pará, do seu Estado, Senadora Marinor, de um juiz federal de Marabá, foram
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proferidas 29 sentenças, condenando as pessoas ao
trabalho escravo. Ele fez uma interpretação muito boa,
muito interessante, do que vem a ser a diferença entre
trabalho escravo e uma mera irregularidade trabalhista, porque a gente também não pode misturar a falta
de carteira de trabalho com trabalho escravo, que tem
todo um conjunto: falta de instalações sanitárias, carne
estragada, falta de água potável, enfim, condições que
levam ao aviltamento do trabalhador.
Esse entendimento atual é fez com que nós nos
libertássemos daquela ideia de que trabalho escravo
está associado à figura do trabalho forçado tão-somente, ou seja, aquela pessoa que é presa e não consegue se libertar do seu trabalho. Hoje, existe a figura
do trabalho forçado, mas também a figura do trabalho
degradante na modalidade do trabalho escravo, porque
hoje o foco, o fundamento para o enquadramento não
mais é a violação da liberdade, mas sim a violação da
dignidade da pessoa humana, que é muito mais ampla
que o simples conceito de liberdade.
Políticas públicas, como disse, realmente há uma
carência muito grande delas. Tenho que reconhecer o
trabalho da Secretaria de Justiça, principalmente do
Secretário Lélio, o trabalho que vem sendo desenvolvido
pela Michele, mais operacional, nos postos avançados.
A gente tem acompanhado. Claro que isso precisa ser
espraiado para todo o Estado. Está muito concentrado ainda aqui na nossa cidade, mas o Estado é muito
grande. E o grande foco, penso eu, de ocorrências, em
termos proporcionais, porque não tenho como comparar capital e interior, está no interior. Por quê? Porque o
Estado não se faz presente nessas áreas e, onde não
há presença de Estado, a situação perde o controle.
Então, penso eu que o interior precisa ser mais bem
assistido, inclusive com os trabalhos que estão sendo
feitos aqui e encaminhados. E é necessária, como foi
colocado pelo Secretário, a participação.
Encerro essa minha fala dizendo que o Ministério
Público do Trabalho, sobretudo no aspecto preventivo,
seja no combate ao trabalho escravo, seja também no
combate à exploração sexual infantil, tem desenvolvido
trabalhos de prevenção, como elaboração de vídeos
institucionais, inclusive no próprio site do Ministério
Público. Em outros Estados, conseguimos o apoio da
Rede Globo, e já conseguimos de outras afiliadas, para
divulgar isso em horários nobres, pelo menos uma vez
por dia, para dar conhecimento à sociedade em relação
a isso. Aqui, no Estado do Amazonas, ainda estamos
trabalhando junto com as emissoras para tentar colocar
esse vídeo institucional. Há também folders, sobretudo
a cartilha, que a gente chama a Cartilha do MPT na
escola, em que a gente vem não só com o objetivo de
capacitar os professores no sentido da necessidade

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de que a criança tem que estudar, de que a criança
tem que brincar e de que a criança não tem que trabalhar. Criança que trabalha tem prejuízo na sua formação psicológica, na sua formação moral. Portanto,
ela tem que estudar e brincar também. Temos também
coordenadorias nacionais onde são realizadas essas
operações a que me referi anteriormente.
E digo, ressaltando, para finalizar, que o Ministério Público tem um projeto de sucesso no Estado do
Mato Grosso do Sul e agora está iniciando no Estado
do Maranhão, que é o projeto Resgatando a Cidadania,
especificamente voltado para as pessoas que são vítimas de exploração sexual e de trabalho escravo. Esse
trabalho não conta ainda com apoio de financiamento
público. Parte de um apoio da Pastoral da Terra, que
é uma instituição fundamental nesse trabalho, que é
quem passa as informações para o órgão ministerial, e
de apoio de entidades como SESI, SENAI, justamente
não só para retirar pessoa daquela situação, mas dotar
de condições para que ela possa se libertar efetivamente e ter cidadania. Cidadania de que forma? Com
educação, com trabalho, com capacitação profissional.
Trago aqui, e desculpe a expressão, e vou “vender
esse peixe”. Para que esse projeto ganhe vôos mais
altos, é necessário que a gente tenha a participação
do Poder Público, porque é um projeto muito bom,
como já disse. Pelo menos o Estado do Mato Grosso
do Sul e o Estado do Maranhão, que é um grande fornecedor de mão de obra escrava, estão começando
a diminuir esses índices por quê? Estamos evitando
a reincidência.
Acredito que eu tenha respondido às perguntas
relacionadas ao Ministério Público do Trabalho e me
coloco à disposição para outros esclarecimentos.
A SRA. PRESIDENTA (Marinor Brito – PSOL
– PA) – Agradecemos e passamos a palavra ao Dr.
Alexandre.
O SR. CARLOS LÉLIO LAURIA FERREIRA –
Senadora, permita-me fazer somente um registro. Falei
sobre a necessidade da participação dos Municípios.
Acabei de receber informação da Michele de que aqui
estão presentes também as Secretárias Municipais de
Coari e a de Parintins.
A SRA. PRESIDENTA (Marinor Brito – PSOL –
PA) – Sejam bem-vindas.
Alexandre.
O SR. ALEXANDRE SENRA – Obrigado, Senadora, tentarei responder a todas as indagações. E,
por favor, ao final, se subsistir algumas não atendidas,
peço encarecidamente que repita.
Quanto a primeira delas: quais ações e se existem
ações específicas que o MPF vem desempenhando
preventivamente no combate ao tráfico de pessoas?
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Bom, atento á Portaria da Secretaria Nacional de
Justiça, que estabeleceu diretrizes para o funcionamento dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas
e tendo em vista que esse núcleo já se encontra estruturado no Estado do Amazonas, no ano passado,
o Ministério Público Federal promoveu uma audiência
pública tendo por objeto a discussão do assunto.
Passando ao segundo ponto: se vítimas sabem o
que vão fazer quando são vítimas desses aliciadores?
Via de regra, a experiência que o Ministério Público Federal tem nos casos que vem atuando, as vítimas sabem que atividades vão ser desempenhadas,
por exemplo, tráfico para fins de exploração sexual,
sabem que vão se prostituir no exterior. O engano
reside exatamente no fato das condições de trabalho
e, sobretudo, de jornadas e remuneração. A ilusão e
o engodo giram em torno das condições de trabalho.
As causas do problema são as mais diversas,
mas, sobretudo, são de natureza sócio-econômica e
escolaridade. Isso se infere do próprio perfil das vítimas, tendo em vista que pertencem à camada mais
pobre da sociedade e com baixa escolaridade. Sendo
que o perfil dos aliciadores normalmente existe uma
catarse, certa identificação entre aliciadores e vítimas
ao menos no que toca ao tráfico internacional para fins
de exploração sexual, ou seja, os aliciadores normalmente consistem em mulheres que em oportunidades
anteriores foram ao exterior para esse fim, e se prostituíram por quê? Porque elas vendem de forma mais
autorizada do que qualquer outra a promessa de que
as condições de trabalho são boas. Quando em verdade não são. Na verdade, a cadeia se estrutura no fato
de essas aliciadoras também receberem por estarem
recrutando novas meninas.
Apenas para pontuar essa colocação que estou
fazendo, no ano passado, existiram dois casos emblemáticos aqui no Estado. Um deles, acho que ambos
foram referidos pela Mesa, era atinente ao tráfico para
fins de exploração sexual, que foi a denominada Operação Dama de Ouro da Polícia Federal. Nessa situação,
entre os aliciadores havia especificamente uma mulher
que, em oportunidade anterior, tinha ido ao exterior
para exercer a prostituição, ou seja, independentemente da presença dos outros aliciadores. Imagino eu
que maior credibilidade ao discurso se confere àquela
pessoa que, num primeiro momento, foi vítima e que
agora está reproduzindo essa prática de tráfico internacional para fins sexuais falando que é uma boa. Até
porque normalmente essa pessoa, esse aliciador se
insere, ou ao menos já se inseriu, na mesma camada
de instrução, de escolaridade e socioeconômica das
vítimas que passa a recrutar.
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A postura das vítimas, conforme indagado pela
Senadora Marinor, se elas querem ocultar ainda esse
ciclo, essa cadeia viciosa ou não, de fato, infelizmente
a realidade com a qual a gente se depara é que elas
querem ocultar isso, sim. Sobretudo porque, delineado
esse primeiro perfil que majoritariamente as vítimas
já exercem a prostituição em território nacional, especificamente com relação ao tráfico para fins sexuais,
e pretendem se manter nesse mercado no âmbito do
território nacional, elas têm o receio de estar denunciando essa cadeia.
Com relação à questão de se existe envolvimento de indígenas no tráfico internacional de pessoas,
eu não disponho dessa informação, ou seja, não há
como eu discriminar se, dentre os casos levantados,
algum envolve indígenas, razão pela qual não vou me
pronunciar quanto ao tema.
Com relação ao caso de José Lauro Rocha da
Silva, salvo engano, ele encontra-se sendo investigado
em inquérito policial que não foi ainda relatado e que
não foi distribuído para a minha pessoa. Consta que
está sendo conduzido por um delegado de Polícia Federal e que as baixas estão sendo determinadas por
outro membro do Ministério Público. O do José Lauro
Rocha da Silva, se não me engano, envolvendo tráfico
internacional de pessoas para fins sexuais, envolve o
território dos Estados Unidos. Já foi relatado? Acabei
de receber a informação do delegado de que esse
caso já foi relatado, mas eu, de fato, não sei com qual
dos procuradores se encontra.
Agora, passo às indagações da Senadora Vanessa Grazziotin. Depois retorno para mais algumas colocações a respeito das indagações da Senadora Marinor, só para eu tentar esgotar, na sequência, os temas.
Perguntaram se a legislação brasileira é suficiente
ou não. Como eu enfatizei, acho que uma das principais dificuldades atuais dos órgãos de repressão gira
em torno da tutela fragmentária que a nossa legislação
confere a esse tema, ou seja, ao tráfico.
Apesar de o Protocolo de Palermo dispor como
uma cadeia unificada o tráfico de pessoas, ou seja,
abordar conjuntamente o tráfico para fins de exploração sexual, o tráfico para fins de remoção de órgão, o
tráfico para fins de trabalhos forçados ou em condições
degradantes, na legislação nacional, a gente precisa
recorrer a diversos tipos penais distintos para promover
esse enquadramento. A gente se depara com algumas
dificuldades, ou seja, o tráfico para fins de exploração
sexual atualmente já está regulamentado no art. 231
do Código Penal. Já o tráfico para fins de exploração
de trabalhos forçados, além dos tipos a que eu tinha
referido na primeira explanação, como o Dr. Jorsinei
bem colocou, existe ainda a possibilidade de capitula-
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ção dessas condutas como sequestro ou cárcere privado. E há ainda a configuração da quadrilha: a gente
precisa discriminar qual crime essa quadrilha está
praticando. Quadrilha em si é a reunião de pessoas
com o objetivo de praticar crime. Então não é possível
que o Ministério Público capitule um grupo de cinco
pessoas, por exemplo, como formação de quadrilha se
esse grupo tiver por fundamento uma prática que não
esteja prevista na legislação como crime, mas apenas
no Protocolo de Palermo. A gente precisa configurar
a quadrilha e, para o próprio crime de quadrilha estar
tipificado, discriminar que crime da legislação pátria a
essa quadrilha estava praticando.
Bom, ainda como decorrência dessa dificuldade de tipificação, de adequação dessas condutas à
legislação penal pátria, isso acaba resultando numa
dificuldade para o próprio levantamento de dados. Eu
levantei aqui, por exemplo, que, ao menos nos casos
mais emblemáticos, atualmente existe um procedimento investigatório criminal no Ministério Público Federal,
frente ao que levantei dos dados do sistema do MPF,
um inquérito policial em fase de diligências, uma ação
penal sem instrução iniciada, que ainda está em fase
de citação dos réus, e duas ações penais em curso.
Essas duas ações penais em curso são aquelas referentes à operação que foi deflagrada no ano passado,
Dama de Ouro. E em relação a ambas já houve sentença parcialmente condenatória, tendo o Ministério
Público Federal recorrido com o fim de elevar a pena,
sobretudo porque os juízes de primeiro grau substituíram as penas privativas de liberdade por restritivas
de direito, entendendo o Ministério Público Federal
que a gravidade do fato não compactuava com essa
substituição. Houve ainda uma sentença absolutória
transitada em julgado.
É importante enfatizar que esse dado se refere
especificamente ao tráfico de pessoas e que é difícil o
próprio levantamento de dados em decorrência dessa
fragmentação de tipos legais, ou seja, não há como a
gente digitar um parâmetro tráfico de pessoas e conseguir um resultado que espelhe todos os casos que,
de acordo com o Protocolo de Palermo, se subsumam
àquela discrição típica de tráfico internacional de pessoas, porque, para isso, a gente precisaria fazer um
levantamento de todos os casos de aliciamento de
trabalhadores, de todos os casos de sequestro, de
cárcere privado e aí viria um número infindável de feitos que não teriam relação direta com o objeto da CPI.
Passando desse ponto, o ponto seguinte é se
existem termos de cooperação ou encontros de esforços com outros países. Com relação a esse tema,
termos de cooperação deverão ser tratados junto à
Procuradoria-Geral da República, razão pela qual não
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disponho dessa informação, sendo certo que o Ministério Público Federal no Amazonas, como Procuradoria
da República no Estado, não tem atribuição para firmar esses termos de cooperação. Sem prejuízo disso,
frente a casos pontuais, não tem havido dificuldades
de interlocução com outros órgãos.
Agora, se essa prática de tráfico ocorre mais na
capital ou no interior, à luz dos casos que vêm passando pelo Ministério Público Federal, a gente se depara
quase que com exclusividade com casos que envolvem
tráfico de pessoas na capital, o que acho um péssimo
sinal. Não é crível a gente entender que, na capital,
ou seja, onde as instituições se fazem mais presentes,
onde as condições sociais não são tão graves como
no interior, onde a escolaridade não é tão baixa como
no interior, o terreno seja mais fértil para esse tipo de
prática. Acho que isso aí é um indicativo bastante pessimista de que, acima de tudo, o Estado não se tem
feito presente no interior e essas práticas não têm sido
noticiadas à autoridade competente.
Só para ilustrar, o Ministério Público Federal conta
com dez procuradores no Estado do Amazonas para
responder por todas as questões, sendo que a parte
de direitos do cidadão do Estado compete unicamente
a um membro, que tem que trabalhar diante dos direitos do cidadão, envolvendo saúde, educação, tráfico
de pessoas e outra série de questões.
Deixe-me ver se faltou alguma indagação. Sim,
queria só fazer mais algumas colocações. Dos dois
casos emblemáticos que foram levantados a respeito
da Operação Dama de Ouro, envolvendo o tráfico de
mulheres para a Guiana Inglesa e o trabalho escravo
que foi constatado numa empresa aqui do Município de
Manaus, nessa Operação Dama de Ouro, por ocasião
da prisão em flagrante de duas mulheres que estariam
sendo levadas para território estrangeiro – inclusive,
eu me fiz presente numa das audiências de instrução desse processo –, eu me deparei com um quadro onde as vítimas relutam muito em juízo em depor
contra aquela cadeia de exploração de pessoas, e não
é, muitas vezes, porque elas tenham receio. Para as
vítimas que não conseguiram ao menos, na ótica das
vítimas que tiveram frustrado o seu intento de sair do
País, aquele traficante ainda é um benfeitor. O Estado,
como coloquei na primeira vez, foi quem inviabilizou
esse intuito delas e, como a Senadora Marinor Brito
bem colocou, o importante é a gente conseguir traçar
essa divisória entre a exploração, o tráfico de pessoas
para fins sexuais e o que, de fato, são as rotas migratórias, a autonomia da vontade da pessoa se prostituir,
da pessoa fazer isso daí em território nacional ou no
exterior. Não pode haver discriminação.
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O outro caso, o da empresa SIFEC, e não há
problema em citar, até porque foi amplamente divulgado na mídia, à época, é com relação ao tráfico de
pessoas que estava ocorrendo no âmbito do Município
de Manaus. Foram identificado dentro dessa empresa
trabalhadores chineses mantidos em condição análoga
à de escravo. É um caso bastante emblemático porque,
diversamente de casos que geralmente despertam
perversidades e dificuldades de atuação, envolvendo condições degradantes de trabalho por jornadas
exaustivas, existia muito bem caracterizada a redução
à condição análoga de escravos, porque os trabalhadores eram mantidos em cárcere privado, submetidos
a castigos corporais, caso tentassem fugir, privados de
água e comida, tanto assim que eram obrigados a comer carne de cachorro. Esse caso não é um caso que
espelha a dificuldade de nenhum dos órgãos em coibir
essa prática. A gente está diante da dificuldade que
tem em atuar em casos em que não está tão evidente
assim a redução à condição análoga de escrava, ou
seja, como a gente deve compreender as condições
degradantes de trabalho à luz da realidade local? No
caso do tráfico de mulheres, como é que a gente deve
compreender esse tráfico, se vítima tiver anuído? A que
ponto que a gente pode admitir que ela preste o seu
consentimento e que esse consentimento seja válido,
se ela está inserida em condição de vulnerabilidade,
em uma deficiência econômica?
De todo exposto, ainda que a gente venha a atuar
nesses casos mais graves, é necessário que a sociedade nos traga as informações. Como bem colocado
por todos aqui, não é mistério nenhum que o Estado
não se pode fazer presente em todos os lugares ao
mesmo tempo. Então, ele conta necessariamente com
a participação da sociedade civil.
Por hora, eram essas minhas colocações.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Agradecemos ao senhor, Dr. Alexandre, pela colaboração.
A Senadora Marinor, que é a nossa Relatora,
já fez a solicitação, mas vamos formalizar para que
a gente possa ter cópia desses pouquíssimos, que é
algo que nos chamou muito a atenção, inquéritos, dos
processos que estão em curso para que a gente tenha
conhecimento de como as coisas funcionam.
Quero dizer que concordo com V. Sª. Da capital
vêm as denúncias. Temos notícias, não exatamente no
Amazonas, mas na região amazônica, de que principalmente o interior tem sido um alvo muito frequente desse
tipo de ação, e isso não nos chega ao conhecimento.
Passo a palavra ao Dr. Roberto que representa
a Polícia Federal.

33912 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Senadora, eu gostaria de incluir para o Dr. Roberto também,
quando ele for se manifestar, mais um item. Se puder
nos situar, é o processo penal ao qual responde o
norte-americano Richard Wayne Schair, que também
responde a uma investigação criminal nos Estados
Unidos. Queria que ele pudesse me situar nesses dois,
se tiver como me ajudar.
O SR. ROBERTO DE JESUS CÂMARA DA COSTA – Bem, fiz algumas anotações para tentar atender
a todas as requisições.
Inicialmente, quero esclarecer que, talvez, me
tenham interpretado mal, pois a Polícia Federal não
tem essa visão de que deve combater a prostituição.
A gente tem esse cuidado de que a gente deve atuar
especialmente na exploração das pessoas que são
utilizadas no ramo da atividade sexual.
Coloquei essa questão principalmente para que
a sociedade, pela sua sensibilidade, torne esse problema realmente visível. É difícil a gente convencer a
sociedade de que deve denunciar essa exploração se
na esquina da Zona Leste a gente vê crianças oferecendo seus corpos.
Com relação á tipificação legal, creio que os colegas entraram bem no tema. Há a tipificação referente
ao tráfico internacional e também ao tráfico interno de
pessoas para o fim de exploração sexual. A gente vê
no trabalho escravo uma definição mais clara, limitada
para o enquadramento dos casos.
Com relação a campanhas de prevenção, o que
a Polícia Federal faz, por ocasião das expedições de
passaportes, é entregar folhetos que noticiem esse tipo
de crime. A gente sabe que o alcance é bem limitado
porque a vítima, quando vai tirar o passaporte, já está
aliciada, já está convencida e não vai revelar ali que
está sendo utilizada. Esse tipo de campanha é mais
para informar a sociedade de que o problema existe,
a fim de que todos tenham conhecimento.
Concordo na íntegra com o que foi colocado a
respeito do conhecimento das vítimas. Em regra, elas
sabem que vão para a atividade de exploração sexual
e o que ocorre realmente é com relação às condições
de trabalho que não são as oferecidas. Vou citar a operação Dama de Ouro, intitulada com esse nome exatamente por isso. Não por causa do convencimento, do
aliciamento das mulheres. Era pintada uma situação
de que iria ganhar dinheiro, iria ganhar vantagens econômicas que, de fato, não se concretizavam no local
da atuação das vítimas.
Com relação às causas também foi colocada a
vulnerabilidade, a condição econômica e social das
vítimas. No perfil desses aliciadores, pelos casos que
temos, pelos casos em que atuamos, verificamos real-
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mente a situação de pessoas que passaram por esse
tipo de situação, que fizeram viagem, que tiveram algum retorno e que, agora, convidam outras pessoas,
informando que seria bom, que seria uma vantagem,
que, por vezes, não se concretiza.
A questão dos indígenas. Falei que não há casos
ainda nesse ano. Há uma requisição que ontem estava
na minha mesa que cita algumas situações que podem
ser. A gente vai iniciar uma investigação e pode ser
que haja alguma situação de tráfico de crianças indígenas, senão para o exterior, pelo menos para outras
unidades da Federação.
Cumpre esclarecer que inquérito não significa
que ocorreu. A gente apura a notícia e, em vários dos
casos, a gente não configura realmente que tenha
ocorrido crime e, nos que se configura, a gente faz o
indiciamento para o Ministério Público Federal formar
a opinião.
Com relação ao caso de que foram solicitadas
informações, é o mesmo caso. As duas pessoas citadas se referem ao mesmo caso. Eu não conduzi a investigação, mas tenho conhecimento. Por ocasião da
remoção do colega, da autoridade policial que presidiu
todas as investigações, ele me passou para que eu finalizasse. Corre em segredo de Justiça, mas vou lhe
falar no fato. O fato era sobre agências de turismo que
financiavam pacotes para pesca. Pessoas dos Estados
Unidos viriam para o Amazonas, especialmente para o
interior do Estado, Autazes e Barcelos, e não somente
praticavam a pesca esportiva. Foi caracterizada situação de exploração sexual de mulheres inclusive menores de idade. Basicamente isso envolve esse inquérito perguntado pela Relatora. O inquérito foi relatado
com indiciamento, creio, de quatro ou cinco pessoas.
Foi relatado em julho de 2010 para apreciação do Ministério Público Federal. Não tenho conhecimento se
virou ação penal. Não retornou para cumprimento de
diligências. A última informação que tenho...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O senhor sabe localizar onde está agora o inquérito?
O SR. ROBERTO DE JESUS CÂMARA DA COSTA – Se não está no Ministério Público Federal, há
uma ação penal.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pois
não, eu vou querer saber e, respeitando o sigilo de Justiça, vou antecipadamente solicitar, pela CPI, acesso
aos autos, tudo o que tem, porque a CPI vai acompanhar o andamento desses processos.
O SR. ROBERTO DE JESUS CÂMARA DA COSTA– Só para fazer um casamento com a informação
dada pelo delegado, diante do levantamento que eu
tinha feito no âmbito do Ministério Público Federal a
respeito de ações penais em curso, é provável que
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essa investigação tenha se convertido na ação penal
que eu mencionei, cuja instrução processual penal
não tinha sido iniciada ainda, ou seja, uma ação que
estaria em fase de citação dos envolvidos, mas de fato
desconheço até o número desse processo.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu tenho o número dos dois.
O SR. ROBERTO DE JESUS CÂMARA DA COSTA – É porque ele não está realmente nessa lista. É o
que foi colocado com relação à dificuldade de enquadramento. O enquadramento não é de tráfico internacional. Não houve pessoas que vieram para cá serem
exploradas. É o que a gente denomina turismo sexual:
pessoas vêm para cá e exploram mulheres da cidade.
Isso não se enquadra especificamente no tipo penal do
tráfico internacional de seres humanos. Em que pese,
pela autoridade do Presidente, foi feita a analogia com
a questão do tráfico interno, pelo fato de algumas das
mulheres serem levadas de Manaus, por meio de lanchas, para o interior do Estado, o que deu para caracterizar como tráfico interno, vinculando a competência
da Justiça Federal em razão da transnacionalidade do
fato. Ainda nesse caso, posso relatar a dificuldade de
acesso às evidências, pois o crime ocorre em embarcações no meio dos rios amazônicos, escondidos, o que
torna difícil de levantar elementos para caracterizar a
exploração ali. Em que pesem todas as dificuldades de
colaboração das vítimas, foram encontrados, mediante instrumento de busca e apreensão, elementos que,
no entendimento da Polícia Federal, caracterizavam a
ocorrência do crime.
O colega colocou também a respeito da colaboração das vítimas. A pergunta da Senadora foi sobre
o apoio às vítimas referentes a esse caso. Como foi
colocado, elas não querem. Já sofreram bastante violência e muitas delas querem esquecer o fato. Quando são chamadas, é uma dificuldade. Esse caso específico deu repercussão nacional e internacional. A
Embaixada americana veio a Manaus – e acompanhei
esse caso –, fez reunião com a Polícia Federal e com
o Ministério Público Federal.
Acredito que seja de fato desse caso que deve
estar se iniciando a ação penal, porque ainda hoje me
ligam perguntando a respeito desse fato, denunciantes.
No caso, parece que havia uma concorrência no ramo
da pesca esportiva e o denunciante tem bastante interesse. Liga e tem até informações. Segundo informou,
houve já denúncia do Ministério Público e deve estar
em andamento.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agora
tem mais uma que vai ficar no pé das autoridades aqui.
O SR. ROBERTO DE JESUS CÂMARA DA COSTA – Com relação à restrição orçamentária, realmente
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está bem difícil o trabalho da Polícia Federal este ano.
Devo confessar que está difícil. Os recursos estão escassos. Temos feito reduções drásticas. Pelo que tenho conhecimento – não tenho autoridade para falar,
mas a gente acompanha, vivencia –, para as diárias,
o dinheiro do ano já encerrou ou tem bem pouco para
encerrar. Não deve dar mais um mês. Isso dificulta as
operações em andamento da Polícia Federal e até
do setor. Então, atingiu de fato o desenvolvimento do
trabalho como um todo na Superintendência do Amazonas. Como todos sabem, já é difícil a locomoção a
outros Municípios, a instrução de inquéritos.
Essa restrição também ocasionou a falta de perspectiva de concurso público. Havia programação de
concurso público no primeiro semestre. Estamos encerrando o primeiro semestre e não abriu. Creio que
não abrirá este ano. E o que vemos é a redução do
quadro do efetivo da Superintendência do Amazonas,
inclusive com algumas remoções para outros Estados.
Então, o recurso humano, que já é reduzido, está cada
vez menor aqui no Estado.
Como coloquei, na delegacia, existem cinco, seis
agentes para tratar de condução de presos, cumprimento de mandato de prisão, instrução de 300 inquéritos
policiais, sendo que eu tenho 100 e o outro colega tem
180, segurança de autoridades, conflitos indígenas,
quando aparecem, conflitos agrários. Então, sempre
tem colegas que estão viajando, dois ou três. É difícil
estabelecer o que é prioridade. A gente tenta saber o
que não é prioridade. Conflito agrário, quando acontece, é caso imediato. Conflito indígena também tem
que ter uma atuação imediata. Questão de segurança
de autoridade, se a autoridade requisitar segurança,
temos que fazer e temos que fazer com excelência.
Realmente, é grave a questão dos recursos humanos
da Superintendência.
Com relação a pedido de número de casos, seria interessante delimitar o período, até para a gente
tentar um aprofundamento na busca desses casos que
são afetos e acabam se relacionando com o tráfico de
pessoas. A Polícia Federal tem agora um sistema cartorário, que facilita a pesquisa, o levantamento desse
tipo de dados.
Bem, se faltou algo, peço que a Senadora coloque para eu complementar.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Obrigada.
Então, a senadora Vanessa está dando uma
entrevista aqui atrás, considero que essa etapa esteja respondida. De algumas necessidades que estão
demandadas ainda para nós, vamos fazer os pedidos
oficiais, através de ofícios da CPI, para podermos re-
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ceber das autoridades a complementação dos dados
e das informações que vocês nos trouxeram.
Quero agradecer imensamente a cortesia, o desprendimento de vocês de estarem até este momento
aqui com a gente. Foram muitas perguntas respondidas, tenho certeza, dentro das possibilidades e da
competência de cada um dos que estão aqui.
Quero, agradecendo a presença de vocês, desfazer essa etapa da Mesa, e dizer que a Comissão de
Direitos Humanos do Senado, a CPI, a Presidência
dos Direitos da Infância e Adolescência, a qual eu presido, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão
do Trabalho Escravo, de que eu sou integrante, estão
à inteira disposição de vocês para auxiliar, interagir,
facilitar, abrir caminhos para que o trabalho seja feito da melhor forma possível pelas instituições, pelos
servidores públicos que atuam com vocês. Agradeço
neste momento.
Os nossos telefones, e-mail, contatos pessoais
vão ficar à inteira disposição de todos vocês, de todas
vocês. Tendo qualquer novidade, qualquer possibilidade de voltar a fazer interlocução com vocês, a gente
deixa essa canal aberto de ida e vinda.
Muito obrigada!
Agradecemos e vamos passar aqui à Senadora
Vanessa, para fazer a convocação; o convite, aliás,
porque isso não é uma convocação. Ainda não fizemos
nenhuma convocação. Temos certeza de que vamos
fazer, mas por enquanto são convites, para que a gente
possa dar prosseguimento à segunda etapa do nosso
trabalho de hoje.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Obrigada, Senadora, que já fez os
agradecimentos. Eu apenas reforço os agradecimentos
ao Dr. Alexandre, à Drª Sara, ao Delegado Roberto,
à Drª Neide, enfim, ao Dr. Jorsinei e ao meu querido
amigo Lélio, porque não é o Sérgio, é o Lélio. Obrigada. A gente convida, se os senhores e as senhoras
puderem, para que continuem conosco.
Convidamos, sem qualquer intervalo, para compor
a mesa, a Irmã Marie Henriqueta Cavalcante, que é
Coordenadora da Comissão de Justiça e Paz da CNBB
Norte II. Irmã Marie, muito obrigada pela presença. Ela
veio lá de Belém para estar conosco na audiência do
dia de hoje.
Convidamos a Srª Delegada Titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que aqui
representa o Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Amazonas, Drª Linda Gláucia, para compor a
mesa conosco.
Convido a Srª Fabiana Salvador Reis, representante do Superintendente Regional da Polícia Rodovi-
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ária Federal do Estado do Amazonas. E a gente pede
desculpa, porque só ontem chegou na Polícia Rodoviária Federal o convite para estar aqui. Mas eles estão
sendo representados e nós agradecemos imensamente.
Convido a Drª Catarina Saldanha Torres, que é Delegada Titular da Delegacia de Ordem Política e Social.
Convido ainda a Drª Graça Prola, que é Secretária
Executiva de Estado, que nesse ato representa a Secretaria de Assistência Social do Estado do Amazonas.
E convido, por fim, a Vereadora Lúcia Antony, aqui
da cidade de Manaus, para que tome assento conosco.
Eu quero pedir desculpas, em meu nome e da
Senadora Marinor, por não ter comunicado às autoridades num momento anterior, mas comunico agora e
agradeço a presença da Secretária Municipal Extraordinária da Mulher e dos Direitos Humanos de Coari,
Drª Geralda, que está conosco aqui. Muito obrigada.
Envie nossos abraços ao Prefeito Arnaldo Mitouso.
Agradeço a presença da representante da Secretaria do Estado de Educação do Amazonas, Drª Graça
Passos; da representante do Alto Comissariado das
Nações Unidas para Refugiados, no Amazonas, Srª
Isabel Pereira; do representante da Conferência dos
Religiosos do Brasil, regional do Amazonas; do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher; do SINTEAM,
que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do
Estado do Amazonas; da União Brasileira de Mulheres;
e da Articulação de Mulheres do Amazonas.
Estando composta a mesa, nós estamos aqui
com um intervalo não oficial – oficioso – mas a gente
compreende. E eu gostaria de passar a palavra, de
imediato, à Irmã Marie Henriqueta, para que possa
fazer as suas colocações. E o período é o mesmo da
mesa anterior, em torno de dez minutos.
Ah! Desculpa. Eu estou aqui porque pulou a lista.
Olha, Drª Michelle, não fui eu que pulei, não. É porque
eles mesmos não digitaram aqui. Mas eu chamo... Não.
Fui eu que pulei. Desculpa. Inclusive, nós falamos aqui
no intervalo forçado também que ela que teria muitos
dados. O Dr. Lélio, nosso Secretário, falou muito a respeito. Então, venha para a mesa conosco, Drª Michelle.
Drª Michelle é a Diretora do Departamento Estadual de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça no
Estado do Amazonas. Muito obrigada, Michelle.
A Drª Michelle sempre participa conosco em várias atividades em Brasília e tem um trabalho fantástico, principalmente com as minorias aqui no Estado do
Amazonas. Muito obrigada e desculpa, Drª Michelle.
Pois não, Irmã Marie.
A SRA. MARIE HENRIQUETA CAVALCANTE
– Alô, alô.
Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa da Senadora Vanessa eu cumprimento as demais mulheres
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presentes nesta mesa. Finalmente agora somente
mulheres. E mulheres corajosas aqui do meu Estado.
Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma
alegria muito grande partilhar com vocês aqui do Estado do Amazonas esse momento, porque eu também
tenho a alegria de ser amazonense, apesar de estar
há muitos anos, desde 1978, fora do meu estado. Mas
eu sempre digo o seguinte: a minha luta no Estado
do Pará é uma luta árdua, cheia de boa vontade. Sou
apaixonada pelo Estado do Pará e pelos desafios que
o mesmo apresenta. E por me sentir bem no meio do
povo paraense. Mas jamais negarei as minhas origens
e tenho orgulho de dizer que sou amazonense, filha,
ainda, de um município chamado Eirunepé.
Eu estou aqui hoje, com vocês, talvez até para
partilhar mais do que para fazer qualquer outra proposta, por desconhecer hoje a nossa realidade aqui do
Estado. Mas para partilhar um pouco do trabalho que
nós fazemos no Estado do Pará, por meio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde eu trabalho
coordenando a Comissão de Justiça e Paz.
Desde 2008, um dos eixos de ação do nosso
trabalho é o enfrentamento da exploração de crianças
e adolescentes e do tráfico de pessoas. Escutando
cada representante da mesa anterior atentamente, eu
observava o seguinte: os nossos problemas são bem
parecidos. As mazelas são bem parecidas. E cheguei
à seguinte conclusão: o quanto nós temos que fazer
para que a nossa população na Amazônia possa viver
com mais tranquilidade, com mais dignidade? Isso só
será possível quando todas as competências desses
nossos estados assumirem o que precisa ser assumido.
Aqui eu me reporto ao Estado do Pará. Um dos
selos do nosso estado – aqui eu me aproprio também
a dizer: o nosso estado – é justamente o selo da cultura da impunidade, que leva com muita facilidade essas redes criminosas a atuar com tanta largueza, com
tanta liberdade, fazendo da vida das nossas crianças
e adolescentes, dos nossos homens e mulheres mercadoria fácil, barata.
Hoje, quando eu me disponho a trabalhar no Estado do Pará, percorrendo especificamente a região do
Marajó, confronto-me com uma realidade que me custa
muito dizer para vocês. É a realidade da facilidade, da
esperteza, da inteligência, da capacidade estratégica
que essas redes criminosas têm para atuar com tanta facilidade, com tanto poderio, com tanta liberdade.
Nós, que estamos nos esforçando para defender essas
vidas vulneráveis e indefesas, não chegamos a ter a
mesma integridade como eles têm.
Hoje, no Estado do Pará, a rede que explora sexualmente as nossas crianças e adolescentes está
interligada a mais duas redes criminosas. Eu falo isso

Quarta-feira 17

33915

com muita propriedade. Falo, porque vou para a base;
falo porque as enfrento; falo porque estou em contato
direto com quem é vítima dessas redes. Mas é a capacidade de interligação da rede que explora sexualmente as nossas meninas estão interligadas mais
duas redes criminosas, que é o trafico de pessoas e
o tráfico de drogas.
E o delegado da Polícia Federal, quando ele fazia
o seu relato, quero parabenizá-lo pela sua tranquilidade e transparência; mas confesso que me deu uma
grande tristeza, quando eu lhe escutava, porque os
dados estatísticos que o Senhor traz são tão pequenos
e me fizeram confirmar, delegado, que a nossa sociedade, tanto a do Estado do Pará, como a do Estado
do Amazonas, precisa superar o que nós chamamos
de tolerância, a tolerância desses crimes. A nossa sociedade precisa superar o silêncio. É por isso que as
pessoas não denunciam, gente; não denunciam porque tem medo; não denunciam porque, muitas vezes,
não confiam, não confiam nas próprias autoridades.
E hoje, no nosso trabalho, na CNBB, uma das
nossas grandes parceiras tem sido justamente a Polícia
Federal. Quantas vítimas chegam comigo e dizem: “Irmã
Henriqueta, eu não quero denunciar direto para a polícia, porque tenho medo da polícia. Eu quero denunciar
aqui, para a Senhora.” E depois de todo um trabalho
de sensibilização, de aprofundamento da necessidade
da denúncia, as pessoas se disponibilizam e a Policia
Federal, quantas vezes, se disponibiliza também a ir
ao nosso encontro para atender essa vítima ou essa
família que quer denunciar.
Então, eu gostaria assim de dizer que é preciso
– eu acho –, pelo pouco que escutei, dizer que nós
precisamos ajudar a sociedade a sair desse estado
de tolerância. E aí me surpreendeu – e eu dizia para
a minha prima, que está presente: “Estou surpresa
com um auditório vazio, em uma audiência de tamanha importância. Então, é preciso que a sociedade tenha capacidade de superar a tolerância, romper com
o silêncio. E nós, que estamos nesse serviço de enfrentamento desses crimes, precisamos nos organizar
mais, para que essa população possa também confiar
e denunciar com tranquilidade.
Eu gostaria apenas de deixar registrado aqui, da
minha passagem pelo meu Estado, que hoje nós estamos, no Estado do Pará, com um número... Eu não
vou dar os dados estatísticos, porque acredito que eu
possa dar errado. Em cada reunião do programa de
proteção para defensores de direitos humanos que
temos hoje, no Estado do Pará,
Há muitas pessoas que nós aprovamos, porque
eu faço parte da coordenação do programa, mas também estou incluída hoje no programa.
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Há alguns meses, eram 13 defensores dos direitos humanos que estavam sem proteção. É bom
que saibamos que enfrentar essas redes criminosas
requer coragem, porque, para enfrentar, é preciso se
disponibilizar inclusive para sofrer as consequências
que essas redes criminosas poderão nos trazer.
E hoje eu me encontro em uma situação muito delicada. Enquanto eu estava sentada aqui, recebi várias
ligações da população do Marajó, solicitando a minha
presença na Ilha do Marajó. Na segunda-feira, eu deveria, mas, até o momento, vou dizer para vocês que
eu não vou viajar para o Marajó, porque, no momento,
estou achando que recuar vai ser a forma estratégica e
inteligente para eu continuar vivendo um pouco mais.
E hoje eu me sinto numa situação de vulnerabilidade. E eu gostaria de aproveitar a presença das
duas Senadoras e dizer que é preciso exigir que esses
programas de proteção sejam qualificados, que eles
possam dar conta, porque, na verdade, nenhum dos
programas de proteção do Estado do Pará está funcionando, por falta de recurso, para que eles possam,
de fato, dar tranquilidade para as vítimas e para nós,
defensores de direitos humanos.
Hoje, no Estado do Pará, o atual governo do
Estado do Pará não está sequer dando a menor importância para os defensores que, de fato, precisam
continuar o seu trabalho, mas que não têm nenhuma
garantia, porque, o tempo inteiro, ele vem alegando
que não tem servidores disponíveis, que não tem recurso disponível. E nós estamos expostos, quase na
certeza de que não vamos poder continuar vivendo,
e que, a qualquer momento, as nossas vidas poderão
ser tombadas, como muitas já foram, naquele Estado,
e até hoje não aconteceu nada, absolutamente nada.
Então, eu gostaria de registrar essa questão da
proteção e dizer da importância e da necessidade que
há para nós, da sociedade civil, que estamos nos disponibilizando e somando na qualidade de vida da nossa
população, possamos trabalhar com mais tranquilidade, principalmente nós que já estamos ameaçados.
Obrigada. Eu gostaria também de dizer que hoje
eu me orgulho, viu, Senadora Vanessa, de termos uma
Senadora, como a Marinor, que nos dá segurança
num Estado marcado por tantas mazelas, por tantos
desafios.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Nós conversávamos aqui, enquanto a
Senhora falava, Irmã Henriqueta, que vamos encaminhar novamente o pedido para o Ministério da Justiça
para a proteção de Vossa Senhoria, o que já foi feito,
por iniciativa da Senadora Marinor Brito, na Comissão
de Direitos Humanos. Nós repetiremos o pedido por
esta Comissão Parlamentar de Inquérito, entendendo
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que o trabalho que a Senhora desenvolve é muito importante e vem auxiliar o trabalho da Polícia Federal
e do Brasil, da segurança. Portanto, quem se dispõe
a desenvolver esse tipo de trabalho, tem de receber
do Estado brasileiro a proteção necessária para que
possa continuar contribuindo.
Muito obrigada, irmã.
Senadora Marinor, ela fazia uma observação de
que estamos em uma Mesa feminina, genuinamente
feminina, 100%. Isso é muito importante. É uma excelente sinalização. A Mesa anterior tinha uma grande
maioria de homens. Tinha maioria de homens. Enfim...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – A TV
Senado precisa registrar isso. A TV Senado precisa
registrar de ponta a ponta isso.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Passo a palavra agora à Delegada
titular da Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes, que representa o Delegado Geral da Polícia
Civil no Estado do Amazonas. Passo a palavra à Delegada Linda.
A SRA. LINDA GLÁUCIA – Boa tarde!
Senadora Vanessa, Senadora Marinor, cumprimento todas vocês, em nome dessa Mesa, em nome
da Casa que se faz presente, em nome do Delegado
Geral da Polícia Civil.
Sou Delegada da Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes há cinco anos, a qual me dedico e
em que realmente faço fazer valer o dever que me foi
atribuído: proteger essas crianças e adolescentes que
se encontram em uma vulnerabilidade muito grande
não só em relação à exploração sexual, mas também,
em seus próprios domicílios, são maltratadas, vitimizadas de várias formas.
Irmã Henriqueta, a senhora nos falou a respeito
de pessoas que a procuram a fim de trazer denúncias.
Sofro o mesmo problema do meu colega Delegado da
Polícia Federal, Delegado Câmara. As denúncias chegam a alguns órgãos, mas, quando chegam à Polícia,
que é para a gente desenvolver o nosso trabalho de
combate e de proteção, de fazer valer seus direitos, de
levar ao conhecimento da Justiça, elas simplesmente
negam. Elas negam, o que dificulta o nosso trabalho.
Já recebi várias denúncias. Já fizemos abordagem
em alguns barcos, mas, quando nos deparamos com
as adolescentes, elas simplesmente dizem que não,
que é mentira, que isso não acontece, que estão indo
porque querem conhecer tal cidade, que estão indo
porque querem visitar colegas. Assim, vão dando proteção a esse aliciador.
Não pensem que a Polícia está toda comprometida e que ela não acredita. Não é isso! Lhes digo que
fazemos aqui um trabalho em que com certeza a socie-
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dade confia e acredita. A sociedade confia e acredita na
Polícia Civil e na Polícia Federal, porque eu e o colega
Câmara, várias vezes, já fizemos alguns trabalhos e há
um comprometimento muito grande nosso. Aqui acho
que toda população, nossa sociedade pode provar
isso. Não temos denúncias de corrupção, pelo menos
nas nossas Delegacias, o de as vítimas se sentirem
desassistidas. Várias vezes inclusive já procurei a Drª
Sara Pirangi para fazer inserir nos programas de proteção à testemunha essas pessoas que nos procuram.
O difícil está na tipificação. Na maioria das vezes
essa forma, como bem colocou o colega, de ela encontrar o aliciador como um benfeitor coloca o Estado,
aí, sim, como ruim. A Polícia? A Polícia não presta,
porque está deixando de dar a ela a oportunidade de
viver melhores dias, melhores momentos, até que elas
possam mandar, remeter dinheiro para a família, dar
um sustento para a sua família. O que elas dizem para
a gente? “Sim, doutora, o que a senhora vai me dar?
Abrigo. E minha família como fica?” Então, a Polícia
e o Estado passam a ser vistos de uma forma ruim,
como o lado ruim; o lado bom é o agenciador, que vai
proporcionar a ela e à família dela outra vida. Então,
é muito difícil.
É muito interessante se falar. A gente vê essas
coisas acontecendo. Mas, quando chegam às Delegacias, elas recuam, e ainda vão dizer mais: vão dizer
que não queriam estar lá, que foram obrigadas. Mas
é mentira! Tudo...
Desculpe, como a senhora, tem várias aqui, como
a irmã falou, e é verdade.
E ficamos nós com os inquéritos comprometidos.
Não instauramos.
A realidade do Delegado Câmara não é diferente da minha. Trabalho com os crimes intermunicipais
dentro do Estado do Amazonas. Ainda assim, sabendo das notícias que acontecem no nosso interior, fico
infelizmente de braços atados, sem muito poder fazer,
porque jogam para a Polícia, para a gente, uma responsabilidade que não podemos assumir. “Sim, a senhora vai me tirar e agora? Quem vai me dar o pão?”
Então, é muito difícil.
Tenham certeza de que estamos comprometidos
com a causa, tentando combater.
Agora temos também outra situação que agrava a
identificação desses adolescentes quando estão sendo explorados sexualmente. Peço ao colega a quem
apresentei um trabalho para ver se a gente consegue
falar sobre... Aqui, o tráfico humano...
(Próximo, por favor.)
Temos um artigo, já foi falado aqui, sobre o tráfico
interno de pessoas para fins de exploração sexual. A

Quarta-feira 17

33917

legislação vem combatendo esse tipo de crime. Sabemos disso. Todos conhecemos. Mas, em contrapartida,
nos apresenta outro artigo. Temos um caso de aumento
de pena quando a vítima é menor. A lei, então, se torna
mais severa quando o juiz vai aplicar essa pena. Mas
temos uma coisa que dificulta nosso trabalho: o ECA.
O ECA nos diz o seguinte:
Deixe-me ver se consigo ler. Tem como aproximar
um pouco mais? (Pausa.)
O senhor enxerga melhor do que eu, Senador.
(Risos.)
Nenhuma criança... (Pausa.)
O que ele quis dizer aí é que nenhuma criança
poderá viajar para fora da comarca desacompanhada
dos pais e sem autorização judicial. Deixa de fora o
adolescente. Ela diz o quê? Criança é até 12 anos,
gente. Dos 12 aos 18, esse adolescente pode viajar
no território nacional sem ser questionado, sem ter
nenhum tipo de fiscalização sobre ele. Se assim fizermos, poderemos responder por um crime de abuso
de autoridade ou de constrangimento ilegal. Por que
digo isso? Percebemos no aeroporto que a Polícia
Federal se faz presente, mas, quando a adolescente,
Senadora, compra uma passagem para ir para Santa
Catarina, se tiver com 14 anos, ela pode. Quem está
pagando essa passagem para ela?
Nesses encontros de que a gente participa, sempre digo que a gente está nadando contra a maré,
porque a gente fica falando desses temas muito recorrentes, mas a gente não vai no que pode dar suporte
para combater, que é a própria legislação. Estive em
Boa Vista falando sobre crianças e adolescentes desaparecidos e questionei. Levanto esta bandeira: por
que não se altera o ECA? Porque tenho certeza de
que aquele pai que comprou uma passagem para o
seu filho que é adolescente não vai se opor a ir a um
Juizado para dar uma autorização para seu filho viajar.
Não vai! Lá ventilam: “Mas, doutora, e o direito de ir e
vir?” Mas como direito de ir e vir de um adolescente
que não trabalha? O menor aprendiz é aos 14 anos.
Ele tem que ter uma autorização dos pais. Ele viaja
sem autorização, Senadora. Como vamos combater?
Por exemplo, agora, no festival folclórico de Parintins, tive uma preocupação muito grande e me manifestei até a esta Casa para que pudéssemos fazer algum
tipo de trabalho para que impedisse a saída desses
adolescentes da cidade ou das cidades próximas de
Parintins, porque são muitas fugas. Lá, sabemos que
há muita exploração sexual.
Falamos ainda há pouco sobre fiscalização. Como
vamos fiscalizar se a lei diz que adolescente pode
viajar? Que poder tenho eu, como Delegada de Polícia, que poder tem o Conselho Tutelar de tirar criança

33918 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de dentro de barco, de dentro de avião, de dentro de
ônibus... Desculpem, criança, não. É adolescente desacompanhado dos pais. Qual o poder que temos?
Conversava com a Juíza Drª Encarnação, na
época em que ela estava respondendo pelo juizado do
menor infrator, quando ela disse: “Doutora, vou baixar
uma portaria. Vou proibir.” Não, não pode. Infelizmente
a lei diz que, nesse tipo de situação, ela não tem competência para legislar, para baixar portaria sobre isso.
Então, vejam, para muitos, pode ser uma novidade o adolescente poder viajar, mas, para nós, que
estamos lá trabalhando, para do Dr. Câmara, para ele
resolver se a adolescente está sendo levada... Como
eu, perdi um garoto. Perdi esse garoto, por quê? Com
16 anos, ele foi trabalhar em uma boate em Florianópolis. Quando chegou lá, trocaram o nome dele, e eu
perdi o menino. Não sei onde está esse menino. Porque aqui ele teve essa facilitação de sair, porque a lei
não o proíbe. E quem comprou a passagem para ele?
Eu entendo que, antes de falarmos de políticas
públicas, dos órgãos que não estão fiscalizando... E nós
percebemos realmente que isso acontece, mas deixam
de fiscalizar, muitas vezes, por falta de um amparo legal.
É difícil? É, mas não é impossível. A Senadora sabe que,
juntamente com a Senadora Marinor, pode propor uma
alteração, para aí, sim, dar-nos condições, enquanto
Polícia, enquanto órgão fiscalizador, de chegar perto
do adolescente e não deixá-lo sair de perto de seus
pais. Se não, continuaremos fazendo um trabalho que
não dará resultado algum. Porque os agenciadores, os
aliciadores sabem dessa fragilidade da lei. E eles vão
comprar as passagens e vão prometer mundos e fundos para os nossos adolescentes. As nossas crianças
têm um amparo maior. Os adolescentes, para saírem
do território nacional, precisam, sim, da autorização
da mãe e do pai, mas, para ficarem dentro do nosso
território, eles não precisam.
Por isso peço que seja revista a situação do ECA,
pois, neste momento, ele não contribuiu para a proteção do adolescente.
Vou chamar de professor, porque ele foi meu
professor, ele falou sobre a fiscalização de drogas e
de armas, que é bem maior. Quando estive em Boa
Vista, eu verifiquei isso, nós já temos as fronteiras, e
pasmem, são feitas as fiscalizações nos carros, mas
o que é fiscalizado? Drogas e armas. As adolescentes
saem e eles não se preocupam em saber se aquela
adolescente tem uma autorização ou se tem algum
vínculo com as pessoas que estão dentro do veículo.
Eu disse: eu não acredito! É o descaso mesmo, é a
facilidade que as pessoas que estão ali, com esse poder de fiscalizar...Porque aí, sim, sendo área fronteiriça, ele pode exigir essa autorização, ele já tem como
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fazer esse adolescente não sair do território nacional.
Mas eles fazem vista grossa, dá muito trabalho ficar
pegando certidão de nascimento ou autorização. E só
se preocupam com a droga e com as armas, deixando
nossos adolescentes vulneráveis nessas fronteiras. Isso
foi dito pelas pessoas que trabalham lá, no momento
em que eu me revoltei.
Se todo mundo sabe o problema, vamos combatê-lo. Nós estamos lá. A Polícia Militar dá apoio à Polícia
Federal. A Polícia Federal não faz esse trabalho de fiscalização sozinha. A Polícia Militar estava trabalhando
e, naquele momento – eu não consigo ficar quieta –,
manifestei-me, porque é inaceitável verificarem-se armas e drogas e não verificarem a documentação dos
adolescentes e das crianças.
Foi feita uma pergunta à secretária de segurança sobre como a Polícia Civil está se comportando em
relação aos crimes que estão acontecendo no nosso
interior. Todo mundo vê, todo mundo sabe que existem,
ainda há pouco conversávamos aqui. O complicado é
pegar tudo isso e transformar num inquérito policial,
fazer com que a vítima denuncie e acredite que pode
mudar, que a melhor forma de ganhar dinheiro não é
essa. Ela fica com uma visão distorcida da coisa, de
que é melhor e mais fácil ser explorada sexualmente
do que estudar, trabalhar. É complicado.
Diante dessa situação, e como as coisas chegam
muito... Como delegacia de proteção, nossa delegacia
tem atuação em todo o Estado, muitas denúncias chegam até a mim, mas é muito complicado. A delegacia
sair daqui. Nós temos várias delegacias nos Municípios, que eu faço o contato e peço ao delegado para
se manifestar. Mas, vejam, uma coisa é uma delegacia
especializada, onde trabalhamos sabemos até identificar quando o adolescente está mentindo, porque é
o nosso dia a dia. Só fazemos contatos telefônicos, às
vezes não conseguimos, e perdemos a oportunidade
de fazer um ótimo trabalho.
Conversei com o Secretário de Segurança, falei da nossa dificuldade. Eu penso no nosso interior
abandonado realmente, penso que podemos ser mais
presentes enquanto Polícia, Polícia Civil. Precisamos
fazer nossas investigações coibindo esse tipo de coisa,
mas presentes. E ele pediu que eu fizesse um projeto
para tentar tornar a coisa mais dinâmica, seja eu indo,
seja as delegacias todas...
Sou titular da delegacia. Na delegacia especializada, eu tenho uma atribuição aqui na capital, aonde
todas as denúncias de crianças e adolescentes vítimas
de abuso sexual ou qualquer outro crime vão para a
delegacia para eu apurar e instaurar os procedimentos
pertinentes. Mas também temos uma atribuição em todo
o Estado do Amazonas, quando os colegas precisam de
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alguma orientação recorrem a nós, que tentamos dar
um suporte para eles. Só que é um suporte que nem
aqui mesmo na capital nós temos. Contamos sempre
com o apoio das outras unidades. Mostrei essa dificuldade para o Secretário de Segurança, e ele pediu para
eu apresentar um projeto para tornar essa dinâmica
maior no interior, fazendo o interior participar.
Nós temos esses festivais, Senadora. Eu estive
no festival, e eu vou para trabalhar em razão da atuação da delegacia de proteção. Nós percebemos, mas
é complicado fazer algo, se não tiver uma denúncia,
uma investigação mais aprofundada, com interceptações telefônicas, com todos os meios e recursos disponíveis para uma investigação. Se formos contar só
com o depoimento da vítima, não vamos conseguir
muita coisa. Porque a vítima nunca vai estar do nosso
lado. É impressionante. Ela vai estar sempre do lado
do aliciador. E nós que temos que ter meios de provas
suficientes para dizer: não, você não está entendendo
o que está acontecendo. Você está sendo enganada,
você está sendo usada.
É do conhecimento do Secretário de Segurança,
é da minha preocupação com o interior, eu quero fazer
um trabalho mais efetivo, mais presente, para que essas
crianças e adolescentes não se sintam desassistidos.
Eu apresentei aquele trabalho devido a minha
preocupação com o ECA, não entendo como o ECA
diz que adolescente pode – eu sempre brinco, desculpe-me a forma como vou falar – ir e vir de qualquer
jeito, num vai e volta, para cima e para baixo, sem ser
abordado, sem ser fiscalizado, sem ter que voltar para
sua casa. Ele pode. Fica muito difícil.
Eu já pedi à Deputada Conceição Sampaio que
é uma aliada, ela faz um trabalho muito bonito, eu pedi
apoio à Casa para tentar conseguir alguma coisa pertinente a esses artigos do ECA que dificultam nosso
trabalho nos âmbitos estadual e federal. Ver o que podem fazer para dar resposta a essas CPIs que sempre
acontecem, a essas audiências, que são recorrentes,
pertinentes a exploração sexual.
Fico à disposição. Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada. Nós agradecemos
enormemente, Drª Linda Gláucia. Estamos anotando
as sugestões, especialmente em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que V. Sª foi muito
contundente, não apenas na fala como também na
exemplificação.
Passamos a palavra a Srª Fabiana Salvador Reis,
que representa aqui o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Amazonas.
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A SRA. FABIANA SALVADOR REIS – Boa tarde.
Em seu nome, Senadora Vanessa Grazziotin, cumprimento toda a Mesa.
Assim como a Delegada Linda Gláucia, nós, da
Polícia Rodoviária Federal, também encontramos dificuldades em flagrar o crime, a situação de tráfico de
seres humanos. Por que há essa diferença bastante
grande entre o tráfico de seres humanos e o tráfico
de drogas e o tráfico de armas? Porque o objeto do
tráfico de drogas e de armas é ilícito e não há problema com uma pessoa com os seus documentos em
um veículo. Ela pode estar sendo aliciada para fins de
tráfico de pessoas e passar na nossa frente, mas, se
tratar de adultos, de mulheres, não de crianças, claro,
muito dificilmente isso vai ser flagrado pelos policiais
rodoviários federais.
Hoje no Estado nós temos uma malha de aproximadamente três mil quilômetros. São fiscalizados
aproximadamente 600 por conta da BR-319, pois trafegamos boa parte em seu trecho. Então, nós atuamos
na BR-174, que é Manaus e Boa Vista, e na BR-319,
que é Manaus-Porto Velho.
Nós somos – não se choquem! – 55 agentes.
Os que trabalham na área operacional são 30. São
30 policiais rodoviários federais em escala de revezamento para fiscalizar e policiar aproximadamente 600
quilômetros de rodovias. Então, por mais esforçados e
competentes que sejam esses policiais rodoviários e
federais, os senhores não acreditam que esse trabalho é feito de uma maneira suficiente. Não é verdade?
Então, um dos problemas da policia rodoviária federal,
assim como o de outros órgãos, o de outros representantes de outros órgãos, é de fato a presença do Estado nessas regiões. Temos um leque de distribuição
bastante grande e de fato a falta de efetivo ou o efetivo
reduzido em alguns postos de fiscalização dificulta e,
às vezes, até impede que o trabalho seja realizado.
Em relação ao tráfico de seres humanos, concordei com a Delegada sobre a dificuldade de que
nós temos de verificar essa situação nas rodovias e
estradas federais.
Na questão dos adolescentes, conversava com
a Srª Graça Prola. Um adolescente a partir dos seus
14 anos, a partir dos seus 12 anos pode viajar até Boa
Vista, desde que esteja com a sua documentação em
dia. Não há muita coisa a se fazer. Se a pessoa tiver
uma história muito afiada, muito boa, muito convincente,
no questionamento que nós fazemos aos passageiros
de ônibus, aos passageiros de veículos de passeio,
fica muito difícil para o agente encaminhar a um distrito policial e dizer assim: “Olha, é o sexto sentido que
diz que isso é tráfico de pessoas.” Ninguém abre um
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inquérito por conta do sexto sentido. Não é verdade!
Então, há uma dificuldade muito grande.
Outra questão são os aspectos culturais. Aqui
no Amazonas é comum, não sei se no Pará também,
as crianças virem do interior, trabalhar nas casas das
pessoas. Elas dizem que vão estudar, vão ter uma vida
melhor, mas, na verdade, não é. São babas muito cedo.
Algumas, como noticiado recentemente pela mídia,
são exploradas sexualmente ou talvez até abusadas
nessas casas de famílias, entre aspas, que as trazem.
Então, esbarramos também nesses aspectos culturais
em relação ao tráfico de pessoas.
Outro ponto é a questão dos operadores de segurança pública, do preconceito que existe. Já aconteceu
de, ao identificarmos uma situação não de tráfico de
pessoas, mas de exploração sexual e encaminharmos ao distrito policial a adolescente e o motorista,
as pessoas do distrito policial já conhecerem aquela
adolescente e terem certo preconceito em relação a
ela. Ligam para a mãe, que diz: “Não, tudo bem!” E se
revolve dessa maneira. Então, você vê o seu trabalho,
as horas que você ficou ali fiscalizando um veículo,
verificando uma situação que é ilícita, cairem por terra.
Então, o aspecto cultural, o preconceito dos operadores
de direito eu acredito que seja muito latente também no
Estado. Acredito que na Região Norte como um todo.
Para não vir aqui apenas reclamar e chorar, eu
gostaria de expor alguns pontos, algumas sugestões
que são importantes para que possamos ser mais eficazes no enfrentamento no tráfico de pessoas.
Equipar as polícias com aparatos tecnológicos
que tornem os processos de identificação mais céleres. Por exemplo, a gente não tem um banco de dados
de crianças desaparecidas. Como é que se faz lá nas
rodovias? Você está trabalhando, vai abrir um catálogo com fotos e olhar de um em um para ver se aquela
criança está ali naquele catálogo? Como é que fica?
A polícia de Nova Iorque, por exemplo, tem algumas
câmeras que fazem esse serviço automaticamente:
filmam e buscam no banco de dados; fotografam, captam a imagem e buscam no banco de dados. A polícia brasileira, até onde eu sei, não tem. Não sei se a
Polícia Federal tem, mas a Polícia Rodoviária Federal
não tem. A falta desses equipamentos dificulta bastante a fiscalização.
Outro ponto é a questão de um sistema unificado
entre as polícias e os órgãos de inteligência. Por exemplo, a polícia no âmbito federal consulta um sistema,
mas, no âmbito estadual, aquela pessoa não tem mandato de busca e apreensão. Tem só no sistema federal.
Então, existe uma diferença de bancos de dados. Há
necessidade da unificação dos sistemas de órgãos de
polícia e de inteligência. Isto é fundamental para que o
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serviço policial seja feito com eficiência: ter um serviço
de inteligência integrado e eficiente.
Por fim, gostaria de salientar que o tráfico de seres
humanos é mais um problema social do que um problema de polícia. Acreditamos, de acordo com o perfil
das vítimas de tráfico de pessoas, conforme pesquisa
feita pelo Marcos Collares, em 2002, e outras pesquisas regionais, que são pessoas de baixa renda, com
baixa escolaridade, algumas já são do mercado profissionais do sexo, mas outras não. Enfim, eu acredito
que, se essas pessoas tivessem uma condição de vida
melhor, seriam menos vulneráveis. Então, poderíamos
pensar, por exemplo, no ensino fundamental. Por que
não o ensino fundamental ser um ensino integral?
Será que, se essas crianças ficassem mais tempo na
escola, nós não teríamos a possibilidade de integrar
outros órgãos públicos à educação? Por exemplo, falamos de educação de trânsito, falamos de educação
sexual. Poderíamos, então, tratar de outras coisas sem
tirar o tempo das crianças da grade escolar. A minha
colega ali é professora da SEDUC. Ela sabe do que
estou falando. A polícia chega à escola...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Nós estamos defendendo isso no plano nacional de educação.
A SRA. FABIANA SALVADOR REIS – Nós chegamos à escola e pedimos o horário da professora
de matemática para se falar de educação de trânsito.
Será que, se a escola fosse de tempo integral, a gente poderia colocar esses temas e, com isso, diminuir
a vulnerabilidade das nossas crianças, dos nossos
jovens e até mesmo propiciar a eles um futuro melhor e diferente? Existe um profeta bíblico que disse
assim: “o povo padece por falta de conhecimento”. E
a questão do trafico de pessoas está bastante ligado
a isso. Muitas vezes a vítima não se reconhece como
vítima e as pessoas que são aliciadas desconhecem
o que é tráfico de seres humanos, desconhece o que
é tráfico de pessoas.
Então, seria muito importante campanhas publicitárias, campanhas informativas em escolas, inclusive
há um trabalho do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, quando as pessoas vão tirar o passaporte,
a gente conhece também, mas a gente precisava de
ações mais abrangentes, não apenas nos aeroportos,
mas também em outros lugares, repito, chegando às
escolas, aos shoppings e a outros lugares. De fato,
uma campanha mais abrangente para que as pessoas tomassem conhecimento, tivessem mais acesso às
informações do que é tráfico de pessoas. Acredito que
também contribuiria bastante, senão para a diminuição
do tráfico, pelo menos para o aumento do número de
denúncias.
É isso.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Drª Fabiana, pela
colaboração que nós dá.
A senhora já recebeu todos os endereços, e-mails
da Comissão? Porque ficou, Senadora Marinor, de se
encaminhar dados mais objetivos em relação ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas, no
que se refere ao tráfico de pessoas.
Passo a palavra a titular da Delegacia de Ordem
Política e Social, Drª Catarina, para as fazer as suas
observações também.
A SRA. CATARINA SALDANHA TORRES – Boa
tarde a todos e a todas, especialmente em nome da
Mesa, à Senadora Vanessa Grazziotin e à Senadora
Marinor Brito, em nome de quem saúdo as demais
integrantes da Mesa, porque, por uma coincidência,
aqui, somos todas mulheres. Saúdo também a assembléia, até porque ainda há algumas pessoas, inclusive
a irmã dizia do vazio do auditório e que realmente tem
de iniciar pela conscientização.
Como disse a Senadora Vanessa, vou fazer algumas observações.
Nós integramos a equipe de segurança pública
do Estado. Segundo a Delegada Linda Gláucia, ela
está titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente, que é justamente o público alvo, é o mais
vulnerável como vítima desse tipo de crime. E, quanto
à Delegacia Geral, que toma conta das demais unidades policiais, justamente aí se vê uma situação de
uma realidade social que acompanha a evolução do
mundo, a evolução dos tempos.
Sabemos que, talvez, a visibilidade em relação
à ocorrência desse tipo de crime esteja acontecendo
hoje, com a informação, com a evolução, com técnicas
de informação. Por que a gente diz isso? Porque esse
tipo de atitude, pessoas vulneráveis, pessoas aliciadas
e pessoas que aliciam em decorrência da necessidade de as pessoas sempre quererem o melhor, de as
pessoas quererem ter aquilo que, muitas vezes, pelo
esforço próprio de cada ser humano, é encarado com
dificuldade, é encarado como um passo muito longo,
como uma distância muito grande entre aquele desejo
e a possibilidade de ter. A gente percebe, de acordo
com o relato da irmã Henriqueta, que não tem outro,
e é exatamente esse o retrato, irmã, desse tipo de crime, e a senhora ainda disse que ocorre muito no Pará,
não sei aqui. E eu complementaria, não só aqui como
também no Pará e em todo o Brasil, e talvez até no
mundo. Porque sabemos que muitos estrangeiros são
atraídos não só para o nosso Estado, mas para todos
os Estados brasileiros exatamente para prostituir as
pessoas, para ludibriarem as pessoas, e justamente
essa dificuldade de e não poder materializar esse tipo
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de crime. Sabemos que a nossa lei diz o seguinte: se
não há como comprovar, não há materialidade, nós
não temos... A Polícia Civil, engessada, não pode tomar nenhuma providência, por quê? Muitas vezes a
gente já está sabendo que ali está existindo o crime.
Como disse a Inspetora Fabiana, a gente não
pode chegar e dizer “Eu intuí, eu percebi, a minha experiência me diz que está acontecendo esse tipo de
crime”, porque não há materialidade. De repente essa
vítima a gente sabe que está sendo levada a submeter-se à lascívia das pessoas, à ilusão de que vai viajar
para ter vantagens, para viver bem, para trabalhar e
ganhar dinheiro, para auferir um salário muito além daquilo que ela tem a capacidade técnica de conseguir.
Então, como integrante também da Secretaria,
o que podemos observar e dizer? É tentar também
evoluir a técnica, a forma, as condições de pessoal,
as condições materiais, justamente para acompanhar
a evolução desse tipo de crime, para tentar uma forma mais eficaz de combatê-lo, porque a gente sabe
que, a cada dia que passa, as pessoas se capacitam
mais no sentido de cometer crimes, de iludir outras.
No caso daquelas pessoas que são vulneráveis, que
não aceitam, que não admitem, que não entendem
que são vítimas desse tipo de crime, então, nessa situação, nós, como Segurança Pública, temos, diariamente, de acordo com a evolução, de tentar formas
eficazes de combater.
São essas as observações que a gente tem a
fazer sobre a Segurança Pública e sobre esse tipo de
crime, que se avoluma a cada dia que passa.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Queria agradecer à Delegada Catarina a contribuição.
Estou achando que tudo que está surgindo hoje
aqui vai dar-nos muita coisa, vai dar muito trabalho.
Mas são colaborações muito importantes, e acho que
vamos conseguir fazer uma frente nacional ampla, de
enfrentamento contra o tráfico...
A SRA. CATARINA SALDANHA TORRES – Mas
é justamente esse o objetivo. Como a irmã observou,
hoje o auditório está vazio, mas uma, duas, três pessoas que tenham a intenção de multiplicar, de divulgar
e até de persuadir, de orientar é aquela sementinha
que todos os dias a gente vai tentando, até que se
chegue não a um patamar satisfatório, mas pelo menos ao patamar de tentar evitar que muitas crianças,
muitas adolescentes, que são mais vulneráveis ainda,
até pelo tipo da intenção...
Agora mesmo, nesta semana, houve uma reportagem numa televisão local, e pudemos observar
justamente isto: garotas de 14, 15 e 16 anos, sendo
entrevistadas, que diziam assim: “Não, eles preferem
as mais novinhas. A gente chega lá...” E elas informa-
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ram o preço por uma noite, por uma hora, por duas
horas. Elas mesmo diziam: “A gente chega lá e tem
de fazer o que eles querem; se faz tudo, é tanto. E a
gente chega, faz, acaba ali, pronto, acabou”.
Então, é a mercadoria em que se transforma
principalmente a adolescente, porque, nesse mercado, para quem já tem mais de 20, o valor já decresce,
e não ocorre mais este risco de ser iludida.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Delegada, nós chegamos ao absurdo de detectar no
Pará, na CPI que presidi enquanto estava no mandato
de Vereadora na capital do Estado, locais que faziam
bingo de meninas. A cada cartela preenchida na vertical ou na horizontal, pagando apenas R$5,00, eles
podiam escolher a menina para levar para o quarto.
A SRA. CATARINA SALDANHA TORRES – É
a miséria humana.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– A gente sabe que a miséria é a grande responsável por essa vulnerabilidade, mas não vamos desistir.
A SRA. CATARINA SALDANHA TORRES – Muito
pelo contrário, tem-se de prosseguir.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Vamos ouvir agora a Drª Michelle Vitória, que é Diretora do Departamento Estadual de Direitos Humanos.
Cadê o microfone? Drª Michelle, está lá na pontinha.
Tão jovem, tão bem-vinda, obrigada pela presença.
A SRA. MICHELLE VITÓRIA CUSTÓDIO – Obrigada pelo elogio.
Bem, em nome da Senadora Marinor Brito, cumprimento todos os integrantes da Mesa, em especial, a
minha amiga Graça Prola, que é uma grande parceira,
uma pessoa de muita experiência, que, desde o princípio, aderiu a essa frente, expondo toda a política de
assistência social para o enfrentamento ao tráfico de
pessoas e proteção às vítimas.
Com relação a vítimas ribeirinhas indígenas,
acho que as universidades, tanto a estadual quanto
a federal do Amazonas, podem muito contribuir com
informações para esta CPI.
Então, como primeira proposta, logo de início,
seria interessante solicitar informações principalmente
da Universidade Federal do Amazonas, que tem uma
pesquisa de autoria da Professora Márcia Oliveira, que
fez um levantamento e um estudo de casos concretos,
relacionando vítimas dessas populações.
Então, acho que... Márcia Oliveira. Acho que seria
uma grande contribuição para o trabalho desta CPI.
Não posso deixar de ratificar as informações apresentadas pela Delegada Linda Gláucia e pela Oficial da
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Polícia Rodoviária Federal Fabiana Reis. Infelizmente,
o ECA foi uma mãe, mas também um padastro.
A questão da idade de livre circulação é uma problemática em nosso Estado, acredito que em todo o
Brasil. Ontem mesmo, quando tínhamos a reunião da
Rede de Proteção às Vítimas do Tráfico de Pessoas
acontecendo, observamos a fala de um Município na
assistência social, e recentemente houve a execução
do Festival de Parintins.
Durante essa operação, foi-nos informado que
69 menores foram identificadas e apreendidas, saindo de Manaus com direção a Parintins, para a festa
de Parintins. E foram apreendidas por quê? Entre as
69, algumas estavam sem qualquer documentação
e tinham menos de 12 anos de idade. As que tinham
mais de 12 anos não sabiam identificar ou justificar o
seu deslocamento até aquele Município. Muitas diziam:
“Eu vou porque a minha tia...” ou “Porque a minha prima...” ou “Porque a minha irmã...”, “Porque meus parentes estão me esperando...”, “Porque vou participar
da festa...” Mas, quando eram interrogadas com maior
profundidade, começavam a gaguejar e não sabiam
dar informações concretas. Então, acredito que essas
menores devem ter passado lá pela Delegacia de Proteção ou ter sido encaminhadas ao Conselho Tutelar.
Esse é um fato que infelizmente acontece, com
mais intensidade, durante as grandes festas do interior do Amazonas. Levando em consideração isso, nós
temos tentado marcar a presença nesses festivais.
Estivemos em Parintins pela segunda vez, em 2010 e
agora em 2011, com o apoio da Secretaria Municipal
de Parintins, e a grande parceria com a SEAS, não
só ajudando na campanha de combate à exploração
sexual, mas também no enfrentamento ao tráfico de
pessoas. Enquanto direitos humanos, o que a gente
tem feito? A articulação entre as instituições, para um
trabalho integrado, possibilitando o fortalecimento nas
ações e maior visibilidade à problemática. Isso se reflete
nas ações que são executadas. Por exemplo, Parintins.
No ano passado, conseguimos atingir 55 mil pessoas,
o Município de Parintins e a Secretaria de Estado da
Assistência Social. Este ano, nós atingimos um público
muito maior, porque o número de voluntários articulados no Município de Parintins tende a crescer a cada
ano, como vimos.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Doutora, o que significa conseguir atingir 55 mil pessoas?
A SRA. MICHELLE VITÓRIA CUSTÓDIO – Informações diretas, orientações diretas.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada.
A SRA. MICHELLE VITÓRIA CUSTÓDIO – Por
essas informações, de acordo com esse material que
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a gente vem passando, surgem denúncias que, infelizmente, não são levadas a termo, não são, como a
Linda Gláucia falou, as pessoas denunciam, mas têm
um grande problema de se dirigirem até os órgãos
competentes de investigação para poder fazer desencadear todo o procedimento que vai culminar na
responsabilização dos culpados.
Mas a gente tem visto, a cada ano dessas intervenções, dessas abordagens educativas e informativas,
um número crescente de interesse nessas informações.
Esse é um dado positivo.
Mas não só isso. Continuando a combater o tráfico de pessoas, realizamos, no ano passado, tentando
melhorar a qualidade da informação a respeito do tráfico
de pessoas, um curso para jornalistas do Município de
Manaus, no qual houve a participação de mais de trinta
jornalistas. Sensivelmente, até ultrapassaram o tempo
no debate, conforme estava previsto na programação.
Isso para nós foi um aspecto positivo, tanto que conseguimos ficar o ano passado inteiro na mídia, levando
informação, acessando a população sobre o tráfico de
pessoas. Mas é claro que esse trabalho não teria essa
magnitude se a gente não tivesse a participação de
toda a rede que se reúne mensalmente, junto com a
Secretaria de Justiça, articulando alternativas de enfrentamento ao tráfico.
Atendendo uma demanda da Secretaria de Justiça
também, foi disponibilizado, pela Secretaria de Segurança Pública, um disk regional, um canal de denúncias, para que as pessoas não precisassem ficar limitadas ao Disk-100 ou ao Disk-180, mas que tivessem
um contato direto com a polícia local. E a segurança
pública disponibilizou no 181 um espaço para receber
denúncias referentes ao tráfico de pessoas.
Em 2010, ainda, conseguimos formalizar, junto
ao Governo Federal, um convênio com o Ministério
da Justiça, através da Secretaria Nacional de Justiça,
sobre um projeto de enfrentamento ao tráfico no Amazonas. Com isso, conseguimos a implantação no Núcleo Estatal de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
e treze postos avançados no interior, que vão atingir
diretamente os Municípios de Iranduba, Manacapuru,
Itacoatiara, Tefé, Parintins, Coari, Careiro da Várzea,
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Terminal de
Passageiros 2, Terminal Rodoviário, Terminal Hidroviário na Ceasa, Porto de Manaus, e possivelmente
a gente atinja o Município de Tabatinga, por conta da
tríplice fronteira Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela.
Esse é um projeto ousado. Em nível de Estado,
é o projeto mais ousado que se tem. Nos outros Estados, a gente verifica a existência apenas de um posto
avançado. Estaremos trabalhando com treze e mais o
Porto da Ceasa serão quatorze postos.
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Aqui a gente tem a presença da Secretária Municipal da Mulher e Direitos Humanos de Coari, que
veio atendendo ao nosso pedido. Estamos em tratativas avançadas para a implantação do posto avançado,
para o qual sinalizou positivamente. Também o Município de Parintins, cujo prefeito, durante o festival, nos
sinalizou positivamente para a implantação do posto
em Parintins. Para nossa surpresa, o Poder Judiciário
também encampou a ideia e pretende estar no mesmo
espaço que o posto avançado.
Ainda este ano está prevista, durante o mês de
setembro, a realização de uma grande campanha no
Estado do Amazonas para divulgação das informações
sobre tráfico de pessoas, bem como um forte enfrentamento a essa problemática. A identidade visual está
sendo produzida. O Secretário já deu o aval inicial e a
gente parte agora para a confecção do material, que
está muito bom. É um material que mostra a nossa
realidade regional, que trabalha as nossas peculiaridades; de fácil compreensão, porque as informações
são claras e precisas.
Esse material vai ser publicado em larga escala
para ser disponibilizado a todos os Municípios, principalmente que vão atender os postos avançados. E aí
a gente espera com isso levar acesso das informações
ao Estado do Amazonas como um todo.
Mas, para que a gente possa fazer um trabalho
com maior eficiência, também preparamos – isso deve
acontecer até o final de dezembro e início de 2012 –
um seminário em que serão trabalhados os gestores
municipais, estaduais, sociedade civil organizada e iniciativa privada. A gente vai discutir mais amplamente
esta temática, tentando trabalhar já um plano estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Logo em
seguida, estaremos fazendo uma capacitação que vai
atingir aí em torno de 300 pessoas, dessas instituições
referidas, para trabalhar diretamente no enfrentamento
ao tráfico e na prevenção, como multiplicadores dessas informações.
Inicialmente, a gente tem essas atividades acontecendo em fase de execução. Esperamos que, com
esse passo inicial, a gente consiga, junto às instituições que fazem parte da rede de proteção e enfrentamento à vítima, fortalecer o serviço de todos, bem
como divulgar todos os serviços que estão disponibilizados à população, bem como os canais de acesso
para denúncia e acolhimento e proteção daqueles que
querem denunciar. E aí o PROVITA é um programa no
Estado do Amazonas que felizmente é sucesso. Não
tivemos nenhuma baixa até o momento; é de extrema
credibilidade e vem operando, dentro das suas limitações, com bastante qualidade e eficiência. E aí sou
uma fã incondicional da Drª Sara, porque é uma pessoa muito humana e que, com muita presteza, sempre
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atende as nossas solicitações. É um programa que –
aí eu vejo, Senadoras – precisa ser fortalecido cada
vez mais, principalmente com um grande incremento
no orçamento. Isso porque muitas vezes a gente acaba socorrendo não só os nossos amazonenses como
também pessoas de outros Estados que para cá são
designadas para que sejam protegidas. Então, é necessário verificar com um pouco mais de calma outros
detalhes junto ao programa e incrementar isso.
Vejo também que precisamos fortalecer as redes existentes no Estado do Amazonas. Fortalecer
em que sentido? Uma orientação partindo desta CPI
aos gestores estaduais e municipais, bem como às
ONGs, da sua responsabilidade de estarem presentes às reuniões, de comparecerem, não só para ouvir,
como para propor ações de enfrentamento e proteção,
porque sabemos que o tráfico de pessoas é uma das
consequências que os problemas sociais trazem. Entre eles temos as três modalidades que são extremamente complicadas: exploração sexual, exploração do
trabalho escravo e tráfico de órgãos. Temos dados, no
relatório nacional, dados concretos referentes a isso
no Estado do Amazonas.
Bom, eu fico à disposição para algum questionamento e é isso o que tenho a relatar, por ora.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziottin. Bloco/PCdoB – AM) – Por ora, que em seguida vêm os
questionamentos.
Muito obrigada, Drª Michelle, diretora do Departamento Estadual dos Direitos Humanos da Secretaria
de Justiça e Direitos Humanos do Amazonas.
Passo agora a palavra à Drª Graça Prola, secretária-executiva de Estado e que aqui nesta reunião
representa também a secretária de Assistência Social
do Estado do Amazonas.
Com a palavra a Drª Graça.
A SRA. GRAÇA PROLA – Boa tarde a todas as
mulheres que compõem esta Mesa. Quero saudar as
duas Senadoras propositoras e participantes desta CPI
e quero também, em nome de toda a plenária, saudar
a nossa companheira Geralda, secretária de mulheres
do Município de Coari.
Começo dizendo que os projetos chamados desenvolvimentistas, pensados para o Estado do Amazonas – a própria Zona Franca de Manaus na época
da ditadura, o pólo petrolífero de Coari, o pólo graneleiro de Itacoatiara, que foi antes ou paralelo ao pólo
petrolífero de Urucu, em Coari –, eles foram pensados do ponto de vista do crescimento do Estado, mas
não levaram em conta os impactos não só do ponto
de vista ecológico, mas ambientais, do ponto de vista
da relação com o homem, os impactos que trouxeram
na nossa vida social.
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Eu digo nossa, porque essa população de Manaus
sofreu os impactos da própria implantação do modelo
Zona Franca, advindos de várias etnias, de várias culturas, para o Estado do Amazonas, especialmente na
questão de Manaus. E nós, como população e como
estrutura de serviços, realmente não estávamos preparados para absorver esse tipo de modelo que veio
rapidamente, a exemplo do Pará com a questão madeireira, com a questão do próprio garimpo e outras,
as hidrelétricas que fazem essa devassa, vamos dizer
assim, mais social.
Acho que essa não é a grande origem dos problemas, porque já vivíamos alguns problemas inerentes
à falta de desenvolvimento e à falta de crescimento.
Coari, por exemplo, na época da implantação do pólo,
começou a receber cinco mil homens para o trabalho
no pólo petrolífero sem nenhuma estrutura municipal
que pudesse suportar aqueles homens que chegavam
ao Município. Deixavam em Imperatriz, no Maranhão,
em São Luís, em Salvador, em outras cidades, no Rio
de Janeiro, suas famílias, passavam três meses no
Município, faziam uso do sexo, claro, e depois voltavam para os seus Municípios, para as suas cidades,
e passavam de 15 a 20 dias.
Vocês não podem imaginar o trabalho que todos
nós, que fazemos parte da rede, tivemos para poder,
inclusive junto à Petrobras, exigir um código de conduta,
porque era verdadeiro: as obras não podiam absorver
mão de obra amazônica e do Amazonas e daquela
região para os serviços intermediários de escritório,
porque a nossa população não tinha, ou não éramos
mão de obra qualificada naquele Município. Aí, era preciso que eles importassem essa mão de obra, e era
essa mão de obra que consumia o sexo das meninas
e dos meninos, vamos dizer assim, dentro daquelas
bases de trabalho.
Para tanto e depois de muita luta, nós conseguimos criar um código de conduta com a Petrobras no
sentido de garantir que os mateiros, as pessoas que
abriam as clareiras, fossem, na verdade, daqui do Estado do Amazonas e que o que fosse possível absorver
nos postos de trabalho intermediário fosse garantido
aos trabalhadores do Amazonas. E aí o governo do
Estado entrou com sua estrutura. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas foi para o Município de
Coari, nós tivemos cursos profissionalizantes de pequena duração naquela época no sentido de garantir
que também esses postos intermediários pudessem
ser ocupados pela população daquele Município especialmente, ou da área de influência do gasoduto
Coari-Manaus.
Toda a estrutura, inclusive de saúde do Estado,
também foi mobilizada em razão da alta incidência,
Senadora, da questão das DST/AIDS para aquele
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Município. É o exemplo do pólo petrolífero e que hoje
vive certa estabilidade, mas evidentemente deixou
um legado do ponto de vista desenvolvimentista, mas
também do ponto de vista de sequelas sociais talvez
irrecuperáveis.
Itacoatiara foi a mesma coisa com o pólo graneleiro. As meninas do Município sabiam, tinham o calendário dos navios estrangeiros que ancoravam naquele
porto a partir da implosão, eu diria, da situação econômica vista por esse viés no Município de Itacoatiara.
Da mesma forma como Coari, a cidade se preparou
com motéis, com clubes privé, para receber isso, mas
não se preparou com serviços sociais absolutamente
competentes para dar conta desse tipo de demanda
através das próprias políticas públicas.
A Zona Franca de Manaus foi a mesma coisa:
um quadro que trouxe para nós algumas e grandes
marcas, mazelas mesmo.
Somente por volta de 2001/2002 com a PESTRAF,
o fenômeno do tráfico humano teve visibilidade, pelo
menos para nós, aqui da região Norte. Eu diria, e muito
mais especialmente na questão do Amazonas, que a
questão da exploração sexual de crianças e adolescentes tem maior visibilidade já na década de 90, a partir
do primeiro plano nacional, do congresso de Natal, do
congresso de Estocolmo. O tráfico humano vem ter visibilidade para nós a partir dessa data, porque antes
eram apenas notícias de jornal, tanto que a PESTRAF
no Estado do Amazonas, e por orientação nacional,
tinha que buscar essa questão nas fontes oficiais para
poder garantir fidelidade dos dados.
Eu coordenei a pesquisa no Estado do Amazonas, e tivemos aqui a abertura da Polícia Federal que,
naquela época, era a única instituição policial que trabalhava a questão do tráfico e, mais especialmente,
do tráfico internacional. O tráfico nacional ou as rotas
interestaduais ou municipais não eram vistas nem pela
Polícia Civil, muitas vezes. Então, a Polícia Federal
começa a entrar nesse cenário a partir da pesquisa
de tráfico de crianças e mulheres para fins sexuais no
Amazonas e aí, no caso, no Brasil.
Ora, é preciso também que a gente compreenda
que o tráfico humano não é qualquer crime. Ele envolve, na verdade, uma pequena rede interna, que é a
figura do agenciador, aquele que vai em busca, que
está nas praças, que está nos mercados e na periferia
das cidades buscando, identificando e mapeando homens, mulheres e meninas para entrar nesse mercado,
no sentido de render o que está rendendo hoje esse
crime, em nível internacional inclusive. Além do agenciador, há o mercador, que não é a mesma pessoa e
que não desenvolve as mesmas funções. O mercador
é aquele que tem articulação com as organizações oficiais, que vai buscar o passaporte, que vai tirar cédula
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de identidade, que vai comprar a passagem e garantir que essa moça ou essa menina viaje sem nenhum
percalço diante de suas intenções. E há lá na frente,
do outro lado, no destino, o receptor, que é aquele que
recebe – e aí a gente pode lembrar das imagens dos
filmes que a gente vê, é aquilo que acontece mesmo:
leva para um lugar, que não é o seu lugar de trabalho,
mas o local de moradia provisória, seja em nível nacional ou internacional.
A PESTRAF identificou, na época, cinco rotas.
Manaus como passagem para a Venezuela, Manaus
como ponto de origem para a Venezuela e, de certa
forma, para a área do Caribe, integrando-se com toda
a rede de prostituição, porque é um crime que está extremamente ligado ao crime da exploração sexual, lá
de Boa Vista, e passando para a Venezuela e Caribe.
Identificamos a rota de Manaus via Recife para o norte
da Galícia e Manaus via São Paulo para Berlim e outros países da Europa. E já em 2008, numa pequena
atualização da PESTRAF que eu fiz – e o delegado da
Polícia Federal já registrava –, surgem mais duas rotas
novas, Manaus-Holanda e Manaus-Suíça.
Um dado interessante – eu não tenho outras informações, mas deve permanecer – é que a PESTRAF
não registrou nenhuma saída de adolescente enquanto
vítima do tráfico humano, mas registrou a presença de
várias mulheres como vítimas do tráfico humano. Mas
algumas dessas mulheres, segundo o depoimento delas mesmas – também fizemos estudos de caso junto
com a professora Elenise Scherer, da Universidade
Federal do Amazonas, que foi a pesquisadora titular –,
saíram com carteira de identidade falsa. Quer dizer, na
verdade, o tráfico humano é um crime dentro do grande crime organizado, que envolve a questão policial,
a questão... E a materialidade dele é muito difícil para
a gente identificar; é desafiante, como diz Henriqueta.
A Senadora perguntava, no início, quais são as
dificuldades para o enfrentamento do tráfico humano,
seja para adoção, seja para tráfico de órgãos, seja para
fins de exploração sexual.
Eu penso que as nossas questões geográficas,
que já foram amplamente comentadas aqui, a questão
das fronteiras, contribuem de fato e prioritariamente
para dificultar o combate e o enfrentamento desse crime – isso está associado, claro, ao pouco efetivo das
organizações que têm de dar conta do controle e da
proteção nas fronteiras. Elas são, efetivamente, além
do pouco efetivo, agravantes para isso. Eu não digo
conivência, mas acho que há indiferença em relação
ao assunto ainda. Como um forte crime que envolve
uma cadeia de situações, ele também faz com que
os órgãos responsáveis pelo controle e pela proteção
deixem realmente de cumprir o seu papel.
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Por exemplo, eu até defendo... Eu não sei, o delegado já foi embora... Anualmente há, na área do Alto
Solimões – Tabatinga, Benjamin Constant, Amaturá,
Santo Antônio do Icá , uma operação que envolve as
três Forças Armadas mais as polícias dos estados e
que, via de regra, garante uma certa tranquilidade. A
partir daquelas operações, a gente começa a tomar
conhecimento e também a adotar providências em
relação aos casos que são relatados – não me lembro agora do nome da operação, mas é uma operação muito grande. Se essas operações fossem feitas
de forma mais sistemática e não só uma vez por ano,
com certeza as nossas fronteiras estariam mais bem
garantidas.
Outra dificuldade na questão do crime do tráfico
humano é caracterizada pelo silêncio das vítimas. Elas
não se sentem vítimas, muitas delas são enganadas
mesmo, e é nesse universo que a gente precisa entrar,
vencendo as dificuldades, para poder garantir que elas
denunciem. Isso, evidentemente, é difícil, porque está
dentro do crime organizado.
Acho também, na questão das fronteiras, que temos uma dificuldade de legislação, de cumprimento de
legislação. Por exemplo, na fronteira Tabatinga-Letícia
– não é fronteira, é aberto –, as meninas de Letícia não
saem para ser exploradas nos ambientes de Letícia,
que já é Colômbia: elas passam para o Brasil, onde a
fiscalização é mais solta ou inexiste. As meninas brasileiras, quando chegam em Letícia e tentam entrar no
cassino ou na boate – já é Colômbia –, não têm permissão e imediatamente la policia, que está nas ruas
de Letícia, devolve-as para Tabatinga, às vezes com
segurança, para que voltem para suas famílias. Isso
também acontece na fronteira com o Peru.
A outra pergunta é: por que as rotas continuam
aumentando? Acho que são é mesma justificativa,
Senadora: as rotas aumentam exatamente por essa
falta de controle.
E aqui quero fazer um recorte que é de paradigma, que é de doutrina. A culpa não é do Estatuto da
Criança e do Adolescente, a culpa não é da lei que
garante que a família está em primeiro lugar. Está lá,
se não me engano no artigo 95, que é papel da família, da sociedade e do Estado garantir a plena proteção aos meninos e às meninas. Não se trata de dizer
que o Estatuto tem de mudar, que tem de penalizar
os meninos porque estão viajando sozinhos. Trata-se,
na verdade, de garantir e resgatar as competências
familiares, algo que nós de um modo geral, trabalhadores sociais, não estamos sabendo fazer. E aí nós
precisamos... E haverá quem diga que esse processo
de educação para o resgate das competências familiares vai demorar um século e, aí, inúmeros meninos,
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meninas e mulheres estarão perdidos. Mesmo assim,
é preciso que a gente dê prioridade para isso.
E hoje está aí a Política Nacional de Assistência
Social garantindo que a matriz do nosso trabalho, longe do clientelismo e do assistencialismo, na verdade,
paute-se pelo atendimento e pelo acompanhamento
da família, mesmo que nessa família eu tenha apenas
um indivíduo que seja viciado em drogas ou que esteja
em situação de violência ou em situação de rua. Não
importo, o nosso foco tem de ser a família.
Então, nós precisamos garantir a liberdade, que
é um direito nosso, é um direito de qualquer ser humano, seja criança, adolescente, idoso ou adulto. Agora,
nós precisamos também garantir proteção. E quem dá
proteção a esse menino ou a essa menina que vai para
Parintins ou que vai para o Rock in Rio no Rio de Janeiro é, em primeiro lugar, a família. Se não for assim,
vamos estar absolutamente descumprindo a ordem
constitucional, que garante todos aqueles princípios
dos direitos humanos. Eu queria fazer esse recorte,
até discordando da minha companheira de trabalho
Linda Gláucia, que falou com bastante contundência
com relação a isso.
Por último, quanto às perguntas que a Senadora
fez: quais as fragilidades da rede?
Penso que nós precisamos integrar a rede, precisamos encontrar... E este Governo que está instalado tem clamado pelo trabalho compartilhado, pelo
trabalho interfacetado. Que a gente possa trabalhar
dentro de uma regra integrada e articulada para evitar
dinheiro jogado pelo ralo, para evitar pulverização de
esforços e de recursos. E essa fragilidade é a gente
não ter cultura do trabalho articulado. Essa é uma das
grandes fragilidades.
Outra fragilidade que entendo, na verdade, é
a nossa falta eu não diria de sensibilização mas de
qualificação, de informação, muitas vezes, para esse
trabalho em rede, no sentido de que a gente possa
dispor dos serviços efetivamente, para dar conta dessa situação, que não é fácil.
A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos tem estado na ponta desse serviço, na frente desse
serviço, tentando colocar os postos avançados para que,
a partir dos postos, a gente possa informar não só massivamente a população, mas também de forma qualificada,
garantindo uma interlocução adequada no sentido de não
coibir a sexualidade das pessoas, de não ferir direito humano individual, mas de garantir proteção e segurança.
Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito bem, Drª Graça! Muito obrigada pela colaboração.
Por fim, para a gente concluir essa primeira etapa
no segundo bloco, Vereadora Lúcia Antony.
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A SRA. LÚCIA ANTONY – Eu gostaria de saudar
a iniciativa da Senadora Marinor de puxar esta CPI e
dizer que fico muito confiante de que esta CPI trará
resultados positivos, até porque conheço, há muitos
anos, o trabalho, a dedicação e a determinação da
Senadora Vanessa Grazziotin, que está presidindo
esta Comissão.
Eu gostaria aqui de levantar alguns aspectos que
considero importantes neste debate. Aqui já foi levantado que precisamos fazer esta discussão levando em
consideração dois aspectos: o aspecto preventivo e o
aspecto repressivo.
Aqui muito foram colocadas as dificuldades que
o Estado enfrenta hoje para cumprir o seu papel. Mas
penso também que existe ainda certa dificuldade de
compreender o papel do Estado, as liberdades individuais de cada um, a responsabilidade e o papel da família na sociedade brasileira. Se nós não conseguirmos
entender cada um desses aspectos, nenhuma política
pública será capaz de resolver o problema.
O que fica claro é que o tráfico de humanos, nos
três aspectos abordados – exploração sexual, trabalho
escravo e órgãos –, estão ligados a dois fatores, que
são a baixa escolaridade e a questão econômica, de
pessoas vivendo uma situação precária de trabalho ou
desempregadas. Portanto, nós precisamos trabalhar
preventivamente, de forma muito decisiva.
Eu, como Vereadora, tenho procurado enxergar
um pouco dessa questão na cidade e tenho levantado
alguns projetos de lei no sentido justamente de responder, de forma concreta, a isso aí.
A primeira questão é quando se trata do tráfico
para exploração sexual. Eu sou militante do Movimento de Mulheres, e nós costumamos fazer o seguinte
questionamento. A prostituição foi instituída por uma
necessidade de a mulher chegar virgem ao casamento.
Hoje, isso não é mais condição; a mulher não precisa
mais chegar virgem ao casamento. E por que é que a
prostituição não desapareceu? Esse é um questionamento que nós fizemos.
E quando a gente procura responder a isso, a
gente chega à conclusão também de que a sexualidade – e aí não é só do povo brasileiro, mas vamos
tratar do Brasil – está doente. Não é à toa que cresce o número de abuso sexual das crianças dentro de
casa. Portanto, nós precisamos tratar da sexualidade
do povo brasileiro.
E como é que se vai resolver essa questão?
Criando um consultório terapêutico? Não. Nós vamos
enfrentar o problema com educação. E eu apresentei um projeto de lei – que chegou a ser aprovado na
Câmara Municipal, na legislatura passada, e depois
foi vetado pelo prefeito porque o Município não tem
competência para alterar a grade curricular; a gente
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fez a indicação ao Presidente Lula e estamos agora
em fase de também fazer a indicação à Presidenta
Dilma – que cria a disciplina de Educação em Saúde,
Direitos Sexuais e Reprodutivos. Por que isso? Porque
nós precisamos educar as nossas crianças, desde
pequenininhas, sobre o seu corpo, a sua relação com
a natureza, o adoecer, a saúde e também fazer com
que, ao chegar à adolescência, possam exercer a sua
sexualidade com liberdade e segurança.
Então, nós precisamos encarar esse problema de
frente, porque hoje se torna cada vez mais alarmante
o número de jovens se prostituindo. E, se hoje formos
fazer um levantamento, talvez tenhamos mais homens
prostituídos do que mulheres. É preciso atacar esse
problema de frente.
Com relação à necessidade de melhorar a escolaridade do nosso povo, muitos têm acesso à escola,
mas acabam evadindo-se. Não há atrativo porque não
conseguem aprender. Hoje é lei, na cidade de Manaus:
toda escola de educação infantil tem de ter a ludoteca,
uma ferramenta importante para desenvolver as múltiplas inteligências da criança e investir no aprender.
Entendemos que o ensinar precisa ter investimento,
e já foi feito. É preciso continuar havendo a formação
continuada dos educadores, mas é preciso investir no
aprender. Portanto, a ludoteca é uma ferramenta importante, no sentido de garantir às nossas crianças o
desenvolvimento da sua inteligência.
Outra questão que entendemos precisa ser perseguida pela sociedade brasileira – e acho que a democracia participativa é importante quando se criam
as conferências, quando se criam os conselhos para
que a população participe de forma mais efetiva na
elaboração e na fiscalização das políticas públicas – é
cobrar que as políticas a serem desenvolvidas sejam
políticas de Estado e não de Governo. Porque cada
governo que entra resolve, muitas vezes, querer fazer
uma política completamente nova, o que, normalmente, faz com que não haja continuidade dos trabalhos
e se percam pontos importantes que já vinham sendo
desenvolvidos. Portanto, é preciso que haja uma cobrança mais efetiva de políticas de Estado, que serão
adequadas, que serão atualizadas a cada governo mas
que não percam a sua continuidade. Acho que esse é
um ponto fundamental.
A outra questão é que, em qualquer política pública, é necessário se criar sempre uma rede. Temos
a rede de saúde, temos a rede de assistência social,
temos a rede de combate à violência, que precisam ser
trabalhadas dessa forma para que haja uma parceria
efetiva entre os vários agentes que atuam em cada
segmento. Porque, senão, você vai ficar gastando dinheiro em cada secretaria, em cada órgão e acabará
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não conseguindo interagir; portanto, não dará conta
de fazer um enfrentamento mais geral.
Portanto, eram essas as questões que eu gostaria de levantar. Aqui já foi levantada a questão das leis.
Fica claro que as leis são insuficientes. Nós precisamos penalizar, de forma mais efetiva, as pessoas que
praticam o tráfico humano. A lei também é ineficiente,
fica claro dessa forma. Acho que é preciso fazer um
investimento na questão mais repressiva, mas nós
precisamos ter um olhar muito especial na prevenção,
e a prevenção passa por uma ação ativa do Estado.
Nós não podemos apenas responsabilizar a família. Hoje, quando se fala de responsabilizar a família
significa penalizar a mulher, pois, na maioria das vezes, é ela, tenha marido ou não, a responsável pelos
filhos e pela educação dos filhos. Então, a sociedade
brasileira acaba sendo perversa com a mulher quando passa a penalizar a mulher por todas as mazelas
sociais que temos na nossa sociedade.
Portanto, é preciso que haja uma intervenção mais
ativa do Estado. É preciso que o Estado reeduque a
sociedade, porque nessa questão, particularmente na
questão sexual, nós não podemos achar que uma sociedade que tenha a cultura de que sexo é pecado, ou,
como diria a minha avó, é uma imoralidade, uma sociedade que tem essa cultura jamais uma família vai tratar,
de forma correta, o assunto sexo junto com seus filhos.
Portanto, é preciso mudar essa concepção. É
preciso fazer com que, através da educação, o Estado
vai fazer a população mudar esse paradigma de que
sexo é pecado, de que sexo é uma imoralidade, e que
passe, portanto, a tratar a sexualidade de homens e
mulheres brasileiros, mas muito mais de homens. É
preciso uma ação de Estado, porque a família infelizmente hoje não tem como responder. Precisamos,
portanto, ter um Estado mais proativo em todos os
aspectos, não só na intervenção da economia, mas,
principalmente, na vida social.
Obrigada. (Palmas)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada à Vereadora Lúcia.
Já são quase 15 horas e 30 minutos e estamos
desde às 9 horas da manhã. Eu passo a palavra, então,
para a nossa Relatora, senadora Marinor.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Nós sabemos que atravessar o país, de ponta a ponta, para tentar
entender, para tentar reunir informações, reflexões sobre
o tráfico de pessoas, não seria tarefa para uma única
audiência, para uma hora, para duas horas de trabalho.
Nós vamos ter muitas e muitas horas exaustivas
Brasil afora para desmembrar, detalhar mais cada
apresentação, cada reflexão trazida aqui, em outros
momentos, para que a gente possa ter uma síntese
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mais qualificada, mais propositiva, para que o Senado
contribua, de fato, com o enfrentamento dessa violência.
Eu tinha anotado aqui algumas questões que –
acho ‑, de certa forma, já foram muito bem delineadas
com o histórico, didaticamente muito bem apresentado
pela Drª Graça, a quem quero parabenizar pela exposição, no que diz respeito à questão de quem cobrar
e o que cobrar.
O Ministério da Justiça, no início do ano, publicou
uma pesquisa, concluída em 2010, sobre o aumento
de homicídios no Brasil. E nós tivemos, de 2009 para
2010, nada mais, nada menos, do que 103% de aumento de homicídios, no Brasil, envolvendo a população jovem e negra.
Se a gente for fazer uma pesquisa hoje, na sociedade brasileira, um plebiscito, alguma consulta popular, dificilmente, pelo que tenho conseguido ouvir
Brasil afora, o Estatuto da Criança e do Adolescente
não será responsabilizado pelo aumento da criminalidade na juventude.
Estou trazendo esse dado, colaborando com a discussão, para a gente refletir sobre se, de fato, estamos
entendendo qual é o papel e a contribuição do Estatuto
da Criança e do Adolescente. Até o fato ‑ Drª Gláucia,
acho que foi a senhora que utilizou a expressão ‑ de
dizer que o Estatuto é mãe e, ao mesmo tempo, é padrasto. Não, foi a Michele quem disse que é padrasto.
Quem disse que padrasto é o mau? Estou só usando
essa expressão porque a gente, às vezes, reforça alguns
tipos de preconceitos. Quem disse que a mãe sempre é
boa? Relacionar essa talvez lacuna, ou essa falta de...
ou essa omissão legislativa, ou até um problema de interpretação, vamos aqui deixar as duas possibilidades...
Não estou aqui para dizer que a minha interpretação do Estatuto é a mais correta. Mas até o fato de
a gente direcionar neste momento para o Estatuto da
Criança e do Adolescente, que considero uma das legislações mais avançadas do mundo em relação aos
direitos da criança e do adolescente, me parece reduzir um pouco a responsabilidade do Estado brasileiro,
concordando com a Vereadora quando ela faz uma
cobrança direta ao Estado brasileiro, quando ela faz
uma cobrança direta à falta de compromisso do Estado,
que se materializa na falta de políticas públicas e que
deixa vulnerável, e ninguém está vulnerável ao tráfico ou à prostituição infantojuvenil, inclusive dentro de
casa, porque mais de 90% dos casos de abuso sexual
de fato acontecem dentro de casa, a troco de nada.
Não é o Estatuto da Criança e do Adolescente
que é responsável por isso. É a falta de legislação. Se
a gente pudesse afirmar isso com dados científicos,
iríamos poder rapidamente fazer logo um confronto
porque os policiais brasileiros não na regra, mas muitos
policiais brasileiros tratam as crianças, os adolescen-
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tes vítimas de prostituição infantojuvenil, como disse
aqui a nossa Policial Rodoviária Drª Fabiana, como se
elas se prostituíssem, como se elas procurassem. Não
é isso! Elas são levadas a isso! Elas são jogadas. As
drogas, a prostituição infantojuvenil são as únicas alternativas que têm sido oferecidas de modo geral para
crianças e adolescentes no Brasil que estão vivendo
em algumas regiões do Estado.
A Irmã Henriqueta falou em aqui da situação do
Marajó. Tive o privilégio de conhecer esta região aqui
de fronteira porque vim ajudar a mobilizar para o fórum
pan-amazônico, na Venezuela. As cidades que foram citadas que eu tive a oportunidade... Inclusive fiz questão
de trazer minha filha adolescente, na época, para ela conhecer, para ela saber que existe uma realidade que é
muito diferente da que ela vive na capital, na escola, com
condições. A gente pode concluir que essas crianças,
esses adolescentes não têm muita saída. Aí o papel que
vocês estão exercendo aqui... Olha só a importância...
Estou muito feliz com essa vinda aqui a Manaus,
porque, com todas as dificuldades, estou vendo uma
Mesa e vi uma Mesa anterior de pessoas que demonstram compromisso, que representam um braço do Estado
e demonstram compromisso. Ou não é importante, comentávamos aqui com a Henriqueta, reunir com os jornalistas, debater conceitos? Ou não é importante formar
um grupo de 300 pessoas, como foi anunciado aqui, para
serem capacitadores de outras pessoas envolvendo muitas instituições da sociedade civil e do Estado? Parabéns!
Agora, vocês têm razão. Não tem orçamento. Não
tem orçamento para dar o passo seguinte. Falta pessoal.
Aí, Vanessa, uma das minhas intenções, ao solicitar essa CPI, a instalação desta CPI é dar comprovação científica, porque estamos fazendo audiência,
ouvindo entidades que estão se baseando em estudos, em pesquisas, em ações concretas, em resultados, e mostrar ao Congresso Nacional, ao Senado
Federal que fazer um planejamento de um segundo
plano nacional de educação sem fazer um balanço
do primeiro, sem saber o que a gente conseguiu resolver de problemas... Instalar um núcleo, apenas um
núcleo, no Amazonas, ou mesmo que tenha 14 pólos
de desmembramento do trabalho, não vai dar conta,
assim como ter um único no Pará, no aeroporto de Val
de Cans, como não ter em vários Estados que fazem
fronteira aqui com a gente, não vai resolver, não vai
ajudar, não vai dar resolutividade.
Estou colocando essas questões porque essa
CPI vai ter que tirar consequências desta análise que
está sendo trazida, desses esforços que vocês estão
fazendo aqui, porque é um esforço, Vereadora, apresentar um projeto de lei, cobrar que a escola tenha outro
papel e é também confrontar o antagonismo político
que a gente encontra no Parlamento brasileiro, que
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tenta impedir a discussão sobre a questão da diversidade sexual, como a gente encontrou recentemente,
e lamentavelmente a Presidenta da República recuou.
Isso é não querer enfrentar a realidade existente, a
diversidade, as dificuldades e a complexidade desses
problemas. É não reconhecer o papel da escola como
um instrumento e como um elemento da rede de proteção absolutamente essencial para dar esse salto de
qualidade, para ajudar nesse enfrentamento. É preparar
para a vida, mas que vida estamos pensando aqui?
Quem são nossos adolescentes e as nossas crianças
hoje? Que modelo de família temos hoje? Que estrutura tem essas famílias para não mandar ou para
não vender uma criança, como, em Portel, onde uma
criança foi vendida por R$500,00. Como fazem falta
esses R$500,00! É melhor perder uma do que deixar
10 sem comer por um período.
Então, menos do que fazer perguntas para esta
Mesa – porque acho que de certa forma estou bem
contemplada, bem animada que daqui vamos avançar
na consolidação de um fórum permanente, vamos conseguir unificar mais o trabalho que está sendo feito, vamos puxar e trazer as experiências das universidades,
as pesquisas que estão sendo realizadas, porque elas
devem nos orientar –, vamos aqui buscar convencer
as autoridades, os nossos chefes imediatos e consequentemente os diretores, até chegar ao Governador,
ao Prefeito, até chegar a uma discussão.
Não adianta falar em criança, falar em enfrentamento do problema sem ter recursos no orçamento.
Nada vai alterar. A gente não vai conseguir fazer um
único profissional, seja operador do Direito, seja professor na sala de aula, ter a compreensão de que precisa trabalhar para o enfrentamento desse fenômeno,
porque é um fenômeno que hoje se espalha para todos
os cantos e de todas as formas.
Estamos tentando e combinamos que vamos
também investigar as agências de modelo, as falsas
agências de modelo de que temos informações através
da SAFERNET, que é uma ONG que atua no combate ao tráfico nas redes sociais, porque o que tem sido
vendido para essa... O que essas meninas ouvem? Por
que tem tanto menino hoje e a gente nem tem ainda
uma tipificação relacionada com o gênero masculino? É
como se não existisse menino sendo traficado, é como
se não existisse menino na prostituição infanto-juvenil.
Isso vem de onde, se não há histórico na prostituição,
que é milenar, se não tem história no machismo, que
tanto tem conduzido essa relação de opressão com
as mulheres? Enfim, eu queria, mais do que perguntar neste momento, dizer que estou muito feliz com a
colaboração de vocês.
Acho que nós temos dados. O pedido que eu quero
fazer para vocês aqui, em nome da relatoria, em nome
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da nossa CPI, é que vocês possam nos ajudar a chegar
às vítimas, que vocês possam nos ajudar a chegar às
rotas, aos criminosos. Nós estamos um pouco distantes
de cada Estado, de cada região, mas nós temos possibilidades e temos poder, inclusive, de mandar prender.
A partir das próximas diligências nossas, nós vamos
andar com uma equipe de policiais federais, que já foram solicitados, e com promotores de justiça acompanhando a nossa CPI. Talvez em outro momento gente
possa voltar aqui ou voltar especificamente para botar a
mão nesses que estão soltos, botar a mão nesses que
estão violentando essas pessoas que estão vulneráveis.
Queria também, para finalizar a minha participação neste momento, pedir já, e nós vamos formalizar, a
todas as instituições que estão aqui que nos passem, a
exemplo das anteriores, todos os dados referentes aos
casos de tráfico humano a que vocês tenham acesso.
Obviamente vamos pedir para os responsáveis diretos;
aqui nem todo mundo está respondendo pela pasta. Mas
nós vamos precisar desses dados, saber, de fato, à luz,
como disse aqui a Drª Graça, mais uma vez, do papel
que cada instituição deve exercer no enfrentamento
desse crime e se estão conseguindo dar conta de fazer.
A gente precisa, de fato, fazer com que a sociedade também tenha a informação de qual é o papel
do policial federal, de qual é o papel do policial civil,
do militar, da promotoria, da ouvidoria, qual é o papel
do conselho tutelar, qual é o papel da escola, porque
essa definição clara de responsabilidades, a soma
desses esforços, é que vai nos possibilitar dar alguns
passos mais firmes no enfrentamento desse processo.
Então, queria, do fundo do coração, agradecer
a receptividade, em nome da relatoria. Nesse caso, a
Senadora Vanessa já é da Casa.
Eu acho que nós não temos fronteiras. Culturalmente, acho que a solidariedade tem de ser internacional, não tem que te fronteira. Acho que nós aqui não
pelas meninas, não pelos meninos, não pelos homens
e pelas mulheres escravizadas do Amazonas; nós estamos aqui pela humanidade. É por isso está aqui conosco a Irmã Santina, que vem ajudar no processo de
conscientização das famílias e das crianças, que ela
sai do País dela e vem para cá. É por isso que a Irmã
Henriqueta não tem fronteiras, é por isso que cada
uma de nós se dedica e coloca seu esforço militante,
coloca o seu aprendizado.
Aqui, eu e a Vanessa não temos formação nessa
área, não atuamos. Quer dizer, temos porque somos
educadoras, e a escola tem um papel significativo,
mas historicamente a escola tem ficado à margem
dessa discussão, mas nós estamos aprendendo com
a equipe, nós estamos aprendendo em cada encontro
que nós temos. E eu tenho certeza de que Manaus, a
capital do Amazonas, hoje dá um passo significativo,
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que vai ajudar não só o Estado, mas vai ajudar o Brasil
no enfrentamento do tráfico de pessoas.
Muito obrigada por todo carinho de vocês.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Eu gostaria de ser bem breve. Nós
estamos há mais de seis horas aqui, com a Senadora
Marinor tendo se ausentado por pouquíssimos momentos, ficando quase que a totalidade do tempo.
Michele?
Pois não, Drª Michele, pode falar.
A SRA. MICHELLE VIÓRIA CUSTÓDIO – Desculpe-me, mas a gente falou tanto em educação e eu
não poderia deixar de me posicionar com relação a isso,
tendo em vista que a Secretaria de Estado de Educação
e a Secretaria Municipal de Educação fazem parte da
rede e já estão nesse processo de promoção e enfrentamento conosco no Amazonas. A Professora Graça está
aqui representando a SEDUC, a SEMED também faz
parte. E a gente, através dessas instituições e também
da Universidade do Estado do Amazona, tem conseguido alcançar, e vamos alcançar todos os Municípios do
Estado do Amazonas através dos telecentros que estão
sendo disponibilizados para as multiplicações, para as
capacitações no interior. Nós vamos trabalhar, dentre
todo o universo dos direitos humanos, especialmente o
tráfico de seres humanos. Então, só para não dizer que
o Amazonas não está contribuindo na educação. Está
sim. Eu seria omissa se eu não falasse e defendesse
essa instituição, porque ela está, desde o princípio, atuante no enfrentamento ao tráfico de seres humanos.
Também quero dizer que eu não entendo o ECA
como um retrocesso. Dizer que o problema é a idade de
doze anos de idade para poder transitar em todo território do Brasil seria responsabilizar o ECA e, portanto
as crianças e adolescentes. Não! Desculpa se não fui
clara. O que precisamos é que, dentro desta legislação, sejam cumpridas outras. Por exemplo, a família é
responsável, sim, por suas crianças e adolescentes,
mas que responsabilização tem sido feita? Não basta
só apreender o menor e devolver para os seus pais,
mas mostrar para os seus pais que a responsabilidade
deles enquanto família tem que ser cumprida, porque
senão eu presto assistência, eu faço um resgate, eu
dou educação, eu dou saúde, eu dou lazer, mas é ai?
Só o Estado realmente não vai conseguir fazer o seu
trabalho, se as famílias não forem comprometidas com
os seus menores, se essas famílias não tiverem sendo
advertidas quanto a sua responsabilidade. E isso é um
grande problema.
Nós precisamos ter uma maior efetividade do
Poder Judiciário. E aí eu penso dos Conselhos Tutelares mais próximos dessas famílias nessas comunidades, porque só assim conseguimos cumprir o círculo
integrado entre as instituições e os esforços entre as
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forças, porque senão como vamos pensar? Qual outra
alternativa teríamos? E isso é um problema que nos
preocupa, sim. Como fazer esses pais se comprometerem, só através da educação, só através da informação? Acredito que isso é fundamental, mas ....
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Permita-me dialogar.
A família tem responsabilidades e a responsabilidade tem que ser cobrada. O que eu coloquei aqui, e
quero que a gente permaneça refletindo sobre isso, é
quais são as condições que o Estado tem dado para
que essas famílias tenham condições. Não vamos entrar aqui na profundidade do que seja isso, porque o
modelo de família hoje é assim...
Ontem eu encontrei uma pessoa em Brasília, uma
avó que estava fazendo a minha unha, no Senado, faz um
bico no Senado. Ela cria quatro netos. Dois são portadores do vírus do HIV. São filhos da filha que morreu. Dois
são filhos do filho, que é viciado, que tem dependência
química, que está preso. Está lá na Papuda. Imaginem
o desespero dessa mulher para dar comida, para dar
atendimento de saúde, que está em greve agora lá? O
sistema de saúde... Não tem para onde levar as crianças
para... Que condições? Estou falando em responsabilizar,
sim, mas vamos cobrar do Estado as condições objetivas
para que as famílias tenham condições de dar o que é
direito da criança e do adolescente: saúde, educação,
esporte, lazer. Não é? É nesse sentido.
Acho que nós temos o mesmo entendimento. Foi
a forma como cada uma aqui colocou.
A SRA. LINDA GLÁUCIA – Srª Senadora, só
um momentinho?
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pois
não.
A SRA. LINDA GLÁUCIA – Percebemos, que esses
grandes problemas que veem ocorrendo, principalmente
no tráfego de crianças e adolescentes, são de famílias
desestruturadas. E eu lhe digo que existem famílias que
vão lá na Delegacia e dizem: “Doutora, a minha filha fugiu!” Estão preocupadíssimas com a filha e eu não tenho
uma resposta para lhe dar. Eu corro para o aeroporto e a
menina já viajou. É culpa da família? (Pausa.)
É isto que eu peço: uma legislação em que eu
possa realmente cobrar dos órgãos competentes a fiscalização, porque a família neste momento não pode ser
responsabilizada. Muito tem sido feito para ficar acompanhando a criança, o adolescente, mas nós sabemos
também que os aliciadores tem um poder bem maior. São
bem mais atrativos do que o que família pode oferecer.
Quando eu falo em uma legislação mais rigorosa, eu não
estou querendo punir o adolescente. Pelo contrário, ele
não vai deixar de viajar. Não! O pai só vai participar um
pouco mais e dar uma autorização para ele, já que ele
já está pagando a passagem. Se ele paga uma passa-
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gem, por que não pode dar uma autorização expressa?
É só isso que peço, porque eu sei do desespero das
famílias que vão à Delegacia procurar o seu filho e eu
não posso devolver. Depois eles dizem que a culpa é
da polícia, porque a polícia não foi efetiva ao ponto de
localizar. Não tenho como, porque o crime antecede
ao meu poder de agir. Quando eu vou tentar localizar o
menino, ele já está no Rio Grande do Sul, há dois dias.
Quando a mãe percebe a falta do menino, procura em
todos os lugares. Nesse meio tempo, o menino telefona
dizendo que está na casa do tio, está na casa da prima,
está do namorado, mas já está muito longe.
Então, eu não quero cercear o direito de ir e vir.
Eu quero sim já que o papai e a mamãe comprou a
passagem, autorize. É só isso! Ele vai estar tendo conhecimento de que o seu filho estará viajando e para
onde ele está indo.
Muito obrigada!
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Drª Linda, agradecemos a Michele também. Como dá para perceber, nós
estamos diante de uma boa polêmica, uma polêmica
importante.
Quero, ao encerrar os nossos trabalhos, cumprimentar e agradecer também imensamente a disposição da Senadora Marinor. Esse não é um problema
novo. É um problema tratado no Brasil e no mundo já
há muito tempo. Entretanto desde a edição do último
plano da política de enfrentamento é que questões são
detectadas, entre elas a pouca visibilidade e a deficiência na legislação brasileira. Se o Estado brasileiro
procura enfrentar e não encontrou ainda todos os instrumentos necessários, em grande parte por falta de
recursos financeiros, se o Governo, Poder Executivo,
procura enfrentar, por outro lado, é importante também
que o parlamento brasileiro enfrente esse problema. Eu
acho que essa CPI vem em boa hora, porque todos os
documentos, estudos, pesquisas que tratam sobre tráfico de humanos apontam a deficiência na legislação. E
isso nós vimos unanimemente tanto na primeira quanto
na segunda Mesa. E a responsabilidade de trabalhar
a legislação brasileira é do parlamento brasileiro. Eu
não tenho dúvida nenhuma, Senador, que, ao final do
nosso trabalho, vamos ser capazes de convencer o
Senado e a Câmara também para aprovar mudanças
que certamente nós vamos apresentar, mudanças que
não permitam que essa situação seja tratada de forma tão pulverizada como é hoje, pulverizada e muitas
vezes nem tratada é. Então, eu cumprimento muito a
Senadora Marinor por essa iniciativa.
Segundo, nós ficamos aqui, e aqui está o Delegado da Polícia Federal, um pouco abaladas, abatidas,
em relação ao número dos inquéritos, ao número dos
processos. Em 2004, por exemplo, tinha-se o registro
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de 72 inquéritos no Brasil inteiro, somente. No ano de
1978, foram registrados 11 inquéritos no Brasil inteiro,
ou seja, é uma dificuldade dar visibilidade a esse tipo
de crime, porque o trabalho forçado dificilmente vem
sem que haja tráfico da forma como ele é classificado.
Enfim, são esses dados que nós queremos inverter, porque ele diz: “Olha, não tem inquérito no Amazonas. Então, não tem problema no Amazonas. Não
tem inquérito no Brasil, não tem processo. Então, não
tem problema no Brasil.” Tem, tem muito problema.
Quando nós lutamos muito para criar, por exemplo, as
delegacias especializadas da mulher, quando nós aprovamos a lei Maria da Penha, é porque nós queríamos
dar visibilidade a esse crime, porque o crime da mulher é um crime doméstico. Na maior parte dos casos,
a visibilidade é que permite o combate à impunidade,
porque, se ele continua invisível, continua impune, e
nós com poucos instrumentos, então, para enfrentar.
Eu quero agradecer todos os nossos convidados
e as nossas convidadas e eu faço questão de nominar, o Sr. Lélio Lauria, o Desembargador Sabino, o Dr.
Alexandre que está entre nós ainda, a Drª Sara, também está aqui entre nós, o Dr. Jorsinei, a Drª Neide, o
Delegado Roberto, a Irmã Henriqueta, que aqui está,
a Delegada Linda, a Fabiana, da Polícia Rodoviária
Federal, a Drª Catarina, a Drª Michele, a Drª Graça
Prola, a Vereadora Lúcia e agradecer a todos e todas
que compareceram. Um agradecimento especial aos
técnicos e consultores do Senado que nos acompanham, ao Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Ricardo Nicolau, assim como aos funcionários
da Assembléia, sobretudo ao pessoal do cerimonial,
da segurança, da TV Senado, que esteve conosco
durante esse período todo, assim como a Gerência
de Eventos, Informática e a Casa Militar daqui. Muito
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obrigada a todos e ao Governo do Amazonas também.
Muito obrigada pela audiência de todos.
Nossa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Tráfico de Pessoas está encerrada.
(Palmas.) – Senadora Vanessa Grazziotin, Presidente.
(Levanta-se a reunião às 15 horas e 10
minutos.)
COMISSÃO TEMPORÁRIA, CRIADA PELO
RQS Nº 547 DE 2011, COM O OBJETIVO DE
INVESTIGAR, NO PRAZO DE CENTO E OITENTA
DIAS, IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO
ECAD NA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
RECURSOS ORIUNDOS DO DIREITO AUTORAL,
ABUSO DA ORDEM ECONÔMICA E PRÁTICA DE
CARTEL NO ARBITRAMENTO DE VALORES DE
DIREITO AUTORAL E CONEXOS, O MODELO DE
GESTÃO COLETIVA CENTRALIZADA DE
DIREITOS AUTORAIS DE EXECUÇÃO PÚBLICA
NO BRASIL E A NECESSIDADE DE
APRIMORAMENTO DA LEI 9.610/98
ATA DA 3ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 3ª Reunião, realizada em
12 de julho de 2011, às catorze horas e cinquenta e
sete minutos, na Sala nº 3 da Ala Senador Alexandre
Costa, com a presença dos Senadores: Lindbergh
Farias (PT-RJ), Lídice da Mata (PSB-BA), Eduardo
Suplicy (PT-SP), Randolfe Rodrigues (PSOL-AP),
Ciro Nogueira (PP-PI), Sergio Petecão (PMN-AC)
e Pedro Taques (PDT-MT). Deixaram de comparecer
os Senadores: Vital do Rêgo (PMDB-PB), Demóstenes Torres. (DEM-GO), Aloysio Nunes (PSDB-SP) e
João Vicente Claudino (PTB-PI). Na ocasião foram
aprovados os seguintes requerimentos:

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 17

33933

33934 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2011

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 17

33935

33936 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2011

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 17

33937

33938 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues PSOL
-AP) -Havendo número regimental, declaro aberta a 3ª
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pelo Requerimento nº 547, de 2011, destinada a investigar, no prazo de 180 dias, supostas irregularidades
praticadas pelo ECAD -Escritório Central de Arrecadação e Distribuição -na arrecadação e distribuição de
recursos oriundos do direito autoral, abuso da ordem
econômica e prática de cartel no arbitramento de valores de direito autoral e crimes conexos, o modelo de
gestão coletiva e centralizada de direitos autorais de
execução pública no Brasil e a necessidade de aprimoramento da Lei nº 9.610/98. Coloco em votação as
atas das reuniões anteriores, solicitando a dispensa
da leitura das mesmas. Os Senadores que concordam
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovadas.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se à apreciação de requerimentos. Passo a palavra,
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então, ao Sr. Relator desta Comissão, Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT -RJ) -Sr.
Presidente, vamos fazer hoje uma reunião bem breve,
porque é impressionante a quantidade de comissões
funcionando ao mesmo tempo. Hoje, pela manhã, tivemos CCJ, CAE, CI. Foram apresentados cinquenta e três requerimentos, alguns do Senador João
Vicente Claudino, na verdade treze requerimentos.
Uma boa parte foi apresentada pelo Presidente Randolfe Rodrigues e outra parte por este Relator. A minha proposta aqui é aprovar em bloco os cinquenta
e três requerimentos. Temos uma pauta de trabalho
já divulgada, um plano de trabalho já divulgado na
reunião passada. Recebi agora, da Secretaria da
Mesa, mais três requerimentos do Senador Randolfe, extrapauta, que quero adicionar aos cinquenta e
três, totalizando cinquenta e seis. O trabalho agora
que vamos ter é de organizar, em cima do plano de
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trabalho, o convite para essas pessoas que constam
dos requerimentos. Quero anunciar já o primeiro. Na
próxima reunião, em agosto, vamos apresentar todo
plano de trabalho, com as pessoas convocadas nas
respectivas datas. Mas achei importante que, em cima
do plano de trabalho apresentado na semana passada, possamos organizar os convites. Agosto: semana
de 1 a 5, realização de audiência para averiguação
de denúncias contra ECAD. Quero utilizar aqui o Requerimento nº 39, que convoca Samuel Fahel, e o
Requerimento nº 48, que convoca Milton Coutinho
dos Santos, sua procuradora, a Srª Bárbara de Melo
Moreira, e da Srª Marisa Gandelman Quero anunciar,
ainda, que fico aberto a sugestões até a data dessa
primeira audiência pública para, se algum Senador
assim o quiser, convidar outras pessoas que estão
no requerimento para ampliarmos a participação nessa audiência. Anuncio ainda o Requerimento nº 33
-não quero falar de todos os requerimentos porque,
como disse, quero uma reunião rápida -em que convidamos artistas com posições diversas: Fernanda
Abreu, Sandra de Sá, Frejat, Toninho Galante, Antonio Adolfo. O Requerimento nº 53 convida Ivan Lins,
Leoni e Léo Jayme. Sr. Presidente, a reunião hoje é
mais para apresentar esses requerimentos, anunciar
nossa primeira audiência e os nomes das pessoas
convocadas para a primeira audiência. Na primeira
reunião de agosto, apresentaremos esse plano de
trabalho, especificando, a partir desses requerimentos, as respectivas datas e os nomes das pessoas
em cada ma das audiências. De forma que o meu encaminhamento é para que aprovemos os cinquenta e
três requerimentos. O SR. PRESIDENTE (Randolfe
Rodrigues PSOL -AP) -Muito obrigado, Sr. Relator.
Dessa forma, nós, como já foi anunciado pelo Relator, temos na pauta cinquenta e três requerimentos
mais três extrapauta, que chegam neste momento à
Mesa. Vou colocar rapidamente, em bloco de dez, a
apreciação dos requerimentos. Requerimento 01/2011
-Requer seja Requer seja convidado Santiago Shuster Vergara, Diretor para América Latina e Caribe da
Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT -RJ) -Sr.
Presidente, peço dispensa da leitura toda. Já estão aqui
os Senadores, a imprensa, podemos divulgar.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues PSOL
-AP) -Perfeito. Não havendo quem discorde, encaminhamos a sugestão do Senador Relator Lindbergh
Farias. Colocamos, então, em apreciação os requerimentos de nºs 01 a 053 da pauta mais os três requerimentos extrapauta, que foram apresentados agora
pelo Senador Lindbergh Farias. Os Srs. Senadores
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que concordam permaneçam como estão.(Pausa.)
Aprovados. Aprovados os requerimentos, aprovado
o cronograma de trabalho, já aprovados, como disse,
os cinquenta e três requerimentos, com convites, convocações e já aprovados alguns requerimentos para
a próxima reunião desta Comissão Parlamentar de
Inquérito, encerramos os trabalhos desta CPI neste
período, visto que, quinta-feira, logo após a votação
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, iniciaremos o
recesso parlamentar, e a CPI se reunirá novamente
logo na primeira semana do mês de agosto, já com
a relação das primeiras pessoas convidadas e/ou
convocadas para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Concluindo, declaramos aprovados cinqüenta e três requerimentos da
pauta, os três extrapauta, de autoria deste Senador
Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Convocamos os membros desta CPI para a próxima
sessão ordinária na primeira semana de agosto, em
que iremos iniciar o cronograma para ouvir as pessoas citadas no conjunto de requerimentos aprovados.
Vamos marcar, também de imediato, Sr. Relator, a
sessão desta CPI para ouvir as personalidade,s artistas, compositores indicados nos requerimentos de
V. Exª, em especial, Srª Fernanda Abreu, Srª Sandra
de Sá, Sr. Frejat, Sr. Toninho Galante, Sr. Antonio
Adolfo, Sr. Ivan Lins. Quero destacar também a convocação dos Presidentes das Entidades Integrantes
do ECAD, da União Brasileira de Compositores, da
Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de
Direitos Autorais, da Associação Brasileira de Música e Artes, da Associação de Músicos Arranjadores
-Amar, Associação Brasileira de Autores, Sociedade
Independente de Compositores, assim como a convocação da Senhora Presidente do ECAD.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT -RJ) -Sr.
Presidente, já falei isso, mas apenas para me fazer
claro, fica marcada para terça-feira, dia 2, a do recesso, um audiência pública como tínhamos apresentado
no plano de trabalho, para averiguação de denúncias
contra o ECAD, convocando o Sr. Samuel Fahel, Milton
Coutinho dos Santos, sua procuradora, a Srª Bárbara
de Melo Moreira, e da Srª Marisa Gandelman. Nesse
mesmo dia, apresentaremos todo o cronograma, com
as outras datas e outros nomes convidados ou convocados por esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues PSOL
-AP) -Perfeito, Sr. Relator. Fica, então, convocada nova
reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito para o
próximo dia 2 de agosto, quando esta Comissão ouvirá
as pessoas já citadas, já elencadas pelo Relator. Nessa oportunidade, iniciaremos a série de depoimentos
desta CPI. Nada mais havendo a tratar, declaro encer-
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rada esta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregularidades na atuação
do ECAD. – Senador Randolfe Rodrigues, Presidente.
(Levanta-se a reunião às 15 horas e 12
minutos.)
COMISSÃO TEMPORÁRIA, DE 2011, COM O
OBJETIVO DE INVESTIGAR, NO PRAZO DE
CENTO E OITENTA DIAS, IRREGULARIDADES
PRATICADAS PELO ECAD NA ARRECADAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO
DIREITO AUTORAL, ABUSO DA ORDEM
ECONÔMICA E PRÁTICA DE CARTEL NO
ARBITRAMENTO DE VALORES DE DIREITO
AUTORAL E CONEXOS, O MODELO DE GESTÃO
COLETIVA CENTRALIZADA DE DIREITOS
AUTORAIS DE EXECUÇÃO PÚBLICA NO BRASIL
E A NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO
DA LEI 9.610/98
ATA DA 4ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 4ª Reunião, realizada
em 2 de agosto de 2011, às catorze horas e quarenta e sete minutos, na Sala nº 2 da Ala Senador Nilo
Coelho, com a presença dos Senadores: Lindbergh
Farias (PT-RJ), Lídice da Mata (PSBBA), Eduardo
Suplicy (PT-SP), Randolfe Rodrigues (PSOL-AP),
Ciro Nogueira (PP-PI), Aloysio Nunes (PSDB-SP) e
João Vicente Claudino (PTB-PI). Deixaram de comparecer os Senadores: Vital do Rêgo (PMDB-PB),
Demóstenes Torres (DEM-GO) e Sergio Petecão
(PMN-AC). Na oportunidade foram realizadas as oitivas do Senhor Samuel Fahel, Ex-gerente jurídico
do ECAD; da Senhora Marisa Gandelman, Diretora
Executiva da União Brasileira de Compositores -UBC;
do Senhor Oscar Simões, Vice-Presidente Executivo
da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura
-ABTA; e dos Professores Doutores, Especialistas em
Direito Autoral e Direito da Concorrência, Eleonor Cordovil e Marcos Alberto Bitelli.
SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Havendo número regimental, declaro aberta
a 4ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito
criada pelo Requerimento nº 547/2011, destinada a investigar, no prazo de 180 dias, supostas irregularidades
praticadas pelo ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) na arrecadação e distribuição de
recursos oriundos do direito autoral, abuso da ordem
econômica e prática de cartel no arbitramento de valores de direito autoral e conexos, o modelo de gestão
coletiva centralizada de direitos autorais de execução
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pública no Brasil e a necessidade de aprimoramento
da Lei nº 9.610/98.
Coloco em votação a Ata da 3ª Reunião, solicitando, ao mesmo tempo, a dispensa da leitura.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A Ata está aprovada.
De acordo com a pauta, a presente reunião destina-se às oitivas dos senhores e senhora convocados
conforme requerimento aprovado por esta CPI: Sr. Samuel Fahel, ex-gerente jurídico do ECAD; Srª Marisa
Gandelman, diretora-executiva da União Brasileira de
Compositores (UBC); e o Sr. Alexandre Annenberg,
presidente da Associação Brasileira de Televisão por
Assinatura (ABTA).
Quero esclarecer que o Sr. Alexandre Annenberg,
não comparecendo, encaminhou a esta Comissão carta
com o seguinte teor:
Senhor Presidente,
Por meio do Ofício nº 34/2011-CPI-ECAD,
de 14.07.2011, tivemos a honra de ser convocado por V. Exª para prestar depoimento perante
essa Comissão, relativamente às denúncias
envolvendo o ECAD, decorrente da aprovação
do Requerimento nº 043/11, na 3ª Reunião da
CPI-ECAD, realizada no dia 12.7.2011.
Como é do conhecimento de V. Exª, a
convocação decorreu da denúncia feita pela
Associação Brasileira de Televisão por Assinatura – ABTA, da qual sou o Presidente Executivo, à Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça (SDE) de práticas prejudiciais à concorrência por parte do ECAD e
seis outras associações.
Como não podia deixar de ser, me preparei previamente para a viagem, inclusive comprando a passagem, de modo a comparecer à
Audiência Pública de hoje, sem dúvida alguma,
de grande importância e do maior interesse do
setor de televisão por assinatura.
No entanto, por razões de saúde e por
recomendação médica, totalmente alheias à
minha vontade, não poderei comparecer à
Audiência Pública em questão, o que lamento profundamente e peço desculpas a V. Exª e
aos nobres Senadores da Comissão.
Em respeito à Comissão e de modo a
procurar não prejudicar os trabalhos de hoje,
a ABTA estará presente à Audiência, representada por seu Vice-Presidente Executivo,
Sr. Oscar Simões, que estará acompanhado dos Professores Doutores Marcos Alberto
Sant’Anna Bitelli e Leonor Cordovil, renoma-
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dos especialistas em direito autoral e direito
da concorrência, que têm assistido à ABTA
nesta questão do ECAD.
Na certeza de contar com a compreensão de V. Exª e dos demais Membros da Comissão, mais uma vez me desculpo pelo não
comparecimento na Audiência Pública de hoje,
colocando ao inteiro dispor para comparecer
em outra oportunidade e de prestar qualquer
esclarecimento ou informação adicional a todo
o momento.
Atenciosamente, – Alexandre Annenberg. Presidente Executivo
A Presidência da Comissão acatou o ofício encaminhado pelo Sr. Alexandre Annenberg. Então, em
sua substituição, vamos convidar para estar aqui na
Mesa, na condição de depoente, o Sr. Oscar Simões,
vice-presidente executivo da ABTA.
Estavam previstos também os depoimentos do
Sr. Milton Coitinho dos Santos e da Srª Bárbara de
Mello Moreira, que também encaminharam justificativas a esta Comissão, relatando que, por motivo de
saúde, não poderiam estar presentes no dia de hoje.
A Comissão já designou nova data para o comparecimento de ambos. Será no próximo dia 11 de agosto
que ouviremos o Sr. Milton Coitinho e a Srª Bárbara
de Mello Moreira.
Solicito à Secretaria que conduza...
Vamos adotar antes o seguinte procedimento:
vamos iniciar com o depoimento da Srª Marisa Gandelman, até por solicitação da própria depoente.
Então, solicito à Secretaria que conduza a convocada, a Srª Marisa Gandelman, até a Mesa.
(A Secretaria conduz a Srª Marisa Gandelman à Mesa).
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Srª Marisa, a senhora dispõe de 20 minutos
para utilizar da palavra e, em seguida, responder às
questões levantadas pelos Senadores e pelo Relator
desta Comissão.
A SRA. MARISA GANDELMAN – Obrigada. Boa
tarde a todos. Eu tomei nota das coisas que queria falar, a fim de não perder a linha do raciocínio e ninguém
perder tempo, e não faltar informação importante.
Então, primeiro, preparei uma apresentação sobre a minha pessoa, sobre a UBC, como cheguei lá,
quando; e depois uma breve explicação sobre o relacionamento entre UBC e ECAD e, depois, o caso específico para o qual fui convocada. Pelo menos assim
diz o ofício que recebi do Senador Relator, na forma
do requerimento aprovado por esta Comissão.
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Eu não poderia deixar de dizer que sou filha de
Henrique Gandelman, um dos mais conhecidos advogados militantes na área de direito autoral, e de Salomé Gandelman, uma professora de Música, mestra
de grandes músicos e artistas conhecidos. Estudei
música desde os cinco anos, me profissionalizei na
música muito cedo. Aos treze anos já tinha atividade
profissional na música e assim prossegui por muitos
anos. Criei meus filhos tocando piano profissionalmente e dando aulas de música em escolas especializadas; meus filhos são artistas, sou de uma família de
artistas, meus irmãos, cunhados, filhos, genros, noras,
todos são artistas.
Aprendi de ouvido sobre o funcionamento do sistema de proteção aos direitos autorais e dos negócios
relacionados às atividades artísticas, mais especificamente, os negócios da música. Minha atuação nessa
área foi se expandindo naturalmente, até que fui trabalhar no escritório do meu pai, com quem aprendi efetivamente a pensar a respeito da criação intelectual e a
sistematizar o regime jurídico de proteção.
Em 1996, resolvi fazer a Faculdade de Direito,
a fim de ampliar a visão e o conhecimento jurídico,
mesmo sabendo que a minha intenção não era atuar
na área processual, mas seguir nas atividades do escritório Henrique Gandelman, onde representávamos
autores e herdeiros de autores ilustres, como Carlos
Drummond de Andrade e Heitor Villa-Lobos.
Terminei o Bacharelado em Direito, obtive o título
de advogada e optei por continuar o aprimoramento
acadêmico. Prossegui com o mestrado em Relações
Internacionais no Instituto de Relações Internacionais
– IRI, da PUC Rio; a minha dissertação de Mestrado
foi publicada em livro pela Editora Civilização Brasileira, em 2004, com o título Poder e Conhecimento
na Economia Global, o Regime Internacional da Propriedade Intelectual, de suas Origens às Regras de
Comércio Atuais.
Em 2004 fui aceita no Programa de Doutorado do
Instituto de Relações Internacionais da PUC Rio; defendi a minha tese em 2008, com o título A Economia
Política do Capitalismo Cognitivo: Desmaterialização
do Trabalho, do Valor e do Poder.
Logo depois da obtenção do título de Doutora,
fui convidada pela diretoria da UBC a ocupar o cargo
de Diretora-Executiva da Associação.
Comecei a trabalhar no dia 02 de setembro de
2008. Até então, o meu contato com a UBC era constante, porém do ponto de vista do autor ou titular associado. Na qualidade de representante de autores,
me cabia solicitar à UBC providências relacionadas
às obras dos meus representados. Passei para o outro
lado e de lá para cá muitas coisas mudaram na UBC.
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A União Brasileira de Compositores é uma associação sem fins lucrativos, cuja finalidade principal
é a defesa moral e material dos autores e dos seus
interesses relativamente às obras musicais que criam.
Fundada em 22 de junho de 1942, a UBC é a
mais antiga das associações de autores e titulares de
direitos autorais de música no Brasil. Ainda em 1942, a
UBC assinou o seu primeiro contrato de representação
recíproca com a sociedade norte-americana ASCAP
A partir daí, a UBC foi crescendo e a sua história
está definitivamente relacionada à história do direito
autoral no Brasil e da gestão coletiva no mundo.
Uma das seis associações efetivas do ECAD, a
UBC representa também as organizações congêneres
de quase todos os países do mundo, com algumas
poucas exceções. Eu tenho a lista de sociedades à
disposição de vocês.
Somos membros efetivos da CISAC, que é a Confederação Internacional de Sociedades de Autores e
Compositores, uma organização não governamental
multilateral, formada hoje por 232 associações de autores de todos os tipos de repertório, em 121 países.
Desde junho de 2010, a UBC é membro do quadro diretivo da CISAC, formado por 20 sociedades de
autores, escolhidos através de voto, durante sua assembleia geral. O critério de formação do quadro diretivo é regional. Portanto, além de serem contados os
votos contra e a favor de cada sociedade candidata,
uma vez separados os candidatos votados, verifica-se
se o resultado satisfaz o critério regional. Da América
do Sul são escolhidas duas sociedades: atualmente
UBC e SADAIC, da Argentina ocupam os assentos
da América do Sul.
A representação e a atuação pessoal se dão
obrigatoriamente através do diretor executivo, ou outro
profissional de cargo de direção da sociedade, desde
que seja profissional contratado com esta finalidade,
devidamente remunerado pelo exercício da sua função
e não um membro da diretoria eleita da associação.
A CISAC e suas sociedades membro formam
um regime multilateral de gestão coletiva de direitos
autorais. Como parte desse conjunto de princípios,
normas e regras, em torno dos quais os interesses
dos participantes desse regime convergem, ou melhor,
como metodologia de realização da cooperação que
as sociedades membro buscam, são criados comitês
técnicos e de negócios não somente para a discussão
e troca de ideias a respeito dos problemas comuns,
mas também para uma atuação positiva de criação de
regras profissionais e de desenvolvimento de formatos
de intercâmbio de dados e informações.
O objeto central da atividade das sociedades de
gestão coletiva, hoje, é a tecnologia da informação. As
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sociedades de autores produzem dados e criam sistemas que fornecem a infraestrutura para que esses
dados possam ser utilizados na produção de resultados entregues aos autores, na forma de remuneração
pela utilização de suas obras.
Participamos de vários desses comitês técnicos,
o que demonstra domínio das ferramentas de intercâmbio de dados e comunicação, já desenvolvidos,
e de adoção obrigatória, bem como a capacidade e
inteligência para contribuir positivamente nos projetos
em andamento, especialmente na área de qualidade e
integridade de dados, e de construção de novas bases
de dados de arquitetura global.
A UBC figura hoje na lista dos principais pagadores de direitos autorais de algumas das maiores sociedades do mundo, cumpre rigorosamente com todas
as obrigações, observa as regras profissionais, tem
sistemas, base de dados e infraestrutura de suporte
próprios, e capacidade e inteligência para cooperar e
ser acreditado plenamente na comunidade internacional da gestão coletiva dos direitos autorais.
Agora, eu gostaria de apresentar, resumidamente,
a arquitetura do sistema de gestão coletiva no Brasil, a
fim de demonstrar a estrutura do relacionamento entre
o ECAD e as associações que compõem o sistema, a
metodologia adotada no fluxo de dados, na produção e
processamento de informação que baseia a realização
da distribuição dos valores arrecadados pelo ECAD,
dos mais diversos usuários, a título de remuneração
dos direitos de execução pública de todas as obras
musicais e fonogramas disponíveis no mercado, sem
limite ou discriminação de nacionalidade, nem de território de origem.
De modo geral, a gestão coletiva se realiza em
duas etapas: arrecadação e distribuição. A razão de
ser da atividade é o autor e sua obra, e o exercício do
direito que o autor tem sobre sua obra, bem como de
outros titulares de direitos autorais.
O ECAD atua na arrecadação e distribuição. As
várias associações que integram o ECAD atuam no
relacionamento com autores e demais titulares; no
cadastramento dessas pessoas físicas e jurídicas; na
documentação e inclusão dos seus respectivos repertórios em nossas bases de dados; exportações dos
dados e metadados de seus repertórios para a base
de dados usada pelo sistema de distribuição do ECAD.
O ECAD não faz pagamentos diretamente aos
titulares de direitos autorais de obras musicais e fonogramas; o ECAD processa a distribuição de acordo
com as regras estabelecidas pelas associações e repassa o resultado da distribuição aos titulares através
de suas associações. Portanto, o ECAD fornece uma
estrutura de sistema que cataloga os dados, proces-
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sa informações e é utilizado para distribuir os valores
arrecadados, com base na aplicação da regra estabelecida previamente. Nós, as associações, fazemos contato com os titulares ou recebemos pedidos de filiação
dos mesmos. Os proponentes ou candidatos assinam
formulário de filiação levado à diretoria, no caso da
UBC, para confirmação de aceitação. Uma vez aceita
a filiação, o nome e demais dados cadastrais são inseridos na base de dados da UBC quando é conferido
à extitular um código UBC. A informação a respeito do
novo associado, seu nome completo e pseudônimo são
inseridos pela UBC na base de dados do ECAD, com
o código de identificação que é diferente do código do
titular no sistema da UBC. A partir daí, a UBC passa a
documentar o repertório do titular.
O autor poderá declarar o seu repertório à UBC,
através do preenchimento de um formulário específico que nos será entregue devidamente assinado pelo
autor. Com essa declaração de repertório, a obra musical com todos os seus detalhes é inserida na base
de dados da UBC e posteriormente é exportada para
a base de dados do ECAD.
Quando se trata de uma editora são enviados
pacotes eletrônicos contendo metadados de obras.
Esses pacotes são exportados eletronicamente em
formatos padronizados e utilizados no mundo inteiro.
No caso dos intérpretes eles dependerão da atuação do produtor fonográfico que tem obrigação de
gerar um código de SRC, contendo todas as informações relativas às partes interessadas nos rendimentos
gerados pela execução pública de cada fonograma que
são os titulares de direitos conexos.
O programa para gerar um código é fornecido
pelo ECAD através da UBC. Esse código é utilizado
no mundo inteiro e é um código ISO. Fornecemos o
programa e o produtor insere os dados preenchendo
os campos essenciais para que o código seja gerado.
Depois de gerado o código, os dados são exportados
para a UBC. Na UBC, analisamos os dados, eles são
conferidos e inseridos na base de dados do ECAD,
através de exportação. Se o produtor fonográfico não
gerar o código e não exportá-lo para nossa base de
dados, ou se a UBC não fizer a sua parte inserindo
o código dos dados relativos a ele na base de dados
do ECAD, o intérprete não poderá receber seus rendimentos gerados pela execução pública dos fonogramas
contendo a fixação da sua interpretação. Quero dizer
que há necessidade de atuação de outras pessoas
sempre que, eventualmente, um titular poderá ficar
prejudicado se o responsável, o titular, deixar de tomar
certas providências.
Conclui-se que a responsabilidade sobre os dados inseridos no sistema do ECAD, tanto no que diz
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respeito aos titulares, como no que diz respeito ao
repertório dos titulares, é das associações. O ECAD
utiliza esses dados inseridos pelas associações para
processar os valores arrecadados em cada segmento
e repassar o resultado às associações em nome dos
seus respectivos titulares.
Uma vez dito isso, vou fazer um resumo da fraude
que ocorreu na UBC e que vocês todos ouviram falar.
Estamos, inclusive, convidados por conta
– eu pessoalmente fui convidada para explicar
esse caso em específico.
Em outubro de 2010, o Departamento de Atendimento à UBC recebeu as primeiras denúncias a respeito da cue sheets (essa palavra significaficha técnica)
da trilha sonora de uma obra audiovisual. É um termo
usado no mundo inteiro. Depois se vocês quiserem
posso explicar a origem do termo, mas agora não
vem ao caso. Então recebemos as primeiras denúncias a respeito de cue sheets de filmes cadastrados
pela UBC, contendo a participação de um associado
de nossa unidade...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – A
senhora poderia, por gentileza, repetir o termo.
A SRA. MARISA GANDELMAN – Cue sheets. É
um termo em inglês, é uma história muito interessante. Cue é fila. São os músicos enfileirados no tempo
em que ainda a televisão não tinha som, etc. É uma
história bacana.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT - SP) –
Obrigado.
A SRA. MARISA GANDELMAN – Recebemos
em outubro de 2010 as primeiras denúncias a respeito
de cue sheets de filmes cadastrados na UBC contendo a participação de um associado de nossa unidade
em Minas Gerais que se filiou com o nome de Milton
Coutinho dos Santos. Começaram os questionamentos internos e levantamentos de trilhas cadastradas no
nome dele quando ficou demonstrado que todo processo de envio de documentação pelo próprio associado
e o processamento dela pela UBC e posterior envio ao
ECAD, foi acompanhado todo o tempo por uma série
de dúvidas levantadas pelo nosso departamento de
documentação. No final de novembro
No final de novembro, depois de aberta uma ocorrência no sistema do ECAD por outra associação com
o pedido de bloqueio de todo o repertório cadastrado
em nome de Milton Coitinho dos Santos, o gerente de
atendimento da UBC informou à responsável pela unidade de Minas Gerais a respeito da necessidade de
averiguar a fundo as justificativas do pedido. A gerente
da filial de Minas procurou a pessoa que se havia filiado
com esse nome, para, mais uma vez, pedir a ele que
apresentasse documentação comprobatória, como um

33944 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

contrato com o produtor do filme ou uma autorização
para inserção das obras dele numa trilha, enfim, qualquer tipo de documentação que pudesse comprovar
a participação dele ou a inclusão de suas obras nas
trilhas dos filmes de que ele reclamava direitos e cujas
fichas técnicas o próprio havia apresentado devidamente assinadas, assumindo ele, assim, a responsabilidade sobre a declaração. De acordo com a afirmação do
próprio, as fichas técnicas, documento sem o qual ele
não poderia receber pagamento de direitos autorais,
haviam sido formuladas com base na escuta cronometrada das trilhas, e a escuta havia sido feita a partir de
cópias dos filmes disponíveis no mercado.
Apesar de a solicitação ter sido clara e específica
quanto à necessidade de apresentar contratos com o
produtor do filme e/ou autorização para inclusão de
suas obras nas trilhas dos vários filmes documentados
por ele, o suposto autor respondeu à solicitação, reafirmando a veracidade de todas as suas declarações
e alegando que não seria ele quem teria de comprovar
ser autor e, sim, que os outros que alegavam ser falsa a sua declaração teriam de provar que ele não era
autor das obras cuja autoria ele reclamava. Ou seja,
alegou o suposto autor que seria necessário fazer uma
prova negativa de não autoria. Conforme diz a Lei nº
9.610/98, no seu art. 13, autor é aquele que assim
declara, colocando seu nome junto à obra, cabendo
prova em contrário, presunção até que provem o contrário, presunção em favor daquele que assim declara.
A responsável pelo atendimento do titular manteve o pedido de comprovação e explicou que, diante de
uma denúncia como aquela e do bloqueio das obras no
sistema do ECAD, a capacidade da UBC de solucionar
o conflito era limitada e dependia de documentação
comprobatória. Se o autor se recusa a apresentar ou
não possui documentação capaz de comprovar a veracidade de suas alegações questionadas por terceiros
interessados, o bloqueio se mantém, e as associações
ficam sem condição de solucionar o conflito, restando
a via judicial para a discussão.
Em dezembro de 2010, o assunto foi abordado
em reunião de Asssembleia-Geral do ECAD, quando o
gerente de operações da UBC afirmou aos presentes
que já havia dado início aos procedimentos internos
de análise da documentação e de apuração das eventuais irregularidades.
Em meados de dezembro, todos nos envolvemos
nos questionamentos e fizemos ampla pesquisa junto a
diretores de cinema e a outros autores das trilhas nas
quais o fraudador nos solicitou sua inclusão.
Também em dezembro, foram solicitadas pela
Diretoria ao nosso advogado, Dr. Sydney Sanches,
providências no sentido de notificar os envolvidos,
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para que apresentassem suas explicações ou arcassem com a responsabilidade por suas declarações e
consequências advindas da alegação de falsidade.
No dia 22 de dezembro de 2010, escrevi uma
mensagem a toda a equipe envolvida, para dizer que
era lamentável o ocorrido, já que a pesquisa a respeito
dos filmes reclamados demonstraria o nome dos verdadeiros autores das trilhas e não mostraria qualquer
menção ao nome de Milton Coitinho. Como reação
à minha mensagem, todos afirmaram que os nomes
dos verdadeiros autores apareciam em todas as fichas
técnicas criadas e enviadas pelo suposto autor e que,
por essa razão, haviam aceitado a documentação. Ou
seja, ele declarava alguns minutos para ele e colocava
o nome dos verdadeiros autores das músicas; ele furtava alguns minutos para ele. Acreditaram que, apesar
de ele não ser autor da trilha como um todo nem autor
de todas as obras incluídas na trilha, nem ter se colocado como co-autor de qualquer das obras que ele
mesmo inseriu nas fichas técnicas, isso não significava que ele não pudesse ser autor de algumas obras
ocupando minutos de cada uma das trilhas, conforme
ele declarava. Ele não tirou dos outros, mas simplesmente pegou um pouquinho para ele.
Solicitei ao responsável pelo Departamento Internacional o levantamento de possíveis créditos gerados no exterior com base nos cue sheets enviados
pela UBC a fim de indicar as sociedades estrangeiras
que deveriam ser avisadas da fraude e suas consequências, deveriam suspender pagamentos e cancelar
documentação enviada. Aos outros funcionários da
UBC solicitei todas as informações necessárias para
que o advogado da UBC pudesse notificar o possível
fraudador, no endereço nos Estados Unidos declarado
por ele mesmo, assim como sua procuradora Bárbara
Mello, na conta de quem todos os pagamentos feitos
pela UBC haviam sido depositados, tudo conforme
instrumento de procuração assinado e com firma reconhecida. A conta da procuradora existe e os depósitos
foram feitos regularmente, como pode ser demonstrado
através dos documentos bancários.
No mesmo dia 22 de dezembro, solicitei ao gerente de operações as providências para cancelar
todos os cue sheets cadastrados na base do ECAD
pela UBC a partir das declarações e solicitações do
suposto autor, bem como o levantamento dos valores
recebidos pela UBC em nome de Milton Coitinho dos
Santos e o nosso respectivo percentual de administração – porque a associação recebe um percentual
de administração. Havia, naquele momento, em caixa,
R$15.982,41 pendentes de pagamento, por estar vencido o prazo de validade da procuração concedida à
Bárbara de Mello Moreira para receber em seu lugar.
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Relativamente aos valores referentes ao percentual
de administração da UBC foi solicitado de pronto o
débito ao ECAD.
Foram notificados os envolvidos: aquele que se
apresentou como autor e titular dos direitos de autor
e conexos cobrados, sua procuradora e uma terceira
pessoa que havia sido apresentada como sobrinho que
colaborou na elaboração dos cue sheets. Nenhum deles
apresentou resposta à notificação. Conforme solicitado
pela diretoria e em cumprimento aos nossos estatutos,
foi instaurada uma comissão interna de sindicância formada pelo Dr. Sidney; o Sr. Marcio Ferreira, gerente de
atendimento; e a Srª Daniela Sousa, gerente da filial
de Minas Gerais, com a tarefa de produzir um relatório
dos fatos e suas conclusões sobre o caso. Tal relatório
foi apresentado à diretoria, que, em sua reunião de
março de 2011, deliberou pela expulsão do quadro de
associados da UBC daquele que se filiou com o nome
de Milton Coitinho dos Santos.
Ato contínuo, foram levantados todos os pagamentos efetuados através da procuradora e a soma
encontrada (R$112.350,99) mais a quantia bloqueada no caixa da UBC – aqueles R$15 mil, quase R$16
mil, de que eu havia falado –, essa quantia total foi
devolvida ao ECAD em abril, para a realização dos
necessários ajustes já solicitados por nós, em favor
dos autores eventualmente prejudicados pela fraude,
demonstrando que a UBC assumiu a responsabilidade
pelo prejuízo causado.
Nossa responsabilidade não é criminal, mas, considerando que a documentação aceita e homologada
por nós produziu efeitos a partir do momento em que
foi cadastrada na base de dados do ECAD, a diretoria
da UBC decidiu arcar com o prejuízo causado a todo
o sistema da gestão coletiva e buscar compensação
junto àquele que atuou de forma criminosa.
Uma vez tomadas as providências definidas pela
diretoria da UBC
– notificar os envolvidos, expulsar o falso autor do
quadro social, solicitar o débito do percentual de administração e devolver o valor total recebido do ECAD
para repasse ao suposto autor –, passamos a discutir internamente as medidas de segurança a serem
tomadas para evitar que fraudes voltem a se repetir.
Nossa investigação interna e demais providências estavam em andamento quando a notícia chegou
à imprensa de forma escandalosa. A imprensa ignorou
o fato, ou nem procurou saber que, quando a história
chegou a , a UBC já havia levantado os detalhes, juntado provas e tomado todas as providências acima,
contratado um advogado criminal para levar a notícia
ao Ministério Público e pedir a abertura de inquérito
policial. Para a imprensa, tratava-se de um furo de
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reportagem a ser disputado a qualquer preço, especialmente por aqueles jornalistas e repórteres que se
dedicam quase que exclusivamente à maledicência e
ataques a nós todos, associações, ECAD, autores, editores, enfim, toda a comunidade que vive dos direitos
autorais de execução pública de música. No entanto,
não poderíamos deixar de atender aos jornalistas e
dizer a eles tudo que sabíamos sobre a fraude, porque
não temos nada a esconder; fomos vítimas de um golpe e, ao mesmo tempo, acusados e crucificados pela
imprensa por termos sofrido o golpe.
A imprensa não se interessou e não procurou esclarecer que o golpe em questão envolvia crimes que
vão além da arrecadação indevida de direitos autorais.
A falsidade envolvida não se limita à falsa declaração
de autoria de obras que integram a trilha. A pessoa,
ou as pessoas, que cometeu a fraude usou o nome,
o CPF e a identidade de alguém que aparentemente
não sabia de nada, alega desconhecer por completo
a atividade de criação de músicas, de trilhas sonoras
e da arrecadação de direitos autorais.
Não obstante a versão vendida pela imprensa e
sua displicência de publicar o nome de uma pessoa
como um laranja ou um fraudador sem antes procurar saber se havia qualquer envolvimento da pessoa
acusada, ou se ela era, na verdade, a primeira vítima
dessa historia, enquanto as atenções se voltavam para
a promoção de um grande escândalo envolvendo o
nome do ECAD, a UBC devolveu o valor total recebido, cancelamos toda a documentação cadastrada na
base do ECAD, demos satisfação ao ECAD e demais
associações, aos jornalistas e a toda a sociedade em
sentido amplo. Contratamos um advogado, entregamos a ele às provas já reunidas; o inquérito policial
foi instaurado.
Prosseguimos com as investigações e analise
dos processos e fluxo de informação internos sobre
recebimento de documentação referente aos titulares
associados e ao respectivo repertorio, processamento e produção de dados a serem exportados para o
sistema do ECAD.
Em reunião com a equipe de chefes de departamento no final do mês de abril, foram tomadas decisões a respeito de maiores exigências a fim de evitar novas fraudes. Logo ficou definido que, apesar de
nunca antes termos recebido documentação feita por
um autor desconhecido que alegava ter incluído algumas obras em alguns minutos de trilha de filme, a
partir daquele momento só aceitaríamos cue sheets
vindos do produtor, ou de editores que autorizam a inserção de obras de sua titularidade em trilhas, ou do
próprio autor, desde que seja um autor conhecido pela
criação de trilhas, cujo nome apareça nos créditos do
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filme como autor da trilha e que ele traga uma carta
assinada pelo produtor reconhecendo a veracidade
da declaração feita pelo próprio autor relativamente à
trilha do filme em questão.
A gerente de documentação ponderou que os
autores reclamam muito de não contar com a colaboração dos produtores que não fazem os cue sheets e
não fornecem documentos comprobatórios aos autores, impedindo, assim, os mesmos, de receberem os
rendimentos gerados pela execução dos filmes. Alegou
também a gerente de documentação que essa providencia poderia não ser eficaz uma vez que um dos
cue sheets contendo o nome de Milton Coitinho teria
sido enviado pela produtora do filme, Globo Filmes.
Esse aspecto chamou a minha atenção e, ao
investigar a mensagem que havia sido enviada para
o departamento de documentação com o cue sheet
mencionado, percebi que a mesma havia sido editada, isto é, certamente o cue sheet não fora anexado
pela produtora na mensagem encaminhada ao departamento de documentação para as providencias
de cadastro, levando, dessa forma, toda a equipe ao
erro. A partir dai e da leitura da troca de mensagens
do suposto Milton Coitinho com a unidade de Minas
e com a sede, bem como da observação de detalhes
tais como o cuidado em colocar o nome de todos os
autores de obras inseridas nas trilhas documentadas
por ele, ficou claro que a fraude só poderia ter sido cometida por alguém que conhecia bem os procedimentos relacionados à documentação de trilhas de filmes,
o fluxo de informação dentro da UBC, o processo de
cadastramento de cue sheets na base do ECAD, bem
como das sociedades estrangeiras.
Ficou claro que a pessoa que cometeu a fraude
não teria conseguido fazer se, alem da expertise no
processamento de cue sheets, não tivesse acesso
privilegiado às informações sobre créditos pendentes
por falta de documentação (UP — unidentífied perforrnances) no Brasil e no exterior. Concluímos que a
fraude só poderia ter sido cometida por alguém com
expertise na documentação e cadastramento de cue
sheets, com acesso à base de dados do ECAD e às
bases internacionais, com acesso a informação a
respeito de pendências de pagamento de direitos de
trilhas de filme, no Brasil e no exterior, reunido a oportunidade – a efetiva existência de créditos pendentes
de pagamento – e a coragem para cometer um crime
dessa natureza, agravado pelo roubo de identidade de
terceiros com finalidade de cometer crime.
Por parecer certa a participação de alguém de
dentro da UBC, ou de alguma das outras associações,
ou do ECAD, decidimos pesquisar a origem das men-
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sagens recebidas do endereço eletrônico — rniltoncoítinho@yahoo.com.br
— usado pelo fraudador em toda comunicação
com a unidade de Minas e com a sede no Rio. A pesquisa demonstrou que a primeira mensagem recebida
desse endereço, em 12/08/2008, portanto antes mesmo de eu chegar na UBC, havia sido enviada usando
endereço de IP do prédio da UBC no Rio de Janeiro.
Os indícios de envolvimento de funcionário da UBC
ficaram ainda mais claros. O endereço de IP da UBC
foi usado durante um período. A partir de 13/08/20009,
os endereços de IP das mensagens recebidas desse
endereço apontam provedores de acesso Net e Telemar, que certamente não operam nos Estados Unidos,
apesar de ele dizer que estava nos Estados Unidos.
Todos os detalhes da investigação foram encaminhados ao advogado criminal para que ele pudesse
informar à Delegacia de Crimes contra a Propriedade
Imaterial, no Rio de Janeiro, onde foi aberto o inquérito
(745/2011), já concluído.
A delegacia colheu vários depoimentos, inclusive
o meu. A cópia do inquérito está à disposição, e agora
também colocamos à disposição dos senhores o relatório final do inquérito, que o delegado nos entregou
hoje, indiciando os autores do crime. Então, eu dizia
aqui que aguardava o relatório do inquérito, mas já temos o relatório do inquérito, onde estão indiciados a
Srª Bárbara Mello e o ex-funcionário, e a história está
toda contada.
Era isso que eu tinha para explicar, e estou à
disposição para as perguntas.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Qual era o nome?
A SRA. MARISA GANDELMAN – Do funcionário? Rafael Barbur Côrtes.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Obrigado, Srª Marisa.
A SRA. MARISA GANDELMAN – O Dr. Fernando Fragoso entregou o relatório final do inquérito ao
relator da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Passamos então às perguntas dos membros
da CPI. Iniciamos com o nosso relator. Em seguida,
fica facultada à Srª Marisa...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Srª Marisa Gandelman, Srs. Senadores, vou me ater
ao motivo da convocação, que foi uma denúncia do
jornal O Globo, de 25 de abril de 2011, que tratava do
recebimento, pelo Sr. Milton Coitinho, de R$130 mil.
O Sr. Milton Coitinho foi encontrado, é um motorista
de ônibus de Bagé. Afirmou até que não sabia tocar
nenhum instrumento, e usaram seus documentos, na
hora de registrar as trilhas. Há uma procuradora, que
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é a Srª Bárbara de Mello Moreira, que estamos convocando, juntamente com o Sr. Milton Coitinho, para
uma próxima audiência, que será no dia 11.
Mas eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: a senhora afirmou, no jornal O Globo do dia
25 de abril, que o Sr. Milton Coitinho descobriu uma
brecha e agiu de má-fé, mas, pelo visto aqui, as conclusões agora são outras; a senhora poderia explicar
melhor como funciona o processo de registro de obras
na associação que a senhora representa?
Vou até concentrar aqui, para ganhar tempo:
qualquer um pode se inscrever como autor de qualquer
obra, por uma simples alegação? Já que não é requerido o fonograma da obra registrada e presume-se a
autoria pela simples alegação, em algum momento, a
União Brasileira de Compositores faz uma checagem
do cadastro? Esse sistema não é muito frágil?
Essa é a primeira pergunta.
A SRA. MARISA GANDELMAN – O que eu
disse no jornal não foi exatamente isso, quer dizer, a
pessoa, se fosse eu mesma, eu não conseguiria fazer
o que foi feito. Essa pessoa que descobriu a brecha é
uma pessoa de dentro do sistema, como eu disse. Ela
tinha uma expertise. A documentação de trilha de filme
é muito complexa, porque você tem que vir com o título de todas as músicas e a minutagem; depois disso,
você tem que, separadamente, fazer um cadastro de
cada uma daquelas obras; depois você tem que associar uma coisa com a outra. E depois você precisa ter
login e senha para entrar no sistema da UBC, porque
a gente tem o nosso próprio sistema, e também para
entrar no sistema do ECAD. Então, fatalmente tem que
ser uma pessoa de dentro.
Então, quando surgiu esse nome e quando eu
olhei a história, quando a história chegou até mim, eu
procurei meus amigos muito próximos do cinema e
perguntei: “Alguém já ouviu falar dessa pessoa?” Porque ou realmente ele seria uma pessoa desconhecida
e que tinha alguns minutos no filme, ou então, obrigatoriamente, ele teria que ser uma pessoa de dentro
do sistema.
Então, o que estou querendo dizer é o seguinte:
não é tão simples assim fazer essa fraude não! Foi
uma coisa muito bem construída, por uma pessoa que,
quando a gente viu endereço de IP interno, quando eu
percebi que havia alguma coisa ali dentro, intuitivamente, eu fiz um raio-X de todos os funcionários da casa,
e apontava para ele. Quem era ele? Era o funcionário
do Internacional e era o sujeito que se profissionalizou,
que se especializou nessa coisa dos cue sheets. Ele
buscava os cue sheets das obras estrangeiras audiovisuais para cadastro no Brasil e também acabou se
especializando na busca dos cue sheets brasileiros
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para o ECAD, já também para mandar também para o
exterior. Eu falo, aqui no meu depoimento, em oportunidade. Qual é a oportunidade? Ora, houve um tempo
em que não havia rendimentos de filmes brasileiros que
fosse alguma coisa que chamasse à atenção. Por quê?
Porque durante muitos anos houve disputa judicial de
pagamento por parte do cinema, durante muito tempo as televisões não privilegiavam o cinema brasileiro.
Esse grande rendimento que surgiu é bastante recente,
os rendimentos produzidos pela execução das obras
audiovisuais nacionais. Então, somente quem estava
lá dentro podia ver: olha, tem dinheiro para esse filme,
para esse, para esse outro.
Depois é que pude compreender, se é que dá
para compreender, que ele tentava, tentava e tentava
a documentação do produtor e acabou, vamos dizer,
tentado por isso. Como é que a gente vai explicar por
que a pessoa fez uma coisa dessas. Estou querendo
dizer o seguinte: eu mesma, na qualidade de diretora
ali, não sei fazer esse cadastro; precisa realmente de
uma expertise técnica, e precisa não somente do conhecimento técnico como dessa oportunidade de ver
que o dinheiro está ali, e está ali há bastante tempo
e ninguém consegue retirá-lo exatamente porque não
tem documentação comprobatória.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT -RJ) – Srª
Marisa Gandelman, há outra versão dessa história. Está
havendo uma CPI também na Assembléia Legislativa
do Rio de Janeiro e a procuradora do Sr. Milton Coitinho, a Drª Bárbara Moreira, foi escutada pela Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro e afirmou que seu
cunhado, o Sr. Rafael Barbur, que trabalhava na UBC
do Rio, foi quem a convidou. Também disse lá na Assembléia Legislativa que ela seguiu instruções dele e
de outro funcionário da UBC do Rio, chamado Wendel,
da área internacional; bem como outra funcionária de
Minas Gerais, chamada Daniela. Existem esses funcionários? Que providência a UBC tomou acerca dessas
denúncias? Os funcionários estão sendo investigados?
A Bárbara Moreira também – não quero tomar muito
tempo, pois ainda temos outros dois depoentes – admitiu na CPI da Alerj que recebeu duas vezes: 25 mil
e 58 mil. Foi convidada pelo seu cunhado, teve contato
com esses funcionários da UBC, tirou 25 e 58 mil; e que
após sacar o dinheiro do banco, usando a procuração
do Coutinho, retirou o seu percentual e foi, seguindo
instruções de funcionários da UBC, levar o dinheiro
para o UBC, deixando no balcão com a funcionária
chamada Sônia. Existe uma Sônia como funcionária
da UBC? Quais foram as providências tomadas? O que
está sendo feito, a partir dessa confissão?
A SRA. MARISA GANDELMAN – Bom, a Bárbara
não é doutora, é estudante de Direito. A Bárbara, como
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ela mesmo disse, é cunhada do Rafael; o Rafael acusa, juntamente com a Bárbara, porque no depoimento
que está no inquérito vocês poderão ver que o Rafael
diz na delegacia, e o delegado disse para mim que ele
confessou, na medida em que ele chegou na delegacia
e disse que a Bárbara tinha receio de tirar o dinheiro
sozinha e que ele foi junto com ela tirar o dinheiro e que
depois ela ficou do lado de fora olhando ele entregar
um pacote para a Sônia. Ora, a Sônia é uma telefonista-recepcionista. Como é que alguém pode chegar com
um pacote de 50 mil, entregar na mesa da recepção, ir
embora e não ter um recibo, não ter nenhuma comprovação e achar que alguém pode acreditar numa história dessas. O Wendel, que ele tenta envolver, deixou
de trabalhar na UBC muito antes dele, pouco depois
que eu estava lá, não sei exatamente a época; era um
funcionário do atendimento, uma pessoa que fazia circulação de documentos. Só que hoje a gente não faz
circulação de documentos, subindo e descendo escadas, ou abrindo e fechando porta de elevador. A gente
faz circulação de documentos por e-mail. Então, ele recebia requisições, mandava para cá, colocava para lá,
ou seja, hierarquicamente ele estava abaixo do Rafael;
ele nunca... é uma história completamente fantasiosa...
Envolveram até o nome de advogados conhecidos
nessa história, como se fosse uma competição para
ver quem é que pode ser advogado para receber um
pagamento que, óbvio, é uma pessoa para legitimar um
recebimentoindevido. Nada além disso. É uma fraude, é
um crime de falsidade, estelionato agravado pelo roubo
da identidade de uma pessoa inocente. Como é que se
rouba uma identidade? Eu não sei, não conheço esse
métier, como é que faz para roubar identidade, CPF.
Eu não sei, mas foi roubado. E isso está tudo escrito
aí na conclusão do inquérito.
O depoimento que eu dei na delegacia é um
depoimento detalhadíssimo. O Dr. Fragoso tem, o Dr.
Sidney tem; a documentação que vocês precisarem
está à disposição.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Está bom, Srª Marisa Gandelman. Esse é um relatório final de um inquérito que foi fechado ontem, dia
1º de agosto.
Eu quero antecipar que vou convocar o relator da
CPI da Assembleia Legislativa do Rio. Eu quero ver o
depoimento lá. Quero também chamar o delegado, pois
acho que seria importante a presença do delegado aqui,
para falar sobre esse inquérito, de forma que houve uma
denúncia consistente na Assembleia Legislativa. E agora
nós temos esse relatório final que saiu no dia de ontem.
A SRA. MARISA GANDELMAN – Seria interessante ler também
o inquérito.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Nós vamos ler também o inquérito. Eu acho que isso
aqui tem uma grande serventia: tentar elucidar isso,
que pode ser uma forma de a UBC resolver esclarecer
todo esse processo.
Mas o fato que eu queria registrar é que houve
um depoimento muito duro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Por isso que eu quero escutar
também aqui o delegado, Srs. Senadores, porque por
mais que esse relatório tenha saído no dia de ontem,
pretendo escutar aqui... E nós vamos ler esse relatório, mas adianto aos senhores que vou apresentar um
ofício a esta Presidência, convocando o relator da CPI
da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, devendo
observar o depoimento lá; a Bárbara também vem aqui;
o Sr. Milton Coitinho também vem aqui na semana que
vem. Mas acho importante que o delegado também
venha aqui para falar do seu inquérito.
Encerro, então, as minhas perguntas à Srª Marisa
Gandelman. Muito obrigado.
A SRA. MARISA GANDELMAN – Está certo.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Obrigado, Senador Lindbergh.
Srs. Senadores... Senador Eduardo Suplicy...
Senador Aloysio...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr.
Presidente, eu estava comentando aqui com o
nosso colega Senador Vicente Claudino, que não vejo
muito sentido nós ficarmos repassando, numa espécie
de supervisão, um inquérito policial. Essa não é nossa
função, com todo o respeito. Ouvirmos aqui novamente um relator de uma CPI da Assembleia Legislativa
do Rio sobre um fato que foi um crime cometido, que
foi investigado pela polícia, já há um relatório produzido pelo delegado, que vai ser remetido ao Ministério
Público. Enfim, não vejo muito sentido ao Senado da
República exercer esse papel de supervisor de um
inquérito policial. Em minha opinião, com todo o respeito, meu querido amigo Senador Lindbergh Farias.
Não vejo isso como algo que deva merecer a atenção
do Senado, uma vez que já está encaminhado pelas
vias normais em que se apuram os crimes e se punem
os seus autores. Obrigado.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Senador Aloysio eu quero ser aqui o mais... Eu quero
conduzir esse trabalho com a máxima transparência.
Ao final de tudo isso, acho que a gente tem que discutir o funcionamento do sistema, do modelo. Eu sinceramente, sendo muito franco aos senhores, só quero
afastar uma coisa da minha cabeça, porque esse tipo
de coisa, na hipótese, seria muito grave. Houve uma
denúncia seriíssima na Assembleia Legislativa do Rio
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de Janeiro. Por isso eu quero conversar com esse delegado aqui. Saiu um relatório final na véspera de um
depoimento aqui assim, por isso espero e quero afastar – e não estou acusando nada – que não seja uma
forma de intimidar a depoente na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Falo porque, para mim, com
a maior tranquilidade, me pareceu estranho, e quero
afastar isso. Porque seria terrível a pessoa fazer um
depoimento e, na véspera do depoimento, aqui... Vou
falar isso porque vou querer que o delegado explique
aqui. Falo abertamente a todos com o máximo de franqueza possível...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB -SP) – Como é a maneira de o senhor se conduzir. Mas a minha objeção é a seguinte, Senador. Não
vejo que isso seja a nossa função. Exercer o controle
externo da atividade policial é função do Ministério Público, não é função do Senado da República. Temos
outras propostas de CPIs que não andam, como por
exemplo a CPI dos Transportes.
Não vejo qual é o resultado que isso possa dar,
que possamos extrair daí, se ficarmos apenas nessa
história do inquérito policial. Porque não é nossa função. Discutir como se gere coletivamente os direitos
autorais no Brasil, para eventualmente aperfeiçoar o
sistema, esse é o objetivo, sim, é o objetivo do Senado.
Penso que nós perderíamos tempo nessa...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) Senador Aloysio, gostaria de perguntar ao Senador Lindbergh, tendo em conta as suas observações. V. Exª
estaria pressupondo que na assembleia legislativa foi
feita uma denúncia e houve um inquérito policial, por
um delegado, e ali concluído.
V. Exª estaria colocando em dúvida o que lá foi,
e por isso, estaríamos, aqui, examinando?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Senador Eduardo, quero esclarecer. O objetivo aqui,
como relator da CPI, nós elaboramos um plano de
trabalho, sendo muito franco, que queremos chegar
aofinal de tudo isso, é discutir o sistema. Vamos ter
regulação ou não. É isso que nós queremos. Só que a
CPI foi chamada em cima de fatos concretos. Nós estamos na primeira etapa que é essa discussão em cima
de fatos concretos, são três semanas. A estratégia é a
discussão do sistema que vai casar com a discussão
da lei de direitos autorais. Esse sistema que está aí só
funciona desse jeito no Brasil. Não queremos transformar isso aqui em delegacia de polícia. Não é nosso
intuito criar factóides, quero deixar isso muito claro.
No caso fui muito claro porque só quero afastar com
essa discussão, vou apresentar na próxima semana...,
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Seu objetivo é chegar a uma discussão mais ampla.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Mais ampla. Nesse caso, quero deixar esses requerimentos para a próxima semana. Mas quero deixar em
aberto a discussão com o delegado. Vou conversar com
os senhores para apresentar o requerimento para a
próxima semana, porque na hipótese de haver alguma
coisa em represália ao pronunciamento na assembleia
legislativa acho que essa não é a melhor forma. Só para
afastar isso, vou deixar para apresentar esse requerimento por um motivo de justiça de esclarecimento. Na
próxima semana, apresentarei esses requerimentos e
discutiremos, inclusive antes de apresentar esse requerimento aos senhores Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Senadora já lhe passarei a palavra.
Queria pedir aos Srs. Senadores, acho esclarecida a intenção do Sr. Relator, para nós irmos ao
foco, tentarmos retirar da Srª Marisa as contribuições
e informações que possam contribuir com o relatório
dessa CPI.
Vou passar a palavra ao Senador João Vicente
Claudino que está solicitando...
Srª Marisa, por gentileza.
A SRA. MARISA GANDELMAN – Queria dizer ao
Senador que a CPI da Alerj começou um pouco antes
e no dia em que a Bárbara foi lá, naquele dia, na parte
da manhã ela havia recebido a intimação do delegado
para comparecer à delegacia, no dia seguinte ou dois
dias depois. Ela foi espontaneamente à Alerj. O que se
passou lá, o depoimento dela, ficamos sabendo pelos
jornais, pois não fomos oficialmente informados. Estou aguardando o dia em que eu possa ir dar o meu
depoimento, a minha explicação.
Estou querendo dizer o seguinte: essa história, para
qualquer pessoa que não seja do nosso meio, é bastante
complexa de entender. Então, a partir do momento em
que o advogado levou a notícia ao ministério, instaurar
inquérito, a própria delegacia contra crimes materiais,
no Rio, está sem sede, são várias dificuldades, não foi
tão simples assim. Coincidentemente, o relatório terminou ontem, podia não ter terminado. Podia não ter
terminado. O meu depoimento já foi há algum tempo.
Eu quero dizer o seguinte: quanto à CPI da Alerj,
a Bárbara foi lá no dia em que ela foi intimada pela delegacia. Posteriormente a isso, a gente não recebeu
nenhum aviso, não recebeu a ata e aguarda a oportunidade, pois quero ir lá dar o meu depoimento. Estou
absolutamente à disposição.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Perfeito, Srª Marisa.
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Segundo a regra da matemática, a ordem dos
fatores não altera o produto. Só iremos inverter a ordem aqui na nossa CPI. Estamos ouvindo primeiro a
D. Marisa e, semana que vem, ouviremos a Bárbara
e, assim, daremos sequência às pessoas necessárias
a serem ouvidas, tal qual foram ouvidas na comissão
parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro.
Senador João Vicente.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Sr. Presidente, Senador Randolfe, Relator Senador
Lindbergh, eu acho que nós temos uma oportunidade
importante. Sei que a criação e a instalação de uma
CPI, eu já tinha me manifestado a V. Exª algumas vezes, além de punir ou clarear determinados desvios
que haja no sistema, a contribuição importante que
temos é aprimorar, aperfeiçoar a dinâmica do direito
autoral, a proteção à criação.
Dentro dos fatos que motivaram a CPI, comecei,
Senador Lindbergh, Senador Aloysio, até a estudar um
pouco direito autoral e de arrecadação, que é complexo. Confesso que tenho que me aprimorar e estudar
mais para acompanhar bem a dinâmica. Acho até
que, antes de iniciarmos a CPI, teríamos que passar
para todos os Senadores desta CPI o formato de tudo
isso: de como se forma o sistema, como é arrecadado,
como é distribuído, a sistemática da estrutura brasileira
dentro da CISAC, da estrutura internacional de todo o
Direito Internacional. É um momento importante para
que nós possamos dar uma contribuição do Senado. A
população brasileira às vezes entende que a CPI não
levou a lugar nenhum, porque não prendeu ninguém.
Masnão é isso. É importante contribuirmos no aperfeiçoamento da estrutura pública vinculada dentro da
sociedade brasileira.
Quanto à questão que também tomei conhecimento desse processo todo que levou à CPI lá na Alerj,
só tenho uma curiosidade. Os verdadeiros autores de
toda essa produção foram identificados? E, se o foram,
foram devidamente pagos?
Queria também, nesse processo de maior conhecimento da estrutura, Drª Marisa, fazer duas perguntas.
A primeira: a comparação da política de direito autoral
brasileiro em relação aos Estados Unidos, à França, à
Inglaterra, a outros países. A segunda: como a OBC
faz parte da CISAC, como é visto o Brasil internacionalmente? Quero saber a visão de fora do Brasil em
relação ao direito autoral, a gestão coletiva praticada no Brasil e o respeito aos acordos internacionais.
Então, primeiro, em relação a esta situação do Milton
Coutinho e as outras duas em relação à estrutura do
direito autoral brasileiro.
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A SRA. MARISA GANDELMAN – Bom, conforme
eu expliquei, o nosso fraudador colocou no cue sheets
o nome de todos os autores das músicas e furtou minutos das músicas dessas pessoas e colocou minutos
para ele, cuidadosamente, de forma que, ao final, o
total da duração de música fosse igual à duração do
filme. Ele chegou, inclusive, ao refino de um determinado momento, pedir para substituir um documento
que ele havia mandado anteriormente, porque faltou a
música do Roberto Carlos. Então, ele pede: “Por favor,
substitua, porque ficou faltando a música do Roberto
Carlos, que entra no filme em tal minuto”.
Então, ele falou o nome de todas as pessoas.
Entende? Foi por aí que a coisa começou a ser pega.
Imagine o seguinte: são vários os autores de trilha de
um filme, e cada autor pertence a uma associação. Digamos que ele tenha ido lá e listado todas as músicas
dos filmes, inclusive as dele. A UBC, então, pega aquele
cue sheets e o coloca na base do ECAD. Depois, pega
as obras dos seus autores, cadastra-as em separado
e manda associar o código daquela obra àquele cue
sheets, dizendo o seguinte: “Tenho interesse em receber pagamento proporcional àqueles minutos”. Aí,
automaticamente, aqueles outros autores que foram
incluídos por ele vão ficar com seus créditos pendentes. Então, estão lá os pagamentos pendentes. Mas,
no momento em que a gente cancelou, a gente disse
assim: “Essa documentação é criminosa. Portanto, ela
é nula, inexistente, e nunca poderia ter existido. Então,
ninguém tem mais crédito pendente enquanto não chegar uma nova documentação idônea”.
Quanto a isso, fiz uma pergunta ao gerente de
distribuição do ECAD: “Dos 24 filmes contendo o nome
de Milton Coitinho dos Santos, cujos cue sheets, bem
como respectivas obras integrantes dos mesmos, foram cadastrados na base de dados do ECAD pela
UBC e, posteriormente, cancelados, em razão do reconhecimento pela UBC de terem sido elaborados e
declarados fraudulentamente – portanto, são nulos –,
quantos e quais constam, hoje, da base de dados do
ECAD devidamente validados para utilização no processamento da distribuição?”. Ele me responde: “Conforme orientação da Assembleia-Geral do ECAD, os
novos cadastros dos filmes contendo o nome de Milton Coitinho deveriam ser auditados e validados pela
área de distribuição do ECAD”. Qualquer novo cue
sheets que entrasse desses 24 filmes seria auditado.
O que significa isso? Uma pessoa vai parar na frente
da câmera, vai olhar o filme, vai ver o documento, vai
minutar, vai ver a verdade e a mentira. “Dos 24 filmes,
quatro encontram-se devidamente cadastrados e validados. São eles: ‘Romance’, ‘Didi Quer Ser Criança’, ‘O
Homem que Desafiou o Diabo’ e ‘Polaróides Urbanas’.
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Os cadastros audiovisuais de ‘A Casa da Mãe Joana’,
de ‘Terra em Transe’ e de ‘Deus e o Diabo na Terra do
Sol’ já foram realizados, mas estão em processo de
auditoria e validação.” Enquanto isso, ninguém recebe.
Mas “Didi Quer Ser Criança” recebeu.
Fiz outra pergunta: “Considerando que os valores
pagos pelo ECAD à UBC para serem repassados a
Milton Coitinho dos Santos [o suposto, já que a gente
sabe que não é ele], pelas razões acima, foram integralmente devolvidos, inclusive os valores referentes à
taxa de administração da UBC voltando, dessa forma,
a compor a verba colocada à disposição da distribuição, quantos e quais filmes foram pagos até o presente
momento a quais associações, para repasse aos respectivos titulares? Qual o valor total efetivamente distribuído depois que o dinheiro foi devolvido ao ECAD
pela UBC?”. Ele me responde: “Até a presente data,
dois filmes foram pagos através de ajuste de créditos.
São eles: ‘Romance’ e ‘Didi Quer Ser Criança’. As associações que possuem titulares envolvidos nas obras
e fonogramas desses audiovisuais são: Abramus, SOCINPRO, Assim e UBC. O total distribuído até agora
foi de R$78.461,06, sendo R$3.000,28 distribuídos
aos titulares do filme ‘Romance”, e R$75.440,98, aos
titulares do filme ‘Didi Quer Ser Criança’. Os repasses
dos valores referentes aos filmes ‘O Homem que Desafiou o Diabo’ e ‘Polaróides Urbanas’ estão previstos
para as próximas distribuições”.
O filme “O Homem que Desafiou o Diabo” deu
início à questão toda, e, quando veio o cue sheet feito
pelo próprio produtor da trilha, havia erro, porque ele
não é o produtor do filme, mas, sim, o produtor da trilha, e só o produtor do filme tem acesso à finalização.
Então, foi refeito, auditado, e está lá pronto para ser
redistribuído.
Aí ele faz a seguinte observação: “O valor repassado através de ajuste de crédito para cada audiovisual não corresponde exatamente ao valor pago aos
cadastros anteriores [é claro!]. Os novos cadastros
apresentam uma composição diferente dos cadastros
incorretos [é claro!]. Há alteração na quantidade de
obras, na classificação das obras e no tempo de duração musical dos filmes.. Essas diferenças cadastrais
geram diferenças nos valores a serem repassados em
rubricas do segmento televisão – porque a televisão
a gente paga por minutagem. Apenas na distribuição
desse cinema é possível distribuir exatamente o mesmo valor repassado anteriormente, por ser uma distribuição direta. Eu tenho xis reais para pagar para o
filme tal. Entendeu? Então, a composição por dentro
não modificará o valor total. O valor é definido. Então,
essa é a situação da primeira pergunta.
A segunda pergunta...
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Srª Marisa, deixe-me aproveitar a pergunta, se
assim me permitir o Senador João Vicente Claudino.
Parece-me que o Senador João Vicente, na sua pergunta, pede uma comparação, na avaliação da depoente, do nosso direito autoral com o modelo de direito
autoral de outros países.
Permita-me, se o Senador assim o permitir também, contribuir com essa pergunta, incluindo o seguinte: na maioria das democracias liberais na Europa, o
sistema de gestão coletiva de direitos é regulado pelo
Estado, tem o acompanhamento do Estado. Isso não
ocorre no nosso País, isso não ocorre no Brasil. A que
a senhora atribui essa razão? Será que é uma relação
de maior confiança entre nós, brasileiros, do que entre autores europeus, asiáticos e congêneres? Enfim,
pediria uma comparação sua nesse sentido, aproveitando o questionamento pertinente do Senador João
Vicente Claudino.
A SRA. MARISA GANDELMAN – Bem, quanto
à pergunta do Senador Claudino, comparativamente,
eu acho que você não pode olhar o que é hoje. Tudo
tem uma razão de ser, e a razão de ser é histórica.
O sistema de gestão coletivo tem origem na França, na França revolucionária, na França do Victor Hugo,
e tem a primeira sociedade de autores lá das obras
dramáticas, a SACD, que até hoje atua e é membro
também do quadro diretivo da CISAC. Então, na Europa, tradicionalmente, a coisa se desenvolveu de uma
forma tal que existe apenas uma associação, uma sociedade de autores que lida com cada tipo de repertório. Então você tem a sociedade de obras dramáticas,
literárias, audiovisuais, que é a SACD; você tem a SACEM, que tem os direitos de execução pública; existia
antes a SDRM, que era para o direito de reprodução
de obras musicais; existem sociedades para direitos
conexos. Então, cada uma delas tem a sua atuação.
Na Inglaterra, a mesma coisa: tem a PRS, a MCPS,
tem uma operação conjunta e existe, em separado,
outra associação, que é a PPL, que cuida dos direitos
conexos. Se você for à Espanha, é o mesmo caso; se
você for à Alemanha, é o mesmo caso; se você for à
Suíça, é o mesmo caso. Cada uma das sociedades
lida com uma natureza de direito diferente, sendo que
a tradição é o direito de autor; o direito conexo vem
muito posteriormente.
A Convenção de Roma é da década de 60, pós-guerra, e alguns países nem lidam com direitos conexos, como é o caso dos Estados Unidos, em que
o Frank Sinatra passou a vida toda dele cantando no
rádio, para a felicidade de todos, e não teve direito a
receber direitos conexos. Hoje, depois do Digital Millenium Act lá, dos Estados Unidos, eles reconhecem

33952 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a possibilidade dessa cobrança apenas nos meios de
satélites, nos meios digitais e também para fora dos
Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, a tradição é outra. Não é a
tradição da Europa continental, de direito de autor; é
a tradição do copyright. Então, todo o sistema jurídico
é completamente diferente, não só no copyright como
no todo, no Common Law. Lá existem então duas associações, a ASCAP e a BMI, sendo que a ASCAP é a
primeira, que tem um acordo com a UBC desde 1942,
um acordo recíproco. Posteriormente, veio a BMI, dos
broadcasters. E existe hoje uma terceira pequena, que
não é sem fins lucrativos, a CISAC.
A CISAC tem outra natureza.
Então, eles têm lá uma sistemática muito diferente, porque não é livre a passagem. Se o sujeito é
da ASCAP ele não consegue se mudar para a BMI,
ele fica lá, porque precisa ter a definição do repertório
que cada um administra.
Na América Latina, muitos países, quase todos,
seguiram essa tradição de uma sociedade para cada
tipo de repertório. Aqui no Brasil tem que analisar historicamente. A gente sabe que a primeira associação
de autores fundada por Chiquinha Gonzaga no início
do século XX, a SBAT, tinha uma atividade ampla das
obras dramáticas, obras dramático-musicais e recolhia
os direitos musicais, tinha acordos com os compositores; depois, sai de dentro da SBAT o braço musical que
é a UBC. Depois, certamente – isso está até escrito no
livro 001 de atas da UBC, onde se vê assinaturas de
Ary Barroso, Lamartine Babo, Nássara, Ataulfo Alves,
etc, compositores que tinham o movimento deles –,
surgiu dali a SBACEM e depois foram surgindo outras,
até que chegou a uma situação bastante caótica em
que não seria possível mais arrecadar porque ninguém
poderia dar conta de pedacinhos compartilhados. Essa
é a coisa que precisa ser analisada historicamente,
para se ver como se chegou a esse ponto. A solução
dada no Brasil foi essa cobrança e distribuição centralizada, o que é bom para os usuários, porque eles
pagam a uma só pessoa e não tem que ficar enlouquecidos cobrando.
Hoje, está havendo uma movimentação que talvez
proponha mudanças no sistema europeu em razão da
criação da União Europeia. Aí se precisa analisar também os aspectos política da União Europeia, etc e tal.
Em relação ao Brasil, a UBC, que representa, eu
diria, 90% das sociedades estrangeiras, se hoje nós
estamos no quadro diretivo da CISAC não há outra
razão a não ser o respeito que eles têm pela qualidade do nosso trabalho. A UBC, hoje, figura na lista
das dez maiores pagadoras das ASCAP por exemplo.
Eles já publicaram isso. A fonte de renda que o Brasil
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hoje representa como sendo os BRICS é realmente
extraordinária. E outra coisa, nós temos um aspecto
aqui muito particular, visto com muito interesse pelos
estrangeiros, que é o fato de gerirmos os direitos de
autores e conexos juntos. O art. 99 fala em obra musical e fonogramas. Então, isso reúne, uma cobrança só
para direito de autor e conexo. Isso significa dizer que
nós temos uma expertise em cruzar informações de
obras e gravações que poucas pessoas têm no mundo. No trabalho que está sendo feito hoje pela CISAC,
pelas bases de dados globais, a maior dificuldade que
se tem no negócio digital é existir informação de gravação e não poder casar essa gravação com uma obra.
Então, concluindo, o nosso sistema, hoje, é muito
bem visto. Em relação à pergunta do Senador Randolfe, essa coisa da participação do Estado, para dizer a
verdade, eu não conheço bem, teria que antes, preliminarmente, definir que tipo de participação, porque,
de tudo que eu convivo, o máximo que eu já escutei é,
por exemplo, os suíços dizendo que eles têm diversas
associações para vários tipos de direitos e a lei diz que
eles têm que combinar para cobrar junto. No Canadá
eu sei que periodicamente existem escutas, reuniões
para que eventualmente se discuta preços e condições,
alguns órgãos talvez mediadores. Isso é o máximo que
eu sei. Eu desconheço mesmo. Então, não poderia responder, não foi isso que o Senador disse, da atuação
do Estado, não na arrecadação na distribuição. Talvez
algum tipo de regulação, mas não conheço nenhuma
regulação que seja limitadora ou restritiva.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Não é nesse sentido, mas tudo bem. Obrigado, D. Marisa.
Antes de concluirmos o depoimento da D. Marisa – e o Senador Aloysio está lembrando muito bem
que temos Ordem do Dia agora –, então, só para concluir... A gente está sob a pressão dos depoimentos
que ainda temos de colher e ainda temos a pressão
da Ordem do Dia, mas nós, daqui a pouco, teremos de
tomar uma decisão em relação aos encaminhamentos
que vamos dar.
Mas eu queria, para concluir, ouvir da Srª Marisa, rapidamente, a resposta à seguinte pergunta: o
Sr. José Antônio Perdomo Correa é membro da UBC?
A SRA. MARISA GANDELMAN – É diretor superintendente.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Perfeito.
A que a senhora credita a assinatura do Sr. José
Antônio Perdomo Correa na aprovação da ficha de cadastramento do Sr. Milton Coitinho, visto que o art. 11
dos Estatutos da UBC exige, para o ingresso de associado, a sua subscrição por dois outros associados?
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As informações que nós temos aqui na CPI é de
que a ficha de associação do Sr. Coitinho só teve a
assinatura de um sócio.
A SRA. MARISA GANDELMAN – Olha, eu acho
que, na verdade, o que eu sei é que nós criamos... Eu
não estava lá na UBC, mas o que sei que aconteceu,
antes ainda de eu estar lá, é que foi criada uma categoria de sócio administrado, exatamente porque esse
sócio não tem certos direitos, como direito a voto. Ele
fica ali num período probatório, vamos dizer assim, um
período em que ele vai demonstrar que tem uma atividade constante, que ele tem rendimentos; enfim, que
ele tem realmente uma vida de compositor.
E, aí, o que eu sei hoje é que, mensalmente, existem reuniões de diretoria, quando então são levados
à aprovação da diretoria os nomes daqueles que são
administrados para que eles possam passar à categoria
efetiva. Isso foi criado justamente porque, durante um
período, havia certos impedimentos... Isso são histórias que me contaram; eu não presenciei. Mas havia
certos impedimentos, autores que não eram aceitos.
Isso, inclusive, gerou muita revolta. Tem muita gente
que fala que a UBC recusa associados, e houve inclusive casos levados a Juízo. Isso talvez o advogado
saiba melhor que eu.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Deixe-me perguntar: há um sistema de verificação contínua na UBC que garanta a regularidade
dos que estão associados, que pudesse identificar
que o Sr. Coitinho era motorista de ônibus e não tinha
nenhum tipo de composição?
A SRA. MARISA GANDELMAN – Não; como
ele fraudou... Ele veio com um CPF que, quando você
digita o número desse CPF, vai aparecer o nome de
Milton Coitinho dos Santos, e ele vinha com uma carteira de identidade que vinha com um número que batia. Entendeu? A documentação dele parecia. Agora...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Mas ele entrou na entidade avalizado por sócio
da entidade, visto que o que diz o Estatuto da entidade...
A SRA. MARISA GANDELMAN – Não. Veja: ele
poderia não ter uma assinatura de um sócio proponente? Poderia, porque foram mudados os estatutos
de forma...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Pelas informações que temos, só havia uma
assinatura e o Estatuto pede duas.
A SRA. MARISA GANDELMAN – Sim; porque
foi criada essa categoria de sócio administrado exatamente com essa finalidade.
Agora, é importante dizer um detalhe interessante. Ao longo do processo da fraude, esse fraudador
pede filiação na BMI, a associação norte-americana.
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E eu estive lá por ocasião de um comitê técnico da CISAC. E fui a Nashville e perguntei: como é que vocês
receberam? Porque, quando eles recebem o pedido,
eles consultam a base IPI, que é uma base global de
partes interessadas e vão ver lá: “Ah, esse aqui é da
UBC”. O que eles fazem então? “Olha, eu recebi um
pedido dessa pessoa para ser nosso associado; você
poderia liberar os outros territórios?” Aí, a gente diz
que não porque já estava pressentindo que ali havia
algo estranho.Estive lá e perguntei para a pessoa que
recebe os pedidos de filiação: “Como vocês receberam
esses pedidos de filiação? “Ora, a gente recebeu como
a gente recebe todos os pedidos de filiação: a pessoa
entra num site, tem lá um formulário de filiação, ele se
inscreve, a gente recebe; se ele já é membro de outra
associação, ele facilmente vai ser aceito.”
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Na filiação do Sr. Coitinho, a senhora não estava na UBC?
A SRA. MARISA GANDELMAN – Na primeira,
não. Eu estava entrando.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Sim, mas, quando ele se associou, a senhora
não estava?
A SRA. MARISA GANDELMAN – Não. Depois
ele saiu e voltou, e eu estava. Mas aí não fui eu que...
A primeira ficha de filiação dele foi assinada pelo Sr.
José Loureiro, morto no dia 1º de abril de 2010, que
era o nosso diretor administrativo.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – A senhora sabe dizer, então, como é que foi
acatada a filiação dele, não contando...
A SRA. MARISA GANDELMAN – Foi assim,
dessa forma, com...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Mesmo subvertendo o estatuto?
A SRA. MARISA GANDELMAN – Não. Não é
subvertendo o estatuto. Como a gente foi muito criticado, houve muita perseguição em cima da UBC, de
que a gente recusava associados, foi deliberado que
a gente poderia aceitar nessa categoria administrado,
para depois ser aceito como sócio efetivo e ter os direitos de sócio efetivo.
O que eu fiz agora...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Só para entender, Srª Marisa: há uma categoria, que é a categoria administrado...
A SRA. MARISA GANDELMAN – Isso.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – ...que prevê receber um sócio somente com
uma assinatura, em contra-senso ao que diz o estatuto,
que prevê duas assinaturas para acatar o sócio? Ou
seja, há duascategorias de sócio? É isso?
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A SRA. MARISA GANDELMAN – Há duas categorias de sócio, mas isso está no estatuto. Eu tenho
o estatuto aqui, posso lhe mostrar.
Acho muito importante dizer que a gente ouve,
nos seminários, que a UBC recusa associados. Criou-se a categoria administrado para evitar esse tipo de
coisa. Agora, é importante uma coisa:...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Mas houve a concordância do Sr. José Antônio
Perdomo na filiação do Coitinho?
A SRA. MARISA GANDELMAN – Não, na filiação de 2008, que eu saiba, foi o Sr. José Loureiro
quem assinou.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Segundo a informação que temos, houve a
concordância do Sr. José Perdomo. A senhora não
teria como responder isso; seria o próprio Perdomo.
A SRA. MARISA GANDELMAN – Não, eu tenho
a ficha de filiação; é só procurar a ficha de filiação. Ele
esteve na UBC, ele se desligou da UBC, foi para outra
associação, e depois voltou para a UBC. Então, ele
teve duas fichas de filiação. Está certo?
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – As duas foram somente na categoria administrado?
A SRA. MARISA GANDELMAN – Na categoria
administrado, porque ele não...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Ambas?
A SRA. MARISA GANDELMAN – Sim, porque
ele não poderia ter... Ele não chegou a reunir os requisitos necessários para passar para a categoria de
efetivo. Entende? Agora, o que fizemos imediatamente
foi o seguinte: a ficha de filiação de um autor desconhecido, mesmo que seja na categoria de administrado,
mas uma pessoa que nunca ninguém ouviu falar, que
ninguém conhece como tendo música, que não tem
um parceiro, que não tem alguém que possa falar por
ele, não tem nada, ele vai ter que ir lá pessoalmente
assinar ou então mandar a filiação dele com firma reconhecida por autenticidade, porque, se isso tivesse
acontecido, certamente ele teria desistido,
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Deixe-me perguntar: hoje, como a UBC pode
se prevenir de fraudes como essa?
A SRA. MARISA GANDELMAN – Assim: na
entrada. Por exemplo, uma pessoa totalmente desconhecida, que nunca ninguém ouviu falar, que não tem
parceiros, que não tem histórico de recebimento de
direitos de execução pública, terá que vir à nossa associação ali presente, mostrar qual é a obra dele, qual
é a criação dele, para ele poder ser aceito, mesmo na
categoria de administrado. Isso significa o seguinte:
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ele vai ter que ir para outra; se ele vai ser aceito na
outra, eu não sei.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Srª Marisa, nós vamos colher os depoimentos da
Bárbara, porque o que existe, Senador Aloysio, que
tinha falado...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Apenas me permita, Senador.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Claro.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu ingressei agora, fui designado recentemente como membro desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – E seja muito bem-vindo. O senhor ilustra esta
CPI.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – O senhor nos dá segurança estando aqui.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.
Então, eu não estava a par do roteiro aprovado.
Daí o meu questionamento. Agora o senhor explicou:
trata-se de uma primeira etapa, para poder elucidar,
enfim, contribuir para elucidar esse fato concreto, lamentável, para depois discutirmos essa questão com
mais...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – O
que nós queremos mesmo é entrar no debate mais de
fundo sobre o sistema, se é necessário ter regulação,
ter fiscalização, mas o fato aqui, Srª Marisa, depois de
escutar nas próximas semanas a Srª Bárbara... Porque
há uma questão aqui também: a falta de critérios transparentes. Essa é outra discussão que haveremos de
ter, que teremos de discutir com a direção do ECAD,
como ter esses critérios transparentes.
Aqui, de uma parte, da Bárbara, houve o depoimento na Assembleia, ela vem aqui, e ela disse
que essa fraude é comandada pela UBC. A UBC
cria a fraude. Nesse caso concreto. Um diretor da
entidade, da UBC, que fez e esse é procedimento
em cima de outros problemas que nós temos com
associações. E tem aqui a posição da Drª Marisa,
eu fiz aqui, claro, a minha posição e li o relatório do
delegado. Quando eu falo que li o relatório do delegado, eu acho que o delegado deveria ter pelo menos
investigado as outras opções, ter aberto as outras
opções, e vou ver a forma de fazer a convocação ou
não, vou conversar com os Srs. Senadores, mas, ao
ler o relatório, Senador Aloysio Nunes, a gente vê
uma posição unilateral, um relatório simplista, desconsiderando outras opções. Quero deixar isso claro
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porque, sinceramente, não me caiu bem a chegada
desse relatório. Eu li o relatório aqui, o que a gente
não quer é transformar isto aqui em uma delegacia
de polícia, mas a gente não pode cometer injustiças
contra a nem contra b.
Então, eu gostaria de passar para os outros dois
depoimentos. Drª Marisa Gandelman, eu agradeço e
se a gente tiver algum fato novo a chama novamente.
Se não tiver...
A SRA. MARISA GANDELMAN – Fico à disposição.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT -RJ) –
...quero agradecer muito o depoimento de V. Sª e me
desculpe essa fala assim um pouco... porque eu, de
fato, acho que a gente tem que ter todos os cuidados
com todas as partes, porque a gente não quer aqui
prejulgar nem um lado nem ooutro. É preciso ter muita
cautela, e vou dizer isso na cara do delegado. Esse relatório dele não teve cautela alguma. Vou entrar nisso
porque acho que não teve cautela alguma por parte
de um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e
a gente vai discutir isso aqui com ele. Muito obrigado
pela presença da senhora.
A SRA. MARISA GANDELMAN – As provas, de
qualquer maneira, estão à disposição.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AL) – Drª Marisa, obrigado.
Nós vamos dar sequência aos depoimentos da
CPI.
Senador Ciro, nosso Vice-Presidente da Comissão, fique à vontade. Se quiser vir para a mesa, fique
à vontade.
Bom, vou acatar a sugestão do Senador Lindbergh e vamos chamar, em bloco, os demais depoentes
nesta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Então, eu queria chamar o Sr. Samuel Cordeiro
Fahel.
Por favor, solicito à secretaria da comissão para
conduzi-lo até aqui.
O Sr. Samuel está acompanhado do Sr. Oscar
Vicente Simões e do Sr. Marcos Alberto Bitelli. Sintam-se à vontade.
Vamos convidar também a Srª Leonor Augusta
Giovine Cordovil, que está acompanhada agora do Sr.
Oscar Vicente Simões, pode vir, por favor; e
o Sr. Marcos Alberto Sant’ Anna Bitelli. (Pausa.)
Para darmos celeridade, visto que daqui a pouco
nós teremos o início da Ordem do Dia também, do Senado Federal, nós vamos adotar, a partir de agora, o
seguinte encaminhamento: como é a palavra para um
dos depoentes, então nós vamos ouvir o Sr. Samuel;
daremos o tempo de 20 minutos para o Sr. Samuel
prestar o seu depoimento à CPI e, em seguida, a Srª
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Leonor. Dedicaremos também o mesmo tempo de 20
minutos à Srª Leonor, que está aqui representando
a Associação Brasileira de TVs por Assinaturas, em
substituição ao Sr. Alexandre Annemberg.
Como a Srª Leonor está também por designação da Associação Brasileira de TVs por Assinaturas,
acompanhada do Sr. Oscar e do Professor Doutor
Marcos Alberto, nós vamos dedicar os 20 minutos
aos depoimentos e, se vocês quiserem distribuir como
acharem melhor esses 20 minutos, fiquem à vontade. Como é o regulamento da CPI dar 20 minutos
por depoente; como o depoente convocado era o Sr.
Alexandre Annemberg; como a designação foi para a
vice-presidente da comissão, a Srª Leonor; e como os
senhores a estão acompanhando, nós vamos dar para
a depoente 20 minutos, e vocês utilizem os 20 minutos
como acharem melhor.
O SR. OSCAR VICENTE SIMÕES (Fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Ah, perfeito! O Dr. Oscar é que é o vice-presidente. A Drª Leonor e o Dr. Marcos é que são os advogados. Então, peço perdão.
O Dr. Oscar é que terá os 20 minutos. E queira
utilizar da melhor forma possível esse tempo. E somente o Dr. Oscar poderá distribuí-lo, ou não. Se o senhor
quiser utilizar os 20 minutos, fique à vontade. Se, da
mesma forma, quiser distribuí-lo com os outros advogados que o estão acompanhando, fique à vontade
também para a utilização dos 20 minutos, em substituição ao Sr. Alexandre Annemberg. E peço desculpas
pelo engano desta Presidência.
Bom, e o Dr. Samuel também terá os seus 20 minutos para a sua exposição. Fique à vontade. E a Presidência começa a marcar o seu tempo a partir de agora.
O SR. SAMUEL FAHEL – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Sr. Relator, agradeço o convite, estou aqui
presente por dever cívico, numa situação que, obviamente, não me é muito confortável enquanto fui, durante
anos, gerente jurídico do ECAD, estar aqui apontado
como ex-gerente e, possivelmente, como alguém que
estaria por denunciar alguma coisa.
Venho esclarecer aos senhores, aos presentes
e às pessoas que têm expectativas para com o meu
depoimento, para com a minha fala que não tenho
o propósito de aqui denunciar, de criticar o ECAD.
Muito pelo contrário, quando recebi a convocação até
fiquei curioso e questionei o porquê desse chamado.
Ao ler a fundamentação eu vi que havia uma razão,
sobretudo, nobre, não era uma preocupação com os
honorários dos advogados, do Samuel e dos demais
advogados aqui presentes também, que tinham expectativa de receber pelo seu trabalho. Não, a preocupação
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era maior e muito mais nobre. Era com o ingresso desses valores em contas que não chegavam justamente
aos titulares, aos autores musicais. Ou seja, à espécie,
o clamor. Deixar de pagar aos advogados, segurar os
valores arrecadados a título de honorários e reverter
para outras pessoas que não os legítimos proprietários
desses valores, e que dão aos titulares, às pessoas
destinatárias dos serviços do ECAD. Convenceu-me
essa fundamentação. Não fosse essa talvez eu estivesse aqui sem saber justamente a razão desse convite e da minha presença. Peço desculpas aos Srs.
Senadores mas não venho feliz davida por estar aqui.
É uma Casa que sempre atrai os advogados, que sempre atraia quem gosta do Direito. É muito interessante
estar aqui ao lado de Senadores jovens e brilhantes
que dão um novo rumo a essa importante Casa Legislativa. Mas tenho também de dizer que sofro aqui as
limitações éticas, não somente por ter sido funcionário do ECAD, ainda que esteja por reclamar parcelas
que faço jus, mas por ter sido confiado em outorga,
em procurações, como advogado patrono, e tenho a
proibição ética de falar sobre determinadas coisas.
Como o meu propósito aqui foi devidamente balizado
para falar sobre esses honorários, vou me pronunciar
dentro de uma verdadeira baliza, entre os deveres éticos. Não vou aqui levantar suspeição da minha própria
pessoa, jamais, mas tenho que esclarecer que sobre
a questão dos honorários estou oferecendo demanda
judicial contra o ECAD, como imagino que outros advogados prejudicadostambém, portanto submeto isso
ao conhecimentos dos Senhores. É importante que
isso possa ser aclarado.
Passo, então, ao verdadeiro pronunciamento
sobre os fatos, iniciando por dizer que advoguei para
o ECAD desde 1993, nunca busquei o ECAD como
cliente, muito menos como empregador. Ao contrário,
o ECAD bateu as portas do meu escritório. Sempre fui
e me orgulho de ser profissional liberal e advogado. O
ECAD bateu as portas do meu escritório e me convidou
para advogar no interior da Bahia, em 1993. Em 1995,
a arrecadação judicial no interior da Bahia, região Sul
da Bahia, já era superior a arrecadação do restante
da Bahia e obviamente de sua capital. Convidaram-me
mais adiante para assumir, também como advogado
terceirizado, deixo isso bastante claro, todo o Estado
da Bahia. Em 1997, assumi esse convite e advoguei,
como advogado terceirizado, e obviamente, como os
senhores estão imaginando, percebendo honorários
advocatícios pelas causas.
Em 2005, e peço que os senhores cotejem as
duas atas e assembleia geral anteriores à minha contratação, se avizinhando do ECAD o contencioso das
emissoras de televisão, posto que os contratos esta-
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riam por vencer, e o ECAD, até então, jamais teria conseguido receber de uma emissora de televisão aquilo
que os autores fixavam, e fixam, em seu regulamento de arrecadação: 2,5% sobre receita bruta dessas
operações. Fui convidado especialmente para assumir a gerência jurídica do ECAD, esse contencioso,
enfrentar as grandes emissoras de televisão naquilo
que o ECAD estava autorizado e determinado por sua
assembleia geral.
Cheguei com grandes expectativas e fui convidado
especialmente para receber honorários advocatícios.
Nunca coloquei um centavo dentro da minha residência, da minha casa que não fosse a título de honorários
advocatícios. Nunca ganhei um centavo vendendo um
veículo, picolé ou qualquer coisa; fui contratado para
receber honorários e aceitei o convite – não posso negar e não preciso negar isso. Exclusivamente confiado
no meu direito de receber os honorários advocatícios
como também vários advogados a quem tive o prazer
a honra de, na gerência jurídica, confiar e contratar
para me assessorar e me ajudar na gerência jurídica
dessa entidade.
Portanto, durante esse período de cinco anos e
meio que passei dentro do ECAD, por favor, não me
venham apontar notas em hotsite, em sentido contrário; jamais permiti que qualquer pessoa ali dentro, que
a superintendente ou qualquer das associações tivessem a expectativa de não remunerar os advogados e
o Samuel pelos honorários aos quais ele foi convidado
para assumir esse contencioso.
Pois bem, senhores, em 2004, ano que me antecedeu a contratação, a receita judicial, legal do ECAD
importou, salvo engano – não sou homem de números
– em R$11 milhões. Em 2005, esse valor, iniciando os
trabalhos, subiu para R$18 milhões; após, R$40 e R$
80 milhões, até chegar a R$100 milhões anuais. A área
jurídica deu lições de seriedade, de lisura, de ética a
toda a empresa. Já fui apontado por muitos dos senhores aqui presentes e pela Srª Glória também como
melhor gerente jurídico do ECAD de todos os tempos.
Méritos meus talvez, da minha equipe sobretudo, demérito dos que me antecederam. Essa é a realidade.
Em julho – não sou homem de números nem de
datas –, de 2010, fizemos um acordo com a Rádio e
TV Bandeirantes relativo aos direitos autorais impagos
desde, salvo engano, o ano de 2003 desse processo;
em mesa de audiência fizemos um acordo judicial,
posso dizer aos senhores talvez – talvez não, certamente – o primeiro grande acordo com uma emissora de televisão, cabeça de rede, realizado. Não vou
nem dizer que não tenha sido entre quatro paredes
não, mas realizado em público porque em audiência,
proposta que foi ofertada em mesa de audiência, que
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foi submetida à assembleia geral, a audiência judicial
ficou sobrestada para que a assembleia geral desse
a resposta a essa proposta. Junto a essa proposta foi
reclamada a cobrança dos honorários advocatícios
para que tivesse essa satisfação nesse momento. A
TV Bandeirantes aceitou para não se sujeitar, talvez,
a uma fixação pelo próprio juízo e mesmo de audiência esse valor.
Muito antes disso, deixei de dizer, também em
assembleia geral do ECAD, já foi levada outra proposta
pela Band, o assunto foi discutido em algumas assentadas; em todas elas, foi ratificada a condição de respeito
aos honorários advocatícios. Os senhores acreditem,
houve até numa das propostas a oferta de apenas 3%
por conta dos honorários – oferta pela Band – e lembro das vozes de alguns dos senhores aqui presentes:
“Não, não, não, 3% não!”. Os advogados fazem juz a
seus 10%. A proposta está recusada. Ou seja, jamais
se aventou a condição de o ECAD ou qualquer pessoa
se apropriar dos honorários dos advogados. O acordo
contemplou obviamente os honorários porque já eram
parcela de execução e os advogados se sentiram muito desprestigiados com o fato de que, no dia 9 de setembro de 2010, já após cinco, ou seis ou sete dias do
depósito da primeira parcela dos honorários, quando
apresentamos nessa data – acho que 9 de setembro
de 2010 – a solicitação de partilha desses valores. Por
quê? Por ordem de lisura. Os valores dos honorários
foram depositados em conta do ECAD, porque não seria o Samuel ou qualquer de seus colegas do jurídico
a apontar, numa mesa de audiência, uma conta para
recebimento desses valores.
Ou seja, valores entraram em conta do ECAD
por ordem e por sentido de lealdade, de confiança, por
sentido de responsabilidade e lisura. E, em 9 de setembro, solicitada a partilha, passei meses sem qualquer
resposta. Cobrei da Superintendente posições. Nunca
havia, antes de 2005, deparado-me com a condição
de empregado, portanto sempre liberal, e, assim, não
ficava muito à vontade para a cobrança renitente junto
a minha superior dessas parcelas.
Acometido pela falta de respostas, de posicionamento, por fim recebi a informação de que submeteria
aos presidentes de três das associações o pagamento
dos honorários, quando, obviamente, perqueri a Srª
Superintendente e até afirmei que ela não precisaria,
para um ato normal de gestão, para devolver aos advogados o que entrou em sua conta, de qualquer ordem
de assembleia geral, senão para não pagar.
De fato, aguardei até dezembro de 2010. Estamos falando aí de meio ano praticamente para ter uma
resposta da assembleia geral.
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Minutos antes da assembleia geral extraordinária
de novembro de 2010, busquei conversar com o Sr.
José Antônio Perdomo, pessoa por quem eu tinha sentido de amizade, na recepção do hotel onde ocorreria e
ocorreu a assembleia geral de novembro, e coloquei a
ele a dificuldade da percepção dos honorários, a minha
insatisfação com a falta de resposta e questionei qual
a posição que ele me daria quanto à percepção dos
honorários. Ele me revelou desconhecer a questão,
desconhecer que os valores dos honorários estariam
em conta do ECAD. Pedi dele a interferência nesse
sentido, ele me disse que, obviamente, o ECAD não
deixaria de pagar e de contemplar esses honorários,
que não haveria nenhuma quebra na regra, mas que,
contudo, só discutiria esse fato com a Superintendente
depois que ela compartilhasse com ele os fatos que
ela viesse discutir.
Imediatamente, na assembleia de dezembro, ao
invés de haver a decisão, a resposta à questão dos
honorários, recebi informações, poucas horas antes, de
que o que seria discutido na assembleia seria a minha
demissão e não o pagamento desses legítimos honorários. Ocorreu que a assembleia geral... E não tenho
conhecimento do seu conteúdo, porque fui proibido,
na noite anterior, de comparecer a essa assembleia,
mas tive a informação de que a assembleia recusaria
essa demissão e que ingressaria na discussão dos
honorários, atendendo a algumas recomendações da
Srª Superintendente e as ponderações e as ideias das
associações, que resolveram determinar a partilha de
50% dos valores mediante a assinatura de termo de
aditamento ao contrato de trabalho e recibo renunciando a tais diferenças. Temos aqui diversos advogados
presentes e todos sabem que não se precisa adjetivar
esse ato de absoluta nulidade.
Obviamente que, naquele momento e após esses seis meses de aguardo, todos os advogados que
fizeram jus aos honorários assinaram aqueles recibos
para não saírem a ver navios, para que não saíssem
sem dada receber.
Ato contínuo, na assembleia de janeiro, foram
determinadas algumas demissões, e tenho conhecimento de que assembleias seguintes também já determinaram que todos os advogados da gerência jurídica
fizessem novos aditamentos a contratos de trabalho,
renunciando a 100% dos honorários.
Penso que esses são os fatos que poderia colocar para vocês.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Então, antes mesmo de ouvirmos o próximo
depoente, vamos às indagações.
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Passo a palavra ao relator para fazer as indagações e questionamentos ao Dr. Samuel.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Eu vou ser bem direto, até porque nós temos outros
depoimentos e temos Ordem do Dia.
A primeira pergunta era sobre o motivo de sua
saída do ECAD. Mas o senhor aqui explicou detalhadamente.
Na entrevista ao jornal O Globo de 25 de maio
de 2011, o senhor afirmou que metade dos honorários
recebidos no processo envolvendo a TV Bandeirantes
rendeu prêmios ao corpo executivo e aos colaboradores. O corpo executivo são os gerentes, a direção;
eu me pergunto quem são esses colaboradores que
receberam metade dos honorários que o senhor cita
na entrevista.
O SR. SAMUEL FAHEL – Eu agradeço a pergunta, Senador Lindbergh.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Sr. Samuel, só para uma questão de ordem,
para nós organizarmos, termos foco e irmos objetivamente às respostas das perguntas, eu vou estabelecer
três minutos para a resposta. Lógico que, a Presidência entendendo que é necessário mais tempo para V.
Sª, será tolerante para prorrogar a resposta de V. Sª.
E peço a V. Sª que, quando as perguntas forem bem
objetivas, como é o caso dessa do Senador Lindbergh,
V. Sª possa ir direto à resposta. Está bom?
O SR. SAMUEL FAHEL – Ótimo.
Senador Lindbergh, algumas perguntas são, de
certa forma, afirmativas, ou seja, eu fui procurado por
uma jornalista acerca do fato, não poderia me ocultar
e deixar de responder a uma questão dessa gravidade, porque ficariam o Samuel e todo o corpo jurídico,
o ex-corpo jurídico, ofendidos, sem resposta, e tive a
obrigação de atender à jornalista, muito embora não
quisesse, óbvio, que houvesse qualquer publicidade
desse fato.
Portanto, eu não disse, de maneira objetiva, qual
a destinação desses valores. A pessoa que me perguntou já veio com a resposta, eu assenti, dizendo
que ela rendeu premiação, sob a forma de PPR anual
de premiação, que seria distribuído, obviamente, entre
os executivos e, obviamente, os demais funcionários
da empresa. Esses valores entraram numa conta de
Receita ECAD, e renderam o superávit da instituição;
na verdade, passou-se ao fiel da balança, 2010 não foi
um ano excelente, apesar do grande êxito do acordo
Band, e foi isso que foi verdadeiramente dito. E o que
foi dito, em verdade, eu passei através de um e-mail,
pode ter até alguma coisa mais forte do que isso, visto
por outro ponto de vista, porque coloquei minha insatisfação, mas esse e-mail está franqueado...
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Sr. Samuel, na verdade, estamos falando aqui de
R$3,6 milhões. O senhor teria direito a R$7,3 milhões,
R$3,6 milhões foram retidos pelo ECAD, e, segundo o
senhor nessa entrevista, foi distribuído entre o corpo
executivo e colaboradores. Essa já é uma afirmação
do senhor sobre o corpo executivo. Eu queria saber
quais seriam os colaboradores. Algum representante
de associação?
O SR. SAMUEL FAHEL – Não, não, não. A PPR
anual do ECAD é distribuída entre todos os colaboradores da instituição. Se um valor excede, digamos, as
metas, é distribuído. Esse valor entrou nessas contas.
Isso foi o que me foi questionado, e eu sei dizer que
esses valores permitiram ou renderam as premiações
aos colaboradores. Esse foi o destino dado...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– O senhor que foi consultor jurídico: isso fica no balanço do ECAD? Há essas informações: para quem
foi, quanto foi para cada um? O senhor foi consultor
jurídico de 2005 a 2010.
O SR. SAMUEL FAHEL – Imagino, com certeza,
que sim. A área financeira que deve esmiuçar a distribuição desses valores e o seu ingresso dentro do
ECAD, mas esclareço: o ECAD – deixem-me falar grosseiramente, porque não sou contador – não tinha um
campo para ingresso de honorários advocatícios, esse
campo foi descoberto, criado nesse exato momento...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT -RJ) – E
surgiu no exato momento da Bandeirantes. Antes não
teria aparecido isso?
O SR. SAMUEL FAHEL – O que estou dizendo
é que em momento anterior algum, jamais o ECAD se
remunerou com os valores dos honorários advocatícios, e lembro, valores que foram pactuados e pagos
pela TV Bandeirantes, e pagos e reclamada a quitação, obviamente, a título de honorários advocatícios...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT -RJ) – E
é uma soma que não é pequena, são 3,6 milhões. Por
isso que se fala em caixa-preta, que têm que aparecer
os números; se fala por causa dessas coisas.
Eu queria entender aqui...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Só nesse sentido, Senador Lindbergh, teve
alguma informação, o senhor tem alguma informação
sobre a distribuição de bônus entre os dirigentes do
ECAD de parte de 3,6 milhões?
O SR. SAMUEL FAHEL – Eu imagino que estejamos falando em bônus/premiação com o mesmo
sentido.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Mas esse bônus/premiação era destinado aos
diretores?
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O SR. SAMUEL FAHEL – Esse valor entrou como
receita ECAD, gerou um superávit – estou fazendo
uma leitura de quem está de for, certo? –, havendo um
superávit nos termos da formulação de PPR, está em
norma coletiva, houve esse excesso de dinheiro, valor
que ultrapassou a meta, rendeu um percentual a ser
distribuído, de premiação, nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Distribuído entre os...
O SR. SAMUEL FAHEL – Funcionários.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Entre os diretores.
O SR. SAMUEL FAHEL – Como houve o alcance da PPR global anual de todos os colaboradores...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Eu não estou conseguindo entender os “colaboradores”.
O SR. SAMUEL FAHEL – Os funcionários...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Funcionários do ECAD...
O SR. SAMUEL FAHEL – Funcionários do ECAD.
Essa a leitura e a expectativa que eu tenho.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT -RJ) –
Prá juntar na pergunta do Senador Randolfe. São
várias coisas. Uma coisa... antes de entrar nessa pergunta, ou seja, eu queria fazer a pergunta dois, para
o Senador João Vicente, para o Senador Randolfe a
gente entender.
Reportagem do dia 28 de maio de 2011, a revista
Época publicou que a cada processo ganho na Justiça
o ECAD distribui um bônus de 1,5% sobre o valor da
sentença aos seus advogados, fora o salário recebido
mensalmente, ou seja, honorários de sucumbência –
nesse caso da Bandeirantes eram 10% – mais 1,5%
do valor da sentença vitoriosa, mais o salário para
os advogados. Eu quero saber como isso funciona,
como funcionava a relação de trabalho, a percepção
de honorários, e já entro numa outra pergunta, sem
dificultar aqui.
Na entrevista que o senhor concedeu a esse
mesmo jornal O Globo de 25 de maio, o senhor afirmou que metade dos honorários recebidos no processo envolvendo a TV Bandeirantes rendeu prêmios ao
corpo executivo e outros colaboradores. Eu já falei isso.
Em reportagem à revista Época, de 25 de maio
de 2011, José Antônio Perdomo, Presidente da UBC,
atribui a Roberto Mello, Presidente da Abramus, a seguinte frase: “pelo que fiquei sabendo [isso do bônus,
não dos honorários de sucumbência, dos bônus de
1,5%] essa já é uma prática há muito tempo corrente no ECAD, inclusive envolvendo advogados até de
sociedade.”
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No caso, o Antônio Perdomo criticava o Roberto
Mello, Presidente da Abramus, porque ele teria pedido
metade do 1,5% do bônus recebido pelo advogado. Ou
seja, tem inclusive uma troca de e-mails disso aqui, e
aparece isso aqui.
Então, eu queria entender isso aqui, como é que
funciona essa relação de trabalho, a percepção de honorários entre advogados; eu queria entender isso. E se
isso é prática comum, porque teve o caso dos honorários de sucumbência aqui, que foi no caso a ECAD que
fez essa violência contra os advogados. Mas, pelo que
aparece nesse e-mail entre Antônio Perdomo e José
Roberto Mello é como se existisse uma cobrança de
parte do bônus desse 1,5% que os advogados recebiam. O senhor tem conhecimento disso?
O SR. SAMUEL FAHEL – Senador, não é que eu
tenha ou não tenha esse conhecimento. Essa questão
do 1,5% está desconexa, ela não é real, os advogados
recebiam os honorários sucumbenciais, ou os honorários resolvidos em acordos de ações na Justiça e
sempre foram, como já falei, de percepção exclusiva
dos advogados. Essa questão do 1,5% eu não sei qual
é a origem da colcha de retalhos de comunicações ou
de e-mails desencontrados, porque eu não vejo pertinência. Não há...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Não tinha um bônus de 1,5% em todo o valor de sentença vitoriosa?
O SR. SAMUEL FAHEL – Não. Em absoluto.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Está bom. E quanto a e-mail, quanto à participação
de... O senhor já havia escutado alguma vez alguma
história de que membros pediam, solicitavam uma parte
desses honorários para si ou para as suas instituições?
O SR. SAMUEL FAHEL – Não. Mas deixe-me
esclarecer: com relação a um desses e-mails, após
ter sido demitido do ECAD, entrou na minha caixa,
eles discutiram, alguém me colocou em cópia, não
foi em cópia oculta, eu respondi a um deles, ou sei lá
a todos que me excluíssem dessa lista de e-mails, e
desconsiderei e não busquei maiores discussões, ou
me intrometer ou buscar saber o que estava sendo
discutido, porque me incomodava.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Ainda tem mais duas aqui.
Ainda segundo o jornal O Globo, “... a superintendente do ECAD, Glória Braga e seus 7 gerentes,
tem direito a uma premiação periódica conhecida como
Prêmio por Participação de Resultados...”
O SR. SAMUEL FAHEL – Perfeito. O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – O senhor falou
aí PPR gerencial.
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... Essa premiação consiste na divisão
proporcional ao salário de 1% do valor que
exceder a previsão de arrecadação feita pelo
escritório, para cada mês do ano. Quanto maior
a arrecadação do ECAD, mais ele excede a
sua meta, e maior é o prêmio a ser dividido. A
previsão de arrecadação de cada mês é calculada e disposta numa planilha elaborada
meses antes do início do exercício fiscal em
questão. E-mails internos do ECAD [obtidos
pelo O Globo] revelam [e nós temos acesso]
que os gerentes do escritório modificaram,
foram do prazo, a planilha que serve de base
para o cálculo da premiação mensal dos gestores da entidade.
Para receber mais bônus, as planilhas
de outubro e novembro apareceram trocadas,
em 2007.
Ainda segundo a revista Época, “em 2002, mesmo tendo apresentado déficit em seu balanço anual,
o ECAD distribuiu, a título de prêmio, para superintendente, gerente e chefe de sucursais, 500 mil reais”.
Pergunta-se: Essa é uma prática comum dentro
do ECAD? Quando isso acontece, existe algum tipo
de documento que registra que isso é feito? Por alto,
o senhor tem como calcular quanto foi distribuído para
a Srª Glória Braga e demais diretores do ECAD? Por
fim: Nos balanços anuais publicados pelo ECAD, vinham discriminados os valores entregues por meio de
bônus, provindos ou de honorários ou de premiações
mensais aos advogados e aos diretores?
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Só entender uma coisa, Sr. Samuel. Esse bônus e essa premiação que foi distribuída são o que o
senhor está chamando de PRPs?
O SR. SAMUEL FAHEL – PPRs. O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL – AP) – PPRs,
perdão. É isso que o senhor está chamando de
PPRs, esses bônus? O SR. SAMUEL FAHEL – Prêmio
de Participação de Resultados. O SR. PRESIDENTE
(Randolfe Rodrigues. PSOL – AP) – Isso. O
senhor falou ainda há pouco que isso é distribuído
entre os colaboradores, entre os funcionários.
O SR. SAMUEL FAHEL – Existe a PPR restrita
ao corpo executivo...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Que é a Glória Braga e seus 7 gerentes.
O SR. SAMUEL FAHEL – Isso. E existe uma
PPR relativa anual...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Então nós temos dois bônus.
O SR. SAMUEL FAHEL – Na verdade, nós temos três bônus.
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Vamos então, só para nós entendermos, nós
temos três bônus: o primeiro bônus é para a direção,
é para a cúpula dirigente. Não é isso?
O SR. SAMUEL FAHEL – Tem uma chamada
funcional, que é da área. Exemplo: arrecadação, distribuição, jurídico, as demais áreas da empresa, que
fixam, semestralmente, metas individuais.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Essa é uma PPR funcional?
O SR. SAMUEL FAHEL – Isso. Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Vamos lá. O que mais? Tem uma segunda PPR...
O SR. SAMUEL FAHEL – Tem a PPR gerencial
que chamamos. Não sei se o senhor leu algum trecho...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Tem a terceira?
O SR. SAMUEL FAHEL – E tem a global anual,
que é relativa à performance do escritório no exercício.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – E para quem vai essa global?
O SR. SAMUEL FAHEL – Para todos os funcionários.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Então os funcionários ganham duas vezes:
ganham na primeira, a dos funcionários, e ganham
nessa outra, a global?
O SR. SAMUEL FAHEL – Podem ganhar, como
os executivos também ganhariam da sua respectiva
exclusiva, a gerencial, e também estão contemplados
na PPR que diz respeito a toda a meta da empresa;
e a global anual que passa a todos os funcionários.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Isso é comum? Isso está instituído desde quando? Existe isso desde quando? E aí é a pergunta do
Senador Lindbergh.
O SR. SAMUEL FAHEL – Quando eu cheguei no
ECAD esse regime já existia e creio que ele seja, de
certa forma, comum a várias empresas que buscam
fomentar e estimular performance a seus funcionários.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Aí não tem regulação nenhuma, não é Senador João
Claudino, nem dinheiro para os músicos.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Deixe eu só entender uma coisa. Quer dizer que
funcionários tem uma remuneração, diretor tem uma
remuneração, tem uma gratificação e, além disso, ainda tem mais uma participação global.
O SR. SAMUEL FAHEL – Participação em resultado, perfeitamente.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Nas empresas privadas diriam que era participação nos
lucros. Só que, aqui, não estou encontrando lucro, o
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que deveria ser direito de compositor. Permita-me mas
é a conclusão que chego. Numa empresa privada seria
a participação nos lucros, algo muito parecido. Só que
me parece que o ECAD não deveria ser uma empresa privada. Não deveria atuar como empresa privada.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Além disso tem a taxa de administração que é de
17%. Tenho a última pergunta a fazer, Randolfe, que
é a seguinte. O SR. SAMUEL FAHEL – Permita-me
dizer, Lindbergh que é esclarecedor. Essa parte, essa
preliminar é esclarecedora. O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – Eu preferia que o Sr Samuel
estivesse aqui abrindo o coração, mas ele está... Até
por entender que o senhor foi gerente jurídico lá está
sendo muito objetivo nas suas respostas, está tendo
cuidado, mas... Volto a dizer, nós aqui não queremos
funcionar como delegacia de polícia, mas ao final de
tudo isso tem que surgir um sistema mais transparente que funcione melhor com algum tipo de regulação.
Eu queria fazer a última pergunta dizendo ao
senhor o seguinte.
“Em assembléia geral do ECAD, realizada em 11 de agosto de 2009, a BDO Trevisan,
auditoria que todos conhecem com tradição no
mercado, teve o trabalho interrompido após divergências com gestores do ECAD. Cerca de
dois meses depois de tentar analisar e validar
as contas do ECAD, a Trevisan foi substituída
pela Martinelle, cujo trabalho teve alcance restrito. O gerente comercial da Martinelle, ouvido
pelo O Globo disse que nada do que foi apurado foi aproveitado. Ainda, segundo o jornal, em
entrevista ao Globo, a superintendente Glória
Braga teve dificuldade de lembrar o nome da
última empresa a auditar as contas do ECAD
que arrecadou, no ano passado, 433 milhões
de direitos autorais. Os repórteres ajudaram-na, informando que era a empresa Directa.”
O senhor acompanhou a troca de auditorias dentro do ECAD? Por que as empresas BDO Trevisan e
Martinelle foram substituídas? Existe alguma acordo
com a nova empresa auditora, a Directa?
O SR. SAMUEL FAHEL – Sr. Senador, não tenho
conhecimento de qualquer acordo com a nova empresa
contratada. Tive algum contato com a empresa Martinelle quando gerente jurídico para a realização dos
seus trabalhos, e o que mais...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT -RJ) –
Por que a Trevisan saiu?
O SR. SAMUEL FAHEL – Senador, peço desculpas e a compreensão dos senhores, mas tenho aqui
o dever de sigilo profissional...

Quarta-feira 17

33961

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Direito constitucional seu.
O SR. SAMUEL FAHEL – Tenho um professor da
matéria, aqui. Estou muito tranquilo em alegar. Penso
que a questão foi respondida, superficialmente ou não...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Seu silêncio fala com a gente.
O SR. SAMUEL FAHEL – ...mas foi respondida
pelo próprio ECAD.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Senador João Vicente, o senhor me permite?
Estou particularmente impressionado com o PPR.
o senhor sabe me dizer qual é a tributação sobre o
PPR? Como era feita essa tributação, como existia
pagamento de impostos, afinal todos nós brasileiros
temos que pagar impostos sobre tudo. Se havia uma
tributação dos PPRs existentes, como era.
O SR. SAMUEL FAHEL – Senador, a Comissão
Coletiva de Trabalho prever a apartação dos impostos
sobre essas premiações. Isso diz respeito ao último
acordo coletivo fixado. Nos anteriores, isso não estava disciplinado.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Então a cobrança de impostos não existia.
O SR. SAMUEL FAHEL – Não existia a retenção
de impostos na fonte. Permitam-me, Senadores, é algo
singular. Vejam só: uma entidade de direito privado sem
fins lucrativos que faz a distribuição de um bônus característico de empresas privadas que têm fins lucrativos e que não têm retenção dos impostos na fonte.
Senador João Vicente.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Só para esclarecer um frase que, no início, o Dr. Fahel
colocou; só para tirar uma dúvida. Parece que ficou
subentendido que, desses recursos, houve um prejuízo financeiro para os autores. Foi assim? Houve esse
prejuízo na distribuição dos direitos autorais?
O SR. SAMUEL FAHEL – Não houve, Senador
Vicente. Na verdade, eu fiz a leitura da fundamentação
da minha convocação, que foi vendo a questão sob
esse prisma. Eu quis dizer que julgava muito legítima
a convocação, porque eu via a preocupação do desvio, talvez da finalidade, mas, verdadeiramente, o autor não foi diretamente prejudicado. Vi, das razões do
Senador Lindbergh, da fundamentação, a espécie de
que foi subtraído dos advogados e nada chegou aos
autores, aos compositores com relação a esses valores. Quis entender que estivesse pensando o Senador
que, se algum valor fosse ficar retirado ao ECAD, que
ele tocasse obviamente ao destinatário dos serviços
do ECAD, os titulares das obras.
Foi o que entendi da convocação, aí eu quis
chamá-la de legítima desse ponto de vista, porque, de
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outra maneira, estaria o Samuel aqui por falar apenas
do interesse dele próprio e também dos demais advogados que se julgaram prejudicados com a retenção
dos honorários, que talvez não fosse uma matéria para
ocupar os Senadores.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Só para encerrar, o contrato pela prestação de conta,
que o senhor colocou como muito eficiente, do trabalho
do serviço prestado dentro do órgão arrecadador ampliar tanto a arrecadação, do fim do desligamento da
empresa, deve ter, dentro desse contencioso, gerado
uma ação trabalhista do senhor com o ECAD? Existe?
O SR. SAMUEL FAHEL – Senador, não sei se fui
claro, fiz questão de esclarecer que estou formulando
ação ou ações contra o escritório central. Já tem um
escritório constituído para o meu patrocínio, com carga
de distribuição das primeiras ações.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB –PI) –
Era só um esclarecimento.
O SR. SAMUEL FAHEL – Eu fiz questão de
esclarecer no início, mas sem querer levantar aqui
nenhum impedimento à minha fala ou nenhuma suspeição, mas esclarecendo o fato, porque entendo que
não poderia ser ocultado.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Está certo.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Sr. Samuel, queria só, antes de lhe dispensar,
de liberar o senhor de seu depoimento, de lhe fazer
ainda algumas perguntas. Não sei se o senhor já respondeu, mas vou reiterar. O senhor sabe dizer para nós
qual a influência da superintendência, das gerências
nos debates e na definição final, pela assembleia geral, dos parâmetros de negociação, dos valores entre
o ECAD e os usuários de obras?
O SR. SAMUEL FAHEL – Senador, estou aqui
no afã de contribuir e tomando cuidado para não esbarrar em qualquer limitação ética, mas acredito, respondendo a pergunta, que eu não veria nada a violentar. Aliás, tenho praticamente essa certeza. Cabe
ao ECAD obviamente fazer os estudos e apresentar
à assembleia geral a solução para esse debate, para
essas questões. Portanto, muito embora caiba legitimamente às associações a fixação dos valores e a
formulação dos critérios, obviamente que, sem querer
fazer menos das associações, quem tem a expertise
para esclarecer, orientar, sugerir quanto a critérios de
arrecadação, desculpem, mas é o ECAD. Cabe aos
autores, através das associações. Mas a expertise,
a competência para fazer os estudos refletirem cabe
mais ao ECAD. Portanto, as associações respondem,
determinam, mas obviamente...
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Mas pelo que o senhor acompanhou, as superintendências e gerências cumprem, exercem alguma
influência sobre esses valores, sobre o estabelecimento desses valores por parte da assembléia geral? O
senhor presenciou isso? O senhor tem notícia disso?
O senhor tem informação sobre isso?
O SR. SAMUEL FAHEL – Senador, mais do que
isso, como gerente executivo jurídico, também com
a colaboração do gerente de arrecadação, inclusive,
chegamos a sugerir algumas alterações de critérios
de arrecadação, especialmente falando da cobrança
sobre estabelecimentos hoteleiros, fazendo proporcionalidade com taxa de ocupação, do que foi chamado
pelo Superior Tribunal de Justiça de efetiva utilização.
Isso foi explicado. Elaboramos trabalhos e solicitamos
pesquisa, à época, a instituto de primeira linha a respeito disso. E isso foi aprovado pela Assembleia-Geral
em cima das informações e de um amplo debate, ou
seja, as associações decidem, mas, obviamente, decidem sobre as informações que são passadas pelo
próprio ECAD.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Entendi.
O SR. SAMUEL FAHEL – Com relação a critérios de distribuição, as associações, notadamente,
têm uma ingerência maior. Mas, quanto a critérios de
arrecadação, especialmente a força do opinativo do
ECAD, penso eu, é superior.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Diga-me uma coisa: o ECAD faz a cobrança
das chamadas multas educativas. Não é isso? Na atuação por parte da cobrança do direito autoral, existe
o instituto da multa educativa, cobrada pelo departamento jurídico do ECAD.
O SR. SAMUEL FAHEL – Senador, desconheço
o termo. A Lei nº 9.610, entre as penalidades ao usuário de música que violenta ou que não tenha prévia
e expressa autorização, fixa uma multa de vinte vezes
o valor do direito autoral devido.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Perfeito.
O SR. SAMUEL FAHEL – Isso está no art. 109.
Essa é uma multa fixada na Lei e que, durante anos,
foi reclamada nos Tribunais.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Pelo não recolhimento do direito autoral?
O SR. SAMUEL FAHEL – Pelo não recolhimento prévio...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Perfeito. É dessa multa mesmo que estamos
falando.
O SR. SAMUEL FAHEL – Sim.
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL –
AP) – Então, deixe-me perguntar: o senhor sabe dizer qual
a destinação da arrecadação dos valores dessas multas?
O SR. SAMUEL FAHEL – Esses valores integram,
digamos, a mesma conta do próprio direito autoral. Esses valores retornam aos titulares da mesma forma.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Perfeito. Então, deixe-me entender: na mesma
conta que arrecada o direito autoral, são recebidos os
recursos dessas chamadas multas educativas?
O SR. SAMUEL FAHEL – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Há como ser demonstrado o que foi arrecadado de multa e o que foi arrecadado de direito autoral?
Isso tem como ser demonstrado, se os valores são
recebidos na mesma conta?
O SR. SAMUEL FAHEL – Aqui, obviamente, estamos falando exclusivamente de valores que tiveram
ingresso por via judicial, ainda que tenha havido um
acordo administrativo sobre uma negociação judicial.
Todos os valores que ingressam no ECAD têm a fonte,
um depósito bancário, a quitação de um boleto. Nesse boleto, é identificado o acordo, e ele não distingue
se “x” é relativo a direito autoral e se “y” é relativo ao
pagamento dessa multa.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Então, não temos como distinguir isso?
O SR. SAMUEL FAHEL – Poderíamos ir à origem
dos fatos, aos acordos judiciais – se estes acordos
foram judiciais – que englobaram a multa e observar
que ali, talvez, estivesse fixado um valor “x” a título de
direito autoral e outro valor “x” a título de multa. Mas
nunca houve uma preocupação em distinguir o que
seria de um e o que seria de outro, até porque essa
multa de vinte vezes não é uma multa pequena e, às
vezes, é objeto de uma negociação ou de uma redução,
e se chega a um valor global, por conta obviamente
da multa, que dá uma condição de barganha superior.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – O senhor considera, então, que essa distinção
é muito difícil de ocorrer?
O SR. SAMUEL FAHEL – Essa distinção pode
estar observada em alguns acordos, mas acho que
nunca nenhum dos advogados, nenhuma das pessoas
que fizeram esses acordos teve a preocupação de fazer
essa distinção, até porque esses valores ingressavam
sempre a título de direito autoral, na mesma rubrica, e
eram partilhados na mesma razão, indo integralmente
aos autores e titulares das obras. Portanto, pelo menos na minha visão e, imagino, na dos que estavam
ao meu lado, não havia razão para se distinguir isso.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Entendi.
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Deixe-me passar para outro tempo, já para concluir. Em outubro de 2001, o ECAD recebeu R$19,5
milhões do SBT, referentes a uma ação judicial. O valor deveria ser dividido entre todas as associações,
mesmo aquelas associações que então faziam parte
do ECAD, mas que estavam fora do órgão no momento da vitória judicial. Era o caso da SADEMBRA, da
ANACIN e da Sabem. O ECAD não pagou percentual
de direitos das três, dessas três associações. O caso
gerou uma ação que tramita hoje na 14ª Vara Cível
da comarca do Rio de Janeiro. O que o senhor tem a
dizer sobre esse caso?
O SR. SAMUEL FAHEL – Senador, em 2001, eu
não estava presente no corpo executivo do ECAD. Era
advogado contratado terceirizado na Bahia. Não sou
contemporâneo aos fatos e, obviamente que, durante
o período na gerência jurídica, acompanhei esse processo; não teria aqui nada a ilustrar ou a contribuir,
acredito, nesse desenlace.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Perfeito.
Deixe-me perguntar-lhe outra coisa então.
Segundo reportagem da revista Época, de 28 de
maio de 2011, nos balanços do ECAD de 2008, 2009
e 2010, houve registro de pagamentos para aÁtida.
Nesse período, o senhor estava com o ECAD?
O SR. SAMUEL FAHEL – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Perfeito.
Então, nesses balanços, há registro de pagamentos para a Átida, associação de músicos que havia sido
excluída do ECAD em 2006. Os valores são respectivamente de R$127 mil, de R$115 mil e de R$110 mil.
O presidenteda Átida, o Sr. Mário Henrique de Oliveira, afirmou que a associação não recebeu um centavo
desses valores. O senhor tem algum conhecimento
desse caso? O senhor sabe para onde foram esses
valores? Deixe-me fazer uma soma aqui rapidamente.
São R$350 mil.
O SR. SAMUEL FAHEL – Senador, eu não tenho
nada a contribuir, porque eu realmente desconheço
que tenha havido esses pagamentos...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – O senhor estava no ECAD nesse período?
O SR. SAMUEL FAHEL – Estava no ECAD, mas
eu...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – O senhor era assessor jurídico?
O SR. SAMUEL FAHEL – Eu desconheço esse
detalhamento de qualquer balanço desses documentos contábeis, porque eles não passam ordinariamente
pelas minhas mãos.
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – O senhor não teve nenhuma informação sobre esse caso?
O SR. SAMUEL FAHEL – Não, Se tive alguma
informação foi coisa que não me fiz perceber e não
tenho recordação de nada nesse tocante.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Perfeito.
E por fim, Sr. Samuel, o senhor produziu um artigo que se encontra disponível na página do ECAD;
não é isso? Na Internet. Há um artigo de V. Sª na página do ECAD?
O SR. SAMUEL FAHEL – É possível que sim.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Sobre a competência do ECAD em instituir os
valores que são cobrados pelos direitos patrimoniais
decorrentes da utilização das obras intelectuais.
O senhor poderia explicar como são calculados
esses valores?
O SR. SAMUEL FAHEL – Eu não compreendi
bem a pergunta, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Nós temos conhecimento de que há um artigo
de V. Sª disponível na página do ECAD. Esse artigo
versa sobre a competência do ECAD em instituir valores que são cobrados pelos direitos patrimoniais decorrentes da utilização das obras intelectuais. O senhor
poderia explicar como são calculados esses valores?
O SR. SAMUEL FAHEL – Como são fixados
esses critérios?
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Sim.
O SR. SAMUEL FAHEL – É isso que falamos há
pouco. O próprio ECAD faz estudos ou, na verdade, ele
recepciona estudos que praticamente herdou, que lá
atrás já foram até afiançados ou homologados, quando
havia o CNDA, mas cumpre realmente ao ECAD apresentar à Assembleia Geral a formulação desses preços
que, em boa parte deles, há uma simetria com critérios
internacionais ou pelo menos, senão no percentual, na
fórmula, e isso recepcionando a Carta constitucional,
que diz que ao autor cabe a apreciação sobre...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Entendi. E o senhor pode me dizer como funcionam os critérios do ECAD para distribuir esses valores para os autores? Como eu sei que o autor A vai
receber tanto ou receber tanto; o autor B vai receber
tanto ou receber tanto?
O SR. SAMUEL FAHEL – Senador, a gerência
jurídica não tinha...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Competência.
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O SR. SAMUEL FAHEL – Não tinha participação
na comissão de distribuição. Obviamente, eu acompanhava...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Quem tinha?
O SR. SAMUEL FAHEL – A gerência
Obviamente que eu acompanhava a gerência de
distribuição, a gerência de TI especialmente...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – TI é o que?
O SR. SAMUEL FAHEL – Tecnologia da Informação. Justamente as pessoas das associações que
tinham seus representantes junto a essa Comissão
eventualmente poderia solicitar ao setor jurídico algum
parecer ou alguma manifestação sobre alguma questão pontual, mas isso vinha mais da expertise pessoal
das associações.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Pois é. Quem definia o critério, há um fórum,
há um conselho, há uma gerência específica, que diz:
“Esse autor vai receber isso, esse outro autor vai receber isso.”?
O SR. SAMUEL FAHEL – Na verdade, o senhor
simplificou a pergunta. Estabelece os critérios. A assembleia geral estabelecia o critério, após os estudos
dessa comissão de distribuição. A própria assembleia
geral decidia...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Define os critérios e aí essa comissão desses
departamentos que o senhor falou faria a distribuição.
O SR. SAMUEL FAHEL – Não. A distribuição é
realizada pelo próprio ECAD. O repasse dos valores
globais às associações; os critérios são formulados
objetivamente em assembleia geral extraordinária, que
ocorre a cada 30 dias, mediante voto, deliberação estuda o voto das associações integrantes.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Entendi. Perfeito, Sr. Samuel.
Então, não tendo mais perguntas, quero lhe agradecer pelo seu depoimento e pelas informações que o
senhor prestou de profunda contribuição aos trabalhos
desta Comissão Parlamentar de Inquérito no andamento das investigações.
Quero, ato contínuo, passar a palavra ao Dr. Oscar, que está representando aqui o Sr. Alexandre Annemberg, da Associação Brasileira de Televisão por
Assinatura.
Dr. Oscar Simões, fique à vontade, o senhor dispõe de 20 minutos para sua exposição.
O SR. OSCAR SIMÕES – Muito obrigado, Senador. Vamos tentar ser o mais breve possível, entendendo o adiantado da hora.
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Antes de mais nada, gostaria de reiterar o nosso
agradecimento pela compreensão dos senhores aceitando
a substituição do nosso presidente, que esteve impossibilitado. Mais uma vez a gente agradece reiteradamente.
Quero também dizer, em nome da ABTA, que
representa os programadores, os operadores, os fornecedores da indústria de TV por assinatura, nós estamos muitos satisfeitos e orgulhosos de termos sido
convidados para esta CPI e reiteramos a nossa total
e absoluta disponibilidade de cooperar, de cooperar
no sentido de que daqui, de fato, se consiga construir
um novo modelo de arrecadação baseado principalmente na transparência e na clareza de critérios e que
beneficie fundamentalmente o autor – esse é o maior
interessado de toda essa discussão aqui.
Eu quero dizer que os associados da ABTA, todos
eles – os programadores, os operadores – respeitam
profundamente o direito autoral. Entendemos que é
legítimo. O que nós temos como discussão e por que
achamos isso? Porque é da essência do nosso negócio a produção de conteúdo, a produção de cinema,
de música. E nós também somos vítimas, como indústria, de pirataria. A gente sabe o que é não respeitar
o direito do outro, a indústria sofre isso, ela tem sido
penalizada, e muito, por esse tipo de coisa.
O nosso relacionamento com o órgão arrecadador
é de longa data. A gente se relaciona há 15 anos ou
mais, talvez. Eu militei na indústria durante seis anos,
de 1996 a 2002, me afastei e voltei agora em 2011, a
convite, para assumir a vice-presidência da ABTA. E
quando eu me afastei da indústria para trabalhar em
outros setores da economia, a discussão já existia com
o ECAD e ela continua. Não se consegue construir um
acordo, não se consegue construir um entendimento.
A impressão que fica é a de que o órgão arrecadador
se transformou em uma máquina de litígio. Há discussões com todo mundo. E parece que agora entre eles
também, entre os associados, entre as empresas. Não
se consegue construir um acordo um entendimento. As
discussões jurídicas têm sido árduas; existem inúmeras
liminares; executivos da indústria da TV pro assinatura
sofrendo processos criminais; tentativa de interromper
a prestação de serviços. São ações realmente pesadas e muito difíceis. Tivemos até uma discussão – o Dr.
Bitelli, lembrava hoje – de que havia uma ordem para
desligar um satélite. Ocorre que o satélite fica a 36 mil
quilômetros de distância em órbita da Terra. Como é
que alguém consegue desligar um satélite?
E é uma situação paradoxal, porque, se, de um
lado, nós temos os nossos afiliados que têm todo interesse em encontrar um acordo, em encontrar um enten-
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dimento para pagar os autores, a gente não consegue,
continua a disputa judicial etc. Qual é o centro dessa
discussão? É que nós defendemos um princípio de razoabilidade, ou seja, que o pacto seja razoável. E também defendemos o princípio da proporcionalidade: nós
não podemos pagar igualmente para todos os canais,
porque eles utilizam música de formas diferentes. Um
cabal de notícias tem uma utilização muito menor do
que um canal totalmente musical etc. E, quando sofremos a insistência de que o que tem de ser pago é 2,5%
do faturamento, isso nos parece desproporcional e, do
ponto de vista da indústria, praticamente inaceitável.
E por que é inaceitável, Srs. Senadores? Porque,
no faturamento bruto, nós temos a prestação de outros
serviços, como conexão à Internet, como a assistência
técnica e outros serviços que compõem esse faturamento, onde não existe nada de direito autoral. Essa
fração, essa porção do serviço prestado não tem o que
contribuir no nosso entendimento.
Para que os senhores tenham uma ordem de grandeza, em números bem gerais, numa escala macro, de
cada R$100,00 de receita do setor, cerca de R$30,00
a R$35,00, portanto, de 30% a 35% são destinados a
pagar custos de programação. Algo em torno de 40%
são impostos dos mais variados: impostos que incidem
sobre faturamento, impostos trabalhistas, imposto de
renda, enfim. Então, sobra 25% a 30% para as despesas de pessoal, despesas de aluguéis, remuneração de investimentos e todos os outros encargos que
as empresas são obrigadas a cumprir mensalmente.
Então, quando defendemos que não é aceitável 2,5% do faturamento, eu gostaria de esclarecer
o seguinte: em qualquer organização privada, você
tem diversos interessados nessas empresas que são
os chamados stakeholders, aqueles que têm interesse na empresa. Os clientes têm interesse porque
compram um serviço, ele compra um produto dessa
empresa; os funcionários têm interesse na empresa
porque eles recebem salário, têm um lugar para trabalhar, para prosperar, para crescer; o Governo tem
interesse na empresa porque ele recebe impostos; os
fornecedores também têm interesse na empresa; e os
acionistas também têm interesse porque eles fazem
os investimentos e têm a aspiração de um retorno, de
uma remuneração do seu investimento. Agora, quem
paga a conta sempre é o cliente. No nosso caso, tudo
sai do assinante. Concordar com um critério de mais
2,5% certamente isso iria para a conta do assinante.
Para se ter uma idéia de como isso nos parece uma coisa desproporcional e descabida enquanto
pretensão, enquanto posição negocial, que tem sido
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intransigentemente defendida, é 2,5% em cima do faturamento total. O nosso setor, felizmente, nos últimos
anos, tem experimentado um crescimento expressivo,
um crescimento significativo, tem aumentado a sua
base de assinantes. Cada vez mais milhões de brasileiros têm tido a oportunidade de se beneficiar de um
serviço diferenciado, com alta qualidade de conteúdo,
com acesso de Internet banda larga, com tudo isso de
modernidade que o setor de TV por assinatura traz.
Então, estamos crescendo.
O faturamento do setor de TV por assinatura
para o ano de 2011, somando todas as operações,
mais patrocínio de publicidade e tal, está estimado em
R$14 bilhões/ano; 2,55% desse valor significa R$350
milhões. Quer dizer, é uma situação em que a gente
fica se perguntando onde é que está a razoabilidade
numa proposição como essa.
Então, o setor tem procurado, de todas as maneiras, buscar remédios para isso, seja na esfera privada,
seja na esfera pública, valendo-se do que pode. E acho
que uma representação feita junto à SDE é a razão
principal do nosso convite, e eu me faço acompanhar
aqui de dois profissionais que têm tido participação
expressiva e apoiado bastante a associação e os seus
associados nessa luta, a quem eu gostaria de pedir
que complementasse um pouco essa minha introdução
aqui, reiterando mais uma vez, Senador, que estamos
à disposição para voltar, para comparecer tantas vezes
quantas os senhores julgarem necessárias, no sentido
de apoiar na construção desse novo modelo que é a
nossa esperança.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Fique à vontade.
O SR. MARCOS ALBERTO SANT’ANNA BITELLI – Eu vou dispensar os cumprimentos, se me
permitirem.
Eu só queria, de acordo com o avançar do tempo,
dizer que, como advogado militante, tenho representado várias das operadoras de televisão por assinatura.
Nesses litígios judiciais com o ECAD, o Dr. Samuel foi,
pelo menos no passado, opositor em vários processos,
um advogado diligente, competente, a quem também
cumprimento. E gostaria de lamentar que... Primeiro,
cumprimento a CPI, mas acho que o objetivo dessa
CPI maior seria a gente descobrir uma eficiência no
sistema que beneficiasse os autores e os usuários. A
impressão que dá é que, havendo um sistema de intermediação dessa gestão coletiva da forma como está
sendo exercida, é cara, é ineficiente, ficam insatisfeitos os que pagam, e muitas vezes ficam insatisfeitos
também os que recebem.
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No caso da distribuição, não compete aos usuários entrar nessa discussão, porque o usuário para
no momento em que ele paga a sociedade de autores
por meio do ECAD.
O que a gente tem requerido nos processos e
faz parte da representação na SDE que a Drª Leonor
defende é justamente o critério de fixação do preço,
ou a falta de critério de fixação de preços, porque dá
a impressão de que os preços são preços públicos e
podem ser fixados de uma forma tributária, quando na
verdade são preços privados, que deveriam ser negociados e definidos por meio da sociedade de autores e
não pelo ECAD, porque o ECAD não é a quem compete
a fixação de preços, e, sim, aos autores, representados pela sociedade.
A prática acabou invertendo o sistema, e o sistema
acabou sendo exercido por um monopólio de gestão
coletiva que não é previsto na lei, porque
o que é previsto na lei é a gestão coletiva da sociedade de autores, e aí, na conformação do modelo de
governança do ECAD, é onde se criou uma distorção
nessa tal assembleia, a quem compete fixar o preço.
Para quem ouve de fora, parece que essa assembleia acontece num estádio com milhões de pessoas,
mas essa assembleia acontece entre a sociedade que
consegue entrar sócia do ECAD, e há barreiras de entrada para o ECAD, previstas no estatuto, que depois
os senhores podem analisar, e essas barreiras acabam
criando sócios de primeira classe e de segunda classe,
que é uma coisa que até o Código Civil e a Constituição
deixam meio na dúvida se é possível: uns têm direito
a voto, outros não têm; uns podem entrar na sede do
órgão, outros não podem sequer entrar na sede do
órgão. E o critério de apuração dos votos – e isso é o
mais grave – não é proporcional à representatividade
da sociedade, mas é proporcional a quanto a sociedade
consegue receber do próprio órgão de que ela faz parte.
Isso permite, salvo uma informação errônea, que duas
sociedades sozinhas consigam definir tanto os critérios
de arrecadação quanto de distribuição, ou seja, dois
presidentes de entidade sozinhos acabam decidindo
a vida de centenas de milhares de autores brasileiros
e estrangeiros e também de dezenas e centenas de
milhares de usuários.. Parece que há uma democracia
nessa definição, mas há uma forma, digamos assim,
muito peculiar de se definir esse critério sem conversar
com quem vai ter que se pagar. E o modelo brasileiro
de arrecadação não guarda nenhuma semelhança e
nenhuma razoabilidade, proporcionalidade com critérios
notadamente aceitos no mundo todo, especialmente
numa televisão por assinatura. E aí a discussão da te-
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levisão por assinatura é justamente isso, faturamento
bruto não é base de cálculo para nada, nem para imposto, quanto mais para direitos autorais.
Esses processos normalmente acabam se iniciando por ações judiciais truculentas do ECAD, com
pedidos de liminares para tirar as empresas fora do
ar, etc. e muitas das negociações acabam sendo feitas embaixo do risco do corte dos seus serviços. As
empresas têm obrigações com os seus assinantes e
tem obrigações com a Anatel etc., e acabam sendo
premidas, quase numa chantagem, a ter que aceitar
as condições. Infelizmente, eu, inclusive, liderei junto
com Annenberg, nosso digno presidente, uma negociação coletiva que integrava 100% da base das operadoras de televisão por assinatura, apresentando
critérios razoáveis, onde todos passariam a aderir ao
sistema, junto com a sociedade do autor, e lamentavelmente o ECAD sempre diz: “nós podemos negociar
tudo, só não podemos negociar a base de cálculo e a
alíquota. Ou seja,
o resto podemos negociar.”
A negociação é zero, não há flexibilidade, e o que
a gente percebe é que há um interesse em que os litígios se somem porque sobre esses litígios incidem
juros, correção monetária, honorários advocatícios
etc. Então, quando entra uma conta, se a empresa
não quebra quando paga a conta, entra uma bolada e
todo mundo consegue atingir metas.
Eu acho que o erro da arrecadação de direito autoral é ter meta. Tem que se arrecadar o que é devido
e o ECAD não deveria cobrar um percentual sobre o
faturamento do que ele recebe, porque se ele é uma
sociedade sem fins coletivos, ele gera um custo de
transação para os próprios autores, como ele cobra
22,5% do que ele arrecada, o que transforma ele, na
verdade, em uma empresa com fins lucrativos, até distribuindo isso para os seus executivos. Nesse aspecto
houve então a representação da ABTA perante a SDE,
a Drª Leonor vai falar, e a representação foi processada, o processo tem 5.000 páginas – e é importante
que a Comissão conheça esse processo – e já há uma
conclusão sobre a qual ela irá falar. Muito obrigado.
A SRA. LEONOR CORDOVIL – Bom, boa tarde, agradecendo, me apresento bem rapidamente. O
meu escritório representa a ABTA perante o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência. Nós levamos a
representação e estamos discutindo com a SDE desde
o início do ano passado esse assunto. Recentemente
tivemos a grata surpresa de lermos o parecer da SDE,
que é um parecer muito extenso, ele tem mais de 100
páginas e conclui exatamente da mesma forma como
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havíamos pensado; que as associações seriam as
competentes para fixar valores de forma separada,
cada associação tem que fixar
o seu valor, o ECAD só arrecada e distribui. Esse
seria um primeiro entendimento.
O segundo. Há uma fixação de preços abusiva,
como já foi ressaltada aqui diversas, de preços que
não têm coerência com a realidade, de preços que realmente não interessa o conteúdo musical embarcado
ou não tem nenhuma discussão relacionada à música.
Para a gente o mais importante seria a discussão da
transparência. Até como o Sr. Samuel comentou aqui,
o ECAD faz estudos, o que já é estranho, e nos traz
um valor que a gente não consegue explicar, ninguém
consegue saber 2.55 saiu de onde? Essa seria a idéia.
Acho que isso já foi falado, mas só para complementar um ponto, a gente achou bastante interessante
que desde o início desse processo nós temos recebido
o apoio de muitas partes da sociedade brasileira. Isso
só traz para a gente a certeza do que temos feito, da
investigação que tem sido conduzida pela SDE, nós
recebemos diversos e-mails de sociedades que foram
expulsas do ECAD, nós recebemos e-mails de autores,
recebemos vários e-mails de artistas que não recebem
e que tentaram ter um pouquinho mais de participação
no sistema e não conseguiram, e a recebe e-mails de
outros usuários como hospitais, cinemas, televisão
aberta, sou seja, parece que tem toda uma sociedade
interessada em discutir esse assunto, uma sociedade
que não consegue entender, nas suas diversas esferas, o porquê dos valores que são fixados.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Acho que os senhores foram bem claros ao falarem da
representação à Secretaria de Direito Econômico, do
Ministério da Justiça. Inclusive, o Secretário Vinicius
estará aqui na próxima oitiva, no dia 11 de agosto, em
que vamos ter, ao mesmo tempo, depoimento da Bárbara, do Milton e do Secretário. Vamos dividir em dois
momentos, mas vamos ter o depoimento do Secretário.
Pelo que eu entendi, os senhores acham que há
um interesse em levar a disputa para o campo judicial?
Eu queria perguntar aos senhores quanto é que
os senhores da TV por assinatura têm pago por ano?
Quanto é que vocês têm cobrado e quanto éque têm
pago por ano? É uma pergunta aqui objetiva.
Os senhores, pelo que entendi, acham que existe uma estrutura que está ganhando com essa – pelo
que ouvi aqui do depoimento do Samuel, no caso da
Bandeirantes, você tem a metade dos recursos dividi-

33968 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dos entre os diretores e colaboradores –, os senhores
acham que existe uma linha, dentro dessa estrutura,
que prefere, ao invés de posições acordadas, levar
sempre o embate para o campo judicial? Eu já escutei os senhores falando isso, mas eu queria confirmar.
Eu queria, também, que os senhores falassem
como é no mundo o percentual sobre o faturamento,
que é muito alto. Então, como é isso no mundo? Outras experiências, outros países.
Poderiam começar a responder...
O SR. MARCOS ALBERTO BITELLI – Há 18
anos que milito em casos relacionados à disputa judicial do ECAD, não só de televisão por assinatura, mas
também de cinema aberta. Eu confesso ao senhor que
nunca consegui um consenso para chegar a um acordo com o ECAD. Os acordos são sempre na conta da
liquidação, na fase de execução, para parcelamento de
dívidas. Quer dizer, o ECAD prefere receber, depois de
muito tempo, de um usuário só o valor que ele definiu
unilateralmente na sua tabela, do que trazer para o
sistema de gestão coletiva da sociedade todo o segmento de mercado, por valores razoáveis.
Eu me lembro que há mais de 12 anos eu tive uma
reunião no ECAD, representando a Federação Nacional
das Empresas de Exibição e os Distribuidores, para
a gente tentar um acordo, onde a gente queria que a
base de cálculo fosse o valor do filme, o valor que se
paga pelo filme, e não foi possível. Com o Annemberg
também tentamos um acordo coletivo, e não foi possível. Os únicos acordos que consegui, como advogado, foram na fase de execução para parcelamento de
dívidas e pagamento de honorários.
Quer dizer, não posso dizer que a estrutura seja
montada para isso, mas a minha prática – e acho que
são dezenas de processos que eu milito – é que o
modelo é o do litígio até ao fim. E, muitas vezes, em
prejuízo de pequenas empresas, pequenas salas de
cinema que já fecharam, e que acabam... A SRA. LEONOR CORDOVIL – Dos próprios autores que não
recebem. Não é?
O SR. MARCOS ALBERTO BITELLI – Isso. Dos
próprios autores que não recebem. E todos poderiam
estar recebendo antecipadamente esse dinheiro de
uma forma razoável.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido.
Na verdade, na decorrência desse sentido – vou utilizar
esse termo: Os senhores, a senhora, têm conhecimento se existe discriminação dos valores que são pagos
ao ECAD? Porque tem um conjunto de valores: taxa
administrativa; os valores repassados aos autores; as
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multas, que já foi falado aqui, há uma discriminação,
têm conhecimento disso? Sabem como, é separado
o pagamento dessas taxas?
O SR. MARCOS ALBERTO BITELLI – Na distribuição nós não temos acesso; só quando o Paiva vai
lá, a gente faz o cheque e acabou.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Ainda sobre essa questão da taxa administrativa e do que é pago de direito autoral. Eu suponho
que a associação, as TVs por assinaturas tenham sim,
embora tenham tido litígios judiciais, mas têm tido o
pagamento desses valores, têm tido uma periodicidade do pagamento desses valores.
Não há uma resposta de como seria ou como
será a utilização desses valores por parte do ECAD?
Como é distribuído e como tem sido aocorrência desses pagamentos. É feito sempre numa mesma conta
bancária, em contas bancárias distintas?
O SR. MARCOS ALBERTO BITELLI – Veja Senador, no caso da televisão por assinatura, há um critério
que o ECAD definiu em uma assembléia que não faz
parte do regulamento, mas há um critério de distribuição onde ele pondera duas receitas que recebeu no
passado de um acordo realizado com a NET e com
a SKY em 2000. Esse foi o único pagamento que me
recordo, e mais a DIRECTV que foi feito. Esse acordo
dividia em 5 gêneros os canais dos nossos clientes: esportes, entretenimento, música, etc., – aliás esse era o
critério que a ABTA propunha para o pagamento. Esse
critério cumpria o modelo da ASCAP de ponderação
americana representada pela UBC, o critério de ponderação por intensidade da música por gênero de canal.
Para a televisão por assinatura existe uma metodologia que não faz parte do regulamento por distribuição, mas que foi aprovado numa assembléia – juntamos
até a ata nesse processo, onde havia a criação de 5
gêneros de canais e a distribuição do dinheiro que foi
pago pela NET e pela SKY foi feita com base nesses
tipos de canais porque pressupõe-se intensidade de
músicas diferentes. Esse inclusive é o critério que a
ABTA propugna que as operadoras paguem o direito
autoral ponderado, também. A televisão por assinatura
funciona assim. Mas se o senhor quiser toda a regra,
no próprio site do ECAD existe como é, em tese, definida a distribuição dos direitos autorais. Eles têm uma
regra definida por eles com relação à distribuição. Se
ela é cumprida e como, não temos essa informação,
porque isso é interna corporis, mas o modelo de distribuição eles têm definido publicamente.
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – E os preços que são cobrados, os senhores
têm conhecimento?
O SR. MARCOS ALBERTO BITELLI – Essa é
a briga porque ninguém sabe da onde nasceu o número. Uns falam que a cabala, outros falam que por
sorteio, lance...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Esse inclusive é um dos pontos que está na investigação na investigação.
A SRA. LEONOR CORDOVIL – Isso, inclusive
V. Exªs vão ver... Sei que foi requisitada a cópia do
processo e lá estão as atas da reunião da assembléia
geral do ECAD. Tudo o que conseguimos saber é que
o valor será 2.55. Não tem muita explicação... O SR.
LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT -RJ) – Não sabe de
onde saiu, de onde surgiu... A SRA. LEONOR CORDOVIL – Não, esse é o nosso grande mistério.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT -RJ) –
Tem inclusive uma tabela: 2,5 para TV por assinatura,
veiculação em hotel tem outro percentual, TV aberta
tem outro percentual, assim por diante.
A SRA. LEONOR CORDOVIL – Isso.
O SR. MARCOS ALBERTO BITELLI – O senhor
tocou num ponto, se me permite, o outro depoente
mencionou que o jurídico tinha sugerido a alteração
da tabela de hotéis. As únicas tabelas que convém ser
alteradas é quando o Judiciário manda alterar. Essa é a
grande causa do litígio. O ECAD só concordou em mudar o critério de cobrança de hotéis e motéis quando o
STJ praticamente simulou a matéria, dizendo que não
poderia ser cobrado pelo total de número de quartos
do hotel e sim o número de quartos de hotel vezes a
taxa de ocupação média. Isso daí o ECAD acabou incorporando de tanto perder no Judiciário.
Então qualquer mudança no critério de cobrança
feita pela sociedade dentro do ECAD só vai acontecer
no dia em que for simulado na justiça a alteração desse critério ou por um órgão de controle externo. Como
não existe nenhum órgão de controle externo, acaba
sendo o Judiciário ou, agora, talvez o CADE. Infelizmente, para chegar a esse ponto, depois de tantos
anos, está claro que não há interesse da sociedade,
nem do ECAD em negociar critérios diferentes da fixação lateral a ponto de que a única alteração feita na
área do ECAD no método de arrecadação é aquela
que o STJ simulou feita pelos hotéis. Agora, quanto
os hotéis perderam até se fixar essa jurisprudência?
Quantos cinemas, quantas operadoras perderam. É
lamentável isso. No final, quem está perdendo é o autor que fica sem receber.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Encerrando, nessa investigação da Secretaria de
Direitos Econômicos há dois fatos e três denúncias
sendo investigadas. Há um segundo fato que eu queria
que os senhores comentassem que é o fato de que o
autor que quiser ser remunerado pelo ECAD terá que
se associar apenas a uma das associações de autores previamente credenciadas junto ao ECAD, caso
contrário, o autor não receberá do ECAD a título de
exploração econômica de sua obra.
Há duas denúncias que eu queria que os senhores comentassem. A primeira refere-se à conduta
praticada pelo ECAD, de dificultar o credenciamento
de novas associações à estrutura do ECAD. Para tanto, o ECAD estipulou regras quantitativas abusivas
bastante rígidas quanto ao tamanho e ao volume de
operações que qualquer associação de autores deva
possuir caso queira ser credenciado junto ao ECAD.
Tais requisitos, que são rígidos, estão positivados no
regulamento, no estatuto do ECAD, estão assim redigidos, como condição necessária ao credenciamento
de nova associação efetiva junto ao ECAD: exigência
de comprovação de titularidade sobre bens intelectuais em quantidade equivalente ou superior a 20% da
média administrada por associações componentes do
ECAD; manutenção de representação permanente em
pelo menos dois Estados, além da sede da sociedade;
ter quadro social igual ou superior a 20% da média de
filiados das associações efetivas integrantes do CADE.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – É mais fácil criar partido político do que... barreiras de entrada.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – E
tem outra coisa, uma nova associação somente poderá
ser credenciada junto ao ECAD se as associações já
credenciadas aprovarem o ingresso da nova associação.
Sabe que teve esse inquérito da Secretaria de
Direito Econômico e já está no CADE, não é? Estamos
em um processo bem adiantado. Queria que os senhores comentassem e, por mim, estou satisfeito. Agradeço a presença dos senhores aqui nesta tarde de hoje.
O SR. MARCOS ALBERTO BITELLI – Nessa
questão do estatuto, V. Exª até leu uma parte dele,
existem duas classes de associados: a classe das
sociedades administradas e a classe das sociedades
efetivas. Então tem sociedade que não é efetiva e tem
sociedade que é efetiva. Para se tornar uma sociedade
efetiva, para pleitear isso, primeiro a pessoa tem que
submeter isso ao ECAD. Mas, para a submissão da
filiação da sua associação, ela tem que comprovar,
para ser uma administrada, que ela administra 10%
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dos titulares e, para ser uma efetiva, 20%, o que se
torna uma prática impossível, porque o senhor teria
que convencer autores a saírem da sociedade que
eles estão e ficarem sem receber nada durante um
tempo até que conseguissem juntar 20% ou 10%
para poderem entrar no ECAD. Entrar em uma sociedade com 10% significa não ter direito nenhum,
porque não há direito a voto. Então, seis sociedades
têm direito a voto e três ou quatro não têm. Essas
seis, que são as administradas – é até interessante!
–, se mantivessem 20% cada uma, já daria 120%,
o que significa que essa regra só vale para quem
está fora, porque, para quem está dentro, eles não
têm 20%, porque 20% para cada um dá 120% mais
quatro ou três administradas 10%, 150%. Então eles
conseguem representar 150% do universo do poder
de mercado do repertório da música. Portanto essa
regra praticamente inibe isso.
E, ao mesmo tempo, a segunda regra que faz
com que o direito ao voto não seja mais proporcional
à representação per capita e sim ao quanto se consegue cobrar da própria entidade coletiva, faz com que
os autores comecem uma consolidação. Os autores
começa a migrar para aquela sociedade que é mais
eficiente. Por quê? Porque a sociedade passa a ter
mais voto. E como a sociedade faz para ser eficiente?
Aí começa uma questão complexa da influência que
a sociedade precisa ter dentro do ECAD sob pena de
não conseguir receber. Cria-se um círculo complexo,
onde as coisas, para funcionarem, necessitam realmente de uma pressão que não é democrática nem
razoável para que se atinja o resultado.
Esse é um dos motivos por que a fixação dos
preço é tão discutida. E discutida onde? Em juízo. Na
ausência de um órgão regulador externo para abalizar ou mediar isso, como painéis, como acontece na
Suíça ou em outros países, a própria ASCAP, que é
representada pelo UBC, que domina 90% do repertório internacional, desde 1938 já era subordinada a
sanções da agência antitrust americana. Esse assunto de antitrust de cartelização, de monopólio etc. já é
uma discussão antiga na sociedade de autores. No
Brasil, ela demorou muito para acontecer. Felizmente,
a nossa Secretaria de Direito Econômico e o CADE
vão conseguir analisar esse assunto agora, mas, no
exterior, esse é um assunto antigo. A própria ASCAP
já é referência em vários casos, como o de ter de fazer
licenças diferentes, não só licenças cobertores. Aqui,
no Brasil, um usuário é obrigado a contratar com todas
as sociedades. Se eu tenho um bar e um restaurante, por que preciso contratar com as dez ou com as
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nove? De repente, quero tocar a repertório de uma só;
eu poderia fazer o acordo com uma só e escolher um
repertório limitado. Então, essas licenças chamadas
blanquet licenses ou licenças cobertores já são motivo de análise contra a ASCAP nos Estados Unidos há
muitos anos. Na Espanha, aconteceu a mesma coisa.
Felizmente, esta CPI acontece em momento
oportuno, na revisão da Lei do Direito Autoral, com a
participação da SDE nesse processo, que é uma participação também nova.
Está claro aqui que o ECAD tem quase uma atividade empresarial de distribuição de lucro. Talvez, até a
não incidência de impostos sobre a parcela de serviços
do ECAD seja estranha, porque os 22,5% que ele fatura sobre o bruto são quase o resultado da empresa,
que, inclusive, é isenta de impostos, porque, em tese, é
uma associação sem fins lucrativos. Se ela não tivesse
fins lucrativos, o correto, talvez, não fosse cobrar um
percentual dos autores, mas, sim, fazer um rateio de
quanto custou a sociedade para gerir aqueles direitos
durante o ano e dividir o custo, que, certamente, seria
muito menor do que 22,5%. Se a televisão por assinatura pagasse, se a tevê aberta pagasse, se o cinema
pagasse, o faturamento do ECAD aumentaria muito,
e o custo de cobrança seria o mesmo, porque, para
gerir cinco ou seis contratos, não é preciso tanta gente. É diferente de fiscalizar um casamento, uma festa,
um estabelecimento comercial. Aqui, há algo em torno
de dez, quinze empresas; no cinema, são mais dez,
quinze empresas; na televisão, são mais dez, quinze
empresas. Isso se resolve por meio de sistema de software, não é preciso haver fiscais na rua. E a gente
não consegue ganhar eficiência, mesmo propondo a
entrada no sistema.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
E o sistema de software? Fale sobre isso.
O SR. MARCOS ALBERTO BITELLI – Esse
sistema...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Será que a gente poderia fazer um sistema mais
objetivo?
O SR. MARCOS ALBERTO BITELLI – É muito
simples, porque essa gestão já acontece. O ECAD já
tem softwares extremamente eficientes. As empresas
de televisão têm a gestão das obras que elas executam, e, em todas as obras que são executadas, existe
um controle. O Senador Suplicy não gostou do termo
music cue sheet, mas essa é uma lista de músicas. Todomundo sabe, na obra audiovisual, qual é a música
que está embarcada. É só informar automaticamente
a obra que se tocou, que já se sabe qual é a música
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que existe ali dentro e qual é a minutagem. As televisões abertas, por exemplo, pagam às outras associações de diretos de sincronização, que são as editoras,
música por música. Geram um relatório todo mês e o
entregam para as editoras, que fazem a gestão dos
direitos de sincronização, que são direitos diferentes
do direito de comunicação pública. São geradas essas
listagens mensalmente.
Esse sistema de se criar um bolo – há um bolo
que entra e um bolo que sai –, se não há pertinência
de incidência na hora em que se cobra e se a regra
de distribuição também é uma regra autorial, gera essas distorções. No século XXI, com tanta tecnologia,
não é possível que a gente ainda precise trabalhar
com base em fundos! Toda vez em que se cria um
fundo, fica difícil de se gerir – isso é natural –, especialmente quando se trata de um fundo que não tem
supervisão externa. Vejo que essa é a dificuldade do
sistema. Seria muito importante que todos, autores,
sociedades e usuários, estivessem imbuídos num
sistema de criar eficiência, porque isso vai reduzir
o custo. Reduzindo-se o custo, os autores terão seu
dinheiro de forma mais rápida, mais efetiva, e, ao
mesmo tempo, os usuários pagarão, porque todos
pagarão. Hoje, o modelo é o de que poucos pagam
por todos, quando, na verdade, se todos pagassem –
este é um jargão antigo da parte tributária –, a carga
tributária seria alta.
Até devolvo a provocação: “Quanto a televisão por
assinatura paga?”. Na verdade, vamos fazer o contrário: se se dividir o que a televisão por assinatura paga
por 2,5% do que recebe, não se chega a 2,5%, mas
a muito menos. A carga nominal é de 2,55%, mas a
carga efetiva deve ser de 0,1%. Por quê? Porque há
um litígio há quinze anos sobre esse assunto. Então,
o autor, às vezes, já morreu e não vai ver o dinheiro,
porque não se chegou a um consenso em torno do
valor real. “Ah, não vamos abrir mão da carga nominal
na cobrança do direito autoral!” Essa carga nominal é
uma carga fictícia, porque ninguém recebe 2,55% do
segmento. Na verdade, recebe de quem consegue ser
condenado, liquidado, penhorado.
O acordo da TV Bandeirantes aconteceu na véspera de uma penhora on-line. Não foi um acordo numa
audiência na fase de instrução do processo. O processo era de 2003.
Então, só nos estertores é que alguém se rende. Por quê? Porque a cobrança é abusiva. Se não
fosse abusiva, evidentemente, não haveria esse litígio, especialmente no setor de audiovisual. No setor
de audiovisual, que envolve cinema, televisão por
assinatura e televisão aberta, esse litígio é maior.
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Por quê? Porque o setor de audiovisual não é setor de música; ele é setor de audiovisual, a música
está embarcada no conteúdo. Ninguém liga um canal da NET, da TVA ou da Sky para ouvir a música
que está num filme. A pessoa liga para ver o filme; a
música que vai tocar é trilha sonora. É diferente de
sonorização ambiental e rádio, que trabalham com a
música como insumo. Essas questões estão abertas
para definição. O Judiciário tem evoluído, mas muito
lentamente, como é natural do Judiciário. A falta de
controle externo é outro problema. Teria que mudar
a legislação. A SDE é o órgão que está se mexendo
agora nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Muito obrigado, Dr. Marcos.
Há uma pergunta que me parece, Senador Lindbergh, que será constante para todos os depoimentos
que virão. Eu acho que uma das contribuições da CPI
é conseguir responder aquela primeira pergunta que
fiz ainda há pouco ao Dr. Marcos, sobre quais são os
critérios que definem os preços a serem cobrados para
execução da obra, onde eram definidos os critérios de
preços. Essa é uma pergunta fundamental para ser respondida. Eu espero que as associações que integram o
ECAD ou o ECAD possam claramente nos responder
esses critérios, quando vierem aqui à CPI.
Eu queria agradecer ao Dr. Oscar o seu comparecimento, à Drª Leonor, ao Dr. Marcos. Com certeza,
deveremos nos encontrar outras vezes, porque a ideia
é também debatermos o modelo de direito autoral, e
a contribuição de V. Sªs aqui mostrou que esse é um
debate que será necessárioser travado por esta CPI.
É um debate que não é novo neste País. Aliás, é um
debate que vem desde a Lei nº 9.610 e que me parece que tem o interesse do Estado brasileiro, tem o
interesse dos compositores, tem o interesse de todos
e da CPI, a fim de que ele seja encaminhado e seja
levado a cabo.
Eu queria agradecer a presença dos senhores e
da senhora a esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Encerrados esses depoimentos, nós encerramos
os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
não sem antes acertar com os seus membros que a
nossa próxima reunião será na quinta-feira, dia 11 de
agosto, às 13 horas – não será às 14 horas –, quando
ouviremos o Sr. Milton Coitinho, a Srª Bárbara de Mello
Moreira e o Sr. Vinícius Carvalho.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o ECAD. – Senador Randolfe
Rodrigues, Presidente.
(Levanta-se a reunião às 17 horas e 47 minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Bloco-PDT - João Durval*
Bloco-PSB - Lídice da Mata**
Bloco-PT - Walter Pinheiro**

Rio Grande do Sul
Bloco-PMDB - Pedro Simon*
Bloco-PP - Ana Amélia**
Bloco-PT - Paulo Paim**

Ceará

Rio de Janeiro
Bloco-PP - Francisco Dornelles*
Bloco-PT - Lindbergh Farias**
Bloco-PRB - Marcelo Crivella**

Bloco-PC DO B - Inácio Arruda*
Bloco-PMDB - Eunício Oliveira**
Bloco-PT - José Pimentel**

Paraíba

Maranhão
PTB - Epitácio Cafeteira*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza**
Bloco-PMDB - Lobão Filho** (S)

Pará
Bloco-PSDB - Mário Couto*
Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro**
PSOL - Marinor Brito**

Bloco-PSDB - Cícero Lucena*
Bloco-PMDB - Vital do Rêgo**
Bloco-PMDB - Wilson Santiago**

Espírito Santo
Bloco-PT - Ana Rita* (S)
PR - Magno Malta**
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço**

Pernambuco
Bloco-PMDB - Jarbas Vasconcelos*
PTB - Armando Monteiro**
Bloco-PT - Humberto Costa**

São Paulo
Bloco-PT - Eduardo Suplicy*
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira**
Bloco-PT - Marta Suplicy**

Minas Gerais
PR - Clésio Andrade* (S)
Bloco-PSDB - Aécio Neves**
Bloco-PDT - Zeze Perrella** (S)

Piauí
PTB - João Vicente Claudino*
Bloco-PP - Ciro Nogueira**
Bloco-PT - Wellington Dias**

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Garibaldi Alves* (S)
Bloco-DEM - José Agripino**
Bloco-PV - Paulo Davim** (S)

Santa Catarina
Bloco-PMDB - Casildo Maldaner* (S)
Bloco-PMDB - Luiz Henrique**
Bloco-PSDB - Paulo Bauer**

Goiás
Bloco-PSDB - Cyro Miranda* (S)
Bloco-DEM - Demóstenes Torres**
Bloco-PSDB - Lúcia Vânia**

Alagoas
PTB - Fernando Collor*
Bloco-PP - Benedito de Lira**
Bloco-PMDB - Renan Calheiros**

Mato Grosso
Bloco-DEM - Jayme Campos*
PR - Blairo Maggi**
Bloco-PDT - Pedro Taques**

Sergipe
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares**
Bloco-PSC - Eduardo Amorim**

Mandatos
*: Período 2007/2015

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

**: Período 2011/2019

Amazonas
PR - Alfredo Nascimento*
Bloco-PMDB - Eduardo Braga**
Bloco-PC DO B - Vanessa Grazziotin**

Paraná
Bloco-PSDB - Alvaro Dias*
Bloco-PMDB - Roberto Requião**
Bloco-PMDB - Sérgio Souza** (S)

Acre
Bloco-PT - Anibal Diniz* (S)
Bloco-PT - Jorge Viana**
Bloco-PMN - Sérgio Petecão**

Mato Grosso do Sul
PR - Antonio Russo* (S)
Bloco-PT - Delcídio do Amaral**
Bloco-PMDB - Waldemir Moka**

Distrito Federal
PTB - Gim Argello* (S)
Bloco-PDT - Cristovam Buarque**
Bloco-PSB - Rodrigo Rollemberg**

Rondônia
Bloco-PDT - Acir Gurgacz*
Bloco-PP - Reditario Cassol** (S)
Bloco-PMDB - Valdir Raupp**

Tocantins
Bloco-DEM - Kátia Abreu*
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira** (S)
PR - Vicentinho Alves**

Amapá
Bloco-PMDB - José Sarney*
Bloco-PMDB - Geovani Borges** (S)
PSOL - Randolfe Rodrigues**

Roraima
PTB - Mozarildo Cavalcanti*
Bloco-PT - Angela Portela**
Bloco-PMDB - Romero Jucá**

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) CPI - TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PESSOAS NO BRASIL
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta por sete titulares e cinco suplentes, destinada a
investigar, no prazo de cento e vinte dias, o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil, suas causas,
consequências, rotas e responsáveis, no período de 2003 e 2011, compreendido na vigência da convenção
de Palermo.
(Requerimento nº 226, de 2011, da Senadora Marinor Brito e outros Senadores)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) (5)
RELATOR: Senadora Marinor Brito (PSOL-PA)
Leitura: 16/03/2011
Instalação: 27/04/2011
Prazo final: 06/09/2011
Prazo prorrogado: 15/04/2012

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Lídice da Mata (PSB-BA)
Angela Portela (PT-RR)

(3,4,7)

1. Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(3)

(3,6,9)

2. Cristovam Buarque (PDT-DF)

Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)

(10)

(3)

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Paulo Davim (PV-RN)

1. Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

VAGO

2. João Alberto Souza (PMDB-MA)

(8)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Marinor Brito (PSOL-PA)

1.

(1)

PTB
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

(2)

Notas:
*. Em 12.8.2011, foi lido o Requerimento nº 995, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 180 dias, a partir de 7.9.2011.
1. Em 5.4.2011, a Senadora Marinor Brito é designada membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PSDB (Of. nº 114/2001 SF/GSMB).
2. Em 13.4.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PTB (Ofícios nºs 80/2011/GLPTB e
159/2011/GSMB).
3. Em 13.4.2011, as Senadoras Vanessa Grazziotin, Ângela Portela e Marta Suplicy são designadas membros titulares; e a Senadora Lídice da Mata e o
Senador Cristovam Buarque, membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 50/2011 - GLDBAG).
4. Em 19.04.2011, a Senadora Gleisi Hoffmann é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marta Suplicy (Of. nº 053/2011 - GLDBAG).
5. Em 27.04.2011, foi lido o Of. 15/11 - SSCEPI, comunicando a eleição da Senadora Vanessa Grazziotin e do Senador Randolfe Rodrigues,
respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente deste colegiado, bem como designada Relatora a Senadora Marinor Brito.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6. Em 04.05.2011, a Senadora Gleisi Hoffmann é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Lídice da Mata (Of. nº 058/2011 - GLDBAG).
7. Em 04.05.2011, a Senadora Lídice da Mata é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi
Hoffmann (Of. nº 058/2011 - GLDBAG).
8. Em 07.06.2011, a Liderança do PMDB solicita, a pedido, a exclusão do Senador Waldemir Moka da Comissão (OF. GLPMDB nº 182/2011).
9. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
10. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): José Augusto Panisset Santana
Telefone(s): 33033492
Fax: 33031176
E-mail: panisset@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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2) CPI - SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ECAD
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta por onze titulares e seis suplentes, destinada a
investigar, no prazo de cento e oitenta dias, supostas irregularidades praticadas pelo ECAD na arrecadação
e distribuição de recursos oriundos do direito autoral, abuso da ordem econômica e prática de cartel no
arbitramento de valores de direito autoral e conexos, o modelo de gestão coletiva centralizada de direitos
autorais de execução pública no Brasil e a necessidade de aprimoramento da Lei nº 9.610/98.
(Requerimento nº 547, de 2011, do Senador Randolfe Rodrigues e outros Senadores)
Número de membros: 11 titulares e 6 suplentes
PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) (9)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ciro Nogueira (PP-PI) (9)
RELATOR: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) (9)
Leitura: 17/05/2011
Instalação: 28/06/2011
Prazo final: 22/12/2011

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Lindbergh Farias (PT-RJ)

(6)

1. Pedro Taques (PDT-MT)

Lídice da Mata (PSB-BA)

(6)

2.

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(11)

(6)

(6)

Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

(1,2)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rêgo (PMDB-PB)
Ciro Nogueira (PP-PI)

(4)

1. João Alberto Souza (PMDB-MA)

(4)

Sérgio Petecão (PMN-AC)

2. Geovani Borges (PMDB-AP)

(4)

(4)

(4)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres (DEM-GO)

1. VAGO

(5)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

(7,8)

(10)

PTB
João Vicente Claudino (PI)

(3)

1. Gim Argello (DF)

(3)

Notas:
1. Vaga cedida temporariamente ao PSOL (OF. Nº 67/2011-GLDBAG).
2. Em 01.06.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular do PSOL (Of. nº 273/11-GSMB) em vaga cedida temporariamente pelo
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 67/11-GLDBAG).
3. Em 02.06.2011, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argello são designados membros titular e suplente, respectivamente, do PTB na Comissão
(Of. nº 88/2011-GLPTB).
4. Em 02.06.2011, são designados os Senadores Vital do Rêgo, Ciro Nogueira e Sérgio Petecão membros titulares e os Senadores João Alberto Souza e
Geovani Borges membros suplentes do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº 166/2011-GLPMDB).
5. Em 02.06.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 41/2011-GLDEM).
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6. Em 15.06.2011, são designados os Senadores Lindbergh Farias, Lídice da Mata e Eduardo Suplicy membros titulares e o Senador Pedro Taques membro
suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 074/2011-GLDBAG).
7. Em 20.06.2011, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
134/11-GLPSDB).
8. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
9. Em 28.06.2011, foi lido o Of. 019/11-SSCEPI, que comunica a instalação da CPI e a eleição do Senador Randolfe Rodrigues para Presidente e do
Senador Ciro Nogueira para Vice-Presidente, bem como a designação do Senador Lindberg Farias para Relator.
10. Em 06.07.2011, o Senador Aloysio Nunes é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
150/11-GLPSDB).
11. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 6133033514
Fax: 6133031176
E-mail: sscepi@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de noventa dias, projeto de resolução para reforma do Regimento Interno
do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, da Mesa do Senado Federal, aditado
pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
Aprovação do Requerimento: 05/03/2008
Aprovação do Requerimento de Aditamento: 10/12/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo prorrogado: 17/07/2010
Prazo prorrogado: 22/12/2010

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador José Pimentel (PT)

(3)

(1)

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

(1)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Senador Vital do Rêgo (PMDB)

(2)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

(2)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Membro da Comissão Diretora

Notas:
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.
******. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.
1. Em 23.03.2011, os Senadores José Pimentel e Antonio Carlos Valadares foram designados membros do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF.
nº 038/2011 - GLDBAG).
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2. Em 31.03.2011, os Senadores Vital do Rêgo e Ricardo Ferraço foram designados membros do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na
Comissão (Of. nº 097/2011 - GLPMDB).
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

2) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - SITUAÇÃO DOS CIDADÃOS
HAITIANOS NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA.
Finalidade: Averiguar, "in loco", no prazo de quinze dias, a situação de cidadãos haitianos que se encontram
no Acre e demais estados da Amazônia brasileira, visando medidas a serem tomadas para sua proteção e
regularização migratória.
(Requerimento nº 153, de 2011, do Senador Jorge Viana e outros Senadores)
Número de membros: 5
Aprovação do Requerimento: 03/03/2011

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Anibal Diniz (PT)
Senador Jorge Viana (PT)

(6)

(2)
(1)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Senador Sérgio Petecão (PMN)

(4)

Senador Gilvam Borges (PMDB)

(3,5)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Notas:
1. Em 14.03.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (OF. 32/2011 - GLDBAG)
2. Em 14.03.2011, o Senador Aníbal Diniz é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (OF. 32/2011 - GLDBAG)
3. Em 16.03.2011, o Senador Gilvam Borges é designado membro do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. 078/2011 - GLPMDB)
4. Em 16.03.2011, o Senador Sérgio Petecão é designado membro do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. 078/2011 - GLPMDB)
5. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
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3) ALTERAÇÕES NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL
Finalidade: Propor, no prazo de noventa dias, alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil e construir
proposta de constituição de uma força nacional de defesa; atuando especialmente em estados onde ocorreram
tragédias de grandes proporções como Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro.
(Requerimento nº 171, de 2011, do Senador Jorge Viana e outros Senadores)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC) (7)
VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)
RELATOR: Senador Casildo Maldaner (PMDB-SC) (7)

(7)

Aprovação do Requerimento: 17/03/2011
Instalação: 04/05/2011
Prazo final: 14/08/2011
Prazo prorrogado: 22/12/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (8)
Senador Jorge Viana (PT)

(4)

1. Senador Rodrigo Rollemberg (PSB)

Senador Delcídio do Amaral (PT)
Senador Lindbergh Farias (PT)

(4)

2. Senador Blairo Maggi (PR)

(4)

(4)

3. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Senador Inácio Arruda (PC DO B)

(4)

(4,5)

4. Senador Acir Gurgacz (PDT)

(4)

(4)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Senador Casildo Maldaner (PMDB)
Senador Eduardo Braga (PMDB)

(3)

(3)

1. Senador Ricardo Ferraço (PMDB)
2. Senador Luiz Henrique (PMDB)

Senador Vital do Rêgo (PMDB)

(3)

3. Senador Benedito de Lira (PP)

Senador Valdir Raupp (PMDB)

(3)

4.

(3)
(3)

(6)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Paulo Bauer (PSDB)

(1)

1. Senador Cyro Miranda (PSDB)

(1)

2.

PTB
Senador Fernando Collor

(2)

1. Senador Armando Monteiro

(2)

Notas:
*. Em 9.8.2011, foi lido e aprovado o Requerimento nº 957, de 2011, que prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão até o final da presente sessão
legislativa.
1. Em 1º.04.2011, os Senadores Paulo Bauer e Cyro Miranda são designados membros titular e suplente, respectivamente, do Bloco Parlamentar Minoria
(PSDB/DEM) na Comissão. (Of. 74/2011 - GLPSDB)
2. Em 06.04.2011, os Senadores Fernando Collor e Armando Monteiro são designados membros titular e suplente, respectivamente, do PTB na Comissão.
(Of. 77/2011 - GLPTB)
3. Em 07.04.2011, os Senadores Casildo Maldaner, Eduardo Braga, Vital do Rêgo e Valdir Raupp são designados membros titulares do Bloco Parlamentar
(PMDB/PP/PMN/PSC/PV) na Comissão; e os Senadores Ricardo Ferraço e Luiz Henrique, membros suplentes. (Of. 105/2011-GLPMDB)
4. Em 20.04.2011, os Senadores Jorge Viana, Delcídio do Amaral, Lindbergh Farias e Inácio Arruda são designados membros titulares do Bloco de Apoio
ao Governo na Comissão; e os Senadores Ana Rita, Blairo Maggi, Lídice da Mata e Acir Gurgacz, membros suplentes. (Of. 54/2011-GLDBAG)
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5. Em 04.05.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ana Rita. (Of. 59/2011-GLDBAG)
6. Em 04.05.2011, o Senador Benedito de Lira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 140/2011).
7. Em 04.05.2011, foi lido o Of. 015/11-SSCEPI, que comunica a instalação da Comissão Temporária e a eleição do Senador Jorge Viana para Presidente e
do Senador Inácio Arruda para Vice-Presidente, bem como a designação do Senador Casildo Maldaner para Relator.
8. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

4) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - VISITA "IN LOCO"
À ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A (ELETRONUCLEAR)
Finalidade: Realizar visita, "in loco", à Eletrobrás Termonuclear S.A. (ELETRONUCLEAR), em
específico, a Usina Nuclear de Angra I, Angra II e demais instalações do complexo.
(Requerimento nº 237, de 2011, do Senador Lindbergh Farias e outros Senadores)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Aprovação do Requerimento: 22/03/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (10)
Senador Lindbergh Farias (PT)
Senador Jorge Viana (PT)

(3)

(7)

1. Senador Delcídio do Amaral (PT)

(4)

2. Senador Rodrigo Rollemberg (PSB)

(2)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Senador Lobão Filho (PMDB)

(1)

Senador Marcelo Crivella (PRB)

1.
(6,9)

2.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Cyro Miranda (PSDB)

(8)

1. Senadora Lúcia Vânia (PSDB)

(5)

Notas:
1. Em 29.03.2011, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº 096/2011 GLPMDB).
2. Em 29.03.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 GLDBAG).
3. Em 29.03.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 - GLDBAG).
4. Em 29.03.2011, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 - GLDBAG).
5. Em 29.03.2011, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 073/2011 - GLPSDB).
6. Em 29.03.2011, o Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) cedeu a segunda vaga de titular na Comissão ao PRB (Of. nº 096/2011 - GLPMDB)
7. Em 29.03.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 - GLDBAG).
8. Em 29.03.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 073/2011 - GLPSDB).
9. Em 30.03.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar
(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) ao Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 41/2011 - GLDBAG).
10. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - AÇÕES DA
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Acompanhar e analisar, no prazo de doze meses, as ações da Política Nacional de Segurança
Pública, especialmente os projetos e programas financiados com recursos do PAC 2.
(Requerimento nº 455, de 2011, do Senador Eduardo Braga e outros Senadores)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Eduardo Braga (PMDB-AM) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jayme Campos (DEM-MT)
RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (5)

(5)

Aprovação do Requerimento: 25/05/2011
Instalação: 05/07/2011
Prazo final: 22/12/2011

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Lindbergh Farias (PT)
Senador Pedro Taques (PDT)

(6)

(3)
(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Senador Eduardo Braga (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB)

(1)
(2)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Jayme Campos (DEM)

(4)

Notas:
1. Em 09.06.2011, o Senador Eduardo Braga é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (OF. Nº 187/2011 - GLPMDB).
2. Em 09.06.2011, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (OF. Nº 187/2011 - GLPMDB).
3. Em 16.06.2011, os Senadores Lindbergh Farias e Pedro Taques são designados membros titulares do Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 76/2011 GLDBAG).
4. Em 29.06.2011, o Senador Jaime Campos é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (OF. Nº 50/11 - GLDEM).
5. Em 05.07.2011, os senadores Eduardo Braga e Jayme Campos foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da Subcomissão, e o senador
Pedro Taques designado relator.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Telefone(s): 6133033511
Fax: 6133031176
E-mail: sscepi@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - CONFLITO AGRÁRIO
NA DIVISA DOS ESTADOS DO ACRE, AMAZONAS E RONDÔNIA
Finalidade: Visitar as regiões de conflito agrário na divisa dos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia,
onde ocorreu o assassinato de Adelino Ramos e, ainda, no município de Nova Ipixuna, no Sudeste do Pará,
local do assassinato do casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e sua esposa, Maria do Espírito
Santo Silva, e Eremilton Pereira dos Santos.
(Requerimento nº 609, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin e outros Senadores)
Número de membros: 3
Aprovação do Requerimento: 31/05/2011

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B)

(4)

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Pedro Taques (PDT)

(1,2)

Notas:
1. Em 02.06.2011, o DEM cede a sua vaga na Comissão ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 045/11-GLDEM).
2. Em 07.06.2011, o Senador Pedro Taques é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em vaga cedida pelo Bloco
Parlamentar Minoria (OF. nº 71/2011 - GLBAG).
3. Em 07.06.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 69/2011 - GLBAG).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

REFORMA POLÍTICA - 2011
Finalidade: Elaborar, no prazo de quarenta e cinco dias, anteprojeto de Reforma Política.
(Atos do Presidente do Senado Federal nºs 24 e 28, de 2011)
Número de membros: 15 titulares e 6 suplentes
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
Designação: 10/02/2011

TITULARES

SUPLENTES

Senador Francisco Dornelles (PP)

1. Senador Humberto Costa (PT)

VAGO

2. Senador Vital do Rêgo (PMDB)

(1)

Senador Fernando Collor (PTB)

3. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senador Aécio Neves (PSDB)

4. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Roberto Requião (PMDB)

5. Senadora Ana Amélia (PP)

Senador Luiz Henrique (PMDB)

6. Senador Vicentinho Alves (PR)

Senador Wellington Dias (PT)
Senador Jorge Viana (PT)
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Pedro Taques (PDT)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Eduardo Braga (PMDB)
Senadora Ana Rita (PT)
Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B)
Senadora Lúcia Vânia (PSDB)
Notas:
1. Vago em virtude do falecimento do Senador Itamar Franco, ocorrido em 02.07.2011.

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 61 33034638
E-mail: sscepi@senado.gov.br

8) COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE
DE ELABORAR ANTEPROJETO DE CÓDIGO PENAL
Finalidade: Elaborar, no prazo de cento e oitenta dias, anteprojeto de Código Penal.
(Requerimento nº 756, de 2011, do Senador Pedro Taques)
Número de membros: 7
Aprovação do Requerimento: 10/08/2011

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA) (1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (14)
Delcídio do Amaral (PT)

1. VAGO

Eduardo Suplicy (PT)

2. Angela Portela (PT)

(10,11)

José Pimentel (PT)

(11)

3. Marta Suplicy (PT)

Humberto Costa (PT)

4. Wellington Dias (PT)

Lindbergh Farias (PT)

5. Jorge Viana (PT)

Clésio Andrade (PR)

6. Blairo Maggi (PR)

João Ribeiro (PR)

7. Vicentinho Alves (PR)

(7)

Acir Gurgacz (PDT)

8. Cristovam Buarque (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

9. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(9)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

10. Inácio Arruda (PC DO B)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Casildo Maldaner (PMDB)

1. Vital do Rêgo (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

2. Wilson Santiago (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Romero Jucá (PMDB)

Roberto Requião (PMDB)

4. Ana Amélia (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

5. Waldemir Moka (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

6. Geovani Borges (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

7. Benedito de Lira (PP)

Francisco Dornelles (PP)

8. Ciro Nogueira (PP)

Reditario Cassol (PP)

9. Ricardo Ferraço (PMDB)

(12,13)

(4,8)

(6)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(3)

1. Alvaro Dias (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Aécio Neves (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

3. Paulo Bauer (PSDB)

José Agripino (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

5. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Armando Monteiro

1. Fernando Collor

João Vicente Claudino

2. Gim Argello

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(2)

(5)

PSOL
Marinor Brito

1. Randolfe Rodrigues

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular; e o Senador
Randolfe Rodrigues como membro suplente, para comporem a CAE.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves, Cyro Miranda e Flexa Ribeiro como
membros titulares; e os Senadores Alvaro Dias, Aloysio Nunes e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CAE.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 15, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e João Vicente Claudino como
membros titulares; e os Senadores Fernando Collor e Gim Argello como membros suplentes, para comporem a CAE.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 16, de 2011, da Liderança do PT, designando os Senadores Delcídio Amaral, Eduardo Suplicy, Gleisi
Hoffmann, Humberto Costa, Lindbergh Farias, Clésio Andrade, João Ribeiro, Acir Gurgacz, Lídice da Mata e Vanessa Grazziotin como membros
titulares; e os Senadores José Pimentel, Ângela Portela, Marta Suplicy, Wellington Dias, Jorge Viana, Blairo Maggi, Vicentinho Alves, Pedro Taques,
Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda como membros suplentes, para comporem a CAE.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando os Senadores José Agripino e Demóstenes Torres como
membros titulares; e o Senador Jayme Campos e a Senadora Kátia Abreu como membros suplentes, para comporem a CAE.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 51, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Casildo Maldaner, Eduardo Braga, Valdir
Raupp, Roberto Requião, Eunício Oliveira, Luiz Henrique, Lobão Filho, Francisco Dornelles e Ivo Cassol como membros titulares; e os Senadores Vital
do Rêgo, Wilson Santiago, Romero Jucá, Ana Amélia, Waldemir Moka, Gilvam Borges, Benedito de Lira e Ciro Nogueira como membros suplentes, para
comporem a CAE.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Delcídio Amaral e Lobão Filho, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 23.03.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro sumplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 059/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
3. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
059/11-GLPSDB), em substituição ao Senador Aécio Neves.
4. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
5. Em 05.04.2011, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
6. Em 06.04.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado membro suplente do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PMN/PSC/PV) na Comissão (of. nº
103/2011 - GLPMDB).
7. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme
Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
8. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
9. Em 26.05.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Pedro Taques (Of nº 66/2011-GLDBAG).
10. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
11. Em 28.06.2011, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann, o Senador José Pimentel é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of nº 079/2011-GLDBAG).
12. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
13. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
14. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: terças-feiras, às 10h - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
NACIONAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 1/2011, com o objetivo de avaliar a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE) (1)

(1)

Instalação: 26/04/2011

TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO
B, PRB ) (2)
SUPLENTES
Marta Suplicy (PT)
José Pimentel (PT)

1. Acir Gurgacz (PDT)

Bloco Parlamentar da Maioria (2.PMDB,
PP, PSC,(PCPMN,
Vanessa Grazziotin
DO B) PV )
Eduardo Braga (PMDB)
Luiz Henrique (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria
( PSDB,
DEM
)
2. Armando
Monteiro
(PTB)
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Notas:
Flexa Ribeiro
(PSDB) bem como a eleição dos Senadores Aloysio
1. Em 3.6.2011, foi lido o Ofício 173/2011-CAE, que comunica a instalação da1.Subcomissão
em 26.4.2011,
Nunes Ferreira e José Pimental para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE AVALIAÇÃO DA POLÍTICA FISCAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 6/2011, com o objetivo de acompanhar e avaliar, até o final
da presente sessão legislativa ordinária, o desempenho da política fiscal implementada pelo Governo e suas
consequências para a gestão da política macroeconômica.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cyro Miranda (PSDB-GO)

(4)

Instalação: 18/05/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (6)
Gleisi Hoffmann (PT)

(5)

1. Angela Portela (PT)

Clésio Andrade (PR)

2. Lindbergh Farias (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Francisco Dornelles (PP)

1. Ciro Nogueira (PP)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Waldemir Moka (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda (PSDB)

(2)

1. Armando Monteiro (PTB)

(1,3)

Notas:
1. Em 12.04.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Cyro Miranda. (Of. nº 67/2011 - CAE).
2. Em 12.04.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Aécio Neves. (Of. nº 67/2011 - CAE).
3. Em 25.05.2011, o Senador Armando Monteiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao
Senador Aécio Neves, em vaga cedida pelo PSDB (Of. nº 159/2011-CAE).
4. Em 3.6.2011, foi lido o Ofício 174/2011-CAE, que comunica a instalação da Subcomissão em 18.5.2011, bem como a eleição dos Senadores Francisco
Dornelles e Cyro Miranda para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.
5. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

1.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2011, com a finalidade de examinar e debater os temas
relacionados às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo individual.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jayme Campos (DEM-MT) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Casildo Maldaner (PMDB-SC)

(4)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (9)
Paulo Paim (PT)

1. Eduardo Suplicy (PT)

Angela Portela (PT)

2. Marta Suplicy (PT)

Humberto Costa (PT)

3. VAGO

Wellington Dias (PT)

4. Ana Rita (PT)

Vicentinho Alves (PR)

5. Lindbergh Farias (PT)

João Durval (PDT)

6. Clésio Andrade (PR)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

7. Cristovam Buarque (PDT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

8. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Eunício Oliveira (PMDB)

Paulo Davim (PV)

2. Pedro Simon (PMDB)

(2)
(3,5)

Romero Jucá (PMDB)

(7)

3. Lobão Filho (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)

4. Eduardo Braga (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Roberto Requião (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

6. Sérgio Petecão (PMN)

Ana Amélia (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Cyro Miranda (PSDB)

VAGO

(8)

3. Paulo Bauer (PSDB)

Jayme Campos (DEM)

4. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
João Vicente Claudino

1. Armando Monteiro
(1,6)

2. Gim Argello

Notas:
*. Em 17.02.2011 foi lido o Ofício nº 21, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Cícero Lucena, Lúcia Vânia e Marisa Serrano como
membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Cyro Miranda e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CAS
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 16, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular; e os
Senadores Armando Monteiro e Gim Argello como membros suplentes, para comporem a CAS.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 52, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Waldemir Moka, Gilvam Borges, Jarbas
Vasconcelos, Casildo Maldaner, Ricardo Ferraço, Eudardo Amorim e Ana Amélia como membros titulares; e os Senadores Vital do Rêgo, Pedro Simon,
Lobão Filho, Eduardo Braga, Roberto Requião, Sergio Petecão e Benedito de Lira como membros suplentes, para comporem a CAS.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 19, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Paulo Paim, Ângela Portela,
Humberto Costa, Wellington Dias, Vicentinho Alves, João Durval, Rodrigo Rollemberg, Vanessa Grazziotin como membros titulares; e os Senadores
Eduardo Suplicy, Marta Suplicy, João Pedro, Ana Rita Esgário, Lindbergh Farias, Clésio Andrade, Cristovam Buarque e Lídice da Mata como membros
suplentes, para comporem a CAS.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Jayme Campos como membro titular; e a Senadora
Maria do Carmo Alves como membro suplente, para comporem a CAS.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido Verde - PV (OF. nº 044/2011-GLPTB).
2. Em 23.02.2011, o Senador Paulo Davim é designado membro titular na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges(OF. nº
062/2011 - GLPMDB).
3. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
4. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Jayme Campos e Casildo Maldaner, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
5. Em 16.03.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV na comissão. (OF. nº 81/2011 GLPMDB)
6. Em 18.05.2011, o Senador João Vicente Claudino é designado membro titular do PTB na comissão. (OF. nº 87/2011 -GLPTB)
7. Em 15.06.2011, o Senador Eunício Oliveira é designado membro suplente na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Vital do Rêgo (OF. nº
194/2011 - GLPMDB).
8. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
9. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: quintas-feiras, às 11h30 - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 12/2005, da Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo
da Valorização das Pessoas com Deficiência.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (2,4)

(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (6)
Lindbergh Farias (PT)

1. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Wellington Dias (PT)

2. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Ana Amélia (PP)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Eduardo Amorim (PSC)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(5)

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

(3)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Lindbergh Farias Presidente deste colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Marisa Serrano Vice-Presidente deste Colegiado.
3. Em 07.04.2011, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM) na Comissão, em
substituição ao Senador Cyro Miranda (Of. nº 20/2011 - CAS).
4. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
(expediente lido na sessão de 27.06.2011).
5. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 9/2005, do Senador Papaléo Paes, com o objetivo de
Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Humberto Costa (PT-PE) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(3)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (4)
Humberto Costa (PT)

1. João Durval (PDT)

Ana Rita (PT)

2. Wellington Dias (PT)

(2)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eduardo Amorim (PSC)

1. VAGO

(1)

Waldemir Moka (PMDB)

2. Ana Amélia (PP)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia (PSDB)

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Vital do Rêgo não pertencer mais à CAS (Of. nº 194/2011 - GLPMDB).
2. Em 7.4.2011, a Senadora Ana Rita é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Rodrigo
Rollemberg. (Of. nº 20/2011 - CAS).
3. Em 12.4.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Humberto Costa e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado para o biênio 2011/2012 (Of. nº 22/2011-CAS).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 11/2009, do Senador Paulo Paim , com o objetivo da Defesa
do Emprego e da Previdência Social.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (4)
Paulo Paim (PT)

1. Vicentinho Alves (PR)

Lídice da Mata (PSB)

2. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Casildo Maldaner (PMDB)

1. Eduardo Amorim (PSC)

Ricardo Ferraço (PMDB)

2. Sérgio Petecão (PMN)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Paulo Bauer (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim Presidente deste Colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lídice da Mata Vice-Presidente deste Colegiado.
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS SOBRE DEPENDENTES
QUÍMICOS DE ÁLCOOL, "CRACK" E OUTROS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 02/2011, da Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo
acompanhar, no prazo de 90 (noventa) dias, Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool,
"Crack" e Outras Drogas.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Dias (PT-PI) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (2)
RELATORA: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (4)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (5)
Wellington Dias (PT)

1. Angela Portela (PT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

2. Cristovam Buarque (PDT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Paulo Davim (PV)

Ana Amélia (PP)

2. Eduardo Amorim (PSC)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(3)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Wellington Dias Presidente deste Colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Ana Amelia Vice-Presidente deste Colegiado.
3. Em 18.05.2011, o Senador Cyro Miranda deixou de integrar a Subcomissão em virtude de participar de diversas outras Comissões (OF. nº 40/2011 PRESIDÊNCIA/CAS).
4. Em 28.06.2011, a Senadora Ana Amelia é designada relatora da Subcomissão. (Of. nº 48/2011 - PRESIDENCIA/CASDEP)
5. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE)

(1)
(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (24)
José Pimentel (PT)

1. Eduardo Suplicy (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Ana Rita (PT)

Pedro Taques (PDT)

3. Anibal Diniz (PT)

Jorge Viana (PT)

4. Acir Gurgacz (PDT)

(7)

(10)

(10)
(10,11)

Magno Malta (PR)

5. Clésio Andrade (PR)

(20,22)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

6. Lindbergh Farias (PT)

Inácio Arruda (PC DO B)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Marcelo Crivella (PRB)

8. Humberto Costa (PT)

(8)

(12)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eunício Oliveira (PMDB)

1. Luiz Henrique (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(3,17)

Romero Jucá (PMDB)

(4,16)

3. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)
Renan Calheiros (PMDB)

(2,5,16,21)

(13,16)

4. Ricardo Ferraço (PMDB)
(21)

(15,16)

5. Lobão Filho (PMDB)

Roberto Requião (PMDB)

6. Waldemir Moka (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

Sérgio Petecão (PMN)

8. Eduardo Amorim (PSC)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aécio Neves (PSDB)

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)

3. Cícero Lucena (PSDB)

Demóstenes Torres (DEM)

(19)

(23)

4. José Agripino (DEM)

(14)
(18)

PTB
Armando Monteiro

1. Ciro Nogueira (PP)

Gim Argello

2. Mozarildo Cavalcanti

(6)
(9)

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. Marinor Brito

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 5, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindberg Farias, José Pimentel,
Marta Suplicy, Pedro Taques, Vicente Alves, Magno malta, Antonio Carlos Valadares, Inácio Arruda e Marcelo Crivella como membros titulares; e
os Senadores João Pedro, Ana Rita Esgário, Aníbal Diniz, Jorge Viana, Acir Gurgacz, João Ribeiro, Clésio Andrade, Rodrigo Rollemberg e Vanessa
Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CCJ.
**. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 4, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular, para compor a CCJ.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

***. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 6, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro suplente, para
compor a CCJ.
****. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular; e a
Senadora Marinor Brito como membro suplente, para comporem a CCJ.
*****. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 17, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e Gim Argello como
membros titulares, para comporem a CCJ.
******. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando os Senadores Eunicio Oliveira,
Eduardo Braga, Romero Jucá, Vital do Rego, Luiz Henrique, Roberto Requião, Francisco Dornelles e Sérgio Petecão como membros titulares; e os
Senadores Renan Calheiros, Valdir Raupp, Wilson Santiago, Gilvam Borges, Lobão Filho, Waldemir Moka, Benedito de Lira e Eduardo Amorim como
membros suplentes, para comporem a CCJ.
*******. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Álvaro Dias
como membros titulares; e os Senadores Mário Couto, Flexa Ribeiro e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CCJ.
********. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular; e o Senador
Demóstenes Torres como membro suplente, para comporem a CCJ.
1. Em 09.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eunício Oliveira e José Pimentel, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Vago em virtude de o Senador Renan Calheiros ter sido designado membro titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao
Senador Eduardo Braga. (OF. Nº 29/2011-GLPMDB)
3. Em 10.02.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Braga. (OF. Nº 29/2011-GLPMDB)
4. Em 16.02.2011, o Senador Eduardo Braga é designado como 2º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp. (OF.Nº 41/2011-GLPMDB)
5. Em 16.02.2011, o Senador Valdir Raupp é designado como 1º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão. (OF.Nº 42/2011-GLPMDB)
6. Em 17.02.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado suplente na Comissão, em decorrência de vaga cedida pelo PTB ao PP (Ofícios nº
005/2011-GLDPP e 031/2011-GLPTB).
7. Em 17.02.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
8. Em 17.02.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Clésio
Andrade (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
9. Em 17.02.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado suplente do PTB na Comissão (Ofício nº 041/2011-GLPTB).
10. Em 17.02.2011, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
012/2011-GLDBAG).
11. Em 17.02.2011, o Senador Eduardo Suplicy é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Jorge
Viana (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
12. Em 22.02.2011, o Senador Humberto Costa é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Vanessa
Grazziotin (OF. nº 014/2011-GLDBAG).
13. Em 23.02.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Wilson Santiago (OF. nº 063/2011-GLPMDB).
14. O Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em 17.02.2011, em substituição ao Senador Paulo Bauer (Of. nº
034/2011-GLPSDB).
15. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
16. Em 31.03.2011, foi encaminhado um novo ordenamento na composição do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº
089/2011 - GLPMDB).
17. Em 31.03.2011, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do Bloco Parlamentar(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em substituição
ao Senador Renan Calheiros. (Of. nº 088/2011-GLPMDB)
18. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição ao Senador Demóstenes Torres.
19. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
20. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
21. Em 05.05.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Luiz Henrique, que passa
à suplência (OF. GLPMDB nº 136/2011).
22. Em 24.05.2011, o Senador Clésio Andrade é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Ofício nº 64/2011-GLDBAG).
23. Em 27.05.2011, a Senadora Lúcia Vânia é designada suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto
(Of. nº 125/2011-GLPSDB.
24. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQJ nº 4/2003, dos Senadores Ney Suassuna e Tasso Jereissati, com
o objetivo de acompanhar sistematicamente a questão da segurança pública em nosso País.
(Requerimento Da Comissão De Constituição, Justiça E Cidadania 4, de 2003)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCJ nº 2/2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
com o obejtivo de analisar, no prazo de 90 (noventa) dias, do PRS nº 96, de 2009, que Altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações.
Número de membros: 5 titulares
PRESIDENTE: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
RELATOR: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

(2)
(3)

TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )

(4)

Eduardo Suplicy (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rêgo (PMDB)
Ricardo Ferraço (PMDB)
Benedito de Lira (PP)

(1)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)
Notas:
1. Em 16.03.2011, o Senador Benedito de Lira é designado membro titular do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. nº 15/2011 - Presidência
CCJ)
2. Em 23.03.2011, a Subcomissão reunida elegeu o Senador Eduardo Suplicy Presidente deste colegiado(OF. nº 18/2011 - Presidência da CCJ).
3. Em 23.03.2011, o Presidente deste colegiado designou o Senador Ricardo Ferraço como Relator (OF. nº 18/2011 - Presidência da CCJ).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Roberto Requião (PMDB-PR) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (3,15,17)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (18)
Angela Portela (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Wellington Dias (PT)

2. Anibal Diniz (PT)

Ana Rita (PT)

3. Marta Suplicy (PT)

Paulo Paim (PT)

4. Gleisi Hoffmann (PT)

Walter Pinheiro (PT)
João Ribeiro (PR)

(14)

5. Clésio Andrade (PR)

(12)

6. Vicentinho Alves (PR)

Magno Malta (PR)

7. Pedro Taques (PDT)

Cristovam Buarque (PDT)

8. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Lídice da Mata (PSB)

9.

Inácio Arruda (PC DO B)

10.

(10)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Roberto Requião (PMDB)

1. VAGO

Eduardo Amorim (PSC)

(2)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Geovani Borges (PMDB)

(7,13)

3. Luiz Henrique (PMDB)

Garibaldi Alves (PMDB)

4. Waldemir Moka (PMDB)

João Alberto Souza (PMDB)

5. Vital do Rêgo (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

6. Sérgio Petecão (PMN)

Ricardo Ferraço (PMDB)

7. Ciro Nogueira (PP)

Benedito de Lira (PP)

8.

Ana Amélia (PP)

9.

(11)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda (PSDB)
VAGO

(4)

1. Alvaro Dias (PSDB)
2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(16)

Paulo Bauer (PSDB)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

Maria do Carmo Alves (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

José Agripino (DEM)

5. Demóstenes Torres (DEM)

(8)

PTB
Armando Monteiro

1. Mozarildo Cavalcanti

João Vicente Claudino

2.

(1)

PSOL
Marinor Brito

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

1. Randolfe Rodrigues

(6)

(9)

(5)

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular; e o Senador
Randolfe Rodrigues como membro suplente, para comporem a CE.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do PSDB, designando as Senadoras Lúcia Vânia, Marisa Serrano e o Senador Paulo
Bauer como membros titulares; e os Senadores Alvaro Dias, Cyro Miranda e Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a CE.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 18, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e João VIcente Claudino como
membros titulares; e o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro suplente, para comporem a CE.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 50, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Roberto Requião, Eduardo Amorim, Gilvam
Borges, Garibaldi Alves, João Alberto Souza, Pedro Simon, Ricardo Ferraço, Benedito de Lira e a Senadora Ana Amélia como membros titulares; e os
Senadores Jarbas Vasconcelos, Valdir Raupp, Luiz Henrique, Waldemir Moka, Vital do Rêgo, Sérgio Petecão e Francisco Dornelles como membros
suplentes, para comporem a CE.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando as Senadoras Maria do Carmo Alves e Kátia Abreu como
membros titulares; e os Senadores Jayme Campos e José Agripino como membros suplentes, para comporem a CE.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 17, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando a Senadora Ângela Portela e
os Senadores Wellington Dias, Ana Rita, Paulo Paim, Walter Pinheiro, João Ribeiro, Magno Malta, Cristovam Buarque, Lídice da Mata e Inácio Arruda
como membros titulares; e os Senadores Delcídio Amaral, Aníbal Diniz, Marta Suplicy, Gleisi Hoffmann, Clésio Andrade, Vicentinho Alves e Pedro
Taques como membros suplentes, para comporem a CE.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido Verde - PV (OF. nº 043/2011-GLPTB).
2. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
3. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Roberto Requião e Marisa Serrano, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 23.03.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 060/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
5. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
062/11-GLPSDB).
6. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 061/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Cícero Lucena.
7. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
8. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
9. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 GLDEM), em substituição ao Senador José Agripino.
10. Em 13.04.2011, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente na Comissão. (Of. nº 048/2011 - GLDBAG)
11. Em 02.05.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado membro suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Francisco Dornelles (Ofício nº 123/2011-GLPMDB)
12. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
13. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
14. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
15. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul (expediente lido na sessão de 27.06.2011).
16. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.
17. Em 12.07.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Bauer Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 72/2011-CE).
18. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: terças-feiras, às 11h - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 26/2000, do Senador José Fogaça e outros, com o objetivo
de Acompanhamento das ações Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social.
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 1/2002, do Senador José Sarney.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NO
AMBIENTE ESCOLAR
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 19/2011, da Senadora Gleisi Hoffmann e outras, com a
finalidade de, no prazo de seis meses, realizar um ciclo de diálogos com o objetivo de analisar e debater as
relações no ambiente escolar, e apresentar propostas ao Poder Público, em todos os níveis, para enfrentar
esse problema em busca de uma sociedade educadora.
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes

Notas:
*. Em 17.05.2011, foi lido o Ofício nº 036/2011/CE informando que o Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte decidiu, e o Plenário
referendou, a redução do número de cinco membros titulares e cinco suplentes para três membros titulares e três suplentes para a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (3)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (15)
Anibal Diniz (PT)

1. Ana Rita (PT)

Acir Gurgacz (PDT)

(12,16)

2. Delcídio do Amaral (PT)

(4)

Jorge Viana (PT)

3. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Vicentinho Alves (PR)

4. Blairo Maggi (PR)

Pedro Taques (PDT)

5. Cristovam Buarque (PDT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rêgo (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Wilson Santiago (PMDB)

2. Lobão Filho (PMDB)

Eunício Oliveira (PMDB)

3. Waldemir Moka (PMDB)

(7)

Sérgio Souza (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)
Reditario Cassol (PP)

5. Garibaldi Alves (PMDB)

(13,14)

6. Eduardo Amorim (PSC)

(9)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(8,11)

Kátia Abreu (DEM)

3. Jayme Campos (DEM)

PTB
Paulo Davim (PV)

(1)

1. João Vicente Claudino

(2)

PSOL
Randolfe Rodrigues

(5)

1. Lindbergh Farias (PT)

(5,6,10)

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro suplente, para compor a
CMA.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aloysio Nunes e Marisa Serrano como membros
titulares; e os Senadores Cícero Lucena e Flexa Ribeiro como membros suplentes, para comporem a CMA.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 57, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Vital do Rêgo, Wilson Santiago, Eunício
Oliveira, Romero Jucá, Eduardo Braga, Ivo Cassol e Paulo Davim como membros titulares; e os Senadores Valdir Raupp, Lobão Filho, Waldemir Moka,
João Alberto Souza e Garibaldi Alves como membros suplentes, para comporem a CMA.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Aníbal Diniz, João Pedro,
Jorge Viana, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg como membros titulares; a Senadora Ana Rita Esgário e os Senadores Walter
Pinheiro, Vanessa Grazziotin, Blairo Maggi, Cristovam Buarque e Antonio Carlos Valadares como membros suplentes, para comporem a CMA.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular; e o Senador
Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CMA.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

1. Em 22.02.2011, o Senador Paulo Davim é designado membro titular em vaga cedida, provisoriamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB na
Comissão (OF. nº 046/2011 - GLPTB / OF. nº 057/2011-GLPMDB).
2. Em 23.02.2011, o Senador João Vicente Claudino é designado membro suplente na Comissão (OF. nº 052/2011 - GLPTB.
3. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Rodrigo Rollemberg e Kátia Abreu, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 18.03.2011, o Senador Delcídio do Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Walter Pinheiro (OF. nº 36/2011 - GLDBAG).
5. Em 1º.06.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular do PSOL e a Senadora Marinor Brito deixa de ocupar a vaga de suplente do
PSOL (Of. SF/GSMB nº 0275/2011).
6. Em 1º.06.2011, o PSOL cede a vaga de suplente ao Partido dos Trabalhadores - PT (Of. SF/GSMB nº 0276/2011).
7. Em 16.06.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Romero Jucá (OF. nº 196/2011 - GLPMDB).
8. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
9. Em 30.6.2011, o Senador Eduardo Amorim é designado membro suplente na Comissão (OF. nº 210/2011 - GLPMDB).
10. Em 05.07.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro suplente na Comissão, em vaga cedida, provisoriamente, pelo PSOL (OF. nº
087/2011 - GLDBAG / OF. nº 276/2011-GSMB).
11. Em 06.07.2011, o senador Alvaro Dias é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (OF nº 143/11-GLPSDB).
12. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
13. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
14. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
15. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
16. Em 10.08.2011, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 100/2011 - GLDBAG).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: terças-feiras, às 11h30 - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

2. Wilson Santiago (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(1)

1. Kátia Abreu (DEM)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Jorge Viana (PT)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

2. Cristovam Buarque (PDT)

VAGO

3. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(3)

(4)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
2. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
(expediente lido na sessão de 27.06.2011).
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. Em 16.3.2011, foi lido o Ofício nº 2, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores Jorge Viana, Vanessa Grazziotin, João Pedro, Waldemir Moka, Vital do Rêgo, Marisa Serrano e Paulo Davim como membros titulares; e os
Senadores Antonio Carlos Valadares, Cristovam Buarque, Rodrigo Rollemberg, Eduardo Braga, Wilson Santiago, Kátia Abreu e João Vicente Claudino
como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente da Água.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Blairo Maggi (PR-MT)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Blairo Maggi (PR)

1. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Pedro Taques (PDT)

2. VAGO

Anibal Diniz (PT)

3. Vicentinho Alves (PR)

(1)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rêgo (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Eunício Oliveira (PMDB)

2. Waldemir Moka (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

3. Lobão Filho (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Jayme Campos (DEM)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Walter Pinheiro não pertencer mais à Comissão. (Of. nº 36/2011 - GLDBAG)
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. Em 16.3.2011, foi lido o Ofício nº 4, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores Blairo Maggi, Pedro Taques, Aníbal Diniz, Vital do Rêgo, Eunício Oliveira, Eduardo Braga, Cícero Lucena, Aloysio Nunes Ferreira e Paulo
Davim como membros titulares; e os Senadores Rodrigo Rollemberg, Walter Pinheiro, Vicentino Alves, Valdir Raupp, Waldemir Moka, Lobão Filho,
Flexa Ribeiro, Jayme Campos e João Vicente Claudino como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente de Acompanhamento da
Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 20, de 2010, com o obejtivo de acompanhar a execução das
obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ivo Cassol (PP-RO) (1,2,3)
RELATOR: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (4)
VAGO

1. Jorge Viana (PT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Pedro Taques (PDT)

Delcídio do Amaral (PT)

3.

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Reditario Cassol (PP)

(2,3,5)

1. Lobão Filho (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Eduardo Braga (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Em 12.4.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Flexa Ribeiro e Ivo Cassol, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado,
e designou como relator o Senador Delcídio do Amaral (Of. nº 26/2011 - CMA).
2. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
3. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
5. Em 11.08.2011, o Senador Reditario Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Ivo Cassol (Of. nº 91/2011-CMA).
*. Em 12.4.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, Delcídio do Amaral, Ivo Cassol, Valdir Raupp, Flexa Ribeiro e Paulo Davim como membros titulares; e
os Senadores Jorge Viana, Pedro Taques, Lobão Filho, Eduardo Braga, Aloysio Nunes Ferreira e João Vicente Claudino como membros suplentes, para
comporem a Subcomissão Temporária de Acompanhamento das Obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DA CONFERÊNCIA DA
ONU SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 25/2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, com a finalidade de acompanhar a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio+20.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (1,3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN)
RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (1)

(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (6)
Cristovam Buarque (PDT)

(4,8)

1. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Pedro Taques (PDT)

3. Jorge Viana (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eduardo Braga (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Reditario Cassol (PP)

2.

(5,7)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)

1. VAGO

(2)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Em 5.5.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores João Pedro e Paulo Davim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado, e
designou como relator o Senador Pedro Taques (Of. nº 47/2011 - CMA).
2. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
4. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
5. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
7. Em 11.08.2011, o Senador Reditario Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Ivo Cassol (Of. nº 91/2011-CMA).
8. Em 11.08.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº 91/2011-CMA).
*. Em 10.5.2011, foi lido o Ofício nº 47, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, Pedro Taques, Eduardo Braga, Ivo Cassol, Cícero Lucena e Paulo Davim como membros titulares; e os
Senadores Vanessa Grazziotin, Antonio Carlos Valadares, Jorge Viana, Valdir Raupp, Marisa Serrana e João Vicente Claudino como membros suplentes,
para comporem a Subcomissão Temporária de Acompanhamento da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - RIO+20.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Rita (PT-ES)

(3)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (16)
Ana Rita (PT)

1. Angela Portela (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Gleisi Hoffmann (PT)

Paulo Paim (PT)

3. Humberto Costa (PT)

Wellington Dias (PT)

4. VAGO

Magno Malta (PR)

5. Vicentinho Alves (PR)

(15)

Cristovam Buarque (PDT)

6. João Durval (PDT)

Marcelo Crivella (PRB)

7. Lídice da Mata (PSB)

(11)

(14)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Pedro Simon (PMDB)

1. Geovani Borges (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

(1,13)

(8,10)

2. Eunício Oliveira (PMDB)

Garibaldi Alves (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

João Alberto Souza (PMDB)

4. Wilson Santiago (PMDB)

Sérgio Petecão (PMN)

5. VAGO

Paulo Davim (PV)

6.

(13)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Ataídes Oliveira (PSDB)
VAGO

(5,9)

(6)

1. VAGO

(7)

2. Cyro Miranda (PSDB)

Demóstenes Torres (DEM)

3. José Agripino (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
Gim Argello

(2)

(12)

1.
2.

PSOL
Marinor Brito

1. Randolfe Rodrigues

(4)

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular para compor a
CDH.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 24, de 2011, da Liderança do PSDB, designando as Senadoras Marisa Serrano e Lúcia Vânia como membros
titulares; e os Senadores Cícero Lucena e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CDH.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando as Senadoras Ana Rita e Marta
Suplicy, e os Senadores Paulo Paim, Wellington Dias, Magno Malta e Cristovam Buarque, como membros titulares; e as Senadoras Ângela Portela
e Gleisi Hoffmann, e os Senadores Humberto Costa, João Pedro, Vicentinho Alves, João Durval e Lídice da Mata como membros suplentes, para
comporem a CDH.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 54, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Pedro Simon, Jarbas Vasconcellos, Garibaldi
Alves, João Alberto Souza, Sérgio Petecão e Paulo Davim como membros titulares; e os Senadores Gilvam Borges, Eunício Oliveira, Ricardo Ferraço,
Wilson Santiago e Eduardo Amorim como membros suplentes, para comporem a CDH.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular, e o
Senador José Agripino como membro suplente, para comporem a CDH.
******. Em 01.03.2011, foi lido o Ofício nº 58, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CDH.
1. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
2. Em 01.03.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 058/2011 - GLPTB).
3. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim e a Senadora Ana Rita, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 17.03.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro suplente do PSOL na Comissão (OF. nº 085/2011 - GSMB)
5. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano deixa de integrar a Comissão (OF. nº 64/2011 - GLPSDB).
6. Em 23.03.2011, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (OF. nº 65/2011 - GLPSDB).
7. Em 23.03.2011, o Senador Cícero Lucena deixa de integrar a Comissão (OF. nº 66/2011 - GLPSDB).
8. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
9. Em 09.05.2011, o Senador Ataídes Oliveira é designado membro titular do PSDB na Comissão (OF. nº 110/2011-GLPSDB).
10. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Gilvam Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
11. Em 11.05.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 63/2011-GLBAG).
12. Em 11.05.2011, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 84/2011 - GLPTB).
13. Em 12.05.2011, o Senador Eduardo Amorim deixa de ser suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão e é designado como membro
titular (Of. nº 156/2011 - GLPMDB)
14. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
15. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
16. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: terças-feiras, às 12h - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCH nº 76/2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em Defesa da Mulher.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Angela Portela (PT-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
Instalação: 12/04/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Angela Portela (PT)

1. Marta Suplicy (PT)

Lídice da Mata (PSB)

2. Ana Rita (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Sérgio Petecão (PMN)

1. Eunício Oliveira (PMDB)

VAGO

2.

(1)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres (DEM)

(1)

1.

Notas:
1. Em 04.05.2011, foi lido o OF. Nº 172/11-CDH, que comunica a nova composição da Subcomissão, com o não preenchimento da segunda vaga de
titular do Bloco Parlamentar pelo Senador João Alberto Souza (PMDB) e a ocupação da vaga de titular do Bloco da Minoria pelo Senador Demóstenes
Torres (DEM).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. Em 02.05.2011, foi lido o Of. 150/2011-CDH, que comunica a instalação da Subcomissão em 12.04.2011; a designação das Senadoras Ângela Portela
e Lídice da Mata como membros titulares e das Senadoras Marta Suplicy e Ana Rita como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na
Subcomissão; a designação dos Senadores Sérgio Petecão e João Alberto Souza como membros titulares e do Senador Eunício Oliveira como membro
suplente do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Subcomissão; e a eleição das Senadoras Ângela Portela e Lídice da Mata, Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, da Subcomissão.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 25/2010, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em defesa da criança, do adolescente, da juventude
e do idoso.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marinor Brito (PSOL-PA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

(1)

Instalação: 19/05/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Marinor Brito (PSOL)

1. Ana Rita (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

2. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eduardo Amorim (PSC)

1. Garibaldi Alves (PMDB)

Paulo Davim (PV)

2. Wilson Santiago (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Ataídes Oliveira (PSDB)

1. Cyro Miranda (PSDB)

Notas:
1. Em 19.05.2011, a Subcomissão reunida elegeu a Senadora Marinor Brito e o Senador Marcelo Crivella, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
deste colegiado (OF. Nº 269/11-CDH).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. Em 30.05.2011, foi lido o Ofício nº 269/11-CDH designando a Senadora Marinor Brito e o Senador Marcelo Crivella como titulares e as Senadoras
Ana Rita e Lídice da Mata como suplentes do Bloco de Apoio ao Governo; os Senadores Eduardo Amorim e Paulo Davim como titulares e os Senadores
Garibaldi Alves e Wilson Santiago como suplentes do Bloco Parlamentar PMDB-PP-PSC-PMN-PV; e o Senador Ataídes Oliveira como titular e o
Senador Cyro Miranda como suplente do Bloco da Minoria, para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E REDUÇÃO DA
POBREZA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 3/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de, no
prazo de 6 meses, identificar, analisar e debater propostas legislativas que tratam dos temas da pobreza, da
exclusão social e da questão de acesso e do exercício de direitos humanos fundamentais das populações
menos favorecidas.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Dias (PT-PI) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Petecão (PMN-AC)

(1)

Instalação: 18/05/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Ana Rita (PT)

1. Angela Portela (PT)

Wellington Dias (PT)

2. Gleisi Hoffmann (PT)

(2)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Sérgio Petecão (PMN)

1. Eduardo Amorim (PSC)

Paulo Davim (PV)

2. Ricardo Ferraço (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda (PSDB)

1. Cristovam Buarque (PDT)

Notas:
1. Em 18.05.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Wellington Dias e Sérgio Petecão, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. Em 30.05.2011, foi lido o Ofício nº 268/2011/CDH designando a Senadora Ana Rita e o Senador Wellington Dias como titulares e as Senadoras
Ângela Portela e Gleisi Hoffmann como suplentes do Bloco de Apoio ao Governo, os Senadores Sérgio Petecão e Paulo Davim como titulares e os
Senadores Eduardo Amorim e Ricardo Ferraço como suplentes do Bloco Parlamentar PMDB-PP-PSC-PMN-PV, e o Senador Cyro Miranda como titular e
o Senador Cristovam Buarque como suplente do Bloco da Minoria, para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 80/2011, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de desenvolver ações de combate às formas contemporâneas de escravidão.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Aprovação do Requerimento: 02/06/2011

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)

(2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (8)
Anibal Diniz (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

2. Jorge Viana (PT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)
VAGO

(5,7)

3. Lindbergh Farias (PT)

(6)

(4)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Blairo Maggi (PR)

5. Clésio Andrade (PR)

Cristovam Buarque (PDT)

6. Acir Gurgacz (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

1. Lobão Filho (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Ana Amélia (PP)

Vital do Rêgo (PMDB)

4. Roberto Requião (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

5. Ricardo Ferraço (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

6. Eduardo Amorim (PSC)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Paulo Bauer (PSDB)

2. Cyro Miranda (PSDB)

(3)

José Agripino (DEM)

3. Demóstenes Torres (DEM)

PTB
Fernando Collor

1. Mozarildo Cavalcanti

Gim Argello

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(1)

PSOL
Randolfe Rodrigues

1.

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular para compor a
CRE.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aloysio Nunes e Lúcia Vânia como membros
titulares; e os Senadores Aécio Neves e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CRE.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 32, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Gim Argello como membro titular, para compor a
CRE.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Fernando Collor como membro titular; e o Senador
Mozarildo Cavalcanti como membro suplente, para comporem a CRE.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 15, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Aníbal Diniz, Eduardo
Suplicy, Gleisi Hoffmann, João Pedro, Blairo Maggi, Cristovam Buarque e Antonio Carlos Valadares como membros titulares; e os Senadores Delcídio
Amaral, Jorge Viana, Walter Pinheiro, Marcelo Crivella, Clésio Andrade, Acir Gurgacz e Rodrigo Rollemberg como membros suplentes, para comporem
a CRE.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador José Agripino como membro titular; e o Senador
Demóstenes Torres como membro suplente, para comporem a CRE.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 59, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando os Senadores Jarbas
Vasconcelos, Luiz Henrique, Valdir Raupp, Vital do Rego, Pedro Simon e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Lobão Filho,
Romero Jucá, Ana Amélia, Roberto Requião, Ricardo Ferraço e Eduardo Amorim como membros suplentes, para comporem a CRE.
1. Em 22.02.2011, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida, provisoriamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB ao
Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 034/2011 - GLPTB / OF. nº 021/2011 - GLBAG).
2. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Fernando Collor e Cristovam Buarque, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
3. Em 23.03.2011, o Senador Paulo Bauer é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 057/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
4. Em 13.04.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro suplente na Comissão, em substituição ao Senador Walter Pinheiro. (Of. nº 051/2011
- GLDBAG)
5. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
6. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
7. Em 03.08.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro titular na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann. (Of. nº
098/2011 - GLDBAG)
8. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Reuniões: quintas-feiras, às 10h - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Finalidade: Subcomissão criada pelos RRE´s nº 4 e 11/2003, do Senador Marcelo Crivella e do Senador
Tião Viana, respectivamente, com o objetivo de estudar, propor e adotar as medidas necessárias à
implementação das propostas aprovadas no " I Encontro Ibérico da Comunidade de Brasileiros no Exterior",
dentro do "Projeto Brasileiros no Exterior".
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMP. DA RIO +20 E DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 3/2007**, do Senador Heráclito Fortes, com o objetivo de
acompanhar, estudar e monitorar a implementação das políticas públicas nacionais decorrentes dos esforços
mundiais para o combate ao aquecimento global, que se iniciaram com a Conferência-Quadro sobre
Mudança Climática, assinado no Rio de Janeiro, em 1992, assim como contribuir para o aperfeiçoamento
dessa implementação, sob a perspectiva da política externa brasileira, por meio da formulação de
proposições de normas e quaisquer outros atos que forem da competência do Poder Legislativo.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)

(2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (4)
Cristovam Buarque (PDT)

1. Blairo Maggi (PR)

Lindbergh Farias (PT)

2. Gleisi Hoffmann (PT)

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Luiz Henrique (PMDB)

1. Marcelo Crivella (PRB)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

(1)

Notas:
1. Vaga cedida ao PSOL (Of. nº 27/20110-CRE/PRES)
2. Em 26.05.2011, foi lido o Ofício nº 061/2011 - CRE/PRES comunicando a eleição, no dia 19 de abril do ano em curso, dos Senadores Cristovam
Buarque e Francisco Dornelles para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
3. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. Em 14.4.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, designando os Senadores Cristovam Buarque,
Lindbergh Farias, Luiz Henrique, Francisco Dornelles e Aloysio Nunes Ferreira como membros titulares; e os Senadores Blairo Maggi, Gleisi Hoffmann,
Marcelo Crivella, Inácio Arruda e Randolfe Rodrigues como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Rio
+20 e do Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas.
**. Em 14.4.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da CRE, informando o aditamento do RRE nº 3/2007 pelo RRE nº 10/2011-CRE, que alterou o
nome deste colegiado e ampliou sua competência para também acompanhar o planejamento e as atividades da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável - Rio +20.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 5/2006, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de tratar de assuntos de seu interesse.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Blairo Maggi (PR)

1. Jorge Viana (PT)

Delcídio do Amaral (PT)

2. Marcelo Crivella (PRB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Luiz Henrique (PMDB)

1. Ana Amélia (PP)

Francisco Dornelles (PP)

2. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres (DEM)

1. José Agripino (DEM)

(1)

Notas:
1. Em 03.08.2011, o Senador José Agripino é designado como membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Subcomissão, em substituição ao
Senador Aloysio Nunes Ferreira.(Ofício nº 157/2011-CRE/PRES)
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. Em 14.07.2011, foi lido o Ofício nº 155/2011-CRE designando os Senadores Blairo Maggi e Delcídio do Amaral como titulares e os Senadores Jorge
Viana e Marcelo Crivella como suplentes do Bloco de Apoio ao Governo; os Senadores Luiz Henrique e Francisco Dornelles como titulares e a Senadora
Ana Amélia e o Senador Pedro Simon como suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria; e o Senador Demóstenes Torres como titular e o Senador
Aloysio Nunes Ferreira como suplente do Bloco Parlamentar da Minoria.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 2/2009, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de acompanhar as ações na Faixa de Fronteira.
Número de membros: 8 titulares e 8 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (4)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (7)
Blairo Maggi (PR)

1. Marcelo Crivella (PRB)

Jorge Viana (PT)

2. Acir Gurgacz (PDT)

Delcídio do Amaral (PT)

3. Cristovam Buarque (PDT)

Gleisi Hoffmann (PT)

4. VAGO

(5)

(2,6)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Lobão Filho (PMDB)

Ana Amélia (PP)

2. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(3)

1. Cyro Miranda (PSDB)

(1)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

Notas:
1. Em 13.04.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro suplente da Subcomissão, em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Of.
026/2011 - CRE/PRES)
2. Em 13.04.2011, o Senador João Pedro é designado membro suplente da Subcomissão. (Of. 026/2011 - CRE/PRES)
3. Em 13.04.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular da Subcomissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia. (Of. nº
026/2011 - CRE/PRES)
4. Em 18.04.2011 a Subcomissão reunida elegeu o Senador Mozarildo Cavalcanti e a Senadora Ana Amélia, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente deste colegiado (OF. Nº 029/2011-CRE/PRES).
5. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
6. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
7. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Blairo Maggi (PR-MT) (1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (9)
Lindbergh Farias (PT)

1. Humberto Costa (PT)

Delcídio do Amaral (PT)

2. José Pimentel (PT)

Jorge Viana (PT)

3. Wellington Dias (PT)

Walter Pinheiro (PT)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Blairo Maggi (PR)

5. Vicentinho Alves (PR)

Acir Gurgacz (PDT)

6. Pedro Taques (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Inácio Arruda (PC DO B)

8. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Waldemir Moka (PMDB)

2. Geovani Borges (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

3. Roberto Requião (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Wilson Santiago (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

6. Casildo Maldaner (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

7. Eduardo Amorim (PSC)

Francisco Dornelles (PP)

8. Reditario Cassol (PP)

(3,4)

(6,7)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)
Cyro Miranda (PSDB)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
(2,5)

Demóstenes Torres (DEM)

3. Alvaro Dias (PSDB)

(5,8)

4. Jayme Campos (DEM)

PTB
Fernando Collor

1. Armando Monteiro

Mozarildo Cavalcanti

2. João Vicente Claudino

PSOL
1.
Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 21, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Fernando Collor como membro titular; e os Senadores
Armando Monteiro e João Vicente Claudino como membros suplentes, para comporem a CI.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 40, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CI.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Flexa Ribeiro, Lúcia Vânia e Paulo Bauer como
membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CI.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 56, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Valdir Raupp, Waldemir Moka, Lobão Filho,
Vital do Rêgo, Ricardo Ferraço, Eduardo Braga, Ciro Nogueira e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Romero Jucá, Gilvam
Borges, Roberto Requião, João Alberto Souza, Wilson Santiago, Casildo Maldaner, Eduardo Amorim e Ivo Cassol como membros suplentes, para
comporem a CI.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 18, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindbergh Farias,
Delcídio Amaral, Jorge Viana, Walter Pinheiro, Blairo Maggi, Acir Gurgacz, Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda como membros titulares; e os
Senadores Humberto Costa, José Pimentel, Wellington Dias, Marcelo Crivella, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg e a Senadora
Vanessa Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CI.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular; e o
Senador Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CI.
1. Em 17.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lúcia Vânia Presidente e o Senador Blairo Maggi Vice-Presidente deste colegiado (OF. nº
003/2011 - CI).
2. Em 23.03.2011, o Senador Mário Couto é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 058/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Paulo Bauer.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
4. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
5. Em 01.06.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 124/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Mário Couto, que passa a integrar a Comissão como membro suplente.
6. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
7. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
8. Em 1º.08.2011, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Of. nº 151/11-GLPSDB).
9. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: quintas-feiras, às 9h - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 6/2007, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de acompanhar a implementação do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Benedito de Lira (PP-AL) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (11)
Wellington Dias (PT)

(2)

1. Paulo Paim (PT)

Ana Rita (PT)

2. VAGO

(8)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

3. José Pimentel (PT)

Vicentinho Alves (PR)

4. Magno Malta (PR)

João Durval (PDT)

5. Acir Gurgacz (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

6.

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Ana Amélia (PP)

1. João Alberto Souza (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

2. Lobão Filho (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

3. VAGO

Wilson Santiago (PMDB)

4. Eunício Oliveira (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

5. Reditario Cassol (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. Garibaldi Alves (PMDB)

(4)

(9,10)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Ataídes Oliveira (PSDB)

(6)

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

2. VAGO

(7)

Maria do Carmo Alves (DEM)

3. José Agripino (DEM)

(5)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Armando Monteiro

PSOL
1.
Notas:
*. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 28, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves e Cícero Lucena como membros
titulares; e as Senadoras Lúcia Vânia e Marisa Serrano como membros suplentes, para comporem a CDR.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular; e o Senador
Armando Monteiro como membro suplente, para comporem a CDR.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 55, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando a Senadora Ana Amélia e os
Senadores Eduardo Amorim, Vital do Rego, Wilson Santiago, Ciro Nogueira e Benedito de Lira como membros titulares; e os Senadores João Alberto
Souza, Lobão Filho, Jarbas Vasconcelos, Eunício Oliveira, Ivo Cassol e Garibaldi Alves como membros suplentes, para comporem a CDR.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores José Pimentel, Ana
Rita Esgário, Vanessa Grazziotin, Vicentinho Alves, João Durval e Lídice da Mata como membros titulares; e os Senadores Paulo Paim, João Pedro,
Wellington Dias, Magno Malta e Acir Gurgacz como membros suplentes, para comporem a CDR.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Maria do Carmo Alves como membro titular; e a
Senadora Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CDR.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Benedito de Lira e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2. Em 24.02.2011, o Senador Wellington Dias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José
Pimentel, que passa a ocupar a vaga de suplente destinada ao Bloco (Ofício nº 027/2011-GLDBAG).
3. Em 24.02.2011, o Senador José Pimentel foi substituído pelo Senador Wellington Dias como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão, passando a compô-la como suplente em vaga destinada ao Bloco (Ofício nº 027/2011-GLDBAG).
4. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
5. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. 033/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
6. Em 10.05.2011, o Senador Ataídes Oliveira é designado titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM) na Comissão, em substituição ao
Senador Aécio Neves (Of. nº 113/2011-GLPSDB).
7. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
8. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
9. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
10. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
11. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: quartas-feiras, às 14h Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

9.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 2/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de
acompanhar o Desenvolvimento do Nordeste.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Dias (PT-PI) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Wellington Dias (PT)

1. José Pimentel (PT)

Lídice da Mata (PSB)

2. Magno Malta (PR)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eduardo Amorim (PSC)

1. Ciro Nogueira (PP)

Vital do Rêgo (PMDB)

2. Wilson Santiago (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Em 04.04.2011, a Subcomissão reunida elegeu o Senador Wellington Dias Presidente e o Senador Eduardo Amorim Vice-Presidente, deste colegiado
(Of. nº 001/2011 -CDR).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

9.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 1/2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, com o objetivo de
acompanhar as políticas referentes à Amazônia.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Vicentinho Alves (PR-TO) (1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (5)
Vanessa Grazziotin (PC DO B)

1. Acir Gurgacz (PDT)

Vicentinho Alves (PR)

2. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Ana Amélia (PP)
Ivo Cassol (PP)

1. Mozarildo Cavalcanti (PTB)
(4)

2. Lobão Filho (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(2)

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Notas:
1. Em 12.04.2011 a Subcomissão reunida elegeu a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador Vicentinho Alves, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente deste colegiado.
2. Vago em 10.05.2011 em virtude de o Senador Aécio Neves não pertencer mais à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo(Of. nº
113/2011-GLPSDB).
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
4. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
5. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

9.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DO CODESUL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 5/2011, da Senadora Ana Amelia, com o objetivo de debater
as propostas de integração regional e desenvolvimento dos Estados da região Sul.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

9.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA COPA 2014, OLIMPÍADA E PARAOLIMPÍADA 2016.
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 8/2011, da Senadora Lídice da Mata, com o objetivo de
acompanhar, avaliar e fiscalizar todas as ações empreendidas para a realização da Copa do Mundo de
Futebol em 2014 no Brasil, bem como para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016, na cidade do
Rio de Janeiro.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(1)

Designação: 14/06/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
VAGO

(2)

1. José Pimentel (PT)

Lídice da Mata (PSB)

2.

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rêgo (PMDB)

1. Eduardo Amorim (PSC)

Wilson Santiago (PMDB)

2. Eunício Oliveira (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Ataídes Oliveira (PSDB)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Em 06.07.2011, a senadora Lídice da Mata e o senador Ataídes Oliveira foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da Subcomissão.
2. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. Em 14.6.2011, foi lido o Ofício nº 85, de 2011, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, designando os Senadores João Pedro, Lídice da
Mata, Vital do Rêgo, Wilson Santiago e Ataídes Oliveira como membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Eduardo Amorim, Eunício Oliveira e
Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 2016.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (16)
Delcídio do Amaral (PT)

1. Angela Portela (PT)

Antonio Russo (PR)

2. Eduardo Suplicy (PT)

VAGO

(8,11)

(12)

3. Walter Pinheiro (PT)

Clésio Andrade (PR)

4. Blairo Maggi (PR)

Acir Gurgacz (PDT)

5. João Durval (PDT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

(5)

6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Garibaldi Alves (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Roberto Requião (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

3. Valdir Raupp (PMDB)

Ana Amélia (PP)

4. Luiz Henrique (PMDB)

Reditario Cassol (PP)

(13,14)

5. Ciro Nogueira (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. João Alberto Souza (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro (PSDB)

(4)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Alvaro Dias (PSDB)

(3,10,15)

Jayme Campos (DEM)

3. Demóstenes Torres (DEM)

(6)

PTB
Sérgio Souza (PMDB)

(1,9)

1. Mozarildo Cavalcanti

(7)

PSOL
1.
Notas:
*. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 29, de 2011, da Liderança do PSDB, designando a Senadora Marisa Serrano e o Senador Cyro Miranda como
membros titulares; e os Senadores Aloysio Nunes e Flexa Ribeiro como membros suplentes, para comporem a CRA.
**. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Jayme Campos como membro titular; e a Senadora
Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CRA.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 58, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Waldemir Moka, Casildo Maldaner, Eduardo
Amorim, Ana Amélia, Ivo Cassol e Benedito de Lira como membros titulares; e os Senadores Garibardi Alves, Roberto Requião, Valdir Raupp, Luiz
Henrique, Ciro Nogueira e João Alberto Souza como membros suplentes, para comporem a CRA.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 24, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Delcídio Amaral, Gleisi
Hoffmann, João Pedro, Clésio Andrade e Acir Gurgacz como membros titulares; a Senadora Ângela Portela e os Senadores Eduardo Suplicy, Walter
Pinheiro, Blaio Maggi, João Durval e Antonio Carlos Valadares como membros suplentes, para comporem a CRA.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB (OF. nº 047/2011-GLPTB).
2. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Acir Gurgacz e Waldemir Moka, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
3. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 063/11-GLPSDB),
em substituição ao Senador Flexa Ribeiro.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 063/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Marisa Serrano.
5. Em 29.03.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 040/11-GLBAG).
6. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. 033/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
7. Em 05.04.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. 76/2011 - GLPTB).
8. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
9. Em 16.06.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular na Comissão, em vaga cedida pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Of. nº
197/2011 - GLPMDB).
10. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.
11. Em 29.06.2011, o Senador Antonio Russo é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi
Hoffmann (Of. nº 083/2011-GLBAG).
12. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
13. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
14. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
15. Em 1º.08.2011, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) na Comissão (Of. nº 152/11-GLPSDB).
16. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: quintas-feiras, às 12h Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A POLÍTICA AGRÍCOLA
BRASILEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRA nº 8/2011, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
destinada a acompanhar a execução da política agrícola brasileira.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Braga (PMDB-AM) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (9)
Angela Portela (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Anibal Diniz (PT)

2. Paulo Paim (PT)

Walter Pinheiro (PT)

3. Magno Malta (PR)

João Ribeiro (PR)

4. Cristovam Buarque (PDT)

(4)

Pedro Taques (PDT)

5. Lídice da Mata (PSB)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eduardo Braga (PMDB)

1. Geovani Borges (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Luiz Henrique (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

4. Renan Calheiros (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

5. Reditario Cassol (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

6. Benedito de Lira (PP)

(3,5)

(7,8)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda (PSDB)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

José Agripino (DEM)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Fernando Collor

PSOL
VAGO

(6)

1. Marinor Brito

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular; e a Senadora
Marinor Brito como membro suplente, para comporem a CCT.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 30, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Cyro Miranda e Flexa Ribeiro como membros
titulares; e os Senadores Aloysio Nunes e Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a CCT.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Gim Argello como membro titular; e o Senador
Fernando Collor como membro suplente, para comporem a CCT.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 53, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp, Vital do
Rêgo, Lobão Filho, Ciro Nogueira e Eunício Oliveira, como membros titulares e os Senadores Gilvam Borges, Luiz Henrique, Ricardo Ferraço, Renan
Calheiros, Ivo Cassol e Benedito de Lira, como membros suplentes, para compor a CCT.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando a Senadora Ângela Portela e os
Senadores Aníbal Diniz, Walter Pinheiro, João Ribeiro, Pedro Taques e Rodrigo Rollemberg, como membros titulares e os Senadores Delcídio Amaral,
Paulo Paim, Magno Malta, Cristovam Buarque e a Senadora Lídice da Mata, como membros suplentes, para comporem a CCT.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador José Agripino como membro titular e a Senadora
Maria do Carmo Alves como membro suplente, para compor a CCT.
*******. Em 23.02.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando o Senador Marcelo Crivella como
membro suplente, para compor a CCT.
1. Em 23.02.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (OF.nº 026/2011-GLDBAG)
2. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eduardo Braga e Gim Argelo, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
4. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme
Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
5. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
6. Em 01.06.2011, o Senador Randolfe Rodrigues deixa de compor a Comissão (Of. nº 274/11-GSMB).
7. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
8. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
9. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: quartas-feiras, às 8h45 Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)
SENADORES

CARGO

Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB)

CORREGEDOR
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 26/04/2011

Notas:
1. Eleito na sessão plenária do Senado Federal de 26.04.2011.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jayme Campos (DEM-MT)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:

(1)
(1)

19/04/1995 5ª Eleição Geral:
30/06/1999 6ª Eleição Geral:
27/06/2001 7ª Eleição Geral:
13/03/2003 8ª Eleição Geral:

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Lobão Filho (MA)

1.

João Alberto Souza (MA)

2. Wilson Santiago (PB)

Renan Calheiros (AL)

3. Valdir Raupp (RO)

Romero Jucá (RR)

4. Eunício Oliveira (CE)

PT
Humberto Costa (PE)

1. Anibal Diniz (AC)

Wellington Dias (PI)

2. Walter Pinheiro (BA)

José Pimentel (CE)

3. Angela Portela (RR)

PSDB
Mário Couto (PA)

1. Paulo Bauer (SC)

Cyro Miranda (GO)

2. VAGO

(2)

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

DEM
Jayme Campos (MT)

1. Maria do Carmo Alves (SE)

PR
Vicentinho Alves (TO)

1.

PP
Ciro Nogueira (PI)

1.

PDT
Acir Gurgacz (RO)

1.

PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

1.

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

23/11/2005
06/03/2007
14/07/2009
26/04/2011

Vital do Rêgo (PMDB/PB)
Atualização: 27/06/2011
Notas:
1. Eleito na 1ª reunião do Conselho, realizada em 27/04/2011.
2. Em 27.06.2011, lido o Ofício da Senadora Marisa Serrano comunicando, nos termos do art. 29 do Regimento Interno do Senado Federal, renúncia a seu
mandato, em razão de ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)
Número de membros: 5 titulares
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

Waldemir Moka (PMDB/MS)

PMDB

Delcídio do Amaral (PT/MS)

PT

Mozarildo Cavalcanti (PTB/RR)

PTB

Demóstenes Torres (DEM/GO)

DEM

Benedito de Lira (PP/AL)

PP
Atualização: 26/04/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
(Ato da Comissão Diretora nº 05, de 2005 - Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005)
OUVIDOR-GERAL: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
1ª Designação: 26/04/2011

Atualização: 26/04/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)
VICE-PRESIDENTE:

(8)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:

MEMBROS
PMDB
PT
Gleisi Hoffmann (PR)

(1,7)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(5)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(6)

PR
PP
Ciro Nogueira (PI)

(2)

PDT
PSB
Lídice da Mata (BA)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(4)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PSC
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(3)

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009
11/02/2011

Eduardo Amorim (SE)

PPS
PMN
Sérgio Petecão (AC)

PV
Paulo Davim (RN)
Atualização: 09/06/2011
Notas:
1. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
2. Indicado para ocupar a vaga do PP, conforme Of.nº 070/2011-GSFD, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
3. Indicada para ocupar a vaga do PCdoB, conforme Of.nº 003/2011-GLPCdoB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
4. Indicada para ocupar a vaga do PSOL, conforme Of.nº 034/2011-GSMB, de 16.02.2011, lido na sessão da mesma data.
5. Indicado para ocupar a vaga do PTB, conforme Of.nº 038/2011-GLPTB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
6. Indicada para ocupar a vaga do DEM, conforme Of.nº 008/2011-GLDEM, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
7. Indicada para ocupar a vaga do PT, conforme Of. nº 14/2011-GLDPT, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
8. Eleita na 1ª reunião do Conselho, realizada em 24.02.2011.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE: Senador Armando Monteiro (PTB-PE) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(13)

1ª Designação: 23/03/2010
2ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Waldemir Moka (MS)

(5)

PT
Jorge Viana (AC)

(7)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

(10)

PTB
Armando Monteiro (PE)

(9)

DEM
José Agripino (RN)

(8)

PR
Clésio Andrade (MG)

(11)

PP
Reditario Cassol (RO)

(15)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(12)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(4)

PSOL
Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

PPS
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(3)

(14)

PMN
Sérgio Petecão (AC)

(2)

PV
Paulo Davim (RN)

(6)

Atualização: 14/07/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 086/2011, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal de 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 117, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 55, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 05, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of nº 74/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 52/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
8. Designado para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 024/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 64, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 054/2011, lido na sessão do Senado Federal de 23/03/2011.
11. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg. 004/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
12. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 003/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
13. Eleito na 1ª Reunião de 2011, realizada em 03/05/2011.
14. Designado para ocupar a vaga cedida pelo PSOL ao PSDB, nos termos dos Ofs. nºs 118/2011, da Liderança do PSDB, e 213/2011 da Liderança do
PSOL, respectivamente, lidos na sessão do Senado Federal do dia 19/05/2011.
15. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. GLPMDB nº 223/2011, de 13/07/2011, do Líder do PMDB, Senador Renan Calheiros, lido na
sessão do Senado Federal do dia 14/07/2011, em substituição ao Senador Ivo Cassol, licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno,
por 126 dias, a partir de 13.07.11, conforme RQS nº s 848 e 849 de 2011, aprovados na sessão de 12.07.11.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE: Senadora Ana Rita (PT-ES) (15)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN)

(14)

1ª Designação: 30/11/2010
2ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Pedro Simon (RS)

(7)

PT
Ana Rita (ES)

(9)

PSDB
Cícero Lucena (PB)

(10)

PTB
João Vicente Claudino (PI)

(11)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(8)

PR
Blairo Maggi (MT)

(12)

PP
Ana Amélia (RS)

(6)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(13)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(5)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(16)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

PPS
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(4)

PMN
Sérgio Petecão (AC)

(2)

PV
Paulo Davim (RN)

(3)

Atualização: 11/08/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 087/2011-GSMC, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 118, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 53, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 54, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 06, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
6. Designada para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 13/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of. nº 74/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designada para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 022/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 55/2011-GLPSDB, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
11. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 65/2011-GLPTB, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg.005/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 002/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. Eleito na 1ª reunião do Conselho, realizada em 25.05.2011.
15. Eleita na 1ª reunião do Conselho, realizada em 25.05.2011.
16. Designada para ocupar a vaga do PSOL, nos termos do Of. SF/GSMB nº 0417/2011, de 10/08/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia
11/08/2011.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8) PROJETO JOVEM SENADOR
(Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)
VICE-PRESIDENTE:

(14)

1ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Casildo Maldaner (SC)

(7)

PT
Jorge Viana (AC)

(9)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

(11)

PTB
Gim Argello (DF)

(10)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(8)

PR
Clésio Andrade (MG)

(12)

PP
Ciro Nogueira (PI)

(5)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(15)

PSB
Lídice da Mata (BA)

(13)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

(3)

PSOL
PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

PPS
PMN
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(4)

Sérgio Petecão (AC)

(6)

PV
Paulo Davim (RN)

(2)

Atualização: 05/05/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 88/2011-GSMC, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 53, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designada para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 04, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 56, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 14/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 114/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of. nº 75/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 025/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 24/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 72/2011-GLPTB, de 28/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 29/03/2011.
11. Designado para ocupar a vaga do PSDB, em substituição ao Senador Paulo Bauer, nos termos do Of.nº 79/11-GLPSDB, lido na sessão do Senado
Federal do dia 05/04/2011.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of.nº 006/2011-GLPR, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designada para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 004/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. Eleita na 1ª Reunião de 2011, realizada em 04/05/2011.
15. Designado para ocupar a vaga do PDT, nos termos do OF. GLPDT nº 026/2011, de 05/05/2011, lido na sessão do Senado Federal desta data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):(61)3303-5255 Fax:(61)3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70/1972)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato nº 1/1973-CN)

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Senador José Sarney (PMDB/AP)
Chanceler: Deputado Marco Maia (PT/RS)
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
Marco Maia (PT/RS)

PRESIDENTE
José Sarney (PMDB/AP)

1º VICE-PRESIDENTE
Rose de Freitas (PMDB/ES)

1ª VICE-PRESIDENTE
Marta Suplicy (PT/SP)

2º VICE-PRESIDENTE
Eduardo da Fonte (PP/PE)

2º VICE-PRESIDENTE
Wilson Santiago (PMDB/PB)

1º SECRETÁRIO
Eduardo Gomes (PSDB/TO)

1º SECRETÁRIO
Cícero Lucena (PSDB/PB)

2º SECRETÁRIO
Jorge Tadeu Mudalen (DEM/SP)

2º SECRETÁRIO
João Ribeiro (PR/TO)

3º SECRETÁRIO
Inocêncio Oliveira (PR/PE)

3º SECRETÁRIO
João Vicente Claudino (PTB/PI)

4º SECRETÁRIO
Júlio Delgado (PSB/MG)

4º SECRETÁRIO
Ciro Nogueira (PP/PI)

LÍDER DA MAIORIA
Paulo Teixeira (PT/SP)

LÍDER DA MAIORIA
Renan Calheiros (PMDB/AL)

LÍDER DA MINORIA
Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG)

LÍDER DA MINORIA
Mário Couto (PSDB/PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
João Paulo Cunha (PT/SP)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Eunício Oliveira (PMDB/CE)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Fernando Collor (PTB/AL)
(Atualizada em 07.06.2011)

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=768&amp;origem=CN

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

(Criado pela Lei nº 8.389/1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1/2004)

Número de membros: 13 titulares e respectivos suplentes
COMPOSIÇÃO
Presidente:
Vice-Presidente:
Lei nº 8.389/91, artigo 4º

Titulares

Suplentes

Representante das empresas de
rádio (inciso I)
Representante das empresas de
televisão (inciso II)
Representante de empresas da
imprensa escrita (inciso III)
Engenheiro
com
notório
conhecimento
na
área
de
comunicação social (inciso IV)
Representante
da
categoria
profissional dos jornalistas (inciso
V)
Representante
da
categoria
profissional dos radialistas (inciso
VI)
Representante
da
categoria
profissional dos artistas (inciso
VII)
Representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo
(inciso VIII)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=767&amp;origem=CN

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

(Criado pela Lei nº 8.389/1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1/2004)

COMISSÕES DE TRABALHO
01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA
02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL
03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA
04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO
05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=767&amp;origem=CN

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 1/2011-CN

COMPOSIÇÃO1
37 Titulares (27 Deputados e 10 Senadores) e 37 Suplentes (27 Deputados e 10 Senadores)

Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:
Deputados
Titulares
Benedita da Silva
Dr. Rosinha
Emiliano José
Jilmar Tatto
Paulo Pimenta
Íris de Araújo
Marçal Filho
Moacir Micheletto
Raul Henry
Eduardo Azeredo
Antonio Carlos Mendes Thame2
Sergio Guerra
Dilceu Sperafico
Renato Molling
Júlio Campos
Mandetta
Paulo Freire
José Stédile
Ribamar Alves
Vieira da Cunha
Roberto Freire (PPS)
Sérgio Moraes
Nelson Padovani
Manuela D’ávila
George Hilton
Dr. Carlos Alberto
Luis Tibé
________________________

Suplentes
PT
Bohn Gass
Newton Lima
Sibá Machado
Weliton Prado
Zé Geraldo
PMDB
Fátima Pelaes
Gastão Vieira
Lelo Coimbra
Valdir Colatto
PSDB
Duarte Nogueira3
Luiz Nishimori3
Reinaldo Azambuja3
PP
Afonso Hamm
Raul Lima
DEM
Marcos Montes4
PR
Giacobo
Henrique Oliveira
PSB
Antonio Balhmann
Audifax
PDT
Sebastião Bala Rocha
Bloco PV / PPS
Antônio Roberto (PV)
PTB
Paes Landim
PSC
Takayama
PCdoB
Assis Melo
PRB
Vitor Paulo
PMN
Fábio Faria
PTdoB

Senadores
Titulares
Suplentes
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB / PP / PMN / PSC / PV)
Pedro Simon (PMDB)
Casildo Maldaner (PMDB)
Roberto Requião (PMDB)
Waldemir Moka (PMDB)
Wilson Santiago (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)
Ana Amélia (PP)
Bloco de Apoio ao Governo (PT / PR / PDT / PSB / PCdoB / PRB)
Paulo Paim (PT)
Eduardo Suplicy (PT)
Inácio Arruda (PCdoB)
Humberto Costa (PT)
Antonio Carlos Valadares (PSB)
Cristóvam Buarque (PDT)
Magno Malta (PR)
Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB / DEM)
Paulo Bauer (PSDB)
José Agripino (DEM)
PTB
Fernando Collor
Mozarildo Cavalcanti

(Atualizada em 13.07.2011)

________________________
1- Designados pelo Ato n° 28 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, lido na sessão do Senado Federal de 13 de julho de 2011.
2- Designado para ocupar a vaga de titular do PSDB, nos termos do Of. nº 687/2011/PSDB, de 9-8-2011, lido na sessão do Senado Federal de 10-8-2011,
em virtude da renúncia do Dep. Reinaldo Azambuja, conf. OF. nº 697/2011/PSDB, de 10-8-2011.
3- Designados para ocuparem as vagas de suplente do PSDB, nos termos do Of. nº 687/2011/PSDB, de 9-8-2011, lido na sessão do Senado Federal de
10-8-2011.
4- Designado para ocupar a vaga de suplente do DEM, nos termos do Of. nº 285-L-DEM/11, de 9-8-2011, lido na sessão do Senado Federal de 10-8-2011.

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:

Secretário: Antônio Ferreira Costa Filho
Telefones: (61) 3216-6871 / 3216-6878
Fax: (61) 3216-6880
E-mail: cpmc@camara.gov.br
Local: Câmara dos Deputados – Anexo II – Sala T/28
Endereço na Internet: www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cpcms

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA – CCAI
(Art. 6º da Lei nº 9.883/1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO) 1
Vice-Presidente: Senador Fernando Collor (PTB/AL)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Paulo Teixeira (PT/SP)

2

Renan Calheiros (PMDB/AL) 3

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG)

Mário Couto (PSDB/PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)

Fernando Collor (PTB/AL)
(Atualizada em 07.06.2011)

________________________
Notas:
1- Assumiu a presidência na 1ª Reunião de 2011, realizada em 3-5-2011, em substituição ao Senador Fernando Collor, conforme alternância estabelecida
na 1ª Reunião de 2001 da CCAI, realizada em 15-8-2011.
2- Conforme Of. nº 216/2011/SGM da Câmara dos Deputados, o Líder do PT, Deputado Paulo Teixeira, responde pela Maioria daquela Casa
Legislativa, de acordo com o art. 13 de seu Regimento Interno.
3- Indicado o Líder da Maioria, conforme expediente subscrito pelos líderes Renan Calheiros, Eduardo Amorim, Francisco Dornelles e Paulo Davim.

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=449&amp;origem=CN

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO
(Requerimento nº 4, de 2011-CN)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, composta por 11 (onze) Senadores e 11 (onze) Deputados e
igual número de suplentes, para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, investigar a situação de violência contra a mulher no Brasil e
apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as
mulheres em situação de violência.
- Leitura: 13-7-2011
- Designação da Comissão:
- Instalação da Comissão:
- Prazo final da Comissão:

Senado Federal
Titulares
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo (PT / PR / PDT / PSB / PCdoB / PRB)
1.
2.
3.
4.
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB / PP / PSC / PMN / PV)
1.
2.
3.
4.
Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB / DEM)
1.
2.
PTB
1.
PSOL 1
1.
________________________
Notas:
1- Vaga destinada ao rodízio, nos termos da Resolução nº 2/2000-CN.

Câmara dos Deputados
Titulares

Suplentes
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